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1) Missie van de ANV  

Faciliteren en stimuleren van het behoud, ontwikkeling  
en versterking van de natuur voor en door boeren en 
burgers, rekening houdend met de juiste balans tussen 
werken, wonen en recreëren.  
 
De ANV is actief in de gemeenten: 
-  Bergen op Zoom 
-  Roosendaal 
-  Steenbergen 
-  Woensdrecht 
 
De ANV heeft ongeveer 100 leden  
 
	

	



2) Regelingen voor (agrarisch) natuurbeheer 

1)  ANLb 2016, agrarisch natuur- en landschapsbeheer 

2)  Stika 

3)  Blauwe diensten van waterschap 

4)  Verbindingen en landschap 
	



3) ANLb 2016, agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer 

•  Tot 2016 contracten voor natuur- en landschapsbeheer tussen 
de overheid (RVO) en deelnemer 
–  Zoals voor akkervogelbeheerplannen in ons gebied in 

Bergen op Zoom en Steenbergen  
–  De regeling was niet efficiënt  

 
•  Vanaf 2016 contracten tussen regionaal Collectief en deelnemer 

–  In West-Brabant: Collectief ANB West-Brabant 
  
•  Er zijn 40 collectieven in Nederland 
	



3) ANLb 2016, agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer 

•  Collectief ANB West-Brabant: 
–  Opgericht door 6 ANV’s 
–  Een coöperatieve vereniging 

•  Met bestuur en ledenraad 
–  Agrarische deelnemers zijn lid van de coöperatie 
–  Ook nagenoeg alle agrarische leden van de ANV zijn lid 

•  Activiteiten 
–  Afsluiten van contracten met deelnemers 
–  Indienen gebiedsaanvraag bij provincie 
–  Administratie en betalingen 
–  Veldinventarisatie en evaluatie 
–  Controle en handhaving 
–  Verslaglegging  

 



3) ANLb 2016, agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer 

•  Wanneer is subsidie voor deelname mogelijk? 
–   Moet voldoen aan eisen van het provinciaal 

Natuurbeheerplan: 
•  Gericht op doelsoorten (EU)  
•  Deelname alleen in kansrijke gebieden: vlekkenkaart 
•  De genoemde pakketten 
•  De instapeisen 
 

•  Het Collectief stelt een beheerstrategie op: 
–  Welke budgetten en in welke werkgebieden? 

•  Collectief met de ANV’s heeft invloed op het provinciaal 
Natuurbeheerplan  
–  Inbreng vanuit de regio 

 



3) ANLb 2016, agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer 

•  De resultaten in 2016 in ons ANV gebied: 
–  Contracten voor 6 jaar  
–  Open akkerland met natte dooradering  25,2 ha 

•  8 deelnemers 
–  Vooral in noordwestelijk deel van ons gebied 

•  Nu al bezig met de voorbereidingen voor 2017: 
–  Contracten voor 5 jaar 
–  Informatie aan potentiele deelnemers 
–  Contracten opstellen (voorbehoud voor bepaalde punten) 
–  Indienen gebiedsaanvraag 
–  Na beschikking: contracten definitief 

 



3) ANLb 2016, agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer: resultaat 2016 

 



4) Stika  
•  Stika: subsidieregeling groen blauw stimuleringskader 

–  Agrarisch en niet-agrarisch 
 
•  Doel: behoud en bevordering van natuur- en landschapselementen 

•  Voorbeelden: 
–  Ommetjes en  wandelpaden over boerenland 
–  Flora- en faunarand 

–  Budget 
•  50% provincie en 50% gemeente of waterschap (blauw) 

–  Regeling provinciaal weer verlengd voor 4 jaar (2016-2020) 
•  Aanvraag vanuit gemeenten nog in te dienen  

–  Bij ons in de gemeenten: 
•  Bergen op Zoom 
•  Roosendaal  
•  Steenbergen 
•  Woensdrecht nu niet, wel in 2016-2020?? 

•  Er is nog budget beschikbaar tot juli 2016!! 

 



4) Stika: resultaat  

 



5) Blauwe diensten waterschap   
•  Agrarisch en niet agrarisch 

•  Kruidenrijk akkerrand/grasstrook langs watergangen 

•  Voor contracten vanaf 1-1-2016 was € xx beschikbaar in 
ons gebied van waterschap Brabantse Delta 

•  Totaal 60,5 ha gerealiseerd (46 deelnemers) 

•  In 2017 slechts een beperkt budget 

 



6) Verbindingen en landschap  
•  Een provinciale regeling 
 
•  Agrarisch en niet agrarisch 
 
•  Voor kleine landschapselementen 

•  Beplantingen van inheemse soorten op en rond het erf van 
boerderijen 

•  Ook voor amfibieënpoelen 
 
•  In 2016 wordt de regeling aangepast, wordt binnenkort weer 

opengesteld 
 

 



7) Overige activiteiten  

•  De gebiedscoördinator is de aanspreekpersoon in het 
veld: 
–  Contactpersoon voor (potentiële) deelnemers  
–  Intekenen van natuur- en landschapsbeheer 
–  Het opstellen van een aanvraag 
–  Het ontzorgen van deelnemers 
–  Voor allerhande vragen en problemen 
 

•  Heeft u vragen: weet me te vinden 
–  e.verwer@planet.nl  

 

 



7) Overige activiteiten  
•  Maar de ANV doet meer……… 

•  Bestuursleden en gebiedscoördinator 

•  Ontwikkelingen nieuwe projecten:  
–  Voorbeeld: erfbeplantingen  

•  Excursies: zomer en winter 
•  Informatievoorzieningen 
•  Overleg met overheden en instanties 
•  Deelname aan evenementen 

•  Uw steun kunnen we graag gebruiken!!  
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