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Groene diensten (ANLb pakketten)

WAT zijn dat? 
6-jarige pakketten natuur en landschapsbeheer 
Conform via de landelijke catalogus Groen Blauwe diensten vastgesteld. 
Op leefgebied niveau habitat creëren voor provinciale doelsoorten.

WELK beheer?
Weidevogelbeheer, sloot, water en landschapsbeheer. 
Gericht op weidevogels, insecten/vlinders, vissen en amfibieën en behoud of herstel landschap.

WIE voert het uit?
De invulling en de hoogte van de bedragen worden door het collectief als maatwerk in regio, 
afgestemd met de boeren. 

Collectieven
Start stelsel 2016: voorbereiding, afstemming, administratie en vooral veel verandering. 
Overheid faciliteert, collectief voert uit.
Werking stelsel: rust en duidelijkheid, effectief aan de slag met beheer in het gebied.
Visie: zorgen voor verweving tussen natuur en landbouw. 



Groene diensten Stand van zaken

Pakketten uitrolbaar in Veenweidegebied: 
Koppel klimaatdoelen aan biodiversiteitsdoelen.
1. Waterberging - vernatting tbv insecten, bodemleven en weidevogels
2. Verbeteren waterkwaliteit - aanleg NVO’s/ bufferstroken kruidenranden
3. Vernatting - hoog waterpeil / gestuurde drainage / plasdras tbv weidevogels

HOEVEEL vergoeding? 
▪ De pakketvergoeding varieert in zwaarte beheer.
▪ Gemiddeld € 550 euro per ha. 
▪ Zwaar nat beheer € 1.200 euro / ha. 

Open Grasland: Grasland beheer weidevogelbeheer
Natte dooradering: Soortenbeheer van sloten en walkanten.
Water: Waterkwaliteit beheer van sloten en walkanten



Groene diensten toekomstige opgave

Klimaatdoelen

Nu vanuit klimaatopgave:
• CO2 reduceren 
• Klimaatadaptie

Biodiversiteitsdoelen

Straks vanuit biodiversiteitsopgave
• Insecten
• Bodemleven
• Diversiteit flora en fauna

Maar ook: mestwetgeving, klimaattransitie, ethische beleving, leefbaarheid platteland, markt.

Toekomst 2022:
Doelgerichte betalingen voor maatschappelijke diensten
1. Vergroening basispremie
2. Opwaarderen basispremie met ecodiensten
3. Inzet ANLb , probleemgebied benadering voor zwaar beheer 

De boer als leverancier van groen-blauwe diensten aan de maatschappij. 
Verbeteren van klimaat, bodem water en lucht, biodiversiteit en landschap. 
Door het uitvoeren van activiteiten/diensten/investeringen op het land of erf .
Financiering uit de nieuwe groen blauwe architectuur in het GLB.



Groene diensten wat is er nodig voor de toekomst? 

Een breed regionaal gebiedsplan

Wensen voor de toekomst:
• Afwaardering grond  - langjarige afspraken met boeren
• Regionaal gebiedsplan
• Koppeling kerndoelen gebied – weidevogels / toerisme / natuur / cultuurhistorie

Casus: aanwijzen van veenpolder als knelgebied.
Compenseren door: grond uit grondbank voor extensivering. 
Financieel verschil in bedrijfsvoering langjarig betalen uit GLB (op bedrijfsniveau/ha). 
Actieve beloning door: inzet beheerpakketten binnen ANLb, markt, recreatie en toerisme én via 
aangepaste pachtvoorwaarden grondeigenaren. 

Doelen provincie:
• Versterking biodiversiteit als brede opgave binnen een vitale bedrijfsvoering.
• Scheiding landbouw, recreatie en natuur diffuus maken
• Begrip én beloning boeren vergroten.

Brede financiering voor beheer van het landschap:
Inzet agrarisch natuurbeheer vanuit:
• Overheden (PF, WS, Gemeenten)
• Europa (GLB)
• Grondeigenaren (beleggers, stichtingen, fondsen, kerken)
• Markt 



Vragen?


