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Nieuwe GLB kan agrarisch natuurbeheer
versterken
Het nieuwe, vergroende GLB kan het agrarisch natuurbeheer belangrijk
versterken. Dan moeten er – anders dan in de huidige voorstellen – wel
slimme koppelingen worden aangebracht. Gebiedscollectieven zoals
agrarische natuurverenigingen kunnen daarin een belangrijke rol spelen.
Dat stelde Teunis Jacob Slob, voorzitter van Veelzijdig Boerenland, in een presentatie
voor Provinciale Staten van Zuid-Holland, georganiseerd door de Provinciale
Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit Zuid-Holland (PAL).
In het kader van de vergroening van het Europese landbouwbeleid (GLB) moeten
akkerbouwers een deel van hun land inrichten voor natuur. Dat gebeurt het meest
effectief als die stukjes op kansrijke plekken terechtkomen en goed worden beheerd.
Dat eerste kan door hierbij de gebiedscollectieven te betrekken die nu toch voor het
agrarisch natuurbeheer worden opgetuigd. De helft van het natuuroppervlak mag
namelijk collectief, op gebiedsniveau worden ingevuld. Die mogelijkheid moet
Nederland dan wel aantrekkelijk maken. Een goed beheer kan worden gegarandeerd
door slimme koppelingen te maken met de regelingen voor agrarisch natuurbeheer, een
ander onderdeel van het GLB. Dat is een heel ander spoor dan waarop Brussel nu
aanstuurt door helemaal geen beheer te vereisen. Willen we over zeven jaar kunnen
zeggen dat het vergroeningsgeld (voor Nederland zo’n € 225 mln. per jaar) goed is
besteed, dan moeten we nu meteen inzetten op een doelmatige invulling. Er moet dan
wel voldoende geld zijn voor beheer. Daarom bepleit Veelzijdig Boerenland een
beperkte overheveling van geld ten gunste van agrarisch natuurbeheer.
De agrarische natuurverenigingen gaan volgend jaar ‘offertes’ opstellen voor het beheer
van hun gebied. Slob pleitte in dit verband voor een werkelijk integrale aanpak van
landbouw, natuur, landschap en water. Nu zijn alle budgetten strikt gescheiden en
dreigen waardevolle thema’s als landschap, boerderijeducatie en verbreding helemaal
buiten de boot te vallen. Ook moeten de verenigingen de ruimte krijgen om de
overheidsdoelen op hun eigen manier te halen. De verenigingen zijn bottom-up
ontstaan en herbergen veel dynamiek. Die moet niet worden gesmoord in een pakket
van overheidseisen, maar juist worden aangewakkerd: “Verplicht niet doel én middel,
maar geef de streek speelruimte op voorwaarde van kwaliteit en professionaliteit”.
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