
MEMORANDUM

DATUM 8-4-2022

AAN Commissie RGW 

VAN Gedeputeerde Mirjam Sterk  

ONDERWERP Toelichting Statenbrief Visie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 

Voor de commissie RGW van 13 april 2022 is de Statenbrief ‘Visie Agrarisch Natuurbeheer 2023-2028’ 

geagendeerd. De SGP-fractie heeft gevraagd om deze Statenbrief in te trekken en het stuk voor de volgende 

commissie als Statenvoorstel in te dienen. Ook de ChristenUnie heeft hier vragen over gesteld. Hun redenering is 

dat in de werkwijze, die recent is vastgesteld bij de Omgevingsvisie, is opgenomen dat de Staten gaan over 

visiedocumenten en dat de onderliggende programma's (in dit geval het Natuurbeheerplan voor 2023) voor 

verantwoording van GS komen. 

We hebben bij het opstellen van de Visie ANLb (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer) 2023-2028 en het NBP 

(Natuurbeheerplan) 2023 nadrukkelijk afgewogen of de Visie door GS dan wel door PS vastgesteld zou moeten 

gaan worden.We hebben het schema in de werkwijze van de Omgevingsvisie gevolgd en zijn van mening dat de 

Visie en het NBP niet onder (de programma’s van) de Omgevingsvisie vallen. Het Natuurbeheerplan is een 

subsidiekader en is om die reden niet als een programma aangemerkt. Het bevat namelijk geen beleid en 

maatregelen om onze Omgevingsvisie mee te verwezenlijken. De visie die nu opgesteld is, is een voorbereidend 

document op de vaststelling van de nieuwe versie van dat subsidiekader. Het bevat een uitwerking van de lijnen 

vanuit de Omgevingsvisie en de Natuurvisie voor het subsidiekader. Het is daarmee opgesteld binnen de 

kaderstelling door PS. GS hebben het vastgesteld en informeren de Staten door middel van een Statenbrief.. 

Achteraf bezien is de titel van het document - met name het woord “visie” - ongelukkig gekozen en reden voor 

verwarring. Het stuk is een voorbereidend document voor het onderdeel agrarisch natuurbeheer in het NBP, dat 

een toetsingskader vormt voor de subsidiering van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Het staat daarmee 

niet op gelijke hoogte met bijvoorbeeld de Landbouwvisie of de Natuurvisie, die het beleid beschrijven voor de 

komende jaren op deze veel bredere onderwerpen. 

De beschikkingen in het kader van de ANLb-subsidie moeten voor de komende 6 jaar op 31 december 2022 zijn 

afgegeven. Daarvoor dient de openstelling vóór 1 september 2022 plaats te vinden. De collectieven moeten dan 

weer ruim voor die tijd al op de hoogte zijn van de mogelijkheden, zodat ze het gesprek kunnen aangaan met 

afzonderlijke agrariërs en kennis hebben van de beschikbare middelen. Daarom is het heel wenselijk dat het 

ontwerp-Natuurbeheerplan vóór mei 2022 is vastgesteld. Voorlegging van de Visie ter vaststelling aan de Staten 

zou tot gevolg hebben dat het ontwerp-Natuurbeheerplan niet op tijd kan worden vastgesteld. De volgende 

commissie RGW is namelijk 15 juni a.s. en de PS-vergadering 29 juni, waarna het concept-Natuurbeheerplan nog 

ter inzage moet liggen. Ook met het oog op de openstelling is het dus ongewenst om de Statenbrief in te trekken 

en het traject voor een Statenvoorstel te doorlopen. 

Tegelijkertijd wees de SGP-fractie ons op een fout in de Visie (zie haar technische vraag nummer 10). Om die te 

repareren willen wij GS de visie opnieuw (vóór mei) laten vaststellen. Wij zijn zeker bereid om eventuele input vanuit 

uw commissie te bekijken en mee te wegen bij die vaststelling in GS van het herziene stuk. Graag vernemen wij 

komende woensdag 13 april in de commissievergadering uw ideeën en opmerkingen. 
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