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Agrarische ondernemers kunnen via groene diensten een bijdrage 
leveren aan de kwaliteit van natuur, landschap, cultuurhistorie, water en
recreatie in de groene ruimte. 
Daarbij definieert de raad ‘groene diensten’ als activiteiten op het gebied
van natuur, water, landschap, cultuurhistorie en recreatie die de kwaliteit
van het landelijk en stedelijk gebied verhogen en die verder gaan dan
waartoe een burger wettelijk verplicht is. Groene diensten zijn niet 
verplicht en kunnen zowel betaald als onbetaald zijn. De overheid heeft
wél een belangrijke maar niet de énige opdrachtgeverrol waar het gaat
om groene diensten. De overheid kan groene diensten inzetten om waar
nodig de kwaliteit in het landelijk gebied verder te ontwikkelen. Groene
diensten zijn te leveren door landbouwbedrijven, door andere bedrijven
die grond als productiefactor inzetten (zoals recreatiebedrijven) en door
particulieren. 

Niet het aanbod aan groene diensten maar de vraag naar groene dien-
sten moet bepalen in welke gebieden voor welke diensten betaald gaat
worden. In een aantal gebieden in Nederland zal de vraag naar betaalde
groene diensten groter zijn dan in andere. Naar schatting zijn de kosten
voor groene diensten op termijn ongeveer 300 miljoen euro per jaar.
De ontwikkeling van een systeem van groene dienstverlening vereist een
concrete, bruikbare formulering van de vraag én een goed mechanisme
om vraag, aanbod én financiering van groene diensten effectief aan
elkaar te koppelen. Aan beide voorwaarden is nu niet voldaan.

De raad adviseert daarom het kabinet het volgende:

Neem het Programma Beheer niet zonder meer als 
uitgangspunt voor groene diensten

Groene diensten is een nieuw begrip voor activiteiten waarvan een deel
al vanouds in het landelijk gebied plaatsvindt, met name agrarisch
natuurbeheer. Voor de vormgeving van ‘groene diensten’ kan voort-
gegaan worden op de weg van de huidige regelingen, met als 
belangrijkste voorbeeld het subsidiemodel van het Programma Beheer 
(onderdeel Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer, SAN). Er zijn 
echter meerdere aanleidingen om bij vormgeving van groene diensten
deze weg niet klakkeloos te volgen maar een bewuste keuze te maken
voor de aanpak. Aanleidingen hiervoor zijn: 
• het Programma Beheer is dermate gecompliceerd dat gebruik én 

toekenning van de subsidies tot grote problemen leiden; 
• het verlenen van subsidies bevestigt het bestaande beeld van 

inkomenssteun aan de landbouw; 

Samenvatting
Deel 1
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• boeren en veel andere grondeigenaren zijn ondernemers. Subsidie-
verlening onder strikte voorwaarden zoals bij het Programma Beheer
sluit niet aan bij hun normen en waarden en is een rem op innovatie
en doelmatig opereren;

• de huidige aanpak stimuleert bedrijven en burgers niet om zelf als
opdrachtgever van groene diensten op te treden;

• het toenemend belang van andere grondgebruikers dan die in de
landbouw voor de kwaliteit van het landelijk gebied.

Zorg wél voor continuïteit in de uitvoering van beleid

De raad acht het niet zinvol om bij de beleidsmatige vormgeving en 
uitwerking van groene diensten op voorhand een kant-en-klare aanpak
te ontwikkelen en daarmee de praktijk te overvallen maar wil uitgaan van
een geleidelijke overgang vanuit al bestaande werkwijzen (zoals 
Programma Beheer). Op basis van daarbij opgedane ervaringen dient de
aanpak geoptimaliseerd te worden. 

Ga van individuele rijkssubsidie naar gebiedsgericht 
provinciaal contract

Voor de organisatie van groene diensten zijn de ontwerpeisen:
• transparante en inspirerende opzet die uitdaagt tot creativiteit 

en zelfbewustzijn;
• maximale betrokkenheid van alle relevante partijen: vragers én aanbieders;
• effectieve overdracht van middelen;
• zekerheid over het bereiken van de gewenste kwaliteit.

Het ‘beursmodel’ dat de raad in dit advies beschrijft, voldoet aan deze
eisen. Vragers (overheden maar ook bedrijven en particulieren) en 
aanbieders (boeren maar ook landgoedeigenaren, particulieren en
andere grondbezitters) worden door intermediairs (onafhankelijk 
werkend dan wel in opdracht van belangrijke vragers of aanbieders) in
concurrentie tot optimale combinaties gebracht. Concurrentie kan 
ontstaan tussen gebieden, tussen delen van gebieden en tussen 
intermediairs onderling. Deze concurrentie kan leiden tot meer kwaliteit
bij eenzelfde inzet van middelen. Via een opdrachtgever-opdrachtnemer
relatie worden private contracten afgesloten. Daarmee wordt 
overgegaan van een subsidierelatie (Programma Beheer) naar een meer
moderne opdrachtgever-opdrachtnemer relatie waar in de opdracht-
geverrol ook ruimte is voor anderen dan de overheid. Niet langer is er
sprake van een rijkssubsidie voor individuele grondeigenaren maar van
een privaat contract tussen provincie en een groep van grondeigenaren.

Als referentie voor het denken kan het afsluiten van onderhouds-
contracten voor andere ‘openbare’ ruimten, zoals wegen, dienen. Deze
aanpak verschilt sterk van de huidige subsidiebenadering zoals in het
Programma Beheer zodat een verdere verkenning en testfase voor het
beursmodel nodig is.
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Accepteer inkomensverschillen tussen gebieden, met rijksgeld
voor ‘rijksgebieden’

Een vraaggerichte aanpak heeft als consequentie dat de vraag in het ene
gebied zal verschillen van de vraag in het andere gebied. De rijksmiddelen
zullen vooral dáár worden ingezet waar de maatschappelijke vraag het
grootst is. De inkomensverschillen tussen gebieden die daar uit voortkomen,
dienen maatschappelijk geaccepteerd te worden. 

Gebruik de evaluatie van het Programma Beheer om het
beursmodel (ex ante) te evalueren

De raad adviseert binnen het evaluatie-onderzoek van het Programma
Beheer het alternatief van het beursmodel met de betrokken partijen ex
ante te evalueren:  
• toets de acceptatiegraad van de filosofie van het model bij 

betrokkenen;
• toets het model op haalbaarheid en vereiste voorwaarden om het te

laten werken;
• toets het model op zijn maatschappelijk consequenties;
• bepaal waaraan het model moet voldoen om een optimale overgang

van oud naar nieuw mogelijk te maken;
• pas het beursmodel aan (of vervang het op grond van de ervaringen

door een ander model).

Creëer de voorwaarden voor een nieuwe aanpak

Het beursmodel kan alleen functioneren indien aan een aantal 
voorwaarden is voldaan: 
• de formulering van de vraag dient gebiedsgericht, concreet en 

vertaalbaar naar het beheer plaats te vinden;
• de systematiek van besteding en verantwoording van EU-middelen

dient aangepast, met name de grondslag voor financiering (geen 
vergoeding van gederfde inkomsten maar betalen voor een product)
en het vereiste van een één op één relatie tussen EU en ontvanger van
de gelden;

• continuïteit in beheer, continuïteit in inkomen én de borging van kwa-
liteit dienen gegarandeerd te kunnen worden.

Momenteel is aan deze voorwaarden niet voldaan zodat nu een over-
gang naar een andere aanpak niet geadviseerd wordt. Wel adviseert de
raad via overleg en experimenten na te gaan in welke mate aan de
benodigde voorwaarden voldaan kan worden. Tevens kan het beurs-
model experimenteel getest worden. 
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Implementeer het beursmodel in afstemming op de 
herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Na het creëren van de benodigde voorwaarden zijn, gebruik makend van
de evaluatie, vervolgens de volgende stappen mogelijk:
• start met experimenten;
• beproef het model in gebiedsgericht beleid;
• neem het model op in generiek beleid.

Na experimenten kan na een periode van gebiedsgerichte toepassing het
model (eventueel in aangepaste vorm) als generiek beleid gaan gelden.
Voor experimenten en gebiedsgerichte toepassing (eventueel nationaal
te financieren) kan ruimte gecreëerd worden bij de mid-termreview van
de Common Agricultural Policy (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid,
CAP) in 2003. 
Daarmee kan ook pro-actief ingespeeld worden op de WTO-onder-
handelingen. Zorg voor betrokkenheid van ‘Brussel’ zodat opgedane 
ervaringen snel doorwerken in de discussies over de midterm-review en
de herziening van de CAP in 2006. Bij de hervorming van het CAP in
2006 kan volledige implementatie van het beleid voor ‘groene diensten’
plaatsvinden.

Maak tijdig middelen vrij voor groene diensten

De uiteindelijk kosten van ‘groene diensten’ begroot de raad op termijn
op 300 euro per jaar voor de onderdelen natuur, landschap, cultuur-
historie en recreatie. Op basis van de duiding van waardevolle gebieden
en waterbergingsgebieden in het Structuurschema Groene Ruimte zou
een oppervlak van één miljoen hectare in aanmerking komen voor (door
de overheid namens de samenleving gevraagde) groene diensten. De
kosten voor de groene dienst ‘waterberging’ zijn nog niet aan te geven,
met name omdat onvoldoende zicht bestaat op de vraag naar en 
mogelijkheden voor waterberging in het agrarisch gebied. Tijdig en 
zichtbaar vrijmaken van deze middelen is van belang om de huidige
belangstelling voor groene diensten niet te verliezen. Reserveer in 2003
voor experimenten 25 miljoen euro, in 2004-2005 voor gebiedsgericht
beleid 200 miljoen euro en vanaf 2006 300 miljoen euro voor de groene
diensten.

Besteed veel aandacht aan communicatie

Groene diensten wekken veel verwachtingen. Via voorlichting zal de
inhoud van de begrippen Goede Landbouwpraktijk en groene diensten
duidelijk moeten worden, zowel voor agrariërs als burgers. Mythe-
vorming en onnodige teleurstelling rond het begrip groene diensten kan
voorkomen worden door een duidelijk beeld te bieden van aard en
omvang van de overheidsinzet voor groene diensten. 
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1. Inleiding

Op welke wijze kunnen agrarische ondernemers een bijdrage leveren aan
de maatschappelijke beheersfunctie voor het landelijk gebied binnen een
economisch duurzame bedrijfsvoering? Dit is de hoofdvraag uit de
adviesaanvraag die de raad op 10 december 2001 ontving van de 
Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (bijlage 1). 
De genoemde ‘maatschappelijke beheersfunctie’ wordt niet nadrukkelijk
gedefinieerd maar benoemd als natuur, water, landschap, cultuurhistorie
en toegankelijkheid voor recreatie. Speciale aandacht wordt gevraagd
voor de uitvoeringsaspecten.

Het Tweede Structuurschema Groene Ruimte, deel 1 (SGR2) bevat de
meest recente formulering van beleidsvoornemens van het ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over het beheer van het landelijk
gebied. Daarin wordt een aantal aan de adviesvraag gerelateerde 
onderwerpen genoemd voor verdere uitwerking in deel 3 van het 
Structuurschema: 
• de concrete invulling en financiering van groene diensten;
• de invulling van het begrip ‘Goede Landbouwpraktijk’.

Uit de adviesvraag én het SGR2 komt naar voren dat de invulling van
‘groene diensten’ het centrale beleidsthema is. Op basis van de advies-
aanvraag en het SGR2 komt de raad tot de volgende vraagstelling voor
dit advies:
• welke kwaliteit vraagt de maatschappij van het landelijk gebied ten

aanzien van natuur, water, landschap, cultuurhistorie en toegankelijk-
heid voor recreatie;

• welke eigen bijdrage mag en kan van de landbouw als grote grond-
gebruiker vanuit de eigen verantwoordelijkheid verwacht worden; 

• welke rol kan ‘de landbouw’ spelen bij het verzorgen van deze kwaliteit
in de vorm van ‘groene diensten’;

• hoe kan de uitvoering van groene diensten worden georganiseerd.

Daarbij definieert de raad ‘groene diensten’ als activiteiten op het gebied
van natuur, water, landschap, cultuurhistorie en toegankelijkheid voor
recreatie die de kwaliteit van het landelijk en stedelijk gebied verhoogt en
die verder gaan dan waartoe een burger wettelijk verplicht is. Groene
diensten zijn niet verplicht en kunnen zowel betaald als onbetaald zijn.
De overheid heeft wél een belangrijke maar niet de énige opdracht-
geverrol waar het gaat om groene diensten. De overheid kan groene 
diensten inzetten om waar nodig de kwaliteit in het landelijk gebied 
verder te ontwikkelen. 

Advies
Deel 2
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De rol van de landbouw als beheerder van de groene ruimte kan niet los
gezien worden van de rol van andere beheerders ín en ván de groene
ruimte. De raad bereidt een gevraagd advies voor over de consequenties
van de vermaatschappelijking van het natuurbeleid voor het beheer van
natuurterreinen en landschap. Hoe verhoudt zich de betrokkenheid van
maatschappelijke actoren bij het natuurbeleid tot die bij het natuur-
beheer? In de context van die vraagstelling zal de raad dieper in kunnen
gaan op een aantal thema’s die nu in het voor u liggende advies worden
aangesneden. Dat betreft vooral de relaties tussen de verschillende
beheerders en de uitwerking van een aantal beleidsvoorstellen. 

Dit advies stelt bedrijven centraal die voedselproductie combineren met
beheer van natuur, landschap en cultuurhistorie, toegankelijkheid voor
recreatie en waterberging, zowel op perceelsniveau (een akker met
bloemrijke akkerranden: multifunctionele percelen) als op bedrijfsniveau
(naast een akkerperceel ligt een natuurperceel: monofunctionele 
percelen). De planologische bestemming van het gebied is gericht op
landbouw. Maar ook anderen kunnen groene diensten aanbieden: niet-
agrarische bedrijven (bijvoorbeeld recreatiebedrijven) en particulieren,
bedrijven of organisaties die zich uitsluitend met natuur- en landschaps-
beheer en water bezig houden. Deze spelen een rol bij de implementatie
van groene diensten en vanuit die optiek komen deze niet-agrarische
bedrijven en organisaties in dit advies zijdelings aan de orde.

De rol van de landbouw als beheerder van het landelijk gebied kent naast
de dimensie van de fysieke leefomgeving ook een sociale dimensie: de
economie en de leefbaarheid van het landelijk gebied. Die aspecten 
vallen buiten deze adviesaanvraag maar zijn wel belangrijk. De raad raakt
aan dit onderwerp in zijn advies ‘Voor boeren, burgers en buitenlui’,
advies over de betekenis van sociaal-culturele ontwikkelingen voor het
landelijk gebied (RLG, 2002).

Opbouw van het advies

Dienstverlening in de vorm van groene diensten veronderstelt een maat-
schappelijke behoefte aan verhoging van de kwaliteit van het landelijke
gebied. Dit advies gaat dan ook eerst in op die maatschappelijke behoefte
én op de wijze waarop daar nu invulling aan gegeven wordt. Vervolgens
wordt bezien in hoeverre vanuit het perspectief van groene diensten aan-
leiding bestaat de bestaande werkwijze te veranderen. De huidige en de
potentiële positie van de landbouw worden belicht, gevolgd door een
schets van een andere aanpak en de (on)mogelijkheden van toepassing
van die andere aanpak.

De raad geeft in dit advies een eerste koersbepaling voor het omgaan met
groene diensten en een schatting van de benodigde middelen. Een 
verdere uitwerking van de thema’s in dit advies vindt plaats in een
komend (gevraagd) advies over het beheer van natuurterreinen en 
landschap. Deze eerste koersbepaling brengt de raad nu naar buiten om
de benodigde discussie tijdig op gang te brengen.
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2. De vraag naar natuur, water, 
landschap, cultuurhistorie en 
toegankelijkheid

De vraag naar kwaliteit in het landelijk gebied vormt het startpunt voor
het vormgeven van betaalde groene diensten. Zonder een duidelijke
vraag is er geen grondslag voor betaling van groene diensten. De raad
constateert dat de vraag in de huidige discussies over groene diensten
nog niet als uitgangspunt dient. Veelal vormt juist het aanbod aan
groene diensten (onterecht) het startpunt voor discussie.

2.1 De collectieve vraag

De vraag naar kwaliteit is afkomstig van 16 miljoen Nederlanders, gemo-
tiveerd vanuit de eigen waarden. Die waarden hebben betrekking op het
eigen welbevinden en dat van toekomstige generaties én op de intrin-
sieke waarden in de fysieke omgeving. Deze vraag is zeer divers, maar
daarin is wel een gemeenschappelijke component te onderkennen: de
collectieve vraag. 

Deze collectieve vraag naar bijvoorbeeld natuur en recreatie wordt door
of namens de overheden (rijk, provincie of gemeente) geformuleerd. 
De overheden:
• formuleren de vraag zélf in beleidsplannen en nota's (bijvoorbeeld in

essentiële uitspraken in PKB’s of in streekplannen) voor zover zij 
daarvoor directe verantwoordelijkheid dragen; 

• mandateren lokale gemeenschappen om binnen aangegeven kaders
(bijvoorbeeld in landinrichtingsverband) de vraag te formuleren.

Motieven voor beheer van de groene ruimte

•  doelstellingen natuur- en landschapsbeleid;
•  compensatie;
•  verbetering kwaliteit werkomgeving;
•  verbetering kwaliteit woonomgeving;
•  maatschappelijk ondernemen;
•  doelstellingen recreatiebeleid;
•  doelstellingen waterbeleid;
•  doelstellingen landbouwbeleid;
•  imago landbouwproducten;
•  imago recreatieproducten; 
•  doelstellingen cultuurhistorie; 
•  leefbaarheid.

Door overheid geformuleerde vraag

De collectieve vraag die de overheden zèlf formuleren, heeft veelal
betrekking op waarden die op nationale, provinciale of gemeentelijke
schaal van belang zijn. De rijksvraag is geformuleerd in diverse nota’s
(waaronder ‘Natuur voor mensen, mensen voor natuur’, Nota Belvedère,

Foto: René Krekels/Natuurbalans

Das Vliegenzwammen
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Structuurschema Groene Ruimte) en rapporten (Commissie Waterbeheer
in de 21e eeuw). De provinciale overheden hebben in principe in 
omgevingsplannen (streekplannen, waterplannen) de vraag op regionaal 
schaalniveau geformuleerd en de gemeentelijk overheden in ontwikkelings-
gerichte bestemmingsplannen en landschapsontwikkelingsplannen. 
De vraag is veelal niet operationeel op het niveau van de uitvoering van
beleid. Veel gebiedsgerichte vertaalslagen zijn nog nodig om de vraag
voor het lokaal schaalniveau te concretiseren.

Namens de overheid geformuleerde vraag

De collectieve vraag die lokaal wordt geformuleerd binnen de gegeven
kaders van de overheid, heeft veelal betrekking op waarden van lokaal
belang. De lokale gemeenschap zal de waarden moeten formuleren en
daarmee verantwoordelijkheid nemen voor de eigen leefomgeving. Deze
lokale initiatieven kunnen veel verschillende vormen hebben. In zijn
adviezen ‘Geleid door kwaliteit’ (1999) en ‘Het belang van samenhang’
(2001) heeft de raad gewezen op het belang van (ruimte voor) de
inbreng van lokale groepen in de discussie over de gewenste kwaliteit
van de leefomgeving. De raad heeft daarin ook enige voorstellen gedaan
voor de wijze waarop die inbreng kan worden geleverd en de daarvoor
benodigde kaders van de overheid. De vraag is vaak al operationeel op
het lokale schaalniveau en vergt geen vertaalslagen.

2.2 De individuele vraag

Behalve deze collectieve vraag is een individuele vraag te onderkennen:
burgers en bedrijven (al dan niet georganiseerd in grotere verbanden)
hebben een specifieke vraag die samenhangt met specifieke behoeften.
Lokale cultuurhistorische organisaties streven naar een hoge 
cultuurhistorische kwaliteit op lokaal niveau, recreatiebedrijven hebben
economisch baat bij een aantrekkelijke recreatieomgeving, project-
ontwikkelaars hebben economisch baat bij een aantrekkelijke woon-
omgeving, waterwinbedrijven hebben baat bij een goede waterkwaliteit
e.d. Deze individuele vraag speelt zich veelal maar niet per definitie af op
lokale schaal. De individuele vraag is veelal concreet geformuleerd: bij
woningbouwprojecten bijvoorbeeld is de kwaliteit van de woonomgeving
van belang en als behoefte geformuleerd. Ook het recreatiebedrijfsleven
heeft concrete wensen ten aanzien van de kwaliteit van het landelijk
gebied. Ook deze vraag is vaak al operationeel op het lokale schaalniveau
en vergt geen vertaalslagen.
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3.  Hoe wordt nu aan de 
maatschappelijke vraag voldaan?

Dit advies richt zich op natuur, water, landschap, cultuurhistorie en
recreatiemogelijkheden die - samen met andere elementen - kwaliteiten
van het landelijk gebied vormen. Deze kwaliteiten worden op meerdere
manieren beschermd en ontwikkeld, ook in relatie tot de landbouw als
grote grondgebruiker in het landelijk gebied. Sommige kwaliteiten zoals
specifieke natuurtypen, worden via aankoop en beheer ontwikkeld,
andere kwaliteiten komen in samenhang met andere grondgebruik-
vormen tot stand. Zoals al aangegeven, gaat het in dit advies om de
laatstgenoemde kwaliteiten. 

Voor het beheer van het landelijk gebied heeft de overheid als belang-
rijkste instrumenten: 
• regelgeving (van onder meer ruimtelijke ordening, 

milieubeleid, waterbeleid, natuur- en landschapsbeleid);
• financiering (bijvoorbeeld in de vorm van betaling 

voor groene diensten);
• beschikbaarstelling van kennis. 

Voor burgers en bedrijven zijn de belangrijkste instrumenten: 
• de inzet van middelen waaronder arbeid (vrijwilligerswerk) 

en geld (bijvoorbeeld in de vorm van betaling voor groene diensten);
• beschikbaarstelling van kennis.

In het algemeen is regelgeving van de overheid gericht op behoud van
bestaande kwaliteiten met beschikbaarstelling van kennis als onder-
steunende activiteit. Herstel en ontwikkeling van nieuwe kwaliteiten
vergt de inzet van financiering, beschikbaarstelling van kennis en 
overleg over (de vormgeving van) nieuwe activiteiten, waarbij zowel
overheid als burgers en bedrijven een belangrijke rol kunnen spelen.
Deze instrumenten worden naast elkaar ingezet: planologische bescher-
ming voor behoud van bestaande kwaliteiten én financiering van nieuw
te ontwikkelen kwaliteiten worden bijvoorbeeld gelijktijdig toegepast.
Daarbij is het van belang de doelen waarvoor deze instrumenten worden
ingezet, onderling eenduidig af te grenzen. Dit aspect wordt later in het
advies verder uitgewerkt, met name als het gaat om de formulering van
de vraag naar groene diensten.

3.1 Goede Landbouwpraktijk als vertaling van
regelgeving

In de Plattelandsbrief (GRR-2001-1052 van 09-01-2002) wordt over
Goede Landbouwpraktijk (GLP) het volgende geconstateerd. “De wette-
lijke vereisten op het gebied van de thema's milieu, meststoffen, 
gewasbeschermingsmiddelen, diergezondheid en dierenwelzijn zijn
inmiddels als goede landbouwpraktijk (GLP) opgenomen in het POP 2000.
Voor de thema's natuur, landschap en waterbeheer is een nadere uitwerking
gewenst. Het kabinet wil de verantwoordelijkheid van agrarische onder-
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nemers voor een zekere basiskwaliteit van de groene ruimte op het niveau
van vereisten en voorwaarden uit relevante vigerende wet- en regelgeving
ook beschrijven. Het kabinet gaat hiertoe de komende periode, in overleg
met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, de vereisten en rand-
voorwaarden uit relevante vigerende wet- en regelgeving op het vlak van
natuur, landschap en waterbeheer van rijk, provincie, gemeente, waterschap
en/of publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties analyseren op de rechtstreekse
doorwerking naar een individuele ondernemer of onderneming. Hierbij gaat
het bijvoorbeeld om de Natuurbeschermingswet, Flora- en Faunawet, 
Boswet, Grondwaterwet, streek- en bestemmingsplannen, landschapsont-
wikkelingsplannen, provinciale en gemeentelijke verordeningen, peilbesluiten,
waterschapskeur, e.d. Omdat verschillende gebieden verschillende kwali-
teiten hebben kan GLP naast generieke componenten ook heel nadrukkelijk
gebiedsgerichte componenten bevatten. In kwetsbare en waardevolle 
gebieden gelden immers andere maatstaven dan elders.”

Bij deze beschrijving, zo is de raad gebleken, bestaat interpretatieruimte
over de invulling van het begrip 'Goede Landbouwpraktijk'. 

De relatie tussen groene diensten en Goede Landbouwpraktijk

De uitspraak dat daar 'waar de samenleving wensen heeft die verder
gaan dan GLP en er geen markt blijkt voor financiering van deze wensen,
de overheid publieke middelen zal inzetten om deze doelen te bereiken’
(nota Voedsel en Groen, juli 2000) legt de vraag op tafel welke activiteiten
binnen het wettelijk vereiste vallen (en waar geen vergoeding tegenover
kan staan op grond van  concurrentievoorschriften vanuit Brussel) en
welke activiteiten daar niét binnen vallen (en waar bij een expliciete
maatschappelijke vraag wél een vergoeding tegenover kan staan).
De raad meent dat bij de invulling van het begrip 'Goede Landbouw-
praktijk' zo dicht mogelijk bij de wettelijk vereisten moet worden gebleven.
Alle activiteiten die ten behoeve van het beheer van de groene ruimte
worden uitgevoerd ('boven-wettelijke' activiteiten), kunnen gezien 
worden als groene diensten waarvoor al dan niet betaald wordt. De raad
ziet geen ruimte voor het opnemen van niet-wettelijk verplichte 
activiteiten binnen de Goede Landbouwpraktijk. De raad meent dat de
vereisten aan de bedrijfsvoering die voor de maatschappij wezenlijk zijn, 
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in wet- en regelgeving moeten worden vastgelegd en daarmee onder-
deel worden van Goede Landbouwpraktijk. Vanuit praktisch oogpunt
geldt dat de mogelijke bijdrage van bedrijven in de vorm van niet-
wettelijk verplichte activiteiten in financiële termen relatief gering zal
kunnen zijn in relatie tot betaalde groene diensten. De marges in de
bedrijfsvoering zijn beperkt. De discussies over de opname van 
niet-wettelijk verplichte activiteiten binnen de Goede Landbouwpraktijk 
zullen vooral demotiverend werken.

Indien Goede Landbouwpraktijk niet voldoet aan een lokale behoefte of
een behoefte van specifieke maatschappelijke groeperingen, zullen de
verdergaande eisen op andere wijze gerealiseerd moeten worden. Zowel
overheid als burgers kunnen daaraan bijdragen. Daarvan zijn in praktijk
vele voorbeelden aanwezig zoals aanwending van overheidsmiddelen via
het Programma Beheer of van WCL-gelden voor lokale kwaliteits-
verbetering, aanwending van particuliere middelen door vrijwillig land-
schapsonderhoud door burgers en van particuliere middelen in de vorm
van erfbeplanting en onderhoud door boeren.

Maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van 
de term GLP zijn anders

De term GLP is in het Nederlandse beleid, daarin voorgegaan door 
Brussel, geclaimd als begrip om de wettelijk vereisten ten aanzien van de
bedrijfsvoering te beschrijven. De maatschappelijke verwachtingen 
liggen hoger. Vanuit de constatering dat eenieder aan de wet moet 
voldoen, roept de term 'Goede Landbouwpraktijk' verwachtingen van
'boven-wettelijke' landbouwpraktijk op. 
De maatschappij kijkt nu kritisch naar de landbouwsector, zodat de
teleurstelling die zou kunnen optreden indien onverwacht blijkt dat GLP
niet de 'boven-wettelijke' verwachtingen waarmaakt, het imago van de
landbouw kan beschadigen. Via voorlichting zal nadrukkelijk de invulling
van het begrip Goede Landbouwpraktijk kenbaar gemaakt moet worden
waarbij elke 'boven-wettelijke' activiteit als 'groene dienst' (betaald of
onbetaald) kan worden gelabeld.

3.2 Ruimtelijke ordening en financiële middelen

Via ruimtelijke ordening (Wet Ruimtelijke Ordening, Tweede Structuur-
schema Groene Ruimte, streekplannen, bestemmingsplannen e.a.) 
worden bestaande kwaliteiten beschermd. Deze bescherming kán
krachtig zijn. De kracht van financiële instrumenten daarentegen is
beperkt. Geld werkt alleen ter stimulering van tendensen als die maat-
schappelijk reeds ingezet zijn. Zo blijken subsidies de investeringen op
milieugebied maar marginaal te stimuleren: de investeringen zouden
vaak ook zonder subsidie plaatsgevonden hebben. Bij inrichting en
beheer van het landelijk gebied zal ook gelden dat primair de wil tot
landschapontwikkeling en andere vormen van groene dienstverlening
aanwezig moet zijn. In die gebieden waar ingezet wordt op bijvoorbeeld
alleen voedselproductie ter wille van de wereldmarkt, zullen uitsluitend
planologische en milieuwetgevingsinstrumenten tot sturing in staat zijn.
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Financiële instrumenten, bijvoorbeeld in de vorm van betaling voor
groene diensten zijn hier niet effectief inzetbaar. 

De maatschappij zet op verschillende wijzen financiële middelen in om
grondgebruikers in staat te stellen de kwaliteit van het landelijk gebied
te verhogen. Via het de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN,
onderdeel van het Programma Beheer) worden door de overheid 
subsidies verstrekt waarmee flinke bedragen gemoeid zijn (ongeveer 48
miljoen euro per jaar)). Particulieren en organisaties leveren via fondsen
financiële middelen (vaak niet structureel) en ‘de markt’ levert via 
toeslagen op de prijs een bijdrage. Deze bijdrage blijkt echter beperkt te
zijn en naar verwachting in de toekomst beperkt te blijven.

3.3 Beschikbaarstelling van kennis

Kennis over het belang van kwaliteit in het landelijk gebied en de relatie
tussen bestaande kwaliteiten en beheer kan de kwaliteit bevorderen.
Kennis maakt afstemming van bedrijfsvoering mogelijk en stimuleert
gerichte en effectieve inzet van bedrijven en particulieren. Kennis is niet
meer alleen begeleidend bij andere (overheids)instrumenten (zoals 
regelgeving) maar vervult steeds meer een zelfstandige rol bij het 
verkrijgen van kwaliteit. Deze ontwikkeling loopt gelijk op met de 
grotere verantwoordelijkheid die de overheid aan de burger toekent bij
het beheer van het landelijk gebied. Kennis stimuleert maatschappelijk
verantwoord ondernemen, motiveert vrijwilligers en maakt bestuurders
alert op het omgaan met kwaliteiten.

Overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zetten kennis in
om aan de vraag naar kwaliteit te voldoen. De overheid doen dat vooral
via het ontwikkelen van nieuwe kennis en de verspreiding daarvan via voor-
lichting. Het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties ontwikkelen en
mobiliseren vooral praktijkkennis en verspreiden die actief.
De wijze waarop kennisverspreiding plaatsvindt, is in beweging. De 
vroegere algemene voorlichtingsrol van overheidsinstellingen zoals de
Dienst Landelijk Gebied en de De Landbouwvoorlichting is veranderd, de
taken worden deels opgepakt door maatschappelijke organisaties zoals
Landschapsbeheer Nederland, agrarische natuurverenigingen en de 
Vereniging voor natuur en milieueducatie IVN. De kennisinfrastructuur is
versnipperd maar talrijke initiatieven worden ondernomen om tot 
‘centrale loketten’ te komen die toegang geven tot de verspreide kennis.
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4. Vergen groene diensten een andere
aanpak?

Voor de vormgeving van groene diensten kan voortgegaan worden op
de weg van de huidige regelingen, met als belangrijkste voorbeeld het
Programma Beheer (onderdeel Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer,
SAN). Er zijn echter meerdere aanleidingen om bij de vormgeving van
groene diensten niet klakkeloos deze weg te volgen maar voor de te 
volgen aanpak bewust te kiezen voor voortzetting dan wel voor een
andere aanpak. Deze directe aanleidingen zijn de opgedane ervaringen
met het Programma Beheer, de wens tot het zichtbaar afbouwen van
inkomenssteun via subsidies, de verwachte bijdrage van andere partijen
dan de overheid aan de kwaliteit van het landelijk gebied en het toe-
nemende belang van niet-agrarische bedrijven voor de kwaliteit van het
landelijk gebied. Meer in het algemeen geldt een brede maatschappelijke
wens om ruimte te bieden aan creatief ondernemerschap in plaats van
aan afhankelijkheid van subsidies. Enkele aanleidingen vóór en over-
wegingen bíj een andere aanpak worden hieronder toegelicht.

4.1 Knelpunten in het Programma Beheer

Vooral het Programma Beheer voorziet in structurele financiering van
beheersmaatregelen die gericht zijn op natuur, landschap en (ten dele)
recreatie. Voor cultuurhistorie of waterberging bestaan geen structurele
regelingen. Het Programma Beheer functioneert al enkele jaren zodat de
structurele knelpunten zichtbaar geworden zijn. 

Het Programma Beheer kent knelpunten ten aanzien van het ontwerp van
de regeling en van de uitvoering. Ten aanzien van het ontwerp geldt:
• opgestelde pakketten blijken vaak niet te passen op de situatie in 

concrete gebieden. Voor gewenste kwaliteiten is geen pakket voorhanden
of beschikbare pakketten zijn niet toepasbaar in bepaalde gebieden; 

• vergoedingen zijn gebaseerd op opbrengstderving zodat, met dalende
prijzen, de vergoeding navenant afneemt; 

• vergoedingen worden berekend op grond van indexcijfers waarbij 
tussentijds (en onverwacht) aanpassingen in de hoogte van de vergoe-
ding worden doorgevoerd;

• niet alle onderdelen van het programma beheer zijn volledig 
geaccepteerd in Brussel (o.m. rol van natuurverenigingen, betaling voor
het nalaten van handelingen);

• Het systeem van ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’ leidt tot
demotivatie.

Ten aanzien van de uitvoering geldt:
• de uitvoeringsorganisatie is te krap bemeten hetgeen leidt tot een

starre, trage en afstandelijke uitvoering;
• kleine aanpassingen in de uitvoeringsregels worden zonder veel over-

leg van overheidswege in de regeling ingebracht; 
• de voorlichting over het Programma Beheer is beperkt, zeker ten aan-

zien van tussentijdse wijzigingen.

Een andere aanpak dient verkend te worden.



4.2 Aandachtspunten bij verandering van de aanpak

De raad gaat uit van rurale bedrijven

De adviesaanvraag lijkt impliciet uit te gaan van landbouwbedrijven in de
klassieke zin: bedrijven die zich voor 100% richten op voedselproductie/
agrarische productie. Dit blijkt uit de relatie die gelegd wordt met het
begrip ‘Goede Landbouwpraktijk’. In het landelijk gebied komen land-
bouwbedrijven voor die ook andere producten leveren: zorgvoorzieningen,
recreatievoorzieningen. Tevens komen er niet-landbouwbedrijven voor die
grond als productiefactor inzetten, bijvoorbeeld recreatiebedrijven en bos-
bedrijven. Dit spectrum van bedrijven (landbouwbedrijven met alleen
voedselproductie via de combinatie van bijvoorbeeld voedselproductie
en recreatievoorzieningen 'kamperen bij de boer') tot pure recreatie-
bedrijven (of bedrijven met een ander grondgebruik) vat de raad onder
de term rurale bedrijven.

Onder een ‘ruraal bedrijf’ verstaat de raad een bedrijf dat grond
als productiefactor inzet. Activiteiten van rurale bedrijven zijn
bijvoorbeeld - al dan niet in combinatie - voedselproductie,
recreatie, zorgverlening, bosbouw, waterberging, landschaps-
onderhoud. Het ‘landbouwbedrijf’ is een ruraal bedrijf waarin
biomassaproductie (voedsel, energiegewassen) als enige 
activiteit of in combinatie met andere activiteiten plaatsvindt.
De rurale ondernemer haalt zijn inkomen uit het rurale bedrijf
maar kan - net als elke andere ondernemer - daarnaast ook
inkomen vergaren uit andere economische activiteiten.

De adviesaanvraag 'landbouw als beheerder van het landelijk gebied' is te
interpreteren als de vraag naar de combinatiemogelijkheid van voedsel-
productie en beheer van de groene ruimte. In hoeverre zijn in de 
toekomst economisch rendabele bedrijven te verwachten die de 
combinatie voedselproductie, natuur- en landschapsbeheer en water-
diensten (al dan niet samen met andere producten zoals bijvoorbeeld zorg)
kunnen uitvoeren. 
Echter, alle rurale bedrijven en niet alleen ‘landbouwbedrijven’ kunnen 
via groene diensten bijdragen aan de kwaliteit van het landelijk gebied.
In de te volgen aanpak dient hiervoor ruimte te zijn.
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Aanvullend inkomen, geen steun

Het uitbesteden van beheerstaken naar boeren heeft niet tot doel de
bestaande inkomenssteun in een ander jasje te gieten. Groene diensten
kunnen weliswaar leiden tot aanvullend inkomen voor boeren maar het
aanvullen van het inkomen is echter niet het doel van groene diensten.
Het doel van groene diensten is het voldoen aan maatschappelijke
behoeften.
Dat betekent dat de bedrijfseconomische situatie geen rol speelt als het
gaat om bijvoorbeeld de keuze van gebieden waar beheerstaken nood-
zakelijk zijn. Centraal staat de maatschappelijke vraag: als die ruimtelijk 
gedifferentieerd is, zal ook ruimtelijke differentiatie optreden in honorering
van het aanbod aan groene diensten. Daarom zouden bijvoorbeeld rondom
grote steden en natuurgebieden meer groene diensten kunnen worden
afgenomen dan in agrarisch gebied in het uiterste noorden van Nederland.

Groene diensten zijn geen compensatie voor 
verschil in productieomstandigheden

Financiering van gederfde inkomsten acht de raad geen duurzame 
maatschappelijke basis voor beheer dat de instandhouding van 
kwaliteiten tot doel heeft. De stellingname dat elke ondernemer recht
heeft op dezelfde fysieke productieomstandigheden, is naar de mening
van de raad achterhaald: de overheid is niet verantwoordelijk voor het
creëren van gelijke productieomstandigheden en dus ook niet voor het
ontbreken daarvan. De overheid dient wél te zorgen voor gelijke 
condities voor ondernemen in het economisch en sociaal domein (zoals
concurrentieverhoudingen, werkomstandigheden) maar heeft geen
plicht tot het creëren van fysiek gelijke condities. Met deze stellingname
van de raad valt de grondslag weg voor een vergoeding die gebaseerd is
op compensatie van potenties, zoals nu het geval is.
De raad ziet het waardevolle landschap van de Achterhoek of van 
Waterland niet als een te compenseren handicap omdat de omstandig-
heden voor voedselproductie in de Flevopolders beter zijn, maar als een 
eigenschap van het gebied die de ondernemer zal moeten verdis-
conteren in zijn bedrijfsvoering (uiteraard bij voorkeur in de vorm van
het uitbaten van die eigenschap), eventueel in de vorm van groene 
diensten waarvoor de overheid betaalt. Er valt een parallel te trekken met
bijvoorbeeld transportbedrijven die niet allemaal een vestigingslocatie
kunnen hebben die optimaal ligt ten opzichte van uitvalswegen. 
De ligging van het bedrijf is een factor in de bedrijfsvoering.

Zekerheden nodig

Gebrek aan helderheid geeft onzekerheid, waardoor (ook mentaal)
steeds minder geïnvesteerd wordt in ontwikkeling. Ook ruimtelijke
claims werpen hun schaduwen vooruit. 
Nieuwe beleidsimpulsen leiden vaak tot nieuwe beleidsinstrumenten in
de vorm van regelgeving, beleidscategorieën en gebiedsindelingen. Deze
nieuwe instrumenten vullen bestaand instrumentarium aan of vervangen
deze. Dit werkt verstorend bij de uitvoering van beleid dat gebaat is bij
continuïteit. Nieuwe beleidsimpulsen dienen dan ook zo veel mogelijk



20

aan te sluiten bij bestaand beleidsinstrumentarium, met name wat betreft
beleidscategorieën. Dat kan bijvoorbeeld door bestaand instrumentarium
beter in te zetten en/of zodanig te verruimen dat de nieuwe doelen daar-
mee bereikt kunnen worden (bijvoorbeeld verruiming van doelstellingen
of toetsings-criteria van een regeling). Voor zover mogelijk, dient helder-
heid en stabiliteit geboden te worden. 

Experimenten nodig maar tegelijkertijd 
definitieve aanpak gewenst

De discussie over kwaliteit en groene diensten is al enige jaren aan de
gang zonder dat helderheid over de te volgen aanpak is ontstaan bij de
grondgebruikers. Experimenten worden opgezet om ervaring op te
doen, als basis voor een permanente aanpak. In de praktijk blijken 
experimenten te mislukken, door te grote verwachtingen vanuit het 
landelijk gebied én door interne afstemmingsproblemen bij de overheid
tussen specifiek, experimenteel beleid en generiek beleid. Onder andere
door juridicering van het beleid ontbreekt flexibiliteit. Het mislukken van
experimenten laat sporen na op lokaal niveau: het vertrouwen in lokale initia-
tiefnemers en andere partijen die een voortrekkersrol vervullen gaat 
verloren waardoor de potenties voor vernieuwing worden ‘opgebruikt’. De
spanning tussen de behoefte aan permanente aanpak én de noodzaak
tot experimenteren vergt bijzondere aandacht.

4.3 Een andere aanpak dient verkend te worden

‘Groene diensten’ is een nieuw begrip voor activiteiten die vanouds al in
het landelijk gebied plaatsvinden. De raad acht het zinvol om bij de
beleidsmatige vormgeving en uitwerking van ‘groene diensten’ niet een
kant-en-klare aanpak te ontwikkelen en te implementeren maar uit te
gaan van een geleidelijke overgang vanuit al bestaande werkwijzen 
waarmee ‘groene diensten’ vorm gegeven worden (zoals Programma
Beheer). Op basis van opgedane ervaringen zal een optimale werkwijze
ontwikkeld moeten worden.
De geleidelijke ontwikkeling dient in de richting van een ‘beursmodel’ te
gaan. In dat model worden vragers, aanbieders en financiers van groene
diensten door (niet per sé aan vragers of aanbieders gebonden) interme-
diairs tot optimale combinaties gebracht. De collectieve en individuele
vraag naar groene diensten wordt gebiedsgericht gespecificeerd en door
intermediairs gebundeld op grond waarvan collectieven van aanbieders
een aanbod kunnen doen, eventueel in onderlinge concurrentie. Op basis
van een zakelijk contract wordt een overeenkomst op maat gesloten. De
raad hanteert als referentie voor het denken het afsluiten van onder-
houdscontracten voor andere ‘openbare’ ruimten zoals bijvoorbeeld
wegen. Daarmee wordt overgegaan van een subsidierelatie (Programma
beheer) naar een meer moderne opdrachtgever-opdrachtnemer relatie
waar in de opdrachtgeversrol ook ruimte is voor anderen dan de overheid. 

De raad geeft een nadere uitwerking in hoofdstuk 6 maar gaat eerst in op de
rol van de landbouw bij het verzorgen van kwaliteit in de vorm van met
name betaalde groene diensten. 
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5. De rol van ‘de landbouw’ bij het 
verzorgen van kwaliteit in de 
vorm van groene diensten

Additioneel aan de eigen inzet via Goede Landbouwpraktijk kan de 
landbouw, daartoe financieel en/of materieel door belanghebbenden in
staat gesteld, een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het landelijk
gebied. Deze bijdrage kan óók geleverd worden door andere partijen,
waaronder terreinbeherende organisaties, landgoedeigenaren, burgers
(al dan niet in georganiseerd verband) en bedrijven. De rol van de 
landbouw wordt bepaald door wat de landbouw te bieden heeft ten
opzichte van andere partijen.  

5.1 Ontwikkelingen tot nu toe

In de zeventiger jaren van de twintigste eeuw ontstond een scherpe
belangentegenstelling tussen het proces van rationalisatie in de landbouw
en het streven naar behoud van natuur en landschap in het landelijk
gebied. De Relatienota (1975) constateerde dat de ongebreidelde moder-
nisering van de landbouw (met name de ruilverkavelingen) in toenemende
mate stuitte op weerstand in de samenleving. Als gevolg werd in de land-
inrichting het belang van de landbouw geplaatst naast andere belangen:
natuur en landschapsbehoud, recreatie, enzovoorts. Boeren verzetten
zich hier heftig tegen en stemden een aantal plannen af vanwege hen
onwelgevallige doelen. Om dit conflict van belangen te beslechten 
introduceerde de Relatienota het principe van compensatie van boeren
voor het laten voortbestaan van ‘suboptimale’ externe productieomstan-
digheden: waterbeheer, ontsluiting en omvang van kavels en voor het 
integreren van zorg voor natuur en landschap in hun bedrijfsvoering. 

De vergoedingen ter compensatie werden gezien als een middel om een
‘level playing field’ te creëren tussen gebieden met goede en minder
goede omstandigheden. Dit paste ook in het Europese landbouwbeleid,
met name het structuurbeleid, dat ontwikkeld werd als complement op
het markt- en prijsbeleid. Er werd onderscheid gemaakt tussen betalingen
in gebieden met bijzonder ongunstige productieomstandigheden en com-
pensatie voor het accepteren van randvoorwaarden in de bedrijfsvoering
met het oog op de bescherming van weidevogels (latere maaidatum),
botanische rijkdom van graslanden (bemesting en maairegime) en het
handhaven en onderhouden van landschapselementen. De compensaties
werden bepaald op basis van landbouwkundige criteria. Aanvankelijk 
werden referentiegebieden gehanteerd. Later ging men uit van modelstudies
van de meest optimale bedrijfsopzet en bedrijfsvoering. De elementen van
de vergoedingen waren derving van opbrengsten, extra bewerkingskosten
(arbeid en machines) en een vergoeding voor kapitaalsverliezen. Dit laatste
element kwam niet meer voor in de Regeling beheersovereenkomsten en
natuurontwikkeling (Rbon) die voorafging aan het Programma Beheer. Wel
kennen de Rbon en de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer van Pro-
gramma Beheer een opslag boven de op kosten en opbrengstenderving
gebaseerde vergoedingen die afhankelijk van de zwaarte van het pakket
varieert van nul tot twintig procent. Dit is bedoeld als stimulans. Dit vormt
nog steeds de in het Europese kader vastgelegde basis voor betalingen. 
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De hiervoor beschreven regeling voor aangepast agrarisch beheer kon
worden toegepast op een areaal van in totaal 100.000 ha ‘beheersgebied’.
Er werd van uit gegaan dat dit einddoel in enkele decennia zou zijn
bereikt. Daarnaast kende de Relatienota de categorie ‘reservaat’ (ook
100.000 ha), landbouwgronden waarvan het landbouwkundig gebruik
gezien de te beschermen waarden niet langer mogelijk werd geacht. 
Aankoop en overdracht aan terreinbeherende organisaties was hiervoor
geboden. Beide categorieën samen vormden circa 10% van het 
landbouwareaal en werden in 1990 opgenomen in de Ecologische Hoofd-
structuur. De animo bij agrariërs voor het afsluiten van beheersover-
eenkomsten, respectievelijk de verkoop van grond voor reservaatvorming
was aanvankelijk niet groot. Pas in de loop van de negentiger jaren 
ontstond gaandeweg meer enthousiasme onder boeren. Pas geleidelijk
werd het onder boeren meer geaccepteerd om natuurbeheer in het bedrijf
te integreren omdat de samenleving dit wenselijk vindt. Een andere 
stimulans is wellicht dat als gevolg van de melkquotering in combinatie
met verhoging van de opbrengst per koe een aantal boeren die niet 
kiezen voor een hoog groeitempo van hun bedrijf ruimte hebben om
natuurbeheer in te passen. Het landbouwmilieubeleid (bemestings-
normen) en de door veel boeren gepercipieerde noodzaak van verdere
schaalvergroting zijn volgens deze redenering remmende invloeden.

De groei in deelname aan de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer en
de voorlopers daarvan is gestaag.

tabel: Areaal Beheersovereenkomst agrarisch natuurbeheer in 1.000 ha afge-
sloten onder Rbon en aanverwante regelingen en SAN. De Subsidieregeling
Agrarisch Natuurbeheer werd in 2000 van kracht, de Rbon-regeling loopt sinds
die tijd af. (bronnen: DLG, LNV, 2001)

Programma Beheer

De overgang van de Rbon naar het Programma Beheer dat met ingang
van 2000 werd ingevoerd, kan worden beschouwd als een stap die ruimte
biedt voor de in dit advies ontwikkelde visie. Uitgangspunten van het 
Programma Beheer zijn resultaatgerichtheid (sturen op output), meer
ruimte voor particulieren om actief te zijn in het natuurbeheer en meer
aandacht voor natuur en landschap buiten de EHS. Voor het agrarisch
natuur- en landschapbeheer betekende het de overgang naar een regeling
waarin de boer als beheerder zelf meer initiatief en verantwoordelijkheid
draagt. Hij dient bij het openstellen van de regeling het initiatief te
nemen om in te schrijven. Het navolgen van een aantal randvoorwaarden
volstaat niet meer; na afloop van de contractperiode wordt afgerekend
op basis van de resultaten die zijn behaald in vergelijking met de doelen
die behoren bij het natuurdoeltype. De stap van inspanning naar 
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resultaat en het initiatief dat de boer als beheerder moet nemen zijn
aspecten die passen bij het model dat de raad in dit advies ontwikkelt.

De rol van Agrarische Natuurverenigingen 

Agrarische natuurverenigingen komen voort uit ‘milieucoöperaties’. De
geestelijke vader van milieucoöperaties is G. van Dijk die in 1990 een lans
heeft gebroken voor dit type van samenwerking van agrariërs, 
“agrarisch geleide groepen of coöperaties […] die initiatieven nemen om
de omgeving en natuur, inclusief milieu en landschap te beschermen en
te integreren als een essentieel onderdeel in de bedrijfsvoering en daar
gezamenlijk verantwoording voor te nemen“. Internationaal is onder
meer in OESO verband werk gedaan aan samenwerkingsvormen voor
milieubeheer door boeren. Doelstellingen van milieucoöperaties zijn 
ideëel en materieel: bijdragen aan natuur- en landschapsbehoud; 
tegemoet komen aan maatschappelijke wensen; de eigen belangen
behartigen en bijdragen aan de continuïteit van de bedrijfsvoering. De
rol van schakel tussen het afzonderlijke bedrijf en de overheid c.q. de 
samenleving is daarbij een belangrijke functie van dit type van 
samenwerkingsvormen. Een bestuurlijk experiment in de periode 
1995-2000 tussen de ministeries van LNV, VROM, de betrokken 
provincies en een achttal milieucoöperaties was vooral gericht op het via
andere dan wettelijke voorschriften behalen van de doelstellingen van
het landbouwmilieubeleid. In de brief aan de Tweede Kamer over de 
resultaten van het experiment stelde de minister van LNV vast dat de
kracht van deze samenwerkingsvormen vooral lag in het nemen van 
verantwoordelijkheid voor natuur- en landschapsbeheer en in de 
professionalisering daarvan. Hij stelde daarom voor om niet meer te 
spreken over milieucoöperaties maar over agrarische natuurverenigingen
(ANV).

De opkomst van verenigingen voor natuur- en landschapsbeheer door
agrariërs is een weerspiegeling van de verandering in de houding van
agrariërs tegenover natuur- en landschapbeheer. Het aantal natuur-
verenigingen groeide van minder dan tien in 1994 tot ruim 100 in 2001
(Natuurplanbureau, 2001). ANV’s komen voor door heel Nederland in de
klei-, veen- en zandgebieden, maar relatief veel in het Westen, het Noorden
en in de Achterhoek. Naar schatting omvatten de gebieden met ANV’s
circa 30% van het landbouwareaal. In de gebieden met een ANV is circa
de helft van de boeren lid van een ANV, in totaal participeert circa tien
procent van de Nederlandse boeren in een ANV. Veel ANV’s hebben daar-
naast ook burgers als leden. Alle bedrijfstypen komen voor, maar het gaat
toch vooral om melkveehouders en gemengde bedrijven. 

De voornaamste activiteiten van ANV’s zijn:
• randenbeheer: slootkanten en perceelsranden;
• soortenbeheer: weidevogels, ganzenopvang en uilenkasten;
• perceelsbeheer: uitgestelde maaidatum, botanisch beheer, plas-dras

percelen en natuurbraak;
• onderhoud van landschapselementen: erfbeplantingen, houtwallen, 

-kades en -singels, poelen, wielen en vennetjes, knotbomen en bosjes;
• aanleg van landschapselementen: erfbeplanting, poelen, wielen en 

vennetjes en houtwallen.
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In vrijwel alle gebieden waar ANV’s actief zijn kunnen vergoedingen 
worden ontvangen, meestal uit Programma Beheer. Daarnaast komen in
een aantal gebieden ook provinciale regelingen voor evenals regelingen
van gemeenten en waterschappen. Driekwart van de verenigingen is
betrokken bij het afsluiten van contracten. Gesignaleerd wordt dat een
aantal verenigingen in 2000 geen contracten onder het Programma
Beheer heeft afgesloten, terwijl gerapporteerd wordt dat het gebied wel
in aanmerking kwam. De knelpunten met het Programma Beheer die de
raad gebleken zijn uit diverse gesprekken (zie paragraaf 4.1), zullen hier
debet aan zijn.

5.2 Actueel en potentieel aanbod aan groene diensten
vanuit de landbouw

De landbouw maakt beperkt gebruik van de financiële mogelijkheden die
worden geboden voor het verrichten van groene diensten. Uit onderzoek
(van Wenum, 2001) blijkt dat vooral biologische akkerbouwers en 
akkerbouwers die te maken hebben met regionale beperkingen (w.o.
nabijheid Ecologische Hoofdstructuur, waterwingebied) deelnemen aan
natuurbeheerprogramma’s. Uit dat onderzoek blijkt dat - in tegenstelling
tot de verwachting - deelname niet groter was voor kleinere bedrijven of
bedrijven zonder opvolger. Ook voor veehouderijbedrijven mag verwacht
worden dat daar waar door beperkingen geen maximaal rendement in de
voedselproductie bereikt wordt, deelname aan natuurbeheerprogramma’s
interessanter is. Dit impliceert dat het aanbod aan groene diensten meer
gerelateerd is aan omringend grondgebruik dan aan de economische
structuur van de bedrijven. In die gebieden waar (ruimtelijke- en milieu)
beperkingen gelden, als uiting van de maatschappelijke behoefte om
kwaliteiten te verbeteren, is de potentiële deelname het hoogst. Het 
aanbod lijkt zich daarmee, onder druk van ruimtelijke ordening en
milieubeleid, ruimtelijk te voegen naar de vraag.

In de akkerbouw blijkt 40% van de bedrijven niet genegen deel te nemen
aan natuurbeheerprogramma’s, ook bij zeer hoge vergoedingen en goed
inpasbare pakketten (van Wenum, 2001). Deze bedrijven willen zich 
(blijven) richten op alleen voedselproductie. Het potentieel aanbod aan
groene diensten komt derhalve van maximaal 60% van aanwezige bedrijven.
Bij minder hoge vergoedingen zal het percentage lager zijn. In de vee-
houderij is voor ongeveer 30% van de boeren geen deelname aan groene
diensten te verwachten omdat zij kiezen voor concentratie op alleen
agrarische productie. Bij de helft van de boeren hangt deelname af van
de economische aantrekkelijkheid daarvan en 20% zal zonder meer
groene diensten willen verlenen (Van de Ham en Hennen, 2001). 
De deelname kan dus variëren tussen 20 en 70%. Indien groene diensten
economisch redelijk aantrekkelijk zijn, zal het deelnamepercentage 
uitkomen tussen de 35 en 55%. 
Uit onderzoek van Van der Ploeg onder Nederlandse boeren (2002) blijkt
dat 40% van de boeren inkomsten heeft uit nevenactiviteiten en dus
genegen is naast de voedselproductie andere activiteiten te ontplooien.
Op grond van deze gegevens schat de raad dat de helft van de boeren
belangstelling zal hebben voor het uitvoeren van groene diensten. 
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Het potentiële aanbod aan groene diensten in het landelijk gebied wordt
mede bepaald door het oppervlak dat in agrarisch beheer is. 65% van
het landelijk gebied wordt agrarisch beheerd waarvan naar schatting 70%
met landbouw-economische doelstellingen (RLG, 2000). De resterende
20 tot 30% van de grond wordt beheerd door boeren uit hobby- of
beleggingsoverwegingen, door burgers uit liefhebberij of anderszins. 
Binnen het agrarisch beheerd gebied kan 'de landbouw' op ongeveer 30
tot 40% van het oppervlak in potentie groene diensten aanbieden (70%
met landbouw-economische doelstelling, 50% van de bedrijven met
bereidheid tot groene dienstverlening). Andere grondgebruikers dan 'de
landbouw als economische activiteit’ kunnen en zullen uiteraard ook
groene diensten aanbieden zoals bijvoorbeeld bleek uit onderzoek in het
gebied van de Langbroekerwetering (Anoniem, 2001). 

5.3 Is er in de toekomst landbouw om groene 
diensten aan te bieden

De aanwezigheid van landbouwbedrijven op de markt van groene diensten
wordt mede bepaald door de andere bedrijfsmatige activiteiten binnen
het landbouwbedrijf: is de totale omzet (eventueel door meersoortige
activiteiten te combineren) van het bedrijf zodanig dat het bedrijf blijft
bestaan, ook bij aanpassing van het EU-beleid? Deze vraag geldt even-
zeer voor andere rurale bedrijven dan landbouwbedrijven maar wordt
alleen voor landbouwbedrijven beantwoord aangezien de adviesvraag
zich daarop richt.

De inkomensontwikkeling

Voor de rol van beheerder zijn met name van belang: akkerbouw, 
opengrondstuinbouw, melkveehouderij en extensieve vleesveehouderij.
Het voortbestaan van veel bedrijven van deze typen is niet onbedreigd.
Enkele factoren die daarbij spelen: de grondprijzen zijn in Nederland zeer
hoog hetgeen een rem is op schaalvergroting en extensivering en 
problemen geeft bij de financiering van de bedrijfsovername door de 
volgende generatie. Met name de grondgebonden takken ontvangen
steun van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid; verlaging
van het steunniveau zal juist deze takken treffen. De vraag is daarom of er
een ‘inkomensgat’ verwacht kan worden waardoor de grondgebonden
landbouw niet langer de economische drager van het agrarisch cultuur-
landschap kan zijn. 

De vraagstelling zoals hierboven geformuleerd was onderwerp van een
onderzoek dat het LEI in opdracht van het Bureau Regio Randstad 
(provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland en Utrecht) in 1999
publiceerde. Het onderzoek richtte zich op de perspectieven van de
grondgebonden landbouw bij de Randstad. Als deelgebieden werden
onderscheiden: het Weidegebied, Droogmakerijen en Wijde Wormer, en
Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. In het onderzoek werden de volgende
elementen betrokken:
• de verwachte inkomensdaling als gevolg van vrijere concurrentie-

verhoudingen door veranderend EU-beleid (GLB);



• de mogelijkheden voor additioneel inkomen uit bedrijfsverdieping
(vooral biologische landbouw en verkoop aan huis) en verbreding
(vooral agrarisch natuurbeheer);

• bedrijfsaanpassingen (verhogen efficiency en schaalvergroting);
• het tempo van vermindering van het aantal bedrijven;
• inkomen van buiten het bedrijf.

Het inkomen uit de bedrijven van melkveehouders en akkerbouwers in
het Randstadgebied zal tussen 2000 en 2007 belangrijk dalen onder
invloed van vooral vrijere concurrentieverhoudingen door veranderend
EU-beleid: voor alle gesommeerde inkomens in deze gebieden is dat
14%. De inkomensdaling wordt in elk van de Deelgebieden (weide-gebied,
droogmakerijen, zuidelijk en oostelijk Flevoland) slechts zeer ten dele
gecompenseerd doordat boeren extra inkomen halen uit bedrijfsverdieping
en verbreding: voor alle gesommeerde inkomens is de compensatie 20 tot
43%.
De inkomensdaling is gemiddeld 12 tot 18% (fl. 6.000,- tot fl. 9.000,-
per jaar per bedrijf). In het weidegebied is de daling 10 tot 14%, in de
droogmakerijen 3 tot 5% en in Z. en O. Flevoland 10 tot 13%.
Deze getallen zijn gemiddelden; individuele bedrijven zullen beter of
slechter af zijn waardoor bedrijven zullen verdwijnen. Mogelijk zullen
bepaalde typen bedrijven selectief verdwijnen. 
Andere bedrijfsaanpassingen, met name schaalvergroting en het verhogen
van de efficiency in grondgebonden landbouw, helpen mee om het 
inkomen op peil te houden. Toch zal het gezinsinkomen uit het eigen
bedrijf aanmerkelijk dalen. Het voortbestaan van de grondgebonden
landbouw bij de Randstad komt echter volgens het LEI niet in gevaar. De
verbrede en verdiepte bedrijfsontwikkeling kan de Ecologische en 
Verblijfskwaliteit van het agrarisch gebied bij de Randstad ten goede
komen. In boerengezinnen komt waarschijnlijk een toenemend deel van
het inkomen van buiten het eigen bedrijf.

De landbouw blijft aanwezig, zeker dáár waar behoefte is aan
groene diensten

In de randstad met veel mogelijkheden voor groene diensten lijkt de land-
bouw aanwezig te blijven, zodat aanbod aan groene diensten 
verwacht kan worden. Voor delen van Nederland waar de behoefte aan
groene diensten minder groot is, kan de inkomensdaling ten gevolge van
EU-beleid dus niet gepaard gaan met nieuwe inkomsten uit groene 
diensten. Indien de cijfers van het LEI ook gelden voor andere delen in het
land, zou in die gebieden de inkomensdaling gemiddeld 14% kunnen zijn. 
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In het algemeen lijkt er een verband te bestaan tussen de mogelijkheden
voor inkomen uit verbrede landbouw en de behoefte aan groene 
diensten (voor zover betrekking hebbend op natuur, landschap, cultuur-
historie en toegankelijkheid voor recreatie): in fraaie gebieden zullen
meer consumenten komen die producten van de verbrede landbouw
afnemen. Dat zou betekenen dat juist in die gebieden waar maatschap-
pelijke vraag is naar groene diensten, de landbouw (door extra inkomen
uit verbrede landbouw) aanwezig zal blijven. In andere gebieden staat
de landbouw meer onder druk. In die gebieden kan wél behoefte zijn aan
waterberging. De prijs die voor waterberging kan worden betaald, is in die
gebieden mogelijk bepalend voor de vraag of er aanbieders zullen zijn. 

5.4 Landbouw in relatie tot andere aanbieders van
groene diensten

Wie zijn de aanbieders op de ‘markt van groene diensten’? Bij aanbieders
wordt vooral gedacht aan
bedrijven en instellingen die
‘kant-en-klare’ beheersmogelijk-
heden aanbieden. Deze organi-
saties combineren voor de 
productie van groene diensten
een aantal ‘productiefactoren’:
organiserend vermogen, materiaal,
deskundigheid, arbeid en de 
factor grond. 
Al deze productiefactoren zijn in
principe door welke organisatie dan ook bijeen te brengen indien 
voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. Voor al deze productie-
factoren is een markt aanwezig met meerdere aanbieders waaruit 
gekozen kan worden.
Echter, indien in een specifiek gebied de productie van groene diensten
nodig is, is voor de factor grond geen sprake meer van meerdere 
aanbieders. Hoe specifieker het gebied, hoe meer de eigenaar van de
desbetreffende grond een monopoliepositie inneemt ten aanzien van
deze productiefactor. Omgekeerd geldt dat bij een ruimtelijk meer 
globale vraag naar groene diensten het aanbod ten aanzien van de 
factor grond ruimer wordt.
Dat betekent dat bedrijven en instellingen vooral op basis van de 
productie-factor grond (die al in eigendom is of verworven wordt) 
verschillen: hoe is de vraag naar groene diensten in ruimtelijk opzicht en
wie heeft daar de grond in bezit of kan die daar verwerven. Maar de
bedrijven en instellingen verschillen ook op grond van de efficiëntie waar-
mee de productiefactoren bijeengebracht worden.

De aanbieders zijn in principe:
• alle grondeigenaren die in staat zijn - al dan niet onder inschakeling

van derden - op efficiënte manier te voldoen aan het gewenste beheer
i.c. de specificaties van de vrager;

• alle andere partijen die in staat zijn de productiefactor grond aan te
bieden en die in staat zijn - al dan niet onder inschakeling van derden
- op efficiënte manier te voldoen aan het gewenste beheer i.c. de 
specificaties van de vrager.

Aanbieders van beheer

•  landelijke terreinbeherende organisaties;
•  provinciale beherende organisaties;
•  lokaal beherende organisaties;
•  individuele boeren;
•  boeren-milieucoöperaties;
•  individuele burgers;
•  verenigingen van burgers;
•  natuurverenigingen (boeren en burgers);
•  beheersbedrijven, rentmeesterkantoor;
•  landgoedeigenaren.
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Aanbieders kunnen onder meer agrariërs, recreatieondernemers, particuliere
landgoedeigenaren, lokale groepen van burgers, particulieren, rent-
meesters, ondernemers met een bedrijfsterrein en ook gemeenten,
waterschappen zijn. Aanbieders dienen in staat te zijn om te gaan met
de (grotendeels nog te ontwikkelen) diversiteit aan opdrachtgevers: 
zij zullen de diversiteit aan vragen inhoudelijk moeten kunnen bundelen
zodat zij met hun product aan zoveel mogelijk vragen kunnen voldoen.

5.5 Bestaande knelpunten bij de aanbieding van
groene diensten

Vanuit de landbouw worden vele initiatieven ondernomen om de rol van
beheerder inhoud te geven. Sommige initiatieven zijn succesvol maar
veel initiatieven stranden echter in een vroeg stadium. De redenen hier-
voor zijn divers en vallen uiteen in 'interne' problemen bij de organisatie
van het aanbod en 'externe' problemen in de relatie tot (potentiële)
opdrachtgevers. 

Tweederde van de bestaande agrarische verenigingen ervaart knelpunten in
het beleid van de overheid: lange en rigide aanvraagprocedures, on-
duidelijkheid over het beleid, ingewikkelde en langdurige procedures
voor de financiële afwikkeling, de onzekerheid over de continuïteit van
het beleid en de selectiviteit naar gebieden in de toepassing van 
Programma Beheer en de provinciale regelingen. Een kwart van de ANV’s
heeft te maken met knelpunten in de interne organisatie zoals te weinig inzet
voor bestuursfuncties of te weinig animo bij de leden (Natuurplanbureau,
2001). Ook gebrek aan kennis en organiserend vermogen speelt een rol.

Uit onderzoek (Kleijn en Berendse, 2001) blijkt dat agrarisch natuur-
beheer niet overal effectief is. Daarbij spelen beheer en de plaatselijke
omstandigheden een belangrijke rol maar met name de keuze van de
gebieden waar contracten voor agrarisch natuurbeheer worden afgesloten,
is zeer bepalend voor de effectiviteit. Ook de ruimtelijke ligging van de
bedrijven binnen die gebieden is van belang omdat beheer van aaneen-
gesloten percelen meer natuur- en landschappelijke waarden kan opleveren
dan het beheer van verspreid liggende percelen (Geertsema, 2002).
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6. Schets van een andere aanpak: 
het beursmodel

Deze schets van het beursmodel omvat uitgangspunten en een aantal
onderdelen van het model die nadere toetsing en uitwerking vereisen.
Deze schets is geen blauwdruk en geeft op sommige onderdelen uitwer-
kingen en op andere onderdelen trefwoorden. Sommige onderdelen 
worden geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk. 

6.1 Uitgangspunten voor de te volgen aanpak

Voor het uitvoeren van betaalde groene diensten zijn meerdere vragers
en aanbieders aanwezig. Voor de raad is uitgangspunt dat alle vragers en
aanbieders in staat moeten worden gesteld groene diensten te vragen
dan wel aan te bieden. Daarmee zal de kwaliteit van de groene ruimte
en van het gebruik van de groene ruimte gebaat zijn.
Aan de organisatie van groene diensten kunnen daarom de volgende 
uitvoeringseisen gesteld worden:
• transparante en inspirerende opzet die uitdaagt tot creativiteit en 

zelfbewustzijn;
• maximale betrokkenheid van alle relevante partijen: vragers én aanbieders;
• effectieve overdracht van middelen;
• zekerheid over het bereiken van de gewenste kwaliteit.

Transparante en inspirerende opzet bieden 

De inpassing van groene diensten in de bedrijfsvoering is gebaat bij een
zo groot mogelijke helderheid over kosten en inkomsten. Onzekerheid
over inkomsten is ongewenst. Bij de productie van voedsel of het 
aanbieden van recreatievoorzieningen kan de ondernemer deze onzeker-
heden inschatten en verwerken in zijn bedrijfstrategie. Ook bij de 
productie van groene diensten zal duidelijk moeten zijn op welke 
zekerheden en onzekerheden gerekend kan worden.
In de huidige opzet van subsidieregelingen wordt vaststelling van de
hoogte van vergoedingen vaak ingegeven door politieke motieven die in
de tijd kunnen veranderen. Ook de grondslag voor de bepaling van de
subsidievergoeding blijkt in de tijd te kunnen variëren. Zo is recent de
grondslag voor de jaarlijkse herziening subsidieregeling agrarisch natuur-
beheer veranderd van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie naar
een koppeling met de kVEM-prijs (Voeder Eenheid Melkveehouderij) voor
ruwvoer met als gevolg een verlaging van de vergoeding met ongeveer
10%. Deze eenzijdige vaststelling van de vergoeding biedt de onder-
nemer niet het zicht op zekerheden en onzekerheden die hij nodig heeft
voor zijn bedrijfsvoering.

Een inspirerende opzet bij de organisatie van groene diensten is vereist
om creativiteit los te maken bij alle partijen, waaronder de aanbieders
van groene diensten. Een subsidierelatie geeft weinig inspiratie: subsidies
scheppen afstand. Een gelijkwaardige opdrachtgever-opdrachtnemer
relatie echter biedt betrokkenheid.



Betrokkenheid van alle relevante partijen vergroten

De huidige organisatie van de groene diensten is divers. Er is een groot aan-
tal rijks- en provinciale subsidieregelingen, waterleidingbedrijven sluiten
contracten met boeren, burgers betalen extra voor streekeigen producten,
burgers beheren kleine terreinen in het landelijk gebied, bedrijven 
sponsoren lokale activiteiten, recreatiebedrijven dragen bij aan land-
schapsonderhoud, bewoners van nieuwbouwprojecten ontwikkelen het
omringende landschap. De rijks- en provinciale subsidieregelingen vormen
daarbij het grootste aandeel in de financieringsstromen, met andere 
woorden de grootste vrager - namens de burgers - van groene diensten.
Ook de uitvoerders van groene diensten zijn divers: individuele boeren,
boeren die georganiseerd zijn in natuurverenigingen of (milieu)coöpe-
raties, rentmeesterkantoren, georganiseerde burgers of particulieren.

Het overgrote deel van deze vragers en aanbieders van groene diensten
onderhouden onderling ‘subsidierelaties’ door de toekenning van subsi-
dies. Vragers en aanbieders vinden elkaar door bekendmaking van de sub-
sidie en subsidievoorwaarden, veelal gebruik makend van intermediairs
(zoals groenloketten) die het bont geschakeerde ‘subsidieland’ kennen.
Andere vragers en aanbieders vinden elkaar op ad hoc basis, via bilaterale 
contacten. De voorwaarden waaronder vrager en aanbieder met elkaar
samenwerken, verschillen per relatie. Subsidieregelingen zijn vaak specifiek,
private relaties zijn uniek.

In de huidige situatie domineert in kwantitatieve zin veruit de subsidiere-
latie waarmee de overheid zijn collectieve verantwoordelijkheid voor
(onderdelen van) de kwaliteit van het landschap vorm geeft. Daardoor
zijn private relaties weinig ontwikkeld en ontbreken de voorwaarden om
private relaties tot ontwikkeling te brengen.

De raad constateert dat de huidige situatie weinig transparantie biedt aan de
diversiteit aan vragers en aanbieders van groene diensten. 
De - met name kleinere - vragers hebben weinig overzicht over de aanbieders
en bijna geen overzicht over de condities waaronder groene diensten kunnen
worden uitgevoerd. 'Gedragsregels' zoals wél in het kader van de subsidiere-
latie ontwikkeld zijn, ontbreken. Aanbieders hebben geen zicht op vragers
van groene diensten, met uitzondering van de rijkssubsidieregelingen.
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Overdracht van middelen effectiever maken

Overdracht van middelen kan via een subsidierelatie zoals bijvoorbeeld
binnen het Programma Beheer. Dit subsidiesysteem bestaat uit een 
gedetailleerd stelsel van voorschriften. Deze voorschriften zijn niet alleen
ingegeven door de wens om te bereiken beheersdoelen te omschrijven,
maar zijn ook ingegeven door juridisch en financieel-technische over-
wegingen. Het gelijkheidsbeginsel dat iedereen hetzelfde recht geeft op
een subsidie en de financiële verantwoording volgens de ‘kaderregeling
subsidies’ leiden tot een star systeem met een grote bestuurs- en uit-
voeringslast.
Dit systeem bestaat naast andere systemen voor overdracht van 
middelen, zoals tendering en uitbesteding van opdrachten. Daarvoor
zijn regels ontwikkeld (aanbestedingsregels) die bijna universeel binnen
de overheid gelden. Aanbesteding als middel om vraag en aanbod bijeen
te brengen leent zich meer voor maatwerk dan subsidieregelingen. Uit
de beschreven ontwikkeling van de Relatienota benadering, de Rbon-
regeling en vervolgens het Programma Beheer spreekt de tendens naar
output-gerichte financiering en meer gelijkwaardigheid in de vorm van
een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie.

Zekerheid over het bereiken van de gewenste kwaliteit

Behalve een goed proces om vraag en aanbod aan groene diensten bij
elkaar te brengen, zullen aan vragers, aanbieders en financiers ook eisen
gesteld moeten worden om de gewenste kwaliteiten te bereiken. 
De belangrijkste daarvan zijn continuïteit in financiering, continuïteit en
effectiviteit van beheer, aanwezig van deskundigheid en een realistische
opstelling bij het aangaan van verplichtingen. 

6.2 Het beursmodel voor het bijeenbrengen van
vraag en aanbod 

De huidige situatie

Voor wat betreft de collectieve vraag worden vraag en aanbod bijeen
gebracht door: 
• initiatieven vanuit de overheid in de vorm van voorlichting over 

subsidieregelingen en actieve benadering van boeren (via onder meer
LASER, Dienst Landelijk Gebied en Landschapsbeheer Nederland);

• initiatieven vanuit natuurverenigingen en koepels daarvan (zoals In
Natura en Stichting Limburgs Land-Beheer, zie kader) die als 
makelaars optreden;

• initiatieven vanuit gremia voor gebiedsgericht beleid en gebieds-
fondsen (gebiedscommissies);

• rentmeesterkantoren die als makelaar optreden.

Voor wat betreft de vraag van individuele burgers en bedrijven worden
vraag en aanbod bijeen gebracht door:
• boeren via verkoop aan huis, kamperen bij de boer;
• (lokale en regionale) levensmiddelendetailhandel via streekproducten;
• recreatie-bemiddelaars (boerenhoeven).
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Een beursmodel voor de organisatie van groene diensten

De raad bepleit het 'beursmodel' als mechanisme om vragers en 
aanbieders effectief bijeen te brengen en de overdracht van middelen 
effectief te laten verlopen. In dat model worden vragers, aanbieders en
financiers van groene diensten door (niet per sé aan vragers of aan-
bieders gebonden) intermediairs met elkaar in contact gebracht. De 
collectieve en individuele vraag naar groene diensten wordt gebieds-
gericht gespecificeerd en door intermediairs gebundeld op grond 
waarvan collectieven van aanbieders een aanbod kunnen doen, 
eventueel in onderlinge concurrentie. Op basis van een zakelijk contract
wordt een overeenkomst op maat gesloten.
Via het beursmodel kunnen optimale combinaties van vraag en aanbod
tot stand komen. Optimaal in de zin van de beste uitvoerder bij de vraag
én de beste vrager bij de uitvoerder. Op een goed georganiseerde beurs
(als markt) bestaat overzicht over vragers en aanbieders en over de 
condities waaronder (optimaal) een relatie kan worden aangegaan. In
situaties waarbij de financieringscapaciteit door derden (niet zijnde de
vragers of de aanbieders) wordt geboden, bijvoorbeeld vanuit fondsen of
compensatieverplichtingen, biedt het beursmodel ook de gelegenheid
om financieringscapaciteit met vragers en aanbieders bijeen te brengen.

In een beursmodel worden de overheidsverantwoordelijkheden zélf niet
‘naar de markt’ gebracht maar wél de uitbesteding van werkzaamheden
die nodig zijn om de collectieve verantwoordelijkheid te realiseren. 
Het bestáán van een beurs biedt anderen dan de overheid de mogelijkheid
groene diensten op eenvoudige wijze af te nemen. Deze mogelijkheid is er
nu niet of is zeer hoogdrempelig.

De raad meent dat een beursmodel beter dan de huidige dominante 
subsidierelatie in staat is om:
• vraag, financieringscapaciteit en aanbod bij elkaar te brengen;
• latente vraag van anderen dan de overheid te mobiliseren en hande-

lingsperspectief te bieden;
• lokale betrokkenheid bij het beheer van het landelijk gebied te bevorderen;
• ruimte te bieden voor dynamiek in waardenperceptie of dynamiek in

beheer van het landelijk gebied.

Een beursmodel heeft als bijkomende voordelen:
• ruimte voor creativiteit, onder meer bij het bijeenbrengen van vraag en

aanbod;
• een ondernemers-gerichte benadering; 
• een ‘eerlijke’ prijsvorming; 
• via concurrentie op de prijs-kwaliteitverhouding de selectie van de

meest efficiënte aanbieder;
• discussies in internationaal verband zijn eenvoudiger te voeren 

doordat geen inkomenstoeslag meer bestaat (WTO-verband en 
EU-landbouwbeleid in relatie tot toetreding van nieuwe leden); 

• verminderde bureaucratisering en juridificering van het beheer. 

De nadelen van het beursmodel zijn gebrek aan ervaring met deze 
benadering en de onvermijdelijke kinderziektes, zowel bij maatschappij
als overheid.
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Intermediairs geven inhoud aan het beursmodel

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod is een taak van intermediairs/
makelaars die zichzelf als zodanig zullen manifesteren. Deze intermedi-
airs brengen vraag en aanbod bijeen, ook vragers en aanbieders die 
zichzelf georganiseerd hebben. Vragers en aanbieders kunnen uiteraard
ook direct contact met elkaar maken, maar intermediairs kunnen een
toegevoegde waarde creëren door actief optimale combinaties van 
vragers, financiers en aanbieders te zoeken, bijvoorbeeld door bundeling
van beschikbare collectieve en private middelen. 
Feitelijk functioneren op dit moment al intermediairs als onderdeel van
organisaties van aanbieders (natuurvereniging) of vragers (bijvoorbeeld
provincies). Deze intermediairs zijn gebonden aan de belangen van hun
organisaties hetgeen remmend kan zijn voor het vinden van voor het 
landelijk gebied optimale combinaties van vraag en aanbod. De inter-
mediairs zijn de uiteindelijke vormgevers van de beurs: zij creëren het
netwerk van elkaar ontmoetende vragers en aanbieders.

Het is (in principe) niet een overheid die als intermediair het voortouw
neemt. En wel om de volgende redenen:
• de overheid heeft al een andere rol, namelijk die van vragensteller met

eigen belangen;
• bestuurlijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor bemidde-

lende en intermediaire rol kan het inhoudelijk resultaat in de weg staan
doordat andere dan zakelijke overwegingen een rol kunnen spelen;

• waar private actie mogelijk is, dient ruimte voor private actie te zijn;
• concurrentie tussen verschillende intermediairs moet mogelijk zijn om

tot verbetering van kwaliteit bij intermediairs te kunnen komen.

De intermediairs zullen een aantal kwaliteiten moeten bezitten om ook
op termijn te kunnen functioneren: bekendheid met de streek, bekend-
heid met de materie, in staat zijn de concretisering van de vraag 
te ondersteunen e.d.. Professionalisering van deze markt zal ertoe leiden
dat de eisen die aan intermediairs worden gesteld uitkristalliseren en 
bijvoorbeeld via erkenningsregelingen (afgedwongen door markt-
partijen) vastgelegd worden. In principe hoeft de overheid de te stellen
eisen aan intermediairs niet te formuleren tenzij het functioneren van de
markt in gevaar komt. Intermediairs die deze activiteiten tot hun beroep
maken, kunnen snel expertise opbouwen door bundeling van opgedane
ervaringen.
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Praktijkvoorbeelden over het bijeenbrengen 
van vraag en aanbod

Limburgs Land-Beheer heeft voor de natuurcompensatie voor de aan-
leg van de A73 een aanbod gedaan aan natuurcompensatieplichtige
partijen (op zich geen groene dienst maar wel een vergelijkbare 
problematiek). Daarbij brengt Limburgs Land-Beheer een offerte
waarbij de hoogte van bedragen in deze offerte tot stand komen
door middel van onderhandeling. Als referentie hanteert Limburgs
Land-Beheer de kosten die gekoppeld zijn aan het zogenaamde 
verwervingsspoor. Limburgs Land-Beheer heeft het initiatief geno-
men en werft boeren voor deelname aan de offerte. Limburgs 
Land-Beheer brengt vraag en aanbod bij elkaar door als intermediair
op te treden.

De leden van de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Water-
land hebben gezamenlijk voor het (natuur- en milieubeheer)
beheer van delen van Waterland een aanbod gedaan aan 
verschillende overheden. Een coördinator heeft in opdracht
van de vereniging de onderhandelingen met de overheden
gevoerd en daarmee de rol van intermediair vervuld.

In het project ‘De Groene Long’ heeft de provincie Noord-
Holland een richtinggevende samenvatting gemaakt van al
het beleid voor Noord-Holland Midden. Daarbinnen zijn op
bestuurlijk niveau keuzen gemaakt. Een aantal organisaties wil
geld inzetten voor het uitvoeren van deze speerpunten en
lokale overheden, agrariërs, natuurbeheerders ondernemers
en burgers hebben initiatieven die bij kunnen dragen aan de 
realisatie van de speerpunten. Een door de provincie ingesteld
programmabureau brengt financiers en aanbieders van 
projecten bij elkaar. Daarmee vervult de overheid een rol als
intermediair.

Andere aspecten van het beursmodel zijn:
• de wijze waarop vraag en aanbod bijeen te brengen zijn, 

inclusief de overdracht van middelen;
• formulering en concretisering van de vraag naar natuur, 

water, landschap, cultuurhistorie en 
toegankelijkheid voor recreatie;

• het aanbod aan groene diensten en 
de organisatie daarvan.

Deze aspecten komen hierna aan de orde.



6.3 De formulering en de concretisering 
van de vraag 

Dienstverlening in de vorm van groene diensten veronderstelt een maat-
schappelijke behoefte aan verhoging van de kwaliteit van het landelijke
gebied. De formulering van de vraag is een wezenlijke stap bij het 
ontwikkelen van groene diensten die in de huidige discussies nog veron-
achtzaamd wordt.

De huidige situatie

• In het kader van subsidieregelingen worden op basis van 
beleidsnota's door de rijksoverheid en de provinciale overheid 
sectorale pakketten geformuleerd. Deze pakketten hebben betrekking
op natuur, landschap en toegankelijkheid voor recreatie, niet op water
en cultuurhistorische waarden Via (rijks- en provinciale) aanwijzing van
gebieden wordt de vraag ruimtelijk geconcretiseerd.

• Burgers en maatschappelijke organisaties formuleren op ‘diffuse’ wijze
(in veel verschillende situaties en gremia) de vraag naar groene 
diensten.

• Bedrijven formuleren de vraag naar groene diensten op grond van 
specifieke bedrijfsdoelen, bijvoorbeeld waterwinbedrijven, recreatie-
bedrijven.
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Praktijkvoorbeelden van vraag naar groene diensten

In het project ‘De Groene Long’ heeft de provincie Noord-
Holland een richtinggevende samenvatting gemaakt van al het
beleid voor Noord-Holland Midden. De bestuurlijke keuze van
speerpunten daarbinnen is een voorbeeld van concretisering
van de vraag van de overheid. 

In landinrichtingsprojecten formuleert de landinrichtings-
commissie op basis van geformuleerd beleid en lokale wensen
de wenselijke kwaliteiten voor een gebied: de vraag.  

In Zieuwent zijn op initiatief van bewoners kerkepaden aan-
gelegd in het landelijk gebied. Een groep burgers heeft daartoe
het initiatief genomen. De vraag naar ontsluiting kwam voort uit
overwegingen van verkeersveiligheid maar heeft zich allengs
verbreed naar recreatief gebruik van het landelijk gebied.

De vraag naar openheid in het landschap heeft in de Vere-
nigde Staten geleid tot oprichting van regionale ‘Land trusts’.
Burgers en bedrijven vullen dit fonds, landeigenaren ont-
vangen daar gelden uit in ruil voor de verplichting het land
niet te (laten) bebouwen met huizen.

De pakketten zoals geformuleerd in de Subsidieregeling Agra-
risch Natuurbeheer (Programma Beheer) vormen in principe een
explicitering van de vraag naar kwaliteit in het landelijk gebied.

Uitgangspunten

Te stellen eisen ten aanzien van formulering en concretisering van de
vraag naar natuur, water, landschap, cultuurhistorie en toegankelijkheid
voor recreatie zijn:
• concreet genoeg om aansturing van het beheer op bedrijfsniveau

mogelijk te maken;
• over redelijke periode onveranderlijk;
• toetsbaar op het bereiken van resultaten;
• geen innerlijke tegenstrijdigheden tussen verschillende doelen;
• gedragen door ‘alle’ betrokkenen.

Mogelijke opdrachtgevers voor groene diensten

• rijksoverheid;
• provincie;
• gemeente;
• waterschap;
• burgers, al dan niet georganiseerd

(maatschappelijke organisatie, land trust);
• bedrijfsleven (imago);
• waterleidingbedrijven (schoon water);
• recreatiebedrijven (omgeving);
• ‘de stad’ (rood voor groen).
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Helderheid over motieven, doelen en kenmerken is nodig 

Natuur, water, landschap, cultuurhistorie en toegankelijkheid voor 
recreatie als kwaliteitskenmerken zijn ten dele overlappend, ten dele
exclusief. Zo zijn landschap en natuur geen synoniemen. De motieven
om kwaliteitsdoelen te stellen zijn gevarieerd (intrinsieke waarden, 
belevingswaarden, gebruikswaarden, toekomstwaarden) op grond 
waarvan een diversiteit aan na te streven doelen bestaat. Deze variatie
aan kenmerken, motieven en doelen noopt tot heldere formulering van
gehanteerde overwegingen om tot heldere sturingsprocessen in het 
landelijk gebied te komen. 

De vraagformulering in de praktijk 

De vraagformulering in nationale en andere overheidsnota’s en  plannen is
te globaal om sturend te zijn voor concrete groene diensten. De benodigde
concretisering per gebied zal vorm moeten krijgen in bestaande kaders
van gebiedsgericht beleid, met een sterke inbreng vanuit lokaal niveau
zoals in het advies ‘het belang van samenhang’ (RLG, 2000) is verwoord.
De maatschappelijke behoefte aan groene diensten is ruimtelijk 
gedifferentieerd: in sommige gebieden (dichtbij steden, dichtbij 
natuurgebieden) zal die groot zijn, in andere gebieden (noordelijke 
landbouwgebieden) beperkt. Toch zal naar verwachting in heel 
Nederland een zekere vraag zijn, al was het alleen maar naar openheid
van het landschap. Maar het verschil in intensiteit van de vraag zal 
resulteren in verschil in intensiteit van betaling voor groene diensten.
De intermediairs (‘gebiedsmakelaars’) spelen een belangrijke rol bij het
concretiseren van de vraag. Zij dienen bijvoorbeeld overheden uit te
dagen hun vragen (globaal geformuleerd in nota’s e.d.) zodanig te 
concretiseren dat ermee gewerkt kan worden. Maar ook het organiseren
van vraagformulering door lokale gemeenschappen kan door inter-
mediairs plaatsvinden of geïnitieerd worden. 
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6.4 Het aanbod van groene diensten en de 
organisatie daarvan

Het aanbod van groene diensten richt zich op overheid, markt en burger:
• aanbod van de overheid: individuele of in natuurverenigingen 

samenwerkende boeren melden zich bij de overheid aan voor 
subsidieregelingen in het kader van natuurregelingen en 
landschapsonderhoud. Experimenteel (Waterland) worden offertes uit-
gebracht door verenigingen;

• aanbod van de markt: organisaties verzilveren groene diensten op 
de voedingsmiddelenmarkt via de meerwaarde van streekeigen 
producten boven bulkproducten;

• aanbod van burgers: individuele boeren bieden burgers groene 
diensten aan in de vorm van recreatiemogelijkheden, beschikbaarstelling
van grond voor aanleg van landschapselementen aan lokale groepen.

Praktijkvoorbeelden van aanbod aan groene diensten

Op 98.000 hectare wordt door boeren en burgers betaald
agrarisch natuurbeheer uitgevoerd. De activiteiten omvatten
beheer van slootkanten en perceelsranden, beheer van weidevo-
gels, ganzenopvang en uilenkasten, aanleg en onderhoud van
landschapselementen zoals erfbeplantingen, houtwallen, -kades
en -singels, poelen, wielen en vennetjes, knotbomen en bosjes.

In veel gebieden worden mogelijkheden voor een dagje of
weekendje uit op het platteland aangeboden. Slapen, wandelen,
fietsen, excursies, eten en nog veel meer activiteiten zijn
mogelijk. In de Haarlemmermeer bieden agrarische bedrijven
een ‘Agri Experience’ aan. Bezoeken zijn mogelijk aan bedrijven,
in combinatie met een picknick in de boomgaard of thee-
drinken in een landgoedwinkel. In de Eilandspolder worden
groepsexcursies georganiseerd waarbij de voedselproductie
en het agrarisch natuurbeheer op het boerenbedrijf worden
getoond. Kamperen bij de boer is mogelijk, evenals het huren
van kano’s en roeiboten.

Vrijwillige nestbescherming door boeren en burgers vindt in
vele gebieden plaats. In de broedperiode worden wekelijks bij
een boer nesten gezocht op het land. Nestbescherming kost
tijd, gemiddeld 4 à 5 uur in de week voor 20 hectaren gras-
land. Deze weidevogelbescherming is vrijwillig, maar niet vrij-
blijvend: de boer en de vogels moeten erop kunnen vertrouwen. 
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Mogelijkheden voor de toekomst

Voor het aanbod aan groene diensten en de organisatie daarvan zijn een
aantal aspecten van belang die hier in trefwoorden zijn weergeven:
• effectiviteit;
• duurzaamheid en continuïteit;
• efficiëntie en tegen op lange termijn aanvaardbare kosten;
• geringe bestuurslast;
• bestuurlijke zekerstelling met sturings- en toetsingsmogelijkheden;
• deskundigheid beschikbaar voor het bereiken en handhaven van doelen; 
• invloed op externe condities vanuit de beheerder;
• draagvlak in de omgeving voor het beheer;
• toegang tot bronnen (geld, kennis);
• invulling van maatschappelijke betrokkenheid.

Professionele verenigingen die niet alleen gebruik maken van de 
capaciteiten van de eigen leden maar ook externe (kennis)bronnen kunnen
aanboren, zijn in staat aan deze vereisten te voldoen. Dit betekent dat de
organisatie van groene diensten ‘overheadkosten’ zullen kennen. 

Praktijkvoorbeelden over de organisatie 
van groene diensten

In het project Kerkepaden in Zieuwent (Stortelder en Molle-
man, 1998) is duurzaamheid geborgd door contracten te 
sluiten op basis van erfdienstbaarheid. Daarmee wordt het
grondgebruik van gedeelten van bedrijven privaatrechtelijk
vastgelegd, ook voor de volgende eigenaren van het bedrijf.

Stichting Limburgs Land-Beheer garandeert de benodigde duur-
zaamheid door publiekrechtelijk en privaatrechtelijk verankering.
1. Bestemmingswijziging: duurzaamheid wordt gegarandeerd

door een bestemmingswijziging op de percelen toe te 
passen waarop de betreffende natuur- en landschaps-
waarden worden voortgebracht. In het bestemmingsplan
van de betreffende gemeente wordt de huidige bestem-
ming omgezet in de bestemming Natuur.

2. De Stichting Limburgs Land-Beheer biedt langjarige
contracten aan. Er vanuit gaande dat een bestemmings-
wijziging eenmalig en onomkeerbaar is (dus voor on-
bepaalde tijd), beslaan ook de contracten met agrariërs
dezelfde periode. Hiermee is tevens het beheer contrac-
tueel vastgelegd en veiliggesteld. 

3. Met agrarische ondernemers worden overeenkomsten
gesloten over een kwalitatieve verplichting (versterkt met
een kettingbeding en een boetebeding). Een dergelijke
kwalitatieve verbintenis wordt ingeschreven in de openbare
registers en gaat over op de opvolgende eigenaar.
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6.5 De kosten en de financiering van groene 
diensten

De huidige situatie voor de bepaling van prijzen

Momenteel zijn de volgende modellen bekend voor de bepaling van 
prijzen voor groene diensten:
• subsidieregelingen die compensatie bieden voor vermindering in 

productieopbrengst en/of waardevermindering van de grond. De
kosten worden op nationale niveau geschat aan de hand van bedrijfs-
gegevens;

• project ‘Boeren met natuur’ (Stortelder, 2001), waarbij de grondprijs
richtinggevend is genomen om benodigde vergoeding vast te stellen,
gekoppeld aan erfdienstbaarheid;

• het project van de Stichting Limburgs Land-Beheer ten aanzien van
natuurcompensatie voor Rijksweg 73 waarbij het beschikbare bedrag
voor compensatie op de begroting van overheden richtinggevend is en
op basis van de grondprijs een aanbod wordt gedaan;

• experiment in Waterland waarbij uitgegaan is van kosten op basis 
van gemaakte uren en andere productiefactoren waaronder grond;

• vergoeding van waterwinbedrijven aan boeren gebaseerd op 
compensatie voor niet-verkregen inkomsten.

Ideeën en praktijkvoorbeelden voor financiering

In ‘Boeren met natuur’ (Stortelder et al, 2001) wordt de vor-
ming van een door de overheid gevuld fonds bepleit waarvan
de opbrengsten worden aangewend voor betaling van boeren.

In het project ‘De Groene Long’ in de provincie Noord-Holland
worden verschillende subsidieregelingen via één loket beschik-
baar gesteld. Achter het loket worden ingediende projecten
getoetst aan de individuele criteria van de verschillende rege-
lingen waardoor de gebruiker van het loket ontlast wordt en
synergie tussen regelingen kan worden benut. 

In het natuurcompensatieproject (A73) van Limburgs Land-
Beheer wordt de vraagzijde van de markt gevormd door par-
tijen die verloren natuur moeten compenseren bij het maken
van ‘rood’ werk (infrastructuur, industrieterreinen, nieuwbouw
etc). Voorgesteld wordt een opdrachtgever een overeen-
gekomen afkoopsom in een fonds te laten storten en van de 
revenuen uit dit fonds agrariërs te betalen voor hun diensten als
producent van natuur en landschap.

Gemeenschappelijke uitgangspunten in de huidige situatie zijn de
gemiddelde grondprijs en gemiddelde opbrengsten. De grondprijs geeft
slechts ten dele de betekenis als productiefactor weer omdat de grond-



prijs bestaat uit de waarde als productiefactor én uit de waarde als 
speculatieobject. Opbrengsten kennen niet alleen gemiddelden maar
ook ruimtelijke variatie.

Prijsvorming in het beursmodel

Bij de prijsvorming speelt het rendement van de grond als productie-
factor een overwegende rol op basis van de gemiddelde grondprijs.
Daarbij wordt vaak uitgegaan van het rendement bij optimale inzet van deze
productiefactor. Ervaringen in de Achterhoek (Stortelder en Molleman, 1998)
en elders (de Snoo, 1994) laten zien dat een deel van grond van rurale
bedrijven in de praktijk (vanuit de optiek van korte-termijn bedrijfs-
economische overwegingen) suboptimaal wordt ingezet. Vaak is die
grond relevant voor natuur- en landschapsbeheer: slootranden, 
kavelranden, overhoeken. De prijsvorming wordt dan afhankelijk van het
rendement bij suboptimale inzet.

Prijzen komen tot stand door te kijken naar de kostprijs, naar
wat de opdrachtgever er voor over heeft en naar de prijs die
de concurrenten hanteren. Prijs en daarvoor verkregen 
kwaliteit zijn onderhandelbaar. 

In het beursmodel komt de prijs tot stand door confrontatie van vraag en
aanbod. Al eerder is aangegeven dat een zeer specifieke vraag leidt tot
het ontstaan van monopolieposities die de prijs zullen beïnvloeden. De
prijsvorming via vraag en aanbod, als alternatief voor grondprijs als
grondslag, wordt daardoor mede bepaald door (de gebiedsspecificiteit
van) de vraagarticulatie. Hoe hoger het schaalniveau van de vraag-
articulatie, hoe groter de mogelijkheid tot concurrentie. In de praktijk
kan concurrentie optreden tussen gebieden, tussen delen van gebieden
en tussen intermediairs. Deze concurrentie kan leiden tot meer kwaliteit
bij eenzelfde inzet van middelen. Uiteraard worden groene diensten niet
afgenomen indien de prijs te hoog is. Via benchmarking kunnen de 
vragers zonodig vaststellen of de prijs/kwaliteitsverhouding (maatschappelijk)
acceptabel is.

Uiteraard zal ook bij prijsvorming via vraag en aanbod (aanbesteden) de
grondprijs een rol spelen maar niet als het enige uitgangspunt dienen.
Het aanbesteden van groene diensten zal leiden tot een ‘eerlijke prijs’.
Dat betekent bijvoorbeeld wel dat de prijs van eenzelfde groene dienst
van plaats tot plaats zal verschillen: ‘de boterbloem heeft overal een
andere prijs’.
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Toekomstige kosten

De uiteindelijke maatschappelijke kosten zijn afhankelijk van:
• de omvang van de vraag;
• de gevraagde prijs (afhankelijk van concurrentie tussen aanbieders én

mate waarin de vraag beperkt is tot specifieke gebieden);
• de transactiekosten.

De maatschappelijke kosten worden opgebracht door de overheid en de
particuliere sector. De uiteindelijke kosten voor de overheid zijn ook 
afhankelijk van de mate waarin privaat gefinancierde vraag invulling
geeft aan collectieve vraag.

Een zeer globale schatting van de kosten voor groene diensten in 
Nederland (natuur, landschap, toegankelijkheid voor recreatie en cultuur-
historie excl. water-vraag) komt uit op 300 miljoen euro per jaar. Aan
agrarisch natuurbeheer (weidevogelbeheer, ganzenbeheer RBON en
SAN) wordt nu jaarlijks 48,5 miljoen euro besteed op een oppervlakte van
ongeveer 100.000 hectare, dat wil zeggen 485 euro per hectare (LNV,
2001). Voor de onderdelen landschap en recreatie zal de benodigde inzet
lager zijn.
Ongeveer 69% van het Nederlandse oppervlak (3,4 miljoen hectare,
exclusief water) is in agrarisch gebruik (2,4 miljoen hectare). Van de 
boeren is naar schatting de helft genegen en in staat groene diensten op
het gebied van natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie te leveren
(zie paragraaf 5.2). Uit onderzoek blijkt dat andere eigenaren minstens
zo veel belangstelling hebben voor het uitvoeren van groene diensten
kunnen hebben (Anoniem, 2001). Het potentiële aanbod aan hectare
groene diensten komt daarmee op minimaal 1,2 tot maximaal 2,4 mil-
joen hectare.
De potentiële vraag vanuit de rijksoverheid die naar voren komt in de
huidige gebiedsaanduidingen in het Structuurschema Groene Ruimte
(nationale landschappen, nationale parken, groen rondom de stad), kan
geschat worden op 0,45 miljoen hectare. Andere waardevolle gebieden
(nu aangeduid als provinciale parken, regionale parken en andere 
Belvedèregebieden in het SGR2) nemen naar schatting eenzelfde 
oppervlak in. In het SGR2 is aangegeven dat ten behoeve van water-
berging op circa 400.000 hectare functieaanpassing nodig. Deze gebieden
zullen deels overlappen met de genoemde waardevolle gebieden. Daar-
mee kan het totale oppervlak gebied dat in aanmerking komt voor
groene diensten op het gebied van natuur, landschap, cultuurhistorie en 
recreatie geschat worden op ongeveer één miljoen hectare. 
In dat gebied kan ook aanbod aan groene diensten verwacht worden.
Indien de gemiddelde prijs voor groene diensten voor natuur, landschap,
cultuurhistorie en recreatie 300 euro per hectare zou bedragen, is naar
schatting in totaal 300 miljoen euro nodig Hierbij is uitgegaan van de
vraag naar groene diensten van de rijks- en provinciale overheid. De
kosten voor de groene dienst ‘waterberging’ zijn nog niet aan te geven,
met name omdat onvoldoende zicht bestaat op de vraag naar en 
mogelijkheden voor waterberging in het agrarisch gebied.

Foto: René Krekels/Natuurbalans

Modderkruiper
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De huidige en toekomstige situatie ten aanzien 
van financiering

Financiering vindt plaats uit collectieve middelen (subsidieregelingen),
uit de markt (verkoop van streekeigenproducten en recreatiediensten) en
door burgers (donateurs, fondsen, directe aankoop van producten). 
Financieringsstromen en vraagformulering zijn veelal één op één 
gekoppeld maar niet altijd. Bij financiering op grond van compensatie,
vanuit fondsen of sponsoren dient nog invulling van de vraag plaats te
vinden. Hierbij kan de intermediair een belangrijke rol vervullen.
Opties voor financiering uit collectieve middelen zijn:
• inzet van modulatiegelden en ander geld uit de ‘tweede pijler’ van het

EU-beleid;
• verbreden van de 'De Boer norm' (koppeling economische groei aan

investeringen milieu en landschap);
• in maatschappelijke kosten-baten-afweging van projecten groene dien-

sten economiseren
• bijstellen van de verdeelsleutel voor het gemeentefonds;
• landschapsheffing / profijtbelasting;
• vormen van een fonds door van een toekomstige stroom van beheers-

vergoedingen te kapitaliseren, op de eigendoms- en eventueel de
gebruikstitel van de grond een dienstbaarheid van beheersmaatregelen
te vestigen en daartegenover een jaarlijkse betaling te stellen uit de
beleggingsopbrengsten van het fonds (voorbeeld de natuurcompen-
satie voor de A73 in Limburg).

Opties voor financiering uit private middelen:
• vereniging ‘Vrienden van het platteland’ (initiatief van LTO);
• lokale investeringsfondsen met rendement in natura;
• onderhoudscontracten bij (woning)bouwprojecten;
• rood voor groen.

Een nadere uitwerking van deze opties dient plaats te vinden.

6.6 De rol van de overheid

• De overheid kan in het beursmodel gelijktijdig drie verschillende 
rollen vervullen: 
- De overheid kan optreden als opdrachtgever voor verbetering van

natuur- en landschapsbeheer, cultuurhistorie, waterberging en toe-
gankelijkheid voor recreatie;

- financier van landschapsonderhoud en andere diensten.

• De overheid kan optreden als stimulator van de markt voor groene
diensten: voorwaarden bieden voor een functionerende markt:
- activering andere opdrachtgevende partijen;
- stroomlijnen van processen;
- drempels voor deelnemende partijen verlagen;
- intermediairs ondersteunen;
- voorlichting.
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• De overheid kan de bedrijfstak van uitvoerders van groene diensten
bevorderen:
- steun bij innovatie e.d. (EZ-rol), bij afstemming bedrijfsstructuur 

op nieuwe markt;
- randvoorwaarden scheppen, bijvoorbeeld via ruimtelijke ordenings-

instrumentarium inzet grondbank, WCL-ervaringen, inzet/rol bestem-
mingsplan, erfdienstbaarheid;

- faciliteren via beschikbaarstelling van kennis, monitoring, 
certificering.

Om groene diensten te stimuleren, dient de overheid elk van deze rollen
in te vullen.

6.7 Andere vraagpunten

Het beursmodel vereist ook op andere punten nadere uitwerking. Indien
groene diensten als markt benaderd worden, zal geen oneerlijke 
concurrentie en oneerlijke steun mogen optreden. De opzet dient
getoetst te worden aan marktordeningseisen. Dit geldt ook voor het
aspect van monopolievorming door grondbezitters. Tevens dient 
duidelijk gemaakt te worden dat er aantoonbaar sprake is van een echte
markt die los staat van de voedselproductie. Indien aanvulling van
inkomsten het motief lijkt voor landschapsbeheer, zal bij WTO-
onderhandelingen uitgegaan worden van verstoring van de markt in de
landbouw. Maar evenzeer treedt dan marktverstoring op in de recreatiehoek,
voor loonwerkfuncties en andere activiteiten van rurale ondernemingen.
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7. Overgang naar een andere aanpak
alleen onder voorwaarden

De huidige aanpak via het Programma Beheer is zeer gecompliceerd, 
stimuleert burgers en bedrijven niet om zelf als opdrachtgever van
groene diensten op te treden en benut in onvoldoende mate het
bestaande enthousiasme en ondernemerschap. Er is behoefte aan een
transparante en inspirerende opzet die uitdaagt tot creativiteit en 
zelfbewustzijn en maximale betrokkenheid van alle relevante partijen:
vragers én aanbieders en tot effectieve overdracht van middelen. 

Het geschetste beursmodel kan aan deze eisen voldoen, maar alleen
indien aan een aantal voorwaarden is voldaan. Aan deze voorwaarden
wordt momenteel niet voldaan zodat nu een overgang naar een andere
aanpak niet geadviseerd wordt. Wel adviseert de raad om na te gaan in
welke mate is te voldoen aan de benodigde voorwaarden waarvan de
belangrijkste hieronder geformuleerd zijn. Tevens kan het beursmodel
experimenteel getest worden. De opgedane ervaringen vormen de basis
voor een te nemen besluit over de wijze waarop aan groene diensten
vorm gegeven kan worden. De belangrijkste voorwaarden worden 
hieronder toegelicht.

Formulering van de vraag dient effectief plaats te vinden

In de eerste plaats zal de vraagformulering effectief moeten plaatsvinden.
Uit de huidige ervaringen blijkt met name dat het formuleren van de 
collectieve vraag op een wijze die sturend is voor het concrete beheer,
een zeer groot knelpunt is. Met elke nieuwe nota en gebiedscategorie
wordt de collectieve vraag opnieuw (en vaak net iets anders) 
geformuleerd, samenwerking tussen overheden om collectieve vragen
op elkaar af te stemmen verloopt moeizaam, het tempo van de 
vraagformulering blijft achter bij het tempo dat ‘groene dienstverleners’ 
hanteren of een eenmaal geformuleerde vraag blijkt niet te passen in
bestaande regels voor uitvoering van beleid. 
De gebiedsgerichte concretisering van de vraag zal actief ter hand 
genomen moeten worden. Dat kan op flexibele wijze. Het initiatief 
daarvoor kan vanuit de overheden zelf komen maar ook vanuit intermediairs
vanuit hun makelaarsfunctie. Ook in het laatste geval zullen overheden
zich moeten instellen op een effectieve en efficiënte gebiedsgerichte
concretisering van de collectieve vraag omdat de intermediair daarnaar
zal vragen.

Een vorm van continuïteit is nodig

Continuïteit van beleid is van wezenlijk belang voor het realiseren van
maatschappelijk gewenste doelen. Verandering van beleid of van de
wijze van uitvoering van beleid is sterk nadelig voor de motivatie van
burgers. Het kost veel energie (van zowel maatschappij als overheid) om
over te schakelen naar andere werkwijzen. Een verandering zoals in dit
advies wordt overwogen, dient dan ook de investering waard te zijn.
Vanuit het agrarisch natuurbeheer wordt het Programma Beheer op vele
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punten bekritiseerd en worden veranderingen voorgesteld. Punten van
kritiek zijn onder meer de detaillering van de regeling, het gebrek aan
maatwerk (pakketten passen vaak niet op de lokale situatie) en de 
vergoedingsgrondslag (opbrengstderving). Sommige in discussie zijnde
oplossingsrichtingen binnen de systematiek van het Programma Beheer
lijken weliswaar oplossingen te bieden maar ook tot nieuwe problemen
te leiden. Het probleem dat voor sommige gebieden geen passende 
pakketten voorhanden zijn, wordt opgelost door nieuwe pakketten te
creëren hetgeen echter de complexiteit van de regelgeving juist weer
verhoogt.
Het beursmodel kan aan deze beperkingen tegemoet komen maar leidt
tot een fundamentele verandering van de huidige werkwijze, met 
daaraan inherente nieuwe onzekerheden. 
Bij een eventuele overgang zal een vorm van continuïteit geboden 
moeten kunnen worden.

Ingrijpende inkomenseffecten maatschappelijk accepteren

De huidige systemen voor verbetering van kwaliteit in het landelijk gebied
(Programma Beheer, landschapsubsidieregelingen, cross-compliance, e.a.)
zullen bij de implementatie van groene diensten wijzigen. Indien 
modulatiegelden uit inkomenstoeslagen gebruikt gaan worden voor
groene diensten, treedt ook in die geldstromen een verandering van de
bestaande situatie op. De huidige verdeling van geldstromen over 
gebieden/regio’s zal verlegd worden: sommige gebieden krijgen minder
inkomsten en andere krijgen meer inkomsten. De consequenties van die
verandering zullen onderkend en maatschappelijk geaccepteerd moeten
worden. 

Besteding en verantwoording dient te passen 
in EU-systematiek

Het beursmodel werkt niet met een subsidierelatie maar met opdracht-
gever-opdrachtnemer relaties. Dit vergt aanpassing van de systematiek
voor de besteding en verantwoording van EU-middelen, vooral om
samenwerking tussen aanbieders van groene diensten mogelijk te
maken. De huidige werkwijze kent een beperkt aantal EU-betaalorganen,
hetgeen tot centrale afhandeling van betalingen leidt. Mandatering van
uitvoering, borging via accountants en inzicht in administraties via 
ict-technieken bieden naar de mening van de raad mogelijkheden om tot
een hanteerbare systematiek voor de overdracht en verantwoording van
middelen te komen. Ook op andere, nader te bepalen punten zal aan-
passing van de (uitvoering van) EU-regelgeving nodig zijn. De komende
mid-termreview van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in 2003 en
de herziening van dit beleid in 2006 biedt daarvoor mogelijkheden.
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8. Conclusies en aanbevelingen

Na een bespreking van de relatie tussen groene diensten en Goede 
Landbouwpraktijk, trekt de raad conclusies over de vraag náár en het
aanbod ván groene diensten. Vervolgens gaat de raad in op de wijze
waarop vraag en aanbod met elkaar in verband gebracht kunnen 
worden: het beursmodel en de daarvoor benodigde voorwaarden, 
inclusief de rol van de overheid. 

8.1 Conclusies

De relatie tussen groene diensten en Goede Landbouwpraktijk

De raad definieert ‘groene diensten’ als activiteiten op het gebied van
natuur, water, landschap, cultuurhistorie en toegankelijkheid voor recreatie
die de kwaliteit van het landelijk en stedelijk gebied verhogen en die 
verder gaan dan waartoe een burger wettelijk verplicht is. Groene 
diensten zijn niet verplicht en kunnen zowel betaald als onbetaald zijn.
Ook zonder expliciete, betalende maatschappelijke vraag blijken 
landbouwbedrijven vanuit eigen motieven verder gaan dan Goede 
Landbouwpraktijk. In dat geval is in de optiek van de raad sprake van
onbetaalde groene diensten.

De raad meent dat 'Goede Landbouwpraktijk' de vertaling van de wettelijke
verplichting naar de bedrijfsvoering van landbouwbedrijven zou moeten
zijn. Goede Landbouwpraktijk en groene diensten sluiten op elkaar aan.
De raad meent dat niet-wettelijk verplichte activiteiten ter verbetering
van de kwaliteit geen deel moeten uitmaken van de Goede Landbouw-
praktijk. Vanuit principieel oogpunt stelt de raad dat wat echt belangrijk
gevonden wordt wettelijk voor iedereen geldend geregeld moet worden.
Vanuit praktisch oogpunt geldt dat de mogelijke bijdrage van agrarische
bedrijven in de vorm van niet-wettelijk verplichte activiteiten in financiële
termen relatief gering zal zijn in relatie tot betaalde groene diensten. De
marges in de bedrijfsvoering zijn beperkt. De discussies over de opname
van niet-wettelijk verplichte activiteiten binnen de Goede Landbouw-
praktijk zullen vooral demotiverend werken. Tegenover Goede Land-
bouwpraktijk staat, als wettelijke verplichting, geen vergoeding. 
De term ‘goede’ wordt in de maatschappij wellicht geassocieerd met
‘beter dan wettelijk vereist’. De maatschappij kijkt kritisch naar de 
landbouwsector zodat de teleurstelling die zou kunnen optreden indien
onverwacht blijkt dat GLP niet de 'boven-wettelijke' verwachtingen waar-
maakt, het imago van de landbouw kan beschadigen. Dit stelt hoge
eisen aan de communicatie over dit onderwerp.

Betaling voor groene diensten is niet exclusief gebonden aan overheden,
ook bedrijfsleven en particulieren kunnen groene diensten afnemen.
Groene diensten zijn te leveren door landbouwbedrijven, door andere
bedrijven die grond als productiefactor inzetten (zoals particuliere land-
goederen, recreatiebedrijven) en door particulieren. 
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Bij betaalde groene diensten zal de vraag bepalend moeten
zijn, niet het aanbod

Voor groene diensten zal alleen door de overheid, bedrijven of particulieren
betaald worden indien de behoefte daaraan vast staat. Aanbod aan
groene diensten zonder dat daar vraag naar is, zal niet leiden tot 
(continuïteit in) financiering. In het geval van overheidsfinanciering zal
dan (zeker op termijn) de legitimiteit van die uitgaven ter discussie
komen.

De maatschappelijke vraag naar groene diensten is nog 
onvoldoende helder

In kwalitatieve termen is de vraag van de samenleving naar groene 
diensten niet eenduidig in de beleidsplannen en nota’s van Rijk, 
provincie en gemeenten geformuleerd en vergt nadere concretisering.
Een deel van deze maatschappelijke vraag dient op lokaal niveau door de
gebruikers van het landschap / de groene diensten geformuleerd te worden.
Daarvoor dienen vragers georganiseerd te worden waarbij intermediairs
een rol kunnen spelen. Intermediairs kunnen ook een rol spelen bij het
concretiseren van de specifieke behoeften van bedrijfsleven en burgers.
In kwantitatieve termen is de potentiële vraag vanuit de rijksoverheid in
de huidige gebiedsaanduidingen in het Tweede Structuurschema Groene
Ruimte (nationale landschappen, nationale parken, groen rondom de stad),
te schatten op 0,45 miljoen hectare. Andere waardevolle gebieden (nu 
aangeduid als provinciale parken, regionale parken en overige Belvedère-
gebieden in het SGR2) nemen naar schatting eenzelfde oppervlak in.
Daarmee is het totale oppervlak gebied dat in aanmerking komt voor
door de overheid gevraagde groene diensten op het gebied van natuur,
landschap, cultuurhistorie en recreatie ongeveer één miljoen hectare. 
De overheid zal namens de samenleving de grootste vrager van groene
diensten zijn maar niet de enige. Het bedrijfsleven en individuele burgers
kennen eigen, specifieke behoeften (bijvoorbeeld voor de directe woon- en
werkomgeving) die tot een eigen vraag naar groene diensten kan leiden.

De vraag naar betaalde groene diensten zal zich concentreren in
specifieke gebieden 

In een aantal gebieden in Nederland zal de vraag naar betaalde groene
diensten groter zijn dan in andere. Bij een beperkt budget zullen
betaalde groene diensten daardoor maar voor een beperkt deel van
Nederland relevant en mogelijk zijn. Tevens geldt dat het potentiële 
aanbod aan groene diensten niet overal even groot zal zijn. Uitgaande
van onderzoek schat de raad dat de helft van de bestaande landbouw-
bedrijven in staat en bereid betaalde groene diensten te leveren.
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Landbouw en andere grondgebruikers zijn potentiële 
aanbieders van groene diensten 

De landbouw lijkt zich te kunnen handhaven in die gebieden waar vraag
is naar betaalde groene diensten, mede dankzij parallelle inkomsten uit
verbrede landbouw (verkoop aan huis, agro-toerisme, zorglandbouw).
Consumenten die landschapkwaliteit willen (beleven) komen in de streek
en besteden daar middelen aan lokale diensten. Betaling voor groene
diensten zal alleen in specifieke gebieden (dichtbij de stad, in land-
schappelijke waardevolle gebieden e.a.) tegenwicht bieden tegen de
autonome inkomensachteruitgang in de akkerbouw en veeteelt.
Groene diensten functioneren echter alleen indien via ruimtelijke ordening en
beheersing van de grondprijs het landbouwkundig grondgebruik en daarmee
de basis van specifieke landschappelijke kwaliteiten veilig gesteld wordt. 
Ook andere grondgebruikers (particuliere landgoederen, recreatiebedrijven)
kunnen groene diensten aanbieden. Lokaal kan het aandeel van deze
‘rurale bedrijven’ omvangrijk zijn.

Een beursmodel voor groene diensten is nodig én mogelijk

De werkwijze van het Programma Beheer kan in principe worden toegepast
voor groene diensten. Het Programma Beheer is echter zeer 
gecompliceerd, stimuleert burgers en bedrijven niet om zelf als
opdrachtgever van groene diensten op te treden en benut in onvol-
doende mate het bestaande enthousiasme en ondernemerschap. Er is
behoefte aan een transparante en inspirerende opzet die uitdaagt tot
creativiteit en zelfbewustzijn en daarmee aansluit bij de normen en
waarden van ondernemers, maximale betrokkenheid van alle relevante
partijen en effectieve overdracht van middelen. Het beursmodel is het
beste model om effectief groene diensten te laten uitvoeren. In het
beursmodel treffen vragers (overheden, bedrijven en particulieren) en
aanbieders (landbouwbedrijven en andere grondgebruikers in het landelijk
gebied) elkaar en komen met behulp van intermediairs tot een 
volwassen opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. De intermediairs kun-
nen onafhankelijk werken dan wel door belangrijke vragers of aanbieders
in een gebied ‘ingezet’ worden. Daarmee wordt overgegaan van een 
subsidierelatie (Programma Beheer) naar een meer moderne opdracht-
gever-opdrachtnemer relatie waar in de opdrachtgeverrol ook ruimte is
voor anderen dan de overheid. Niet langer is er sprake van een rijks-
subsidie voor individuele grondeigenaren maar van een privaat contract
tussen provincie en een groep van grondeigenaren.

Concurrentie kan ontstaan tussen gebieden, tussen delen van gebieden
en tussen intermediairs onderling. Het schaalniveau waarop de vraag-
formulering plaatsvindt, is bepalend voor de mate van concurrentie die
kan optreden. Hoe hoger het schaalniveau, hoe groter de mogelijkheid
tot concurrentie. Deze concurrentie kan leiden tot meer kwaliteit bij een-
zelfde inzet van middelen. Uiteraard worden groene diensten niet afge-
nomen indien de prijs te hoog is. Via benchmarking kunnen de vragers
zonodig vaststellen of de prijs/kwaliteitsverhouding (maatschappelijk)
acceptabel is.
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Het werken met het beursmodel stelt voorwaarden

Voor een succesvolle invoering van het beursmodel moet voldaan wor-
den aan de volgende voorwaarden: 
• de formulering van de vraag dient gebiedsgericht, concreet en vertaal-

baar naar het beheer plaats te vinden;
• de systematiek van besteding en verantwoording van EU-middelen

dient aangepast, met name de grondslag voor financiering (geen ver-
goeding van gederfde inkomsten maar betalen voor een product) en
het vereiste van een één op één relatie tussen EU en ontvanger van de
gelden;

• garanties op continuïteit in beheer, continuïteit in inkomen én de bor-
ging van kwaliteit;

• inkomensverschillen tussen gebieden dienen maatschappelijk geaccep-
teerd te worden;

• de overgang vanuit het huidige (op subsidies gebaseerde) systeem
naar een nieuw systeem vergt een zorgvuldig traject.

Deze voorwaarden voor succesvol functioneren zijn nog niet gerealiseerd. 

De overheid kan groene diensten op drie manieren stimuleren

De overheid heeft ten aanzien van groene diensten een drieledige rol. In
de eerste plaats kunnen overheden optreden als directe opdrachtgever
voor verbetering van natuur- en landschapsbeheer, cultuurhistorie,
waterberging en toegankelijkheid voor recreatie (vraagformulering,
vraagprioritering en vraagarticulatie). Indien de gemiddelde prijs voor
groene diensten 300 euro per hectare zou bedragen, is naar schatting in
totaal 300 miljoen euro nodig. Hierbij is uitgegaan van de vraag naar
groene diensten van de rijks- en provinciale overheid. 
In de tweede plaats kan met name de rijksoverheid voorwaarden creëren
om het (beurs)spel van vraag en aanbod en de rol van intermediairs
daarbij, goed te laten verlopen (bijvoorbeeld aanpassing van EU-regel-
geving, faciliteren van intermediairs).



Tenslotte kan de rijks- en provinciale overheid de bedrijfstak van uitvoerders
van groene diensten helpen ontwikkelen via bijvoorbeeld innovatiesubsidies
en onderzoek zoals dat ook voor andere bedrijfstakken gedaan wordt.

8.2 Aanbevelingen

• Maak het begrip groene diensten duidelijk
• maak via voorlichting duidelijk wat de begrippen Goede Landbouw-

praktijk en groene diensten inhouden. Maak daarbij kenbaar dat elke
'boven-wettelijke' activiteit als 'groene dienst' wordt beschouwd,
betaald dan wel onbetaald;

• maak duidelijk dat alleen sprake kan zijn van betaling van groene dien-
sten indien er een vraag tegenover staat;

• voorkom mythevorming over het begrip groene diensten door een dui-
delijk beeld te bieden van aard en omvang van de overheidsinzet voor
groene diensten.

Accepteer de beperkte functie van groene diensten als inko-
mensbron voor de landbouw

• bepaal zo snel mogelijk voor welke delen van Nederland groene dien-
sten een relevante inkomstenbron kunnen vormen;

• accepteer dat in sommige gebieden groene diensten geen bron van
inkomsten zullen zijn.

Werk een nieuwe, fundamenteel andere aanpak uit: 
het beursmodel 

• ga voor de vormgeving van groene diensten niet klakkeloos door op de weg
van de huidige regelingen, met als belangrijkste voorbeeld het Programma
Beheer (onderdeel Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer, SAN);

• verken de mogelijkheden van het in dit advies gepresenteerde ‘beurs-
model’ en gebruik daarvoor het voorgenomen evaluatie-onderzoek van
het Programma Beheer;

• werk de benodigde voorwaarden voor het functioneren van het beurs-
model uit en tracht deze te realiseren. De voorwaarden zijn: een 
adequate formulering van de vraag, aanpassing van de systematiek van
besteding en verantwoording van EU-middelen, garanties op continuïteit
in beheer, continuïteit in inkomen én de borging van kwaliteit;

• verkrijg consensus met de relevante partijen (andere overheden, bedrijfs-
leven) over de aanpak van groene diensten via het beursmodel;

• werk het beursmodel in samenwerking met de relevante partijen in (even-
tueel nationaal gefinancierde) experimenten concreet uit en zorg met
name voor betrokkenheid van ‘Brussel’ zodat opgedane ervaringen snel
doorwerken in de discussies over de midterm-review en de herziening van
de CAP in 2006.
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Ontwikkel het beursmodel via experimenten en 
gebiedsgericht beleid tot generiek beleid

• pas het beursmodel toe in een aantal gebieden, gebruik makend van
ruimte die bij de mid-termreview van het Gemeenschappelijk Land-
bouwbeleid in 2003 daarvoor moet worden gecreëerd;

• implementeer het beursmodel als generiek beleid in aansluiting op de
herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in 2006.

Ga snel over tot de organisatie van de vraagformulering 
en -stimulering

• inventariseer de huidige vraagformulering in nota's en de wijze waarop
dat idealiter moet gebeuren om de rol van de overheid als vrager goed
te vervullen;

• begin daarmee in de aandachtsgebieden van Rijk en provincie uit het
Tweede Structuurschema Groene Ruimte en provinciale streekplannen;

• ontwerp procedures en pas die toe om de lokale vraag naar groene
diensten te laten formuleren; benut daarbij intermediairs; sluit aan bij
bestaande lokale initiatieven en huidige experimenten (Waterland van
Innonet);

• stel gekoppeld aan een duidelijke vraag gelden beschikbaar om in de
daarvoor in aanmerking komende experimentele gebieden het 
aanbod aan groene diensten los te maken en te honoreren;

• kom tot samenwerking met andere overheden om tot bundeling van
de vraag te komen en laat die bundeling plaatsvinden door betaalde
intermediairs.

Werk aan financieringsmodellen

• breng het beursmodel in bij Brusselse discussies over het toekomstig
plattelandsbeleid bij de mid-termreview;

• organiseer de Brusselse betaalorganen zodanig (bijvoorbeeld via mandatering,
inzicht in bedrijfsboekhoudingen via ict-technieken en bijbehorende
controles) dat de wijze van betaling voor Brussel acceptabel is;

• entameer fondsvorming: welke eigen LNV-regelingen en welke andere
regelingen kunnen ingezet worden in landschapsfondsen en verken de
levensvatbaarheid van het model van de landtrust en andere constructies.

Reserveer tijdig voldoende middelen 

• reserveer in 2003 voor experimenten 25 miljoen euro, in 2004-2005
voor gebiedsgericht beleid 200 miljoen euro en vanaf 2006 300 
miljoen euro per jaar voor groene diensten op het gebied van natuur,
landschap, cultuurhistorie, toegankelijkheid voor recreatie;

• reserveer deze middelen tijdig én zichtbaar om de huidige belangstelling
voor groene diensten niet te verliezen;

• bepaal de kosten die verbonden zijn aan de groene dienst ‘waterberging’
door voldoende zicht te geven op de vraag naar en mogelijkheden
voor waterberging in het agrarisch gebied.
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Bijlage 4
Overzicht publicaties 
Adviezen 

RLG 97/2 Tien voor de toekomst 

advies t.b.v. beleidsagenda landelijk gebied 21ste eeuw 

(augustus 1997)

RLG 97/3 Stad en land in groen verband 

advies over de ordening van stad en land (augustus 1997)

RLG 97/4 Nieuw land ontwikkelen: zinnig of onbezonnen? 

advies over de zinnigheid van nieuw landoplossingen voor mainports,

woningbouw, landbouw, natuur of recreatie (oktober 1997)

RLG 98/2 Van waarden, opportunisme en vergetelheid 

advies over het bestuur van het landelijk gebied (mei 1998)

RLG 98/3 Leven en laten leven 

advies over de kustvisserij en de natuur in kustgebieden (maart 1998)

RLG 98/4 Grote projecten: als het moet, dan ook goed 

advies over grootschalige ingrepen en de kwaliteit van het  landelijk

gebied (april 1998)

RLG 98/5 Overvloed en schaarste: water als geld 

advies over de gevolgen van klimaatverandering, zeespiegelrijzing en

bodemdaling (juni 1998)

RLG 98/6 Vaste waarden, nieuwe opties 

advies over natuur, recreatie en de publieke zaak (september 1998)

RLG 98/7 Zorg en vertrouwen: de basis voor de voedselproductie in de 21ste

eeuw (oktober 1998)

RLG 98/8 Natuurbeleid dat verder gaat 

advies over voortgang en vernieuwing van natuurbeleid (november

1998)

RLG 98/9 Het toekomstperspectief voor het ministerie van LNV 

advies n.a.v. de beleidsagenda (ongevraagd) (november 1998)

RLG 99/2 Made in Holland 

advies over landelijke gebieden, verscheidenheid en identiteit (maart

1999)

RLG 99/3 Voor een open toekomst 

advies over ontwikkelingsperspectief voor IJsselmeergebied (juni

1999)

RLG xxxx Geleid door kwaliteit 

interimadvies landelijke gebieden en 5e nota ruimtelijke ordening (mei

1999)

RLG xxxx het ministerie van LNV tussen Europa en de regio 

interimadvies (juni 1999)

RLG xxxx het ministerie van LNV tussen Europa en de regio 

tweede interimadvies, randvoorwaarden en uitvoering Rurale Ontwik-

kelingsplannen (september 1999)

RLG 99/4 Grondbeleid voor groene functies 

advies over gericht grondbeleid voor de realisering van ruimte voor

groene functies (december 1999)

RLG 99/5 Briefadvies inzake de CO2- problematiek in het kader van het verdrag

van Kyoto
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RLG 99/6 Briefadvies over de Noordtak van de Betuwelijn

RLG 00/1 LNV tussen Europa en de regio: de nieuwe opgaven (maart 2000)

RLG xxxx Landelijk Gebied in 2010 een verkenning (maart 2000)

RLG 00/3 Het belang van samenhang 

advies over ontwikkeling, afstemming en integratie in het landelijk

gebied (september 2000)

RLG 00/5 Wonen in het landelijk gebied 

advies over de Ontwerp-Nota Wonen (september 2000)

RLG 01/2 De natuur van het draagvlak 

advies over versterking van de politiek-maatschappelijke basis voor

natuurbeleid (december 2000)

RLG 01/3 Kansen voor de biologische landbouw 

advies over de kansen voor de biologische landbouw in Nederland tot

2015 (december 2000)

RLG 01/4 Bergen met beleid 

signaaladvies t.b.v. de implementatie van waterberging en waterbuf-

fering in beleid en uitvoeringsplannen (mei 2001)

RLG 01/5 Agribusiness: steeds meer business, steeds minder agri 

advies over de vestigingsvoorwaarden voor internationale 

‘agribusiness’ (februari 2001)

RLG 01/6 Vóór het kalf verdronken is...

advies over de toekomst van de dierhouderij in Nederland (juli 2001)

RLG 01/7 Briefadvies over de Nota Architectuurbeleid

RLG 01/8 Briefadvies over het vergunningvrij bouwen en het welstandstoezicht

RLG 02/1 Briefadvies over de positie van het groene onderwijs

RLG 02/2 Briefadvies reactie op de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, deel 3

RLG 02/4 Terug op de grond en weer tussen de mensen

advies over ‘Food Delta’ (april 2002) 

RLG 02/5 Voorkomen is beter...

advies over soortenbescherming en economische ontwikkeling 

(april 2002)

RLG 02/6 Meer regio, minder regels, meer resultaat

advies over het Tweede Structuurschema Groene Ruimte, 

deel 1 (juni 2002)

RLG 02/7 Groene diensten: van ondersteunen naar ondernemen 

advies over groene diensten in het landelijke gebied (juni 2002)

Algemene informatie

RLG 97/1 Introductie en werkprogramma 1997-1998  (april 1997)

RLG 98/1 Jaarverslag 1997  (januari 1998)

RLG 99/1 Jaarverslag 1998 incl. verslag symposium d.d. 12 november 1998

(januari 1999)

RLG 00/4 Evaluatie 1997-2000 rapport van een externe evaluatiecommissie

o.l.v. mr. F.J.M. Houben (juli 2000)

RLG 00/6 Jaarverslag 1999

RLG 01/1 Jaarverslag 2000  

RLG 02/3 Jaarverslag 2001 en werkprogramma 2002

Alle publicaties staan op de website van de Raad voor het Landelijk Gebied

(www.rlg.nl) en zijn desgewenst te ‘downloaden’. De publicaties zijn kosteloos

via het secretariaat te bestellen.
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