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In Fryslân ligt nog een flinke opgave als het gaat om de realisatie 
van het zogenoemde Natuurnetwerk Nederland (NNN). Natuer 
mei de Mienskip, een samenwerking tussen 11 organisaties, zoekt 
met de grondeigenaren naar manieren om die opgave inhoud 
te geven. Doel is nieuwe natuur te realiseren, maar ook om meer 
de grondeigenaren en beheerders in een betrokken gebied 
daar een rol in te geven. De hoop en verwachting is dat deze 
lokale betrokkenheid voor de boeren en burgers aanvullende 
kansen biedt voor het integreren van natuur in de agrarische 
en andere bedrijven en bedrijfsvoering. Voor de grote en kleine 
gebiedsprocessen waarin dit moet gaan plaatsvinden biedt 
Natuer mei de Mienskip ondersteuning, advies én hulp bij het 
zoeken naar fondsen. Zo werken we mét en voor de mienskip aan 
een groen en natuurrijk Fryslân, waar het goed boeren is.

 
We doen het samen:  
Natuer mei de Mienskip
Een belangrijk onderdeel van de hulp die Natuer mei de Mienskip wil 
bieden, is het aanreiken van ark (gereedschap, Tools). In deze notitie 
wordt een overzicht gegeven van ark dat mogelijk kan helpen om de 
realisatie van nieuwe natuur te bespoedigen of te vergemakkelijken. De 
lijst omvat gereedschap dat reeds eerder is ingezet, maar kent ook nieuwe 
mogelijkheden die kansrijk worden geacht. Dit document is bedoeld voor de 
partijen binnen Natuer mei de Mienskip en gebiedscommissies om deze ark 
nog verder uit te proberen en te toetsen.

In het voorjaar van 2021 wordt aan de hand van cases uitgezocht of de ark 
uitvoerbaar zijn. Hierbij komen ook de aspecten juridische houdbaarheid, 
voorwaarden en beheer aan bod.
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Hierna volgt een gerubriceerd overzicht van het ark dat vanuit Natuer mei de 
Mienskip als mogelijk kansrijk beschouwd wordt. De rubrieken zijn thematisch 
ingedeeld, om ook bij het uitproberen vergelijking te kunnen maken tussen 
ark dat ongeveer hetzelfde doet. 

 
Het ark
Rubriek: Grond
1 Functiewijziging via SKNL
2 “Drentse regeling” bij toepassing SKNL
3 Afwaardering in natura
4 Kavelruil
5 Bedrijfsverplaatsing

Rubriek: Ecologie
6 Grondruil tussen eindbeheerders
7 Functies ruilen
8 Natuurdoeltype verplaatsen
9 Ander natuurdoel
10 Realisatie natuurdoel met behoud 

landbouwbestemming

Rubriek: Regelingen
11 Natuurschoonwet (NSW) toepassen
12 NSW landgoed creëren met nieuwe 

bebouwing
13 Rood voor groen

Overig
14 CO2 Certificaten
15 Grondbank 
16 Faciliteren landbouwadvies
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Korte omschrijving 
Het gaat hier om traditionele functiewijziging van landbouw naar natuur met 
een afwaardering van op dit moment 85%. De eigenaar blijft zelf de gronden 
beheren als Particulier Natuurbeheer volgens de doelen en SNL voorschriften 
(zelfrealisatie van natuur).

Om in aanmerking te komen voor de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls 
Natuur en Landschap (SKNL) wordt een inrichtingsplan verlangd die de 
vastgestelde natuurdoelstelling waarborgt. Een dergelijke inrichtingsplan 
wordt met de belangstellende opgesteld. In de praktijk vindt de openstelling 
van de SKNL-regeling veelal plaats als een of meerdere inrichtingsplannen 
gereed zijn. 

Hiervoor heeft de Provincie al bestaand (grond)beleid geformuleerd 
(grondladder) en een SKNL subsidieregeling opengesteld. De openstelling 
vindt jaarlijks plaats op basis van vooraf aangedragen percelen.

Waarom interessant
Deze ark wordt in de praktijk al toegepast. Er is wel meer bekendheid bij de 
agrariërs, particulieren en TBO’S wenselijk door hier actief aandacht aan te 
geven. Onder meer via de landbouwadviespool.

Op dit moment wordt de SKNL-regeling op vaste momenten door de 
provincie opengesteld, ca. 2x per jaar. 

Als belangstellenden zoeken naar mogelijkheden om gebruik te maken 
van de SKNL-regeling zien zij vaak dat deze gesloten is. Voor prioriteit 3 en 4 
NNN-gronden is deze regeling helemaal gesloten door onvoldoende budget. 
Mogelijk dat hierdoor belangstellenden zich niet melden en kansen niet benut 
worden.
 
Ervaringen tot nu toe
De SKNL-regeling kan worden toegepast door de grondeigenaar om grond 
om te vormen naar natuurgrond. De bestemming van de grond wordt 
natuur. Hiervoor dient de grondeigenaar een aanvraag in bij de provincie.

Nadeel regeling
Het nadeel van deze regeling is dat een eventuele koper van nog in te richten 
natuurgronden eerst zelf het volledige aankoopbedrag moet voorfinancieren 
om eigenaar van de grond te worden en afwaardering pas na verwerving 
kan plaatsvinden. 

Ark 1:  
Reguliere 
functieverandering/
afwaardering en  
SKNL-regeling 
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Onderzocht kan worden of via een ander proces van besluitvorming dit 
proces sneller en gemakkelijker gemaakt kan worden.

Het is van belang dat er voldoende financiële middelen beschikbaar 
worden gesteld (gereserveerd in de Openstelling). Uitgezocht moet 
worden of deze middelen direct beschikbaar kunnen komen.

Duidelijke proces afspraken kunnen een (lange) voorfinanciering 
door de eigenaar voorkomen waardoor de gehele bedrijfsvoering 
niet te veel onder druk komt. In de praktijk speelt het percentage van 
afwaardering (nu 85%) een belangrijke rol in de afwegingen die een 
grondeigenaar maakt inzake de realisatie van nieuwe natuur.

Aandachts- en uitzoekpunten
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Dit nadeel geldt niet voor alle partijen die al eigenaar van de grond zijn, maar 
wel voor agrarische bedrijven die kiezen voor zelfrealisatie van natuur en het 
verlies aan opbrengend vermogen moeten compenseren door aankoop van 
landbouwgrond. 

Ook voor de SKNL geldt dat deze momenteel in Fryslân niet ingezet kan 
worden in prioriteit 3 (met uitzondering Achtkarspelen Zuid) en prioriteit 4 van 
NNN.
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Ark 2:  
Functiewijziging via  
SKNL – Drentse variant

Korte omschrijving 
De koper vraagt voorafgaand aan de koop van een perceel grond subsidie 
aan bij de provincie. Tegelijkertijd met het sluiten van de koopovereenkomst 
gaat de koper een overeenkomst aan met provincie Drenthe, de kwalitatieve 
verplichting.

Waarom interessant?
Het grote voordeel van deze regeling is dat belangstellenden niet het 
gehele aankoopbedrag zelf hoeven te voorfinancieren in afwachting 
van een subsidieaanvraag maar dat dit voorafgaand en gekoppeld aan 
de aktepassering wordt geregeld. Hierdoor kan wellicht een financiële 
drempel worden weggehaald waardoor het nog toegankelijker wordt voor 
belangstellenden om mede de natuuropgave te kunnen realiseren.

Ervaringen tot nu toe
Er is nog geen ervaring met deze ark opgedaan. De provincie Drenthe heeft 
dit sinds juni 2020 als mogelijkheid opgenomen, maar er is op dit moment 
(september 2020) nog geen gebruik van gemaakt.

• Voldoende financiële middelen bij de provincie voor de 
afwaardering. Het is van belang om de afwaardering op de huidige 
85% te houden om zo agrariërs, particulieren en TBO’S over de 
streep te trekken.

• Een goedgekeurd inrichtingsplan is een voorwaarde van de huidige 
SKNL regeling.

Aandachts- en uitzoekpunten
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Korte omschrijving 
De betreffende grondeigenaar ontvangt geen financiële afwaardering 
van 85% voor het natuurdeel dat wordt gerealiseerd, maar deze financiële 
waarde wordt vertaald naar een aanbod van (landbouw-)grond die 
dezelfde waarde vertegenwoordigd.

Wanneer interessant?
Beschikbaarheid van grond is één van de grootste obstakels voor boeren 
die willen extensiveren. Een eventuele vergoeding in natura voor de realisatie 
van ingebrachte natuurgronden kan hier wellicht een positieve bijdrage in 
leveren.

Ervaringen tot nu toe
Het is nieuw, dus dat weten we nog niet.

Ark 3:  
Afwaardering in natura

• De beschikbaarheid van voldoende grond is een belangrijke 
randvoorwaarde. Daarmee dus ook voldoende aankoopbudget 
(voor grond).

• Wellicht zijn er nog juridisch/beleidsmatige drempels die geslecht 
moeten worden.

• Het is vergelijkbaar met de normale SKNL, alleen heb je nu grond 
in plaats van geld. Maar wat wel een belangrijk aandachtspunt 
is, is dat je wel te maken hebt met gelijkberechtiging. Mogelijk 
dat kavelruil hierbij een oplossing kan bieden. Je moet wel aan 
de voorkant heldere spelregels hebben voor de toedeling van de 
gronden. Je kan eventueel ook natuur inclusiviteit als spelregel op 
nemen.

Aandachts- en uitzoekpunten
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Korte omschrijving 
Voor de realisatie van de natuuropgave (NNN) kan naast aankoop ook 
gebruik gemaakt worden van kavelruil. De betreffende eigenaar krijgt dan 
vervangende grond aangeboden voor de hectares die hij verliest om de 
betreffende natuuropgave te kunnen realiseren. Uit de praktijk blijkt dat het 
een effectief instrument kan zijn dat voor de nodige versnelling kan zorgen.

Waarom interessant?
Kavelruil is interessant voor de deelnemers vanwege kostenbesparing op 
notaris-, kadaster en hypotheekkosten en overdrachtsbelasting al dan niet in 
combinatie met bedrijfsverplaatsing.
De Provincie heeft op dit moment zo’n 800 hectare ruilgrond beschikbaar. 
Het oprichten van een grondbank kan de realisatie van de natuuropgave en 
kavelruil in Fryslân versnellen. Vanuit de verkenningen die ten aanzien van 
de ark wordt gemaakt en de nog te realiseren pilots is het belangrijk om de 
ontwikkelingen rondom de grondbank te blijven volgen.

Ervaringen tot nu toe
Kavelruil wordt al veel ingezet. Over het algemeen kan gezegd worden dat 
boeren liever grond hebben dan geld. Dit kan vaak hun bedrijfsstructuur 
verbeteren.

Ark 4:  
Kavelruil

• Er moet voldoende ruilgrond zijn in een gebied. Ga uit van 30% bovenop 
de functie wijzigingsgronden

• Een gezamenlijk startmoment
• Voor iedere betrokken eigenaar een gesprek om te verkennen wat de 

mogelijkheden zijn
• Een deadline hanteren 
• Goede samenwerking tussen de aankoper van de provincie en de 

gebiedscommissie
• Adviseur dient beschikbaar worden gesteld
• Er moet aan de voorkant duidelijkheid zijn met betrekking tot het te 

doorlopen proces 
• Het is goed dat partijen zich beseffen dat kavelruil een ark is om na 

of aan het einde/in navolging van een gebiedsproces in te zetten. 
Kavelruil is niet het gebiedsproces op zich zelf. Kavelruil is alleen met 
grondeigenaren en grondgebruikers.

Aandachts- en uitzoekpuntenRu
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Korte omschrijving 
Wanneer een groot deel van de grond van een agrarisch bedrijf in natuur 
wordt omgezet en te weinig ruilgrond beschikbaar is kan overwogen 
worden om het gehele bedrijf te verplaatsen. Een bedrijfsverplaatser creëert 
ruimte voor anderen zodat de gebiedsopgave sneller/makkelijker kan 
worden gerealiseerd. Bedrijfsverplaatsing voor natuurrealisering kent een 
financiële stimuleringsregeling van maximaal €500.000 en vergoeding van 
verhuiskosten en advisering. Dit is bestaand beleid. 

Wanneer interessant?
Hierbij kunnen twee modellen worden toegepast: 

• Natuur direct realiseren op bedrijf dat verplaatst wordt (gericht op het 
individuele bedrijf) omdat dit niet past in zijn bedrijfsvoering

• Natuur in ruilproces te realiseren waarbij ook landbouwstructuur-
verbetering wordt gerealiseerd (gericht op de totale gebiedsopgave). 
Het te verplaatsen bedrijf geeft ruimte voor natuur en landbouw.

Ervaringen tot nu toe
Slechts 3 bedrijven verplaatst de laatste 5 jaar. We hebben het idee dat 
het instrument vaker kan/moet worden ingezet dan nu het geval is om 
sneller natuur te realiseren en meer goede ruilgrond te verkrijgen. Aan de 
hand van eerdere bedrijfsverplaatsingen zou je kunnen kijken hoe dit met 
eindbeheerder centraal zou werken.

Ark 5:  
Bedrijfsverplaatsing

• Snelheid
• Inzet van gronden en zo mogelijk gebouwen van dit bedrijf voor 

natuur realisatie, ruilgrond en landbouwstructuursterking.
• De uit te plaatsen boer neemt het voortouw voor het vinden van 

vervangende grond met nieuwe bedrijfslocatie. 
• Het te verplaatsen bedrijf faciliteren om zich buiten het gebied te 

vestigen door vergoeding van de kosten van bedrijfsverplaatsing 
die horen bij onteigening te kunnen toepassen. 

• Voldoende middelen om bedrijven uit te kunnen kopen.
• Inzicht in het krachtenveld binnen een gebied. Kennis van de streek 

gebruiken en ook verantwoordelijkheid geven en laten dragen.

Aandachts- en uitzoekpunten
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Korte omschrijving 
Twee (of meer) eindbeheerders ruilen grond. Dit kan ook in een kavelruil, 
waarbij een eindbeheerder grond aanbiedt in ruil voor te verkrijgen van 
grond. In de praktijk wordt momenteel meestal agrarische grond geruild, 
maar een natuurorganisatie of particulier kan ook natuurgrond aanbieden 
aan een andere beheerder.

Het aantal mogelijke kavelruilen neemt sterk toe als niet alleen ruilgrond 
van de provincie beschikbaar is om verschillende partijen naar een door 
hen gewenst plek te ruilen. In de context van Natuer mei de Mienskip valt te 
denken aan drie voorbeelden:

• Een agrarische eigenaar van een laaggelegen perceel wil wel 
natuur beheren, maar heeft niet het materieel dat past bij de lage 
draagkracht die het terrein krijgt als het geschikt gemaakt wordt voor 
het beoogde natuurdoel “nat schraalland”. Een natuurorganisatie die 
tevens buurman is, wil graag het natte perceel verkrijgen om tot een 
afgeronde beheereenheid te komen. De natuurorganisatie kan geen 
aankoopbudget inbrengen, maar wel grond met natuurdoeltype 
kruiden- en faunarijk grasland met een iets steviger bodem. De 
agrariër ontvangt functiewijziging op het laaggelegen perceel en ruilt 
direct door met de natuurorganisatie. De natuurorganisatie heeft een 
afgeronde beheereenheid en de zorg voor een kwetsbaar natuurtype. 
De agrariër is natuurbeheerder geworden met een natuurtype dat bij zijn 
bedrijfsvoering past.

• Een particuliere eigenaar wil graag een landgoed ontwikkelen en/of 
onder de natuurschoonwet rangschikken. Deze persoon heeft grond in 
een beekdal in het natuurnetwerk, maar die sluit niet aan bij het vastgoed 
dat onder het landgoed zou moeten vallen. De aanpalende grond is 
echter van een natuurorganisatie. De grond van de particulier krijgt 
functiewijziging en wordt afgewaardeerd. De particuliere eigenaar en 
natuurorganisatie ruilen grond, en het landgoed wordt onder de NSW 
gerangschikt. De particuliere eigenaar en natuurorganisatie maken een 
afspraak over specialistische onderdelen van het beheer.

• In relatie tot efficiëntie van beheer kan het voor terreineigenaren gewenst 
zijn om gronden onderling te ruilen om te komen tot meer logische 
grotere geclusterde eenheden.

Waarom interessant
Meer mogelijkheden voor grondtransacties die functiewijziging mogelijk 
maken en diverse eindbeheerders in staat stellen een rol te vervullen die 
bij hem of haar past. Daarnaast is efficiënter beheer mogelijk door groter 
aaneengesloten gebieden.

 
 
 
 

Ark 6:  
Grondruil tussen 
eindbeheerders
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Ervaringen tot nu toe
Het kan nu wel, maar gebeurt weinig. Het past in een filosofie waarin 
eindbeheerders zelf meer initiatief nemen en eigen assets inbrengen in een 
gebiedsproces. Tot nu toe zijn eindbeheerders gewend om alleen met de 
provincie te ruilen.

Een recent voorbeeld vond plaats bij het realiseren van de verbindingszone 
tussen Easterskar en Tjonger, waarbij twee particulieren en It Fryske 
Gea grond ruilden en één particuliere eigenaar en It Fryske Gea als 
eindbeheerders optreden.

• Het eventueel ruilen van gronden tussen de betrokken 
eindgebruikers moet altijd vrijwillig gebeuren. 

• Kennis van grondposities, wensen, ambities en belemmeringen van 
diverse potentiële eindbeheerders in een gebied. 

• Koppelen van beleidsinstrumenten kavelruil, functiewijziging/
afwaardering, landgoederenregeling etc.

• Onderling vertrouwen tussen beheerders in een gebied. Bereidheid 
elkaar te benutten. Bereid zijn om grond in te leveren voor het 
hogere doel. En dit ook kenbaar maken, zodat als een particulier 
of boer in het gebied aangeeft grond te willen ruilen ook bekend is 
welke natuurgrond beschikbaar is. Hiermee is er meer aanbod aan 
ruilgrond.

• Ook wanneer eindbeheerders grond inbrengen is het aantal 
mogelijke kavelruilen veel groter als de provincie ook meedoet met 
ruilgrond of een grondbank.

• Bij vervreemding van natuurgrond speelt vaak ontwikkeltijd mee: 
bestaande natuur heeft een jarenlange ontwikkeling achter de 
rug, nieuwe natuur niet. Deze ontwikkeltijd wordt vaak niet in een 
financiële waarde uitgedrukt, maar kan wel een reden zijn om 
natuurgrond niet te willen vervreemden.

• Vervreemding van grond moet toegestaan zijn. Momenteel is 
separate toestemming nodig van rijk en provincie, wanneer 
gronden in het verleden met subsidie verkregen zijn. Daar is nog 
niet helder waar vervreemding aan getoetst moet worden. It 
Fryske Gea werkt aan een vervreemdingskader (primair voor kleine 
snippers). Ook bij Staatsbosbeheer wordt hier aan gewerkt. Naast 
economische argumenten spelen hierbij ecologische en praktische 
argumenten (beheerbaarheid), evenals emotionele waarde. Bij 
verkrijging van grond uit een gift of legaat is vervreemding vaak niet 
toegestaan. 

Aandachts- en uitzoekpunten
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Korte omschrijving 
De planologische status NNN (vroeger EHS) wordt van een perceel afgehaald 
en tegelijkertijd op een ander perceel gelegd. Dit gaat eventueel gepaard 
met een grondruil tussen eindbeheerders. Het doel van de omzetting is om 
ruimte te bieden aan grondeigenaren die natuur willen realiseren, maar nu 
geen NNN-status op hun grond hebben en om alternatieven te vinden voor 
realisatie van natuur waar geen perspectief op realisatie is. Dat kan alleen als 
daarmee een gelijkwaardig of beter resultaat voor de natuur wordt behaald 
dan in de oorspronkelijke begrenzing van het NNN. 

Een verdergaande variant behelst het verplaatsen van bestemmingen 
uit een natuurgebied naar een andere locatie om een conflict tussen 
bestemmingen te voorkomen. Bijvoorbeeld een bouwvlak kan vanuit het 
centrum van een natuurgebied naar de rand worden verplaatst.

Wanneer interessant?
In een situatie waarin het perspectief op ontwikkeling van natuur slecht is of 
waarin de ruimtelijke verdeling van functies onlogisch of onderling strijdig is 
geworden, kan het ruilen van functies mogelijk nieuw perspectief bieden. 
De herbegrenzing van natuur is een bestaande procedure. 
Bebouwingsvlakken en tuinen en in sommige gevallen huiskavels kunnen 
op deze manier worden ontgrensd, waarbij de natuurfunctie elders komt 
te liggen. Dit instrument wordt nu beperkt toegepast. In het kader van 
Natuer mei de Mienskip kan onderzocht worden of bredere toepassing de 
realisatie van natuur en de aansluiting op de ambities en mogelijkheden van 
potentiële eindbeheerders verbetert.

Daarnaast zijn meer ingrijpende varianten mogelijk waarbij de EHS 
begrenzing van bestaande natuur af gaat en elders wordt herbegrensd 
om een knelpunt op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan bebouwingsvlakken 
van in onbruik geraakte bebouwing verplaatsen naar een minder 
verstoringsgevoelige plek (bijvoorbeeld onrendabel agrarisch vastgoed 
in een weidevogelgebied zoals de Heanmar). Of een functie 
weidevogelgrasland waar vanwege omgevingsfactoren geen weidevogels 
meer te vinden zijn verplaatsen.

Een patstelling tussen belangen kan doorbroken worden. Indien sprake is van 
bestemmingswinst kan ingezet worden om elders natuur te realiseren.

Ervaringen tot nu toe
De provincie kent een procedure voor kleine correcties van het NNN. 
Hierin kunnen voorgestelde aanpassingen op basis van een zorgvuldige 
onderbouwing voorgedragen worden. Deze route loopt via de Provinciale 
Commissie Landelijk Gebied (PCLG) en leidt tot aanpassing op de NNN-kaart 
en in het Natuurbeheerplan met de bijbehorende mogelijkheid voor bezwaar 
en beroep.

Deze procedure ‘herbegrenzen’ is eerder toegepast. Het lijkt in elk geval 
toepasbaar binnen het werkgebied van gebiedscommissie Alde Feanen, 
waar een aantal erven en tuinen binnen de begrenzing terecht is gekomen. 
Daarnaast zijn er voorbeelden waar behoefte is aan het verplaatsen van een 
bouwkavel om verstoring in een weidevogelgebied te verminderen.

Ark 7:  
Functies ruilen
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• Er moet sprake zijn van een win-win, waarbij zowel natuur als de 
andere functie winnen.

• De procedure moet voldoen aan de voorwaarden die het 
Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening (Barro), dat hier 
randvoorwaarden aan stelt. Daarom moet er:

1. Een helder ecologisch afwegingskader komen om transparant 
en voorspelbaar te maken wanneer het ruilen van functies 
wel toegestaan is en wanneer niet. Anders is de kans op 
verkeerde verwachtingen groot en bestaat het risico dat een 
initiatiefnemers veel investeert in planvorming terwijl te laat 
duidelijk wordt wat kansrijk is en wat niet. 

2. In de ecologische argumentatie van het win-win aspect moet 
het achterliggende doel van de oorspronkelijke begrenzing 
centraal gesteld worden: wat is nodig om dit leefgebied beter 
te laten functioneren in termen van hydrologie, omvang, 
ruimtelijke samenhang en kwaliteit. In de voorbeelden wordt 
het te verwachten effect ten aanzien van de aanwezige 
weidevogelpopulatie benoemd.

3. De totale oppervlakte moet ten minste gelijk blijven. Hiervoor is 
een boekhouding nodig.

4. Er zal een element van expert judgement nodig zijn omdat niet 
alles in kaders te beschrijven is. Het organiseren van een loket 
met deskundigen die mee kunnen denken over toepassing 
van de ark en wat wel en niet binnen regelgeving past is een 
randvoorwaarde om voorspelbaar te zijn voor initiatiefnemers.

• Herbegrenzen wordt niet de regel, maar blijft de uitzondering.

Aandachts- en uitzoekpunten
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Korte omschrijving 
Een natuurdoeltype staat ingetekend op percelen die nog geen 
functiewijziging hebben gehad. Bij het vergelijken van deze natuurdoelen met 
ambities en mogelijkheden van de grondeigenaar blijkt dat deze op korte en 
langere termijn niet mee kan of wil werken aan het realiseren. Even verderop 
in hetzelfde gebied zit een eigenaar die dit type wel wil realiseren op eigen 
grond. Wanneer, geredeneerd vanuit de achterliggende ecologische doelen, 
hetzelfde of zelfs beter resultaat behaald kan worden door de natuur op 
grond van de tweede eigenaar te realiseren kan het natuurdoeltype van de 
eerste locatie afgehaald worden en verplaatst naar de tweede locatie.

Wanneer interessant?
Natuurdoeltypenkaarten zijn ingetekend met kennis van het ecologische 
systeem, nog zonder te weten of dit aansluit bij de wensen en mogelijkheden 
van grondeigenaren. Er is een ecologische noodzaak om kerngebieden te 
versterken, deze onderling met elkaar te verbinden en daarin ruimtelijke 
samenhang te realiseren, zodat bijvoorbeeld een goed waterbeheer mogelijk 
is. Deze achterliggende redenen zijn niet zichtbaar op de kaart, terwijl soms 
speelruimte bestaat in de precieze lokalisering van nieuw te realiseren 
natuur. Wanneer aansluiting gezocht wordt bij de ambities en mogelijkheden 
van eigenaren en potentiële eindbeheerders van natuur in een gebied, zijn er 
meer mogelijkheden voor realisatie van natuur. 

• De ene grondeigenaar kan of wil wel natuurbeheer inpassen in de 
bedrijfsvoering, de andere niet.

• Een natuurorganisatie of een andere eigenaar heeft misschien grond 
kunnen kopen aan één kant van een beekdal en niet aan de andere 
kant.

Ervaringen tot nu toe
Dit kan niet bij alle natuurtypen. De lokalisering volgt een logica van het 
landschap. Bijvoorbeeld: Moeras en overstromingsgrasland moeten onder 
water kunnen lopen, nat schraalgrasland heeft grondwater nodig en 
weidevogelgraslanden moeten op elkaar aansluiten. Deze logica kan niet 
losgelaten worden bij het schuiven op de kaart.

Ark 8:  
Natuurdoeltype  
verplaatsen
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• Er moet een helder ecologisch afwegingskader komen om 
transparant en voorspelbaar te maken wanneer het verplaatsen 
van natuurdoeltypen wel toegestaan is en wanneer niet. Anders is 
de kans op verkeerde verwachtingen groot en het risico dat een 
initiatiefnemers veel investeert in planvorming terwijl te laat duidelijk 
wordt wat kansrijk is en wat niet.

• Bijgaande tabel geeft aan in welke mate natuurdoeltype 
verplaatsbaar zijn en met welke aspecten in elk geval rekening 
gehouden moet worden. Deze argumenten geven houvast voor 
een lokale uitwerking.

• Er is een Provinciale procedure voor kleine correcties NNN, hier kan 
eventueel aansluiting bij worden gezocht. 

• Natuurbegrenzing mag niet zomaar veranderd worden. Zijn 
voorwaarden aan verbonden via regeling BARRO. Besluit alg. regels 
R.O. Hierbij geldt onder andere: de oppervlakte NNN blijft ten minste 
gelijk.

• Verschuiven blijft de uitzondering op de regel.
• Wanneer andere doelen meeliften (waterretentie/berging, 

CO2 opslag) – welke aanvullende randvoorwaarden stellen die 
(bijvoorbeeld “waterberging moet grenzen aan boezemwater”).

• Deze spelregels moeten op hoofdlijnen begrijpelijk zijn voor niet-
deskundigen, zodat mensen kunnen bedenken of deze mogelijkheid 
een kans voor hen is

• Er zal een element van expert judgement nodig zijn omdat niet 
alles in kaders te beschrijven is. Het organiseren van een loket met 
deskundigen die mee kunnen denken over toepassing van de ark 
en wat wel en niet binnen regelgeving past is een randvoorwaarde 
om voorspelbaar te zijn voor initiatiefnemers.

• Het tijdpad moet niet te lang zijn en van tevoren bekend zijn.
• Er is bereidheid in een gebied nodig bij potentiële eindbeheerders 

om een dialoog aan te gaan over het realiseren van natuur.

Aandachts- en uitzoekpunten
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Aanpasbaarheid 
natuurdoeltype

Kans Opgave 
Functiewijziging

matig voedselrijke 
graslanden en akkers

Onder voorwaarde dat na verplaatsing:
Het natuurtype aansluit op hetzelfde leefgebied 
en Hydrologisch herstel en ruimtelijke 
samenhang van het leefgebied even goed 
gediend zijn, zijn deze natuurdoeltype mogelijk 
te verplaatsen.

798

Schraalland en hooiland Locatie van deze typen hangt meestal samen 
met de mogelijkheid om grondwater aan 
het oppervlak te krijgen. Dat maakt deze 
natuurdoeltypen slecht tot niet te verplaatsen.

384

Moerasachtige natuur Onder voorwaarde dat na verplaatsing:
Het te vormen moeras aansluit op hetzelfde 
waterlichaam. Eventuele grondwaterstromen 
in gelijke mate benut worden, zijn deze 
natuurdoeltypen in enige mate te verplaatsen.

315

Duin, kwelder en schor Niet te verplaatsen 94

Heide Dit natuurdoeltype is meestal ingepland waar al 
zeer schrale grond aanwezig is. Om die reden is 
het slecht verplaatsbaar. Wanneer sowieso een 
voedselrijk laag en of bos verwijderd zou moeten 
worden om heide te ontwikkelen geldt dat onder 
voorwaarde dat:

• De te verwijderen voedselrijke laag niet 
dikker is dan op de oorspronkelijke locatie

• De nieuwe locatie aansluit op bestaande 
heide of schraalgrasland

• Dit natuurdoeltype in enige mate ver-
plaatsbaar is.

70

Bos De natuurwaarden van nieuw te ontwikkelen bos 
hangen mede af van de bodemgesteldheid en 
ruimtelijke samenhang met ander bos. 

Onder voorwaarden dat:
• Hetzelfde bodemtype en vergelijkbare 

gehaltes aan voedingsstoffen aanwezig 
zijn en

• Het bos aansluit op bestaand bos en
• De bosontwikkeling uitdrukking geeft aan 

een historisch patroon, is dit natuurdoel-
type mogelijk verplaatsbaar. Dit moet in 
alle gevallen gebied specifiek uitgewerkt 
worden.

45

Overig Hieronder vallen vele gevarieerde natuurdoel-
typen die vaak slecht verplaatsbaar zijn en/of 
expert judgement vergen.

147

Eindtotaal 1853
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Korte omschrijving 
Deze ark draait om het toekennen van een ander, al dan niet lichter, 
natuurdoeltype dan op de kaart van het natuurbeheerplan staat. In 
het natuurbeheerplan is sprake van een natuurdoeltype dat direct van 
toepassing is in een terrein en een ambitietype dat soms afwijkt omdat 
het een langere ontwikkeltijd nodig heeft. Het kan de moeite waard om 
te verkennen of aanpassen van het natuurdoeltype met behoud van 
ecologisch doelbereik mogelijk is.

Bijvoorbeeld als moeras ingetekend onder aan een gradiënt van droog 
naar nat, kan het realiseren van een groter aandeel nat schraalland of 
overstromingsgrasland een vergelijkbare versterking van het natuurgebied 
opleveren. Of waar droog kruiden- en faunarijk grasland is ingetekend 
kan een aandeel natuurakker mogelijk ook positieve effecten op de te 
beschermen diersoorten opleveren en bijvoorbeeld infiltratie van schoon 
water voor lager gelegen natuurgebied waarborgen. Als daarmee ook de 
mogelijkheden van een eindbeheerder om dit te realiseren toenemen, kan 
deze ark een win-winsituatie opleveren. Deze win-win situatie kan alleen 
optreden als het achterliggende doel van het realiseren van een leefgebied 
centraal blijft staan. 

Een lichter natuurdoeltype levert veel vrijheidsgraden op voor 
grondeigenaren. Een lichter natuurdoeltype zorgt er vaak voor dat dit beter 
in de bedrijfsvoering van een grondeigenaar past. Tegenover deze voordelen 
staat het nadeel dat het achterliggende doel (natuurgebied versterken, 
verbinding realiseren) niet of maar gedeeltelijk gerealiseerd wordt. 

Onderstaande tabellen geven de toepasbaarheid van de twee onderdelen 
van deze ark weer zoals deze op voorhand wordt ingeschat.

Ark 9:  
Ander natuurdoeltype
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Aanpasbaarheid 
natuurdoeltype

Kans Opgave 
Functiewijziging

Matig voedselrijke 
graslanden en akkers

Binnen deze categorie mogelijk uitwisselbaar. 
Bijvoorbeeld kruiden- en faunarijk grasland 
versus overstromingsgrasland versus 
weidevogelgrasland. Of kruiden- en faunarijk 
grasland voor natuurakker.

798

Schraalland en hooiland Alleen binnen deze categorie mogelijk 
uitwisselbaar

384

Moerasachtige natuur Mogelijk lokaal uitwisselbaar voor nat 
schraalland of overstromingsgrasland

315

Duin, kwelder en schor Niet uitwisselbaar 94

Heide Mogelijk lokaal uitwisselbaar voor droog 
schraalland

70

Bos Mogelijk deels uitwisselbaar met heide of 
moeras

45

Overig Zoete plas mogelijk uitwisselbaar voor moeras 147

Eindtotaal 1853
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• In het koersdocument is vastgelegd dat het Natuurpact leidend is. 
Hierin zijn afspraken over het realiseren van natuur tussen Rijk en 
provincies gemaakt. 

• Het (tijdelijk) kiezen van een ander natuurdoeltype moet ten dienste 
staan aan het behalen van het uiteindelijke beoogde doelen (het 
ambitietype) en mag dus niet ten koste gaan van het einddoel dat 
voor ogen staat.

• Inzet van deze ark mag de realisatie van andere natuuropgaven 
in hetzelfde gebied niet tegengaan of vertragen. Als het kiezen 
voor een ander natuurdoeltype er bijvoorbeeld toe zou leiden 
dat waterpeilen niet opgezet kunnen worden en daarmee 
de natuurrealisatie in een ander deel van het gebied wordt 
geblokkeerd is dat geen toepasbare keuze.

• Het tijdpad moet niet te lang zijn en van tevoren bekend zijn.
• Er is bereidheid in een gebied nodig bij potentiële eindbeheerders 

om een dialoog aan te gaan over het realiseren van natuur.

Aandachts- en uitzoekpunten

Wanneer interessant?
Als de ecologische doelen die met het vormgeven van het NNN hiermee 
behaald kunnen worden levert het veel mogelijkheden op voor inpassing 
in de agrarische en andere bedrijven. Bij de uitwerking van deze ark is van 
belang bij welke natuurdoeltypen en onder welke voorwaarden een win-win 
situatie kan ontstaan waarbij zowel natuur als inpasbaarheid winnen en niet 
tegenover elkaar komen te staan.

Ervaringen tot nu toe
Als het gaat om het toekennen van andere natuurdoeltypen zijn er meerdere 
voorbeelden beschikbaar. Er is een procedure voor aanpassing van het 
natuurbeheerplan.

Bij het verlagen van natuurdoeltypen worden de achterliggende doelen 
van het NNN niet gehaald. Daarom is bij deze ark niet sprake van een lichter 
natuurdoeltype maar van een ander natuurdoeltype.
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Disclaimer
In de pilotfase van Natuer mei de Mienskip wordt deze ark verder 
uitgedacht, maar nog niet toegepast. Daarnaast wordt geleerd 
van vergelijkbare situaties, zoals in het plan Mieden op zijn 
Mooist van gebiedscommissie Achtkarspelen. Tevens zoeken we 
uit of en zo ja hoe toepassing van deze ark accordeert met het 
Natuurpact. Aan het einde van de pilot willen we weten in welke 
situaties dit een uitvoerbare ark is.

Korte omschrijving 
Deze ark draait om het werken met een kwalitatieve verplichting in plaats 
van functiewijziging. In de kwalitatieve verplichting kunnen zaken worden 
afgesproken zoals een hoger waterpeil, beperkingen van de aanwending van 
mest (bijvoorbeeld alleen ruige mest, of helemaal geen mest) en het in stand 
houden van bijvoorbeeld landschappelijke elementen.
De ark gaat uit van de veronderstelling dat bepaalde natuurdoelen behaald 
kunnen worden met behoud van de functie landbouw. Mogelijke voorbeelden 
zijn:

• Bedrijfsvoering: benutten van regelingen die in landbouwkundige 
context van toepassing zijn.

• Kosten: lagere afwaardering.

Emotionele argumenten
In de uitwerking gaan we uit van gelijke natuurdoelen en van een blijvend 
karakter. Vanuit inpasbaarheid in bedrijfsvoering en kosten kan een druk 
ontstaan om lagere doelen na te streven of een kortere looptijd. Dan wordt 
echter niet voldaan aan de randvoorwaarden van Natuer mei de Mienskip. 

Wanneer interessant? 
Deze ark biedt de grondeigenaar meer mogelijkheden om natuur in de 
bedrijfsvoering op te nemen. Op deze manier wordt het eenvoudiger om 
natuurdoelen te realiseren omdat er waarschijnlijk meer animo is.

Bij “kwalitatieve verplichting in plaats van functiewijziging” geldt: toepassing 
van deze ark kan enerzijds meer mogelijkheden bieden om natuurbeheer 
in agrarische bedrijfsvoering in te passen. Anderzijds kan met een lagere 
vergoeding worden gewerkt, omdat de economische waarde van de 
betreffende percelen hoger blijft dan bij functiewijziging naar natuur. Als 
opstap naar functiewijziging kan de kwalitatieve verplichting eveneens een 
meerwaarde hebben, bijvoorbeeld wanneer inleidend beheer voorafgaand 
aan functiewijziging de realisatie van een natuurdoel bij functiewijziging 
vergemakkelijkt. Ook kan de functionele verplichting dienen als vehikel 
om afspraken omtrent maatregelen en vergoedingen ten behoeve van 
waterbeheer aan de randen van natuurgebieden te maken.

Ark 10:  
Realisatie natuurdoel 
met behoud bestemming 
landbouw
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Mogelijkheid voor kwalitatieve verplichting
Onderstaand een overzicht van de natuurdoeltypen waar vooraf een beeld 
van is dat een combinatie van behalen van de gewenste natuurdoeltypen 
met agrarisch medegebruik mogelijkheden worden gezien.

Ervaringen tot nu toe
Er lopen nu verschillende initiatieven die hier relatie mee hebben, zoals 
dubbeldoel (Pijpkaneel), Harlingen-Franeker en afwaardering veenweide. 
Hierbij speelt afwaardering van de grond omdat het agrarische gebruik 
minder wordt. Dit zijn projecten die buiten het NNN liggen.
Binnen het NNN wordt nu gewerkt aan het plan “Mieden op z’n Mooist” in 
gebiedscommissie Achtkarspelen/De Mieden. Lessen uit de toepassing van 
de kwalitatieve verplichting in deze gebiedscommissie zullen deel uitmaken 
van de evaluatie van deze ark.

Voorbeelden van het vestigen van kwalitatieve verplichtingen en het 
vergoeden van de daarmee gepaard gaande waardedaling zijn divers:

• Op het gebied van waterberging
• Bij het vormgeven van weidevogelcompensatie vanwege Ruimtelijke 

ordeningszaken zoals de Haak om Leeuwarden.
• In een andere vorm: bij planschade als gevolg van peilwijziging.

Omdat buiten Natuer mei de Mienskip wordt gewerkt aan de inzet van 
kwalitatieve verplichtingen om doelen te realiseren in het landelijk gebied, 
zullen de lessen uit deze ark ook worden gedeeld.
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Inzetbaarheid 
kwalitatieve 
verplichting

Kans Opgave 
Functiewijziging

Matig voedselrijke 
graslanden en akkers

Als inleidend beheer toepasbaar voor deze 
typen. Voor langere termijn alleen toepasbaar 
voor weidevogelgrasland.

798

Schraalland en hooiland Als onderdeel van verschralingsproces tijdelijk 
toepasbaar. Mogelijk inzetbaar voor afspraken 
met omliggende eigenaren over waterstanden.

384

Moerasachtige natuur Als onderdeel van uitmijnen toepasbaar of 
mogelijk in de vorm van natte teelten

315

Duin, kwelder en schor Op begraasde kwelder toepasbaar als inleidend 
beheer.

94

Heide Niet toepasbaar 70

Bos Mogelijk toepasbaar in de vorm van bosbouw 45

Overig Niet toepasbaar 147

Eindtotaal 1853
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Bij de uitvoering zijn randvoorwaarden op het gebied van natuur, 
bedrijfsvoering en beheer van belang.

Bedrijfsvoering:
• Boeren met natuur in het bedrijf vergt aanpassing, ook als het 

met een kwalitatieve verplichting is. Dit wordt pas een succes 
als de betreffende ondernemer dat wil en weet wat dat voor het 
bedrijf betekent aan inspanning en resultaat.

• Welke afwaardering en beheervergoeding aan de orde zijn moet 
van tevoren duidelijk zijn.

• Juridische houdbaarheid van de afspraken moet zijn getoetst.
• Continuïteit: afspraken moeten geborgd zijn, zowel van de kant 

van de financier als de grondeigenaar, dit kan bij een kwalitatieve 
verplichting minder duidelijk zijn dan bij functiewijziging.

Beheer:
• Er is vakmanschap van de boer/beheerder nodig om natuur te 

realiseren. Welke kennis is nodig, hoe komt de boer aan deze 
kennis?

• Vinger aan de pols: wijzigende omstandigheden en ontwikkeling 
van de natuur maken het nodig dat resultaten worden 
gemonitord en het beheer regelmatig wordt bijgesteld.

• Certificering als natuurbeheerder geeft hier structuur aan.
Natuur:

• Voorselectie: om aan te geven bij welke natuur doeltypen een 
kwalitatieve verplichting een rol kan spelen is in deze ark al een 
voorselectie gemaakt (zie tabel).

• Expert judgement is daarnaast nodig om voor een specifieke 
situatie in te schatten wat effectief is voor het natuurnetwerk en 
binnen regelgeving past. Daarbij zijn in elk geval argumenten 
van belang waterhuishouding, ruimtelijke samenhang, minimum 
omvang, uitvoerbaarheid en robuustheid.

• Een deskundigenteam moet daartoe inzetbaar zijn (zie 
ook ark 7, 8 en 9) om mee te denken over toepasbaarheid, 
randvoorwaarden en inhoud van de afspraken. Het tijdpad voor 
inzet van een deskundigenteam moet niet te lang zijn en van 
tevoren bekend zijn.

• Inzet van deze ark mag de realisatie van andere natuuropgaven 
in hetzelfde gebied niet tegengaan of vertragen. Bijvoorbeeld 
doordat waterpeilen niet opgezet kunnen worden en daarmee de 
natuurrealisatie in een ander deel wordt geblokkeerd of dat de 
gewenste natuurkwaliteit hier niet gerealiseerd kan worden.

Aandachts- en uitzoekpunten

20



Ark 11:  
Natuurschoonwet  
en Landgoed
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Korte omschrijving 
De Natuurschoonwet (NSW) heeft een aantal regelingen voor 
inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting, 
onroerendezaakbelasting en schenk- en erfbelasting.

Een landgoed valt onder de NSW als het:
• Een aaneengesloten gebied van minstens 5 hectare groot is;
• Voor minstens 30% uit houtopstanden (bos) of natuurterreinen bestaat. 

Een combinatie van beide is ook mogelijk. 
• Een uitzondering hierop vormen historische buitenplaatsen van minder 

dan 5 hectare groot, of zogenaamde aanleunlandgoederen van 
maximaal 1 hectare groot.

Het toepassen van de NSW op te realiseren natuurgronden kan een bijdrage 
leveren bij zelfrealisatie van natuur en daarmee een stimulans zijn voor 
potentiële eindbeheerders.

Waarom interessant?
NSW en Landgoed kan zich beperken tot alleen natuur en/of bos, maar 
ook weide- en akkergronden kunnen onderdeel zijn van NSW/Landgoed. 
Een agrarisch bedrijf kan in aanmerking komen voor het predicaat NSW 
landgoed, wanneer tenminste 30% van het bezit natuurterreinen of bos is. 
Een alternatieve benadering is dat het stuk te realiseren natuur (met een 
minimale omvang) juridisch wordt afgezonderd van de rest van het bezit. 
Inzet van de regelingen, levert belastingvoordelen op. Zowel algemeen als bij 
de overdracht van bezit naar een volgende generatie of andere erfgenamen. 
Voor een agrarisch bedrijf dat aan natuurbeheer wil doen biedt het kansen 
omdat akker- en weidegronden kunnen worden opgenomen in een 
landgoed. En omdat landgoed/NSW ook zonder gebouwen kan.

Ervaringen tot nu toe
In Twente hebben agrarische bedrijven van origine ook bospercelen. 
Agrarische bedrijven die ook als (NSW-)landgoed zijn aangewezen komen 
hier relatief vaak voor. Meest belangrijke overwegingen om dit stempel toe te 
passen liggen op het fiscale vlak.

Nadelen
• Ruiling van percelen die hier onder vallen is praktisch niet meer 

mogelijk.
• Termijn van het van toepassing zijn van de NSW voorwaarden voor een 

landgoed is 25 jaar.
• Openstellingsplicht met name voor de natuurgronden.
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• De bedrijfsvoering moet passen binnen de regels van de NSW.  
Het is de afweging van de grondeigenaar of dit past.

• Bestaande oude karakteristieke boerderijen, die nog in agrarisch 
bezit zijn, ook kunnen worden opgenomen in een landgoed. 
Hiermee geld voor deze panden ook een afwijkend fiscaal regime. 

• Het faciliteren van situaties in Friesland die graag iets zouden 
willen met NSW zou meerwaarde hebben. Het is de vraag hoe dit 
nu geregeld is en of er juridisch/beleidsmatige drempels zijn die 
geslecht moeten worden.

Aandachts- en uitzoekpunten
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Ark 12:  
Natuurschoonwet (NSW)  
en Landgoed met 
nieuwbouw
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Korte omschrijving 
De Natuurschoonwet (NSW) heeft een aantal regelingen voor 
inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting, 
onroerendezaakbelasting en schenk- en erfbelasting. 

Een landgoed valt onder de NSW met als aanvulling een nieuw woonhuis als het: 
• Een aaneengesloten gebied van minstens 10 hectare groot is;
• Voor minstens 30% uit houtopstanden (bos) of natuurterreinen bestaat. 

Een combinatie van beide is ook mogelijk. 
• Maximaal 1 woonhuis (al dan niet gecombineerd met andere functies).

Waarom interessant?
De NSW met een woning in combinatie met het realiseren van nieuwe natuur 
kan meerwaarde opleveren voor een eindbeheerder die die natuur wil 
realiseren. 

Ervaringen tot nu toe
In Drenthe is ervaring met een provinciale regeling waarin een landgoed met 
een nieuw imposant woonhuis met bos of natuurpercelen van minimaal 10 
ha wordt toegestaan. De ervaring leert dat ontwikkelaars kansen zien omdat 
er een verdienmodel schuilt in het kunnen bouwen van een nieuw huis in het 
buitengebied met enig schaamgroen er om heen. Het combineren van een 
landgoed met ontwikkeling van natuur gebeurt wel maar de overwegingen 
om dat te doen liggen vooral op het commerciële vlak. 

Nadelen
• Ruiling van percelen die hier onder vallen is praktisch niet meer 

mogelijk.
• Termijn van het van toepassing zijn van de NSW voorwaarden voor een 

landgoed is 25 jaar.
• Openstellingsplicht met name voor de natuurgronden.

• De component van het kunnen bouwen van een woonhuis vraagt 
om een zorgvuldige ruimtelijke afweging. Uitgezocht moet worden 
welke aspecten meespelen bij de ruimtelijke afweging.

• Is er een markt voor nieuwe landgoederen met nieuw en imposant 
woonhuis?

Aandachts- en uitzoekpunten
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Ark 13:  
Rood voor Groen

• Fysieke relatie tussen functies die gecombineerd worden.
• De gecombineerde functies mogen elkaar ook op termijn, niet in de 

weg zitten of conflicteren. 
• Goede afstemming en verwachtingenmanagement tussen de 

partij die realiseert en de partij die beheert. 

Aandachts- en uitzoekpunten
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Korte omschrijving 
Het idee is om nieuwbouw (wonen, (verblijfs-)recreatie of iets anders) te 
combineren met natuurontwikkeling. Zo kan worden bijgedragen aan een 
integratie van functies en aan de financiering van natuurrealisatie (en 
eventueel beheer) in de buurt.

Waarom interessant?
Kan dit via extra fondsen/financiering om natuur te realiseren een impuls 
geven aan ontwikkelingen zonder dat dit conflicteert met de natuurdoelen 
zelf.

Ervaringen tot nu toe
Voorbeelden zijn: De Linde Wijk bij Wolvega, Oudega aan het water, 
Westerbroek, Blauwe Stad enz.
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Korte omschrijving 
Natuurontwikkeling leidt tot CO2-vastlegging of vermindering van CO2-
uitstoot. In veengebieden is dit gekoppeld aan grondwaterstandverhoging. 
Met de toepassing van de methodiek Valuta voor Veen kunnen CO2-
certificaten worden verkocht aan partijen die hun eigen CO2-uitstoot willen 
compenseren. De omvang van de CO2-certificaten is gebaseerd op de mate 
van vastlegging van CO2 in de bodem in veengebieden. Deze methodiek 
kan zowel voor natuur- als landbouwgebieden worden toegepast. Voor 
landbouwpercelen kan 10-20 ton CO2 per ha per jaar worden bespaard met 
een prijs van €70 per ton: €500-1000 /ha/jaar. De eerste certificaten zijn 
verkocht. Voor natuurgebieden zal de opbrengst lager zijn, afhankelijk van: 

• de mate van (vrijwillige) grondwaterstandsverhoging en de geplande 
natuur

• het moment wanneer de realisatie van de (nieuwe) natuur is gepland. 
Versnelling van natuuraanleg biedt kansen voor CO2 verwaarding.

De verwachting is dat er volgend jaar ook methodieken op de markt komen 
gericht op koolstofvastlegging in bodems en aanplant van bomen. Daarmee 
zou de focus van deze ark niet alleen gericht zijn op veengebieden maar 
ook op gebieden waar bomen worden geplant en actief koolstof wordt 
vastgelegd. Dat is nu niet aan de orde.

Wanneer interessant?
De gedachte is om extra inkomstenbron te creëren om grondeigenaren 
te stimuleren om op eigen grond de grondwaterstand te verhogen in 
veengebieden. Dit draagt bij aan het financieren van natuur in aanvulling op 
bestaande budgetten. 

Ervaringen tot nu toe
Valuta voor Veen is de eerste methodiek die gevalideerd is en waarvan 
de eerste certificaten in Fryslân zijn uitgegeven en verkocht. Deze kennis 
kan worden gebruikt. Er wordt door de natuur- en milieufederaties 
een koolstofbank opgericht om de aan- en verkoop te faciliteren. 
Natuurorganisaties zijn erg geïnteresseerd om voor hun eigen terreinen 
certificaten uit te geven. Er is een inventarisatie uitgevoerd waarbij gekeken 
is naar het versneld vernatten van natuur binnen het NNN en die mogelijk 
geschikt zijn voor het toepassen van Valuta voor Veen. In Fryslân gaat het om 
5 – 10 gebieden.

Ark 14:  
CO2-certificaten NmdM

• Aanwezigheid van (puur) veengrond: de vastgestelde methode is op dit 
moment alleen beschikbaar voor dit type gebied.

• Aantonen van additionaliteit: een emissiereductie- of 
koolstofvastleggingsproject is additioneel als de projectmaatregel geen 
onderdeel is van vigerend beleid en de toegepaste technologie of techniek 
nog niet gangbaar is in de relevante markt. Dit zal van geval tot geval moeten 
worden bekeken door het opstellen van een projectplan. Deze wordt getoetst 
door de Stichting Nationale Koolstofmarkt.

Aandachts- en uitzoekpunten
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Korte omschrijving 
N.B. De grondbank is nog niet operationeel. De hier onder beschreven situatie 
is daarom een beschrijving zoals NmdM denkt dat het een toegevoegde 
waarde zou kunnen zijn naast andere bestaande en nieuwe ark.
Met betrekking tot de natuurrealisatie is er al sprake van provinciaal 
grondbezit. Er is ruilgrond beschikbaar voor de natuurrealisatie. Met het 
instellen van de provinciale grondbank wordt de beschikbare ruilgrond 
groter omdat de grond van alle provinciale doelen (onder voorwaarden) 
beschikbaar komt. Zeker als de provinciale grondbank nog verder wordt 
uitgebreid naar de Fryske Grûnbank.

Bij aan- en verkopen van gronden ten behoeve van natuur, landbouw en 
infra heeft de grondbank een faciliterende rol. Ook administratief bijhouden 
van de percelen van de provincie.

De grondbank zou het (tijdelijk) beheer van de provinciale gronden (natuur, 
infrastructuur en ruilgrond) voor haar rekening moeten nemen. Hieronder ook 
begrepen tijdelijk gebruik door verhuur/verpachting van deze percelen.
De grondbank zou taxaties van aan- en verkoop (laten) verrichten evenals 
de afwaardering (85%) bepalen met kadastrale vastlegging van het 
bijbehorende natuurbeheer.

Ook gronden van agrariërs, particulieren en TBO’s zouden een plaats kunnen 
krijgen in de grondbank, waarbij deze partijen wel zeggenschap houden 
over hun grond. Afstemmen van grond aan- en verkoop en taxaties met 
gebiedscommissie/kavelruilcommissie.

Waarom interessant?
Een provinciale grondbank kan helpen om de natuuropgave in Fryslân te 
versnellen. Het geeft een beter totaalbeeld van alle provinciale percelen, 
zodat je beter kan beoordelen welke percelen geschikt zijn om in te brengen 
in bijvoorbeeld gebiedsprocessen (ruilgrond). Gebiedscommissies maken 
gebruik van een lokale grondbank. Een provinciale grondbank kan wellicht 
voor hun meer mogelijkheden bieden.

Ervaringen tot nu toe
Op dit moment is de provincie Fryslân bezig met het opzetten van een 
grondbank. De gewenste invulling is nog niet helder.

Ark 15:  
Grondbank

• De grondbank heeft voldoende middelen om gronden, zo nodig met 
bedrijfsgebouwen, aan te kopen.

• De strategische aankoop van gronden moet een onderdeel uitmaken 
van de grondbank. Het is van belang dat de grondcommissie/
kavelruilcommissie hier ook een rol in krijgen/gebruik van kunnen maken.

• Afstemmen van taxaties met grondcommissie/kavelruilcommissie.
• De strategische aankoopportefeuille maakt deel uit van de grondbank 

om op die manier een integrale manier van werken te waarborgen.

Aandachts- en uitzoekpunten
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Korte omschrijving 
In lopende integrale gebiedsprocessen die zich in Friesland (en daar buiten) 
afspelen, leert de ervaring dat individuele agrariërs vaak nee zeggen op 
een verzoek om grond af te staan of om zelf natuur doelen op hun grond te 
realiseren. Reden voor deze reactie ligt in het feit dat ze niet kunnen overzien wat 
een “ja” voor consequenties heeft, cq. aan meerwaarde op levert. Professionele 
onafhankelijke ondersteuning van individuele agrarische ondernemers 
kan zorgen voor een betere onderhandelingspositie van de betrokken 
grondeigenaren. Ook kan informatie over en doorrekening van verschillende 
scenario’s in het zelf realiseren van gebiedsdoelen en integratie van onder meer 
ecologische doelen en het beheer in de bedrijfsvoering van primaire bedrijven, 
boeren handvatten geven voor het maken van een afgewogen keuze.

Waarom interessant?
Grondeigenaren hebben in gebiedsprocessen vaak nog vragen hoe de 
natuurfunctie in hun bedrijfsvoering te laten passen. Er moet dus, als eerste 
stap in het gebiedsproces, iemand naar de boeren toe om met hen het 
gesprek aan te gaan en de situatie, de maatschappelijke doelen en de 
ambities en belangen van de boer te spiegelen. Daarmee wordt duidelijk wat 
de boer wel en niet zou willen en kan worden ingezoomd op de vraag welke 
kennis- en meedenk behoefte er is. Bij het invullen van die behoeftes kan 
voor veel thema’s de eigen boekhouder, rentmeester, veevoerleverancier of 
andere adviseur een rol spelen. Vanuit het belang van het gebiedsproces en 
de na te streven doelen willen we ten minste een deel van de kosten die dat 
met zich mee brengt vanuit het proces te betalen.

Ervaringen tot nu toe
Het is nieuw, dus dat weten we nog niet. In de lopende gebiedsprocessen 
merken we dat er wel behoefte is aan dergelijk advies. Ook om vanuit het 
gebiedsproces aan de grondeigenaar aan te kunnen bieden. Dit advies 
kunnen we niet vanuit het project leveren, daarom mooi als het mogelijk is 
dat de grondeigenaar zelf een adviseur kan inzetten.

Aandachtspunt
Vanwege de korte doorlooptijd van de pilot laten we de functie van coach 
in dit verband achterwege. In relatie tot het bouwen van een werkstructuur 
rond initiatieven waar Natuer mei de Mienskip in de toekomst actief denken 
te worden, is de positionering van een dergelijke rol een aandachtspunt.

Ark 16:  
Faciliteren 
landbouwadvies
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• De thema’s die mogelijk leiden tot kennisbehoefte of 
meedenkkracht zijn best talrijk. De vraag daarbij is of de agrarische 
ondernemer dit zelf kan blootleggen wat de vragen zijn waarop hij/
zij antwoord zoekt en weet hij/zij dan vervolgens de partij te vinden 
die hem/haar daar bij kan helpen. 

• De vraagstukken kunnen zich ook afspelen op terreinen waar die 
eigen mensen onvoldoende kennis over in huis hebben. Zou het 
wenselijk zijn dat de coach kan doorverwijzen naar onafhankelijk 
advies of een andere bron van kennis? 

• De landbouwadviespool zoals de provincie die nu inricht zal 
zich waarschijnlijk richten op natuurinclusieve landbouw en 
kringlooplandbouw. Dit zal de komende maanden nog niet in de 
lucht zijn. Wanneer deze pool actief is, is het wel van belang dat ook 
grondeigenaren hiervan diensten kunnen betrekken. 

Aandachts- en uitzoekpunten
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