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Thema Ingebracht punt (Re)actie

1. Ambities vanuit het gebied Landbouw duurzaam in het gebied houden Zie visie WLD en de gebiedsprocessen van de provincie

Kwalitatief goed beheer, vooral ook bij Natuurmonumenten. Er 

moeten betere afspraken worden gemaakt met NM over beheer 

van het gebied, er mag meer land naar de boeren met goede 

afspraken over pacht van NM, en koeien in de wei. 

Nemen we mee in het gebiedsproces

Verbeteren waterkwaliteit. Het water dat nu wordt ingelaten 

komt o.a. uit de Zaan en is van matige kwaliteit (brak).
Nemen we mee in het gebiedsproces

Aanpak vossenproblematiek Nemen we mee in overleg met provincie

Aanpak ganzenproblematiek Nemen we mee in overleg met provincie

2. Verwachtingen over rol 

WLD
Te zorgen dat de juiste cijfers en kaarten op tafel liggen. Nemen we mee in het gebiedsproces

Eventueel kan er een agrarisch perspectief worden gemaakt 

voor het gebied, waarin wordt aangegeven wat er vanuit de 

ondernemers kan worden geleverd.

Nemen we mee in het gebiedsproces

Blijf betrokken en hou ons op de hoogte, maar laat je niet 

misbruiken.

We houden de leden op de hoogte van het verloop van het 

proces via nieuwsberichten op onze website. Wanneer er een 

nieuw bericht wordt geplaatst wordt u hiervan op de hoogte 

gebracht.

3. Communicatie
Een nieuwe bijeenkomst als duidelijk is hoe het gebiedsproces 

gaat lopen.

Zo gauw duidelijk is hoe het gebiedsproces gaat lopen 

brengen we u hiervan op de hoogte.

4. Overige punten en 

opmerkingen

Een aantal jaren geleden zou er een nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst met NM worden afgesloten, maar 

vanwege de opstart van de pilot vanuit de provincie is deze 

overeenkomst nooit getekend. Nu wil NM niet individueel met 

ons aan tafel, maar wacht passief af tot het gebiedsproces start.

De samenwerkingsovereenkomst is inderdaad niet 

ondertekent. We gaan dit bespreken met NM.



Waarom wordt NM niet gecontroleerd op het behalen van de 

doelen? De boeren worden namelijk wel gelijk gekort als een 

beheermaatregel niet goed is uitgevoerd. Hier lijkt iets scheef te 

zitten.

Wanneer grond is omgezet van landbouw naar natuur vindt 

controle plaats op de uitvoering van het beheer via het SNLN 

(Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer, onderdeel 

Natuur). Deze controle vindt op een andere manier plaats 

dan in het ANLb. Wel geldt voor iedere natuurbeheerder, 

groot en klein, dezelfde controle systematiek. Controle van 

Natuurmonumenten werkt hetzelfde als controle van iemand 

die zelf 2 ha heeft omgezet van landbouw naar natuur.

De boeren net zoveel inbreng/stemrecht hebben als 

Natuurmonumenten

We zullen deze wens inbrengen in het gebiedsproces waar 

ook de provincie aan tafel zit. Hier moeten actiepunten 

besproken worden maar vindt geen stemming plaats.


