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1. Opgave life-ip all4biodiversity
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LIFE IP All4Biodiversity zoekt naar oplossingen om N2000 doelstellingen te 
bereiken, focus ligt op het gebied rondom N2000

A2: Governance - ontwikkel een gecoördineerde aanpak in en rondom N2000 die 
bijdraagt aan het bereiken van de doelen

1. Bouw een governance-model 

2. Verbeter de kwaliteit van het natuurmanagement door een goede governance-
structuur

3. Ontwikkel een structuur om goede voorbeelden & kennis te delen



2. aanpak
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1. Deltaplan biodiversiteitsherstel is actiehouder

• Werkgroep Gebiedsgerichte Samenwerking

• Uitwisseling kennis en ervaring met gebiedsgerichte samenwerkingen

• Leidraad ‘gebiedsgerichte samenwerkingen’ opgesteld en getoetst 

• Interviews in zeven pilotgebieden LIFE-IP All4B

• Provinciale beleidsmedewerkers

• Stakeholders – pilotgebieden

• Kennis- en financiële instellingen, ngo's, voedselverwerkers en retail

https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/updates/deltaplan-publiceert-leidraad-voor-gebiedsgerichte-aanpak-biodiversiteitsherstel/120


3. Uitkomsten interviews
• Beschrijving per pilot gebied:

• Wat gebeurt er in de pilot 

• Op welke manier en met wie wordt samengewerkt

• (hoe aan een verdienmodel wordt gewerkt)

Artikel wordt binnenkort gepubliceerd op website LIFE IP-All4B
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4. Bevindingen interviews pilot-gebieden 
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• De inzet en context per pilotgebied loopt sterk uit een

• Onduidelijkheid precieze opgaven in de overgangsgebieden

• Veel vraagtekens bij de ‘waarde van biodiversiteit’ 

zowel bij overheidsorganisaties als agrariërs, ketenpartijen en consument

• Veel initiatieven (nationale, provinciale en lokale schaal) buitelen over elkaar heen 

• Grote afstand tussen beleidsontwikkeling en uitvoering

• Veel wantrouwen a.g.v. nationaal beleid en historie gebiedspartijen

• Vaak geen duidelijke gedragsregels 

• Goede voorbeelden van werkwijzen



4. Bevindingen – goede voorbeelden uit pilots en DP
1. Bied ruimte voor de manier waarop doelen bereikt moeten worden

o Afrekenen op doelen (pilot N-Brabant)

o Wat wil een grondeigenaar wel? (Wilnis-Vinkeveen)

o Gedeelde belangen? (LIFE-IP Limburg)

2. Investeer in je gesprekspartner (input ORG-ID)

3. Betrek belanghebbenden in het proces van monitoring (zie pilot LIFE-IP All4B Friesland)

4. Blijf grondeigenaren begeleiden (doe ik het goed?)

5. Wees duidelijk in verwachtingen: wanneer is resultaat te verwachten? Hoe lang mag het proces duren?

Aanbevelingen en ervaringen worden verwerkt in de leidraad en opgenomen in de toolbox



5. Analyse bevindingen 
LIFE-IP All4B wil een bijdrage leveren aan het bereiken van de N2000-doelstellingen 
door de condities in en rondom de gebieden te verbeteren. 

• N2000-doelen MOETEN bereikt worden

• Hiervoor zijn in bepaalde gebieden ook maatregelen buiten het N2000-gebied nodig 
(vernatten; verminderen bemesting; waterberging; verminderen ammoniakemissie)

• Vaak zijn deze maatregelen omvangrijk maar nog niet ruimtelijk uitgewerkt

• Vaak is onduidelijk hoe deze opgave zich verhoud tot andere opgaven in het landelijk 
gebied (drinkwaterwinning; energie-opgave; voedselproductie; leefbaarheid; natuur)

• Realiseren van opgaven vraagt specifiek instrumentarium en budget
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6. Conclusies
1. In de pilots worden veel goede dingen gedaan; leren van ervaring. 

2. Maar: deze werkwijze is in veel gevallen onvoldoende om daadwerkelijk de N2000-
doelen te realiseren

3. Er is in gebiedsprocessen behoefte aan handvatten rondom samenwerking 

Gezien de verschillen tussen gebieden zal een blauwdruk governance-model niet 
werken
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7. AANBEVELING: Voorwaarden voor een gebiedsproces 
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1. N2000-doelen realiseren: verminder ammoniakdepositie EN werk gebiedsgericht aan het 
realiseren van de juiste condities

2. Voordat een gebiedsproces start, moet het DOEL duidelijk zijn

Wat MOET er (waar) bereikt worden? 

3. Bied duidelijkheid over de N2000-verplichting 

Inspanning of resultaat? Inzet op systeemherstel? Mag een sociaal- economische afweging 
worden gemaakt of zijn N2000-doelen altijd bovengeschikt?

4. Bepaal vooraf welk instrumentarium nodig is om doelen te realiseren 

Wel of niet vrijwillig?

5. Zorg voor passend budget

Voorstel: bespreken in break-out room en publiceren via artikel



8. Vervolg life-ip ACTIELIJN governancE
• Centrale vraag: Wat moet je regelen op tot een goede gebiedsgerichte samenwerking 

te komen? 

• LIFE-IP Deltanatuur: ontwikkeling schakelbak (samenwerkingstypologie)

• Waar gaat de samenwerking over?

• Wie zijn partners? 

• Wat zijn belangen en doelen (individueel – gezamenlijk)? 

• Welke bijdragen?

• Welke afspraken horen daarbij?
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8. Vervolg life-ip ACTIELIJN governancE
Wat willen we bereiken in 2022?

• Aanstellen ambassadeurs (10*)

• Training 1,5 dag ‘samenwerkingstypologie’

• Selectie 3 gebieden – toepassing theorie

• Opschalen naar 10 gebieden 

• Uiteindelijke doel: praktijknetwerk van mensen die gebiedsgericht werken aan het realiseren 
van (N2000)doelen

Bespreken in break-out room: herkennen jullie de behoefte? En hoe kijken jullie naar dit 
voorstel?




