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Bijlage 3: beschrijving Natuurrijk 

Limburg 
 

Provincie Limburg en de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB) hebben in de 

Verklaring van Roermond 2009 besloten tot zuinig ruimtegebruik en een actieve rol voor 

de landbouw op het natuurdomein. Hiertoe is in 2012 een businessplan opgesteld met 

daarin concrete doelen voor de komende jaren.  

 

In het businessplan is onderstaande visie weergegeven: 

 

“Natuurrijk Limburg is een organisatie die, volgens economische principes, er naar streeft 

dat: 

• Natuurgronden worden beheerd door agrariërs en particulieren 

• Natuurgronden in eigendom komen van agrariërs en ANV’s 

• Natuur- en landschapsbeheer voor agrariërs rendabel is 

• Groene kennis en advies beschikbaar is voor agrariërs en ANV’s 

• Actief gebiedsontwikkeling ter hand wordt genomen 

• Natuur- en landschapsbeheer door agrariërs, ANV’s en particulieren breed 

maatschappelijk wordt gedragen” 

 

Stichting Natuurrijk Limburg is opgericht op 12 juni 2013. In het eerste jaar heeft 

Natuurrijk Limburg zich gericht op de volgende 4 resultaatgebieden: 

 
• Beheer  

• Gebiedsontwikkeling  

• Communicatie en kennis  

• Projecten  
 

Parallel is heeft Natuurrijk Limburg een rol gekregen in SCAN: 

• Deelname in het landelijke projectteam 

• Verantwoordelijk voor de implementatie in Limburg 

 

Op 14 april 2015 is Stichting Natuurrijk Limburg omgezet naar Coöperatie Natuurrijk 

Limburg, om als agrarisch collectief te mogen opereren. 

 

Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer is nu het grootste project van Natuurrijk 

Limburg. De andere activiteiten blijven daarnaast bestaan.  

 

De dagelijkse bedrijfsvoering van Natuurrijk Limburg in de brede zin is in handen van:  

 

• Bram Derikx (directeur) 

• Hidde Hoetink (beheer) 

• Harm Kossen (professionalisering ANLB 2016) 

• Marc Niessen (gebiedsontwikkeling) 

• Paulien Sijbers (projecten en communicatie) 

 

Hoe Natuurrijk Limburg werkt als collectief is volledig uitgewerkt in dit 

kwaliteitshandboek. 
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Bijlage 4: samenstelling bestuur 

 

Voorzitter: Pieter van Melick 

Secretaris: Bram Derikx (directeur) 

Penningmeester: Herman Vrehen 

 

Bestuursleden en portefeuille: 

 

Naam bestuurslid Portefeuille  

Cep Smeets ANV’s 

Ton Lenders Kennis en kwaliteit beheer 

Herman Vrehen Financiën en kwaliteit organisatie 

John Verhoijsen Landbouw 

Theo Hanssen Water 

Frederik Nijpjes Particulier Grondbezit 

 

* = de eerste bestuursvergadering vindt plaats eind mei 2015, en op de agenda staat 

o.a. de rolverdeling. 
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Bijlage 5: functieprofielen bestuurders en 

medewerkers 

Bestuurders 

 
Portefeuile Bestuurder Gewenste profiel bestuurder (ideaalbeeld)

ANV's Voorkeur voor HBO denk- en werkniveau

Wonend in het werkgebied van het collectief

Beschikken over een netwerk in de regio in het groene domein

Aantoonbaar belangstelling voor, en kennis van landbouw, flora/fauna en/of landschap

Brede maatschappelijke kijk op de (duurzame) ontwikkeling van de landbouw in het landelijk gebied

Bestuurlijke ervaring op ANV niveau en een team player die over voldoende communicatieve vaardigheden beschikt

Proactieve houding in de verbindende rol tussen ANV's en collectief

Kennis en kwaliteit beheer Voorkeur voor HBO denk- en werkniveau

Wonend in het werkgebied van het collectief

Beschikken over een netwerk in de regio in het groene domein

Aantoonbaar belangstelling voor, en kennis van landbouw, flora/fauna en/of landschap

Brede maatschappelijke kijk op de rol van de landbouw in natuurbeheer

Bestuurlijke ervaring en een team player zijn die over voldoende communicatieve vaardigheden beschikt

Proactieve houding en een oog voor mogelijkheden voor verbetering van de uitvoering van agrarisch natuurbeheer

Financiën en kwaliteit organisatie Voorkeur voor HBO denk- en werkniveau

Wonend in het werkgebied van het collectief

Beschikken over een netwerk in de regio in het groene domein

Aantoonbaar belangstelling voor, en kennis van landbouw, flora/fauna en/of landschap

Bestuurlijke ervaring en een team player zijn die over voldoende communicatieve vaardigheden beschikt

Bij voorkeur een financiële of bedrijfskundige achtergrond

Ervaring met de financiën van stichtingen en/of verenigingen

Proactieve houding en een oog voor mogelijkheden voor verbetering van de organisatie

Landbouw Voorkeur voor HBO denk- en werkniveau

Wonend in het werkgebied van het collectief

Aantoonbaar belangstelling voor, en kennis van landbouw, flora/fauna en/of landschap

Brede maatschappelijke kijk op de (duurzame) ontwikkeling van de landbouw in het landelijk gebied

Bestuurlijke ervaring en een team player zijn die over voldoende communicatieve vaardigheden beschikt

Water Voorkeur voor HBO denk- en werkniveau

Wonend in het werkgebied van het collectief

Beschikken over een netwerk in de regio in het groene en blauwe domein

Aantoonbaar belangstelling voor, en kennis van beleid en uitvoering van doelen mbt water en de samenhang daarvan met landbouw, flora/fauna en/of landschap

Kijk op de realisate van waterdoelen door de landbouw 

Bestuurlijke ervaring en een team player zijn die over voldoende communicatieve vaardigheden beschikt

Particulier grondbezit Voorkeur voor HBO denk- en werkniveau

Wonend in het werkgebied van het collectief

Beschikken over een netwerk in de regio in het groene domein

Aantoonbaar belangstelling voor, en kennis van landbouw, flora/fauna en/of landschap

Proactieve houding in de verbindende rol tussen particulier grondbezit en collectief

Bestuurlijke ervaring en een team player zijn die over voldoende communicatieve vaardigheden beschikt

Voorzitter Ervaring met representatie, leidinggevende kwaliteiten

Beschikking over een breed ‘netwerk’, binnen de groene sector

Wonend in het werkgebied van het collectief

Aantoonbaar belangstelling voor  landbouw, flora/fauna en/of landschap

Bestuurlijke ervaring met een brede maatschappelijke kijk op de (duurzame) ontwikkeling van de landbouw in het landelijk gebied

Goede en kritische sparring partner voor personeel en overige bestuursleden

Als woordvoerder namens de organisatie en als onderhandelaar met derden beschikt hij/zij over goede contactuele vaardigheden en overtuigingskracht (inspirerend leiderschap)

Binnen de organisatie streeft hij/zij na om ieders kwaliteiten optimaal te benutten ten diensten van de organisatie als geheel (samenbindend leiderschap)

De voorzitter is eerstverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie en is wekelijks (min. 2u/wk) beschikbaar.  
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Medewerkers 
Functie Gewenste profiel medewerker (ideaalbeeld)

Coordinator Bij voorkeur HBO denk- en werkniveau en 3 jaar ervaring in vergelijkbare werkzaamheden

Ervaring met representatie, leidinggevende kwaliteiten.

Beschikking over een breed ‘netwerk’, binnen de groene sector

Vertaalslag kunnen maken van doelstellingen naar functies en belangen gebiedspartijen 

Hij/zij beschikt over goede contactuele vaardigheden en overtuigingskracht

Hij/zij heeft capaciteiten voor inspirerend leiderschap

Binnen de organisatie streeft hij/zij na om ieders kwaliteiten optimaal te benutten

De coördinator is samen met de bestuursleden verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie

Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 

Heeft het vermogen om op basis van inbreng van verschillende disciplines een beheerstrategie en beheerplan op te stellen 

 Vaardigheid om als volwaardige gesprekspartner met provincie en gebiedspartijen deel te nemen in een gebiedsproces

Bedrijfseconomische kennis om vergoedingengrondslag te kunnen bepalen of de kennis om het in goed overleg door anderen te laten uitvoeren.

Kennis van andere gebiedsdoelen voor de afstemming hier op

Het beheerplan inclusief afwijzingen van aanmeldingen kunnen onderbouwen

Projectleider Bij voorkeur HBO denk- en werkniveau en 3 jaar ervaring in vergelijkbare werkzaamheden

Ervaring met representatie, leidinggevende kwaliteiten.

Bij voorkeur ervaring bij een vergelijkbare organisatie 

Hij/zij beschikt over goede contactuele vaardigheden en overtuigingskracht

Hij/zij heeft capaciteiten voor inspirerend leiderschap

Binnen de organisatie streeft hij/zij na om ieders kwaliteiten optimaal te benutten

De projectleider is samen met de bestuursleden verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie

Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 

Vaardigheid om als volwaardige gesprekspartner met provincie en gebiedspartijen deel te nemen in een gebiedsproces

Bedrijfseconomische kennis om vergoedingengrondslag te kunnen bepalen of de kennis om het in goed overleg door anderen te laten uitvoeren.

Manager bedrijfsvoering Bij voorkeur minimaal HBO denk- en werkniveau en 3 jaar ervaring in vergelijkbare werkzaamheden

Een financiële of bedrijfskundige achtergrond

Bij voorkeur 3 jaar ervaring in soortgelijke werkzaamheden

Kennis van financiële systemen en boekhoudingen 

Ervaring met projecten groter dan €2.000.000,-

Werkt gestructureerd en punctueel 

Goede en kritische sparring partner voor uitvoeringsorganisatie en deelnemers agrarisch natuurbeheer

Ervaring in de digitale snelweg en specifieke kennis rond financiën en 'inteken' vaardigheden (MS Office, GIS, ed.)

Ervaring met het optimaliseren van bedrijfsprocessen

Coöperatieve instelling 

Veldmedewerker Bij voorkeur minimaal MBO denk- en werkniveau en 3 jaar ervaring in vergelijkbare werkzaamheden

Bij voorkeur ervaring met vergelijkbare werkzaamheden (contacten met agrariërs en overige lokale gebiedspartijen en beschikt over basiskennis van natuur en landschap)

Beschikking over een breed 'netwerk', binnen de groene sector (lokaal)

Goede contactuele eigenschappen om contacten te leggen en beheercontracten af te sluiten met de boeren/deelnemers.

Goede contactuele eigenschappen om een goede relatie op te bouwen met maatschappelijke partijen in het gebied. 

Commerciële vaardigheden

Kennis van gebied specifieke situatie om te beoordelen of en welke landelijke pakketten ingezet kunnen worden voor het beheer.

Pakketvoorwaarden van beheerpakketten kunnen uitleggen en (ecologisch) onderbouwen aan boeren / deelnemers

Inpasbaarheid van maatregelen in bedrijfsspecifieke situatie kunnen verwoorden naar boeren / deelnemers.

Heeft de kwaliteit om uitleg te geven over contractvoorwaarden en controle en sanctieprotocol

Bezit voldoende inhoudelijke en gebiedskennis om een bijdrage te kunnen leveren aan de beheerstrategie en beheerpakketten voor het gebied (en rekening houdend met agrarische bedrijfsvoering)

Is geen bestuurslid van een organisatie die betrokken is bij de uitvoering van ANLb

is flexibel en werkt efficiënt en zelfstandig binnen beleids- en financiële kaders

Beschikt over goede organisatorische eigenschappen

Beschikt over goede communicatieve vaardigheden 

Kan evaluatiegesprek voeren met deelnemers 

heeft een uitgesproken proactieve houding, gericht op realisatie van de doelstellingen van het project

heeft kennis van het agrarisch bedrijf

komt afspraken na en is in staat een vertrouwensband met de mensen op te bouwen

heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen

heeft kennis van bestaande regelingen op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer

heeft geen 9 tot 5 mentaliteit

Affiniteit met geautomatiseerde gegevensverwerking

In bezit rijbewijs B

Ecologisch expert Bij voorkeur HBO denk- en werkniveau en 3 jaar ervaring in vergelijkbare werkzaamheden

Ecologische kennis om de beheerstrategie en beheerpakketten voor het gebied samen te kunnen stellen 

Kennis van gebied specifieke fysieke situatie om te beoordelen of en welke landelijke pakketten, of maatwerk pakketten, ingezet kunnen worden voor het beheer.

Ecologische kennis om vanuit beheerstrategie en voorintekening een concept beheerplan op te stellen

Kennis van het uitvoeren van de ecologische toets (hiervoor zullen landelijk erkende gestandaardiseerde methoden worden gebruikt)

Kennis van de gebruikte methode in de ecologische toets om de resultaten daarvan te doorgronden, op waarde te schatten en op basis daarvan het beheerplan bij te stellen.

Technische vaardigheden om de ecologische toets uit te voeren

Het beheerplan en de beheerstrategie kunnen uitdragen naar het gebied.

Gebiedsmedewerkers ondersteunen bij de onderbouwing van afwijzingen van aanmeldingen op basis van ecologische gronden.

Directeur Op geinspireerde en overtuigende wijze leidinggeven aan natuurrijk limburg

Ambassadeur zijn van de missie en visie van natuurrijk limburg naar alle relevante partijen

Een bouwer, motivator, communicator en ondernemer

Bij voorkeur HBO denk- en werkniveau en 3 jaar ervaring in vergelijkbare werkzaamheden

Ervaring met representatie, leidinggevende kwaliteiten.

Beschikking over een breed ‘netwerk’, binnen de groene sector

Vertaalslag kunnen maken van doelstellingen naar functies en belangen gebiedspartijen 

Bij voorkeur ervaring bij een vergelijkbare organisatie 

Hij/zij beschikt over goede contactuele vaardigheden en overtuigingskracht

Hij/zij heeft capaciteiten voor inspirerend leiderschap

Binnen de organisatie streeft hij/zij na om ieders kwaliteiten optimaal te benutten

De directeur is samen met de voorzitter eindverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie

Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid  
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Bijlage 6: verantwoordelijkhedentabel 
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Bijlage 7: checklist interne audit 

 

Wijzigingen

KHB PvE Omschrijving eis uit programma van eisen
Wat is er gewijzigd, 

hoe is dat vastgelegd?

Uitgevoerd door de juiste 

persoon? Waar blijkt dat uit?

Volgens afspraak vastgelegd? 

Waar blijkt dat uit?

1 Wijze waarop het collectief is ingericht en werkt

1.1 1a Beschrijving samenstelling collectief

1.1 1b Beschrijving gebied

1.1 1c Rechtsbevoegde rechtspersoon

1.2 1d
Financiële aansprakelijkheid van de bestuurders is 

gedekt

2.1 1e Het collectief werkt met een interne audit

1.1 1g
De verschilende functies binnen het collectief zijn 

beschreven en er zijn aanspreekpunten benoemd 

4.2 1h
Wijze van contracteren van beheer door derden (niet 

boeren-beheerders) is beschreven

6.3 1i
Controleresultaten worden teruggekoppeld aan 

deelnemers

2.2 1j
Er is een klachtenregeling waarin onafhakelijkheid en 

objectiviteit zijn gewaarborgd

2 Wijze waarop de administratie is georganiseerd

3.1 2a
Het administratief systeem is beschreven en er wordt 

naar de beschrijving gewerkt

3.2 2a
De vereiste gegevens worden vastgelegd in het 

administratief systeem

3.2 2b

Stukken m.b.t. gebiedsaanvraag, betaalverzoek en 

mutaties worden tot minimaal 5 jaar na de laatste 

betaling bewaard.

3.1 2b Digitale administratie is eenduidig en opvraagbaar

3 Contracten

4.1 3c
Wijze van vastleggen van afspraken met beheerders 

is vastgelegd en hier wordt naar gehandeld

4.1 3c
Gebruikte contracten voldoen aan voorwaarden van 

het Programma van Eisen

4 Interne controle

6.1 4a Controleprotocol is beschreven incl verslaglegging

3.1 4b
Werkwijze objectieve en onafhankelijke beoordeling 

interne veldcontrole is vastgelegd.

5 Sancties  

6.2 5a Sanctieprotocol is aanwezig

6.3 5b Werkwijze kortingen vanuit Betaalorgaan vastgelegd

6.3 5c Werkwijze sancties cross compliance vastgelegd

6 Betalingen aan deelnemers

3.3 6a Betaalwijze is beschreven

3.3 6b
Werkwijze opstellen totaaloverzicht betalingen per 

beheerder is beschreven

7 Verantwoording

7.2 7a
Het bereiken van samenhang van 

beheermaatregelen op gebiedsniveau is beschreven.

7.2 7b
De wijze waarop verbeteringen in maatregelen 

worden doorgevoerd is voldoende beschreven

8 Borging interne kennisinfrastructuur

8.3 8a
Kennisborging binnen het collectief (bestuurders, 

medewerkers, beheerders) is voldoende beschreven

8.3 8b
Verbeterpunten m.b.t. beheer, ondervonden op 

gebiedsniveau, worden benut door/ voor beheerders 

2.1 1e Datum en handtekening

Is er een planning voor de uitvoering van de interne audits?

Is duidelijk dat volgens de in het kwaliteitshandboek 

vastgestelde procedure wordt gewerkt?

Checklist Interne Audit

Interne audit uitgevoerd door:

Relatie van uitvoerder interne audit tot collectief:

Is deze persoon betrokken bij het te auditten proces?

Waar worden de resultaten vastgelegd?

Zijn aanpassingen uit voorgaande audits aantoonbaar verwerkt?  
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Bijlage 8: model beheercontract 

Beheercontract tussen <naam collectief > en deelnemer 

 

Partijen,  

1. <naam van het collectief>, hierna genoemd het collectief,  

kantoorhoudend en/of gevestigd te <plaats>                                     
 
2. <naam van de deelnemer> , zie hierna tabel A en genoemd de deelnemer; 
 
overwegende: 

• dat de deelnemer bij de voorintekening heeft aangegeven belangstelling te hebben 

voor deelname aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer en/of daarmee 

samenhangende waterbeheerpakketten;  

• dat partijen nu afspraken wensen te maken in het kader van behoud en versterking 

van een leefgebied, zoals uitgewerkt in de gebiedsaanvraag en gebaseerd op de 

doelen in het provinciale natuurbeheerplan van de provincie <naam provincie>; 

• dat het collectief een subsidiebeschikking ontvangt op basis van de ingediende 

gebiedsaanvraag;  

• dat de deelnemer agrarische natuur- en/of landschapsbeheerpakketten en/of 

waterbeheerdoelen uit zal voeren onder de in dit beheercontract, vermelde 

voorwaarden; 

• dat deze voorwaarden zijn opgenomen in een viertal bijlagen waarvan de inhoud deel 

uitmaakt van dit beheercontract, 

 

komen het volgende overeen: 

 

A. deelnemer 

Tabel A.  

Naam bedrijf 

 

 

Contactpersoon (naam + voorletters) 

 

M / V 

Geboortedatum 

 

 

Straatnaam + huisnummer 

 

 

Woonplaats met postcode 

 

 

Telefoonnummer vast en mobiel 

 

 

E-mailadres 

 

 

Tenaamstelling bank/girorekening 

 

 

IBAN rekeningnummer 

 

 

KvK nummer en/of BRS nummer  

BSN (burgerservice nummer)  

http://www.scan-collectieven.nl/
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  NATUURBEHEER 

 

 

B. De deelnemer neemt deel met de volgende beheereenheden in het kader van het agrarisch 

natuur- en landschapsbeheer (ANLB) 

 

Tabel B: Gegevens over het beheer per beheereenheid  

 

BE Beheerpakket Lengte Breedte Oppervlak Beheervergoeding

/ 

ha 

Looptijd Opmerkingen 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

Totaal        
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C. Dit beheercontract wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde 

van formele 

goedkeuring van de gebiedsaanvraag door de Gedeputeerde Staten van 

de Provincie 

<naam provincie>  

       

 

D. Partijen verklaren onderstaande bijlagen 1 tot en met 4 te hebben 

ontvangen en kennis 

genomen hebben van:   

 

Bijlage 1: Beheereisen- en aanvullende beheervoorschriften behorende bij het 

beheerpakket 

Bijlage 2: Algemene voorwaarden 

Bijlage 3: Controle- en sanctieprotocol 

Bijlage 4: Kaart waarop de beheereenheden uit Tabel B zijn vastgelegd 

 

E. Met de ondertekening van dit beheercontract is de deelnemer 

automatisch lid van het 

collectief 

 

 

F. Contactgegevens namens collectief <naam contactpersoon namens collectief> 

 

Naam  

Telefoonnummer  

E-mail  

 

 

G.  Ondertekening 

Dit beheercontract is naar waarheid ingevuld.  

 

Namens de deelnemer: 

Plaats: Datum: 

Naam deelnemer: 

 

Handtekening: 

 

 

 

 

 

Namens het collectief <naam collectief>: 

Plaats: Datum: 

Naam <bestuurlijke 

vertegenwoordiger> 

 

Handtekening: 
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BIJLAGEN 

 

Bijlage 1 

De beheereisen- en aanvullende beheervoorschriften behorende bij het 

overeengekomen beheer 

 

Bijgevoegd zijn de beheerpakketten, inclusief alle beheereisen en aanvullende 

beheervoorschriften, waarvoor op de beheereenheden zoals vastgelegd in Tabel B een 

beheercontract is afgesloten. 

 

<afgesloten beheerpakketten bijvoegen> 

 

 

Bijlage 2 

Algemene voorwaarden behorende bij het beheercontract 

 

Algemeen 

 

1.  

De verplichtingen uit de beschikking op de gebiedsaanvraag, de provinciale 

subsidieverordening of subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer 2016 en 

aanverwante Europese wetgeving zijn van toepassing op dit beheercontract.  

 

2.  

De voorwaarden onder art. 1 houden onder andere in dat de deelnemer zich, bij het 

uitoefenen van zijn bedrijf moet houden aan de minimum vereisten (Randvoorwaarden), 

behorende bij een goede landbouwpraktijk. De Europese en nationale minimumnormen 

op het gebied van milieu, gezondheid en dierenwelzijn, de minimumeisen voor het 

gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmaat-regelen zijn van toepassing op dit 

contract.  

 

3.  

Hoewel in sommige gevallen binnen de regeling stapeling van beheerpakketten mogelijk 

is, kan vanuit de overheid niet voor dezelfde activiteit twee maal betaald worden via 

verschillende regelingen. De opdrachtnemer is voor het opgeven daarvan in het e-GDI 

systeem zelf verant-woordelijk. 

 

4.  

De deelnemer is verplicht om conform de opgave in Tabel B op de afgesproken 

oppervlakte de afgesproken beheerpakketten onder de daarvoor geldende verplichtingen 

uit te voeren. 

 

5.  

Partijen dienen zich te houden aan de voorwaarden en verplichtingen zoals verwoord in 

het door het collectief vastgestelde kwaliteitshandboek en uitgewerkt in het controle- en 

sanctiedocument. 

 

6.  

De deelnemer is verplicht om mee te werken aan alle noodzakelijke toezicht, controle en 

monitoring op de naleving van zijn verplichtingen uit hoofde van dit beheercontract. 
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7.  

De deelnemer verleent toestemming aan het collectief en aan de door de provincie aan te 

wijzen toezichthouder, dat zij toegang hebben tot, in de bijgevoegde formulieren en 

kaarten aangegeven locaties, teneinde te controleren of de beheereenheden uit Tabel B, 

conform de voorwaarden uit de beheerpakketten worden beheerd en/of onderhouden.  

 

8.  

De deelnemer verleent aan de provincie en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

(RvO.nl) toestemming voor het verstrekken van persoonlijke (bedrijfs-)gegevens aan het 

collectief (zoals perceelsregister, lopende contracten, NAW etc.). 

 

9.  

De partijen verklaren alle op dit beheercontract betrekking hebbende documenten tot vijf 

jaar na afloop van dit beheercontract digitaal te bewaren. 

 

Percelen 

 

10.  

Dit beheercontract heeft betrekking op de genummerde percelen, zoals aangegeven in 

Tabel B, waarvan de deelnemer verklaart krachtens enige titel het landbouwkundig 

gebruik te hebben. De deelnemer zal desgevraagd aan het collectief de benodigde 

gegevens ter controle hiervan ter beschikking stellen. 

 

11.  

Indien de deelnemer als pachter de voormelde percelen in gebruik heeft, dient de 

deelnemer ten behoeve van het gebruik van die percelen voor agrarisch natuurbeheer, 

schriftelijke toestemming te verkrijgen van de verpachter. 

Op verzoek van het collectief dient de deelnemer deze schriftelijke verklaring, dan wel 

een kopie daarvan, aan het collectief te overhandigen.     

  

12.  

Wanneer de deelnemer de uitvoering van de beheerpakketten niet kan nakomen, moet 

hij dit zo spoedig mogelijk melden, echter uiterlijk voor aanvang van de in het 

beheerpakket omschreven periode.  

 

13.  

<De volgende voorwaarde is facultatief> 

Gedurende de looptijd van het beheercontract zijn geen wijzigingen mogelijk op 

botanisch beheer en m.b.t. het beheer van landschapselementen. 

 

14.  

Indien de deelnemer, voor het verstrijken van de contractduur, de percelen met daarop 

de in Tabel B genoemde beheereenheden verkoopt en/of de pacht beëindigt, stelt hij/zij 

het collectief daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis, doch uiterlijk 8 weken 

voordat de overdracht en/of  

beëindiging plaatsvindt.  
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15.  

<keuze aan het collectief> 

De deelnemer gaat een spanningsverplichting aan om zich, voor zover dat redelijkerwijs 

van hem/ haar gevraagd kan worden, te bewerkstelligen dat de nieuwe gebruiker van de 

beheereenheden, het overeengekomen beheer tot het einde  van de contractperiode 

voortzet. 

of 

De deelnemer heeft de verplichting om via een kettingbeding vast te leggen dat bij 

overdracht van de eigendomssituatie of bij beëindiging van de pachtrelatie, de 

verplichtingen voor zover van toepassing volgens Tabel B, worden voortgezet tot het 

einde van de contractperiode door de nieuwe gebruiker.  

 

16.  

<keuze aan het collectief behorende bij 2e optie art. 15>  

Ingeval de deelnemer niet aan de wens, zoals verwoord in art.15 kan voldoen, worden de 

financiële gevolgen van het niet nakomen van de overeengekomen verplichtingen, in 

rekening gebracht bij de deelnemer. Dit artikel is niet van toepassing indien er sprake is 

van faillissement of ingeval van overlijden van de deelnemer. 

 

Tussentijdse wijziging 

 

17. 

De deelnemer moet er rekening mee houden dat jaarlijks bij de evaluatie van de 

uitgevoerde beheereenheden, op basis van ecologische kennis en ontwikkelingen, 

aanpassingen van de afspraken, zoals vermeld in Tabel B, kunnen plaatsvinden. Voor het 

zogenaamde ‘last minute’ beheer geldt hetzelfde, maar dan vinden aanpassingen nog 

tijdens het seizoen plaats.  

      

18.  

< keuze voor collectief > 

Aanpassingen zoals bedoeld in art. 17 vinden plaats op basis van onderlinge afspraken 

tussen partijen. De wijzigingen worden vastgelegd in een aangepaste Tabel B met 

toelichting, welke door partijen als aanvulling op dit beheercontract wordt ondertekend.     

of 

De door het collectief voorgestelde wijzigingen op basis van art. 17 en verwoord in een 

aangepaste Tabel B, dienen in het belang van het realiseren van de beheerdoelstellingen 

door het collectief, door de deelnemer uitgevoerd te worden. Vanuit die opdracht dient de 

deelnemer bereid te zijn de voorgestelde wijzingen uit te voeren.   

De interne bezwaar en beroepsprocedure staat voor de deelnemer open ingeval er 

verschil van mening is over de voorgestelde wijziging.  

       

Vergoeding 

 

19.   

De deelnemer ontvangt voor het uitvoeren van het beheer, zoals vermeld in Tabel B, een 

jaarlijkse vergoeding, te betalen binnen één maand nadat is uitbetaald door het 

Betaalorgaan (RvO.nl) aan het collectief. 

20. 

De hoogte van de beheervergoeding is vermeld in Tabel B. 
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21. 

<De volgende voorwaarde is facultatief> 

Na beëindiging van de beschikking op de gebiedsaanvraag tussen collectief en provincie, 

stelt het bestuur bij de eindafrekening de totale omvang van de transactiekosten vast. 

Op basis van die uitkomst kan op voorstel van het bestuur een eenmalige nabetaling 

plaatsvinden aan de deelnemers. 

 

22. 

Het collectief is op grond van EU-regelgeving verplicht om sancties in het kader van de 

cross compliance te verrekenen met de door de deelnemer te ontvangen 

beheervergoedingen. 

 

23. 

<De volgende voorwaarde is facultatief>.  

De RVO legt het collectief een sanctie op wanneer tijdens controles is geconstateerd dat 

de deelnemer de in het beheercontract vastgelegde afspraken niet of niet volledig is 

nagekomen ten aanzien van de oppervlakte van de beheereenheden en/of de uitvoering 

van de beheerpakketten. De financiële gevolgen van de sanctie berekent het collectief 

door aan de deelnemer. 

 

Looptijd en ontbinding 

 

24. 

De overeenkomst heeft een looptijd van maximaal 6 jaar.  

 

25. 

Dit beheercontract kan middels een aangetekende brief in de volgende gevallen 

tussentijds worden ontbonden: 

 a. door een gezamenlijk besluit van de partijen. 

 b. door het collectief: bij herhaald niet-nakomen van de verplichtingen door de 

deelnemer, 

  waarvan de deelnemer door het collectief schriftelijk in kennis is gesteld. 

 c. door de deelnemer: als door een besluit van RvO.nl, niet zijnde de uitvoering van 

een sanctie, 

de subsidie aan het collectief wordt verlaagd of stopgezet, met overeenkomstige 

gevolgen voor de uitbetaling van de vergoedingen zoals vermeld in Tabel B aan de 

deelnemer. 

 d. door het collectief: indien de deelnemer een vergoeding voor dezelfde 

beheeractiviteit 

  ontvangt uit een andere subsidieregeling. 

 

26. 

< facultatief voor het collectief> 

Ontbinding op grond van artikel 25 wordt tevens aangemerkt als een opzeggingsgrond 

van het lidmaatschap van het collectief.  
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Aansprakelijkheid 

 

27.  

<keuze collectief>   

Het collectief is niet aansprakelijk voor de schade van de deelnemer, die direct dan wel 

indirect voortvloeit uit het niet of niet volledig verkrijgen van beheersubsidie, dan wel het 

wijzigen van de beheerpakketten.  

 

of < keuze voor het collectief> 

Het collectief is voor het niet of niet volledig verkrijgen van de beheersubsidie, of voor 

het wijzigen van de beheerpakketten, slechts aansprakelijk voor schade geleden door de 

deelnemer, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan het collectief toe te 

rekenen tekortkoming, met dien verstande dat elke aansprakelijkheid van het collectief is 

beperkt tot  het bedrag dat per geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt 

uitbetaald.  

 

of <keuze voor het collectief> 

Het collectief is voor het niet of niet volledig verkrijgen van de beheersubsidie, of voor 

het wijzigen 

van de beheerpakketten, geheel aansprakelijk voor de schade geleden door de 

deelnemer zover dat  

een gevolg is van nalatig handelen van het collectief 

 

Geschillen 

 

28. 

Alle geschillen betreffende de uitleg van dit beheercontract of haar uitvoering, worden 

onderworpen aan:  

a).Een geschillencommissie, die een advies geeft aan het bestuur op basis waarvan het 

bestuur 

 een besluit neemt. Tegen het besluit staat beroep open  bij de rechtbank door het 

instellen 

 van een civielrechtelijke dagvaardingsprocedure. 

 

of  <facultatief voor het collectief> 

b). Arbitrage door één of drie scheidsmannen. (< facultatief voor het collectief; oneven 

aantal is verplicht>). De uitkomst van de arbitrage is voor beide partijen bindend. 

Arbitraal hoger beroep is uitgesloten.   

 

 

Bijlage 3: Controle- en sanctieprotocol 

 

Het collectief heeft een controle- en sanctieprotocol vastgesteld, dat op dit 

beheercontract van toepassing is. Dit protocol is bijgevoegd.  
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Toelichting op model beheercontract            

a. Algemeen 

Tijdens de voorintekening heeft u aangegeven belangstelling te hebben voor deelname 

aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB) en/of aan de daarmee 

samenhangende waterbeheerpakketten. De door u aangedragen informatie is nu door het 

collectief verwerkt en omgezet in dit beheer-contract met opschortende voorwaarde 

(vermeld onder C van het beheercontract). Deze opschortende voorwaarde heeft 

betrekking op de formele goedkeuring die nog verkregen moet worden van de provincie 

op de gebiedsaanvraag (wordt begin september 2015 verwacht).  

Alle deelnemers (contractanten) dienen lid te zijn van het collectief. Door ondertekening 

van dit beheercontract wordt dat geregeld. Daarmee is geborgd dat de 

deelnemers/beheerders directe zeggenschap en verantwoordelijkheid hebben bij de 

uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Tussentijdse beëindiging van 

het beheercontract kan reden zijn om het lidmaatschap van het collectief te beëindigen.  

b. Toelichting op: 

1. contractduur 

De duur van het contract is gelijk aan de resterende looptijd van de subsidiebeschikking 

en maximaal 6 jaar. Dit beheercontract geldt als een raamovereenkomst. Mogelijk 

jaarlijks en zelfs lopende het seizoen t.b.v. het zogenaamde ‘last minute’ beheer, kunnen 

aanpassingen gewenst zijn van de overeengekomen beheerafspraken. Dergelijke 

aanpassingen, vastgelegd in een aangepaste Tabel B, wordt gezamenlijk ondertekend in 

een aanpassing op dit beheercontract. Dergelijke aanpassingen vinden plaats op grond 

van ecologische kennis en ontwikkelingen in het gebied. Het collectief heeft daarbij de 

keuze (art. 18) of wijzigingen geheel in overeenstemming met de deelnemer 

plaatsvinden dan wel worden opgelegd door het collectief. 

2. contract onder opschortende voorwaarden 

Na het indienen van de gebiedsaanvraag worden met de provincie definitieve afspraken 

gemaakt over o.a. het areaal, de ligging, de voorgestelde beheereenheden en de 

daarmee verband houdende beheervergoedingen. Dit betekent dat de ondertekening van 

dit contract onder ‘opschortende voorwaarden’ u juridisch nog geen zekerheid geeft op 

een definitief beheercontract met het collectief.  

3. definitief contract, eventueel na aanpassing 

Als de gebiedsaanvraag door de provincie wordt goedgekeurd en leidt tot een 

subsidiebeschikking, gaat dit beheercontract “onder opschortende voorwaarden” met de 

hierin vermelde gegevens voor het uitvoeren van het beheer, automatisch over in een 

definitief beheercontract tussen u en het collectief.  

Als het overleg met de provincie over de ingediende gebiedsaanvraag wel leidt tot 

aanpassingen, vindt er opnieuw overleg met u plaats.   

 

Dit vervolgoverleg biedt twee mogelijkheden:  

a. er worden aanpassingen in de beheereenheden, en/of oppervlakte, en/of 

beheerpakket en/of beheervergoeding voorgesteld: het definitieve beheercontract 

wordt daarmee anders dan het contract “onder opschortende voorwaarden”. Het 

collectief overlegt dit met u en bij overeenstemming leidt dit met de overeengekomen 

wijzigingen tot het definitieve beheercontract. 
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b. een definitieve beheerovereenkomst wordt niet afgesloten omdat de voorgestelde 

wijzigingen niet of onvoldoende aansluiten bij uw bedrijfsvoering, waardoor u afziet 

van deelname aan ANLb.  

 

 

4.  bezwaar of beroepmogelijkheid 

 

De interne bezwaar en beroepsprocedure staat voor de deelnemer open ingeval er 

verschil van mening is over de voorgestelde wijziging conform art.17. Verder wordt in 

art. 28 in verband met geschillen aangaande dit beheercontract verwezen naar de door 

het collectief ingestelde geschillencommissie met de mogelijkheid het geschil uiteindelijk 

voor te leggen aan de rechter, dan wel te kiezen voor de mogelijkheid van arbitrage 

zonder een verdere juridische rechtsgang.  

 

c.         Contractonderdelen 

 

Dit beheercontract “onder voorwaarden” geldt als raamcontract, dat door mogelijk 

jaarlijkse overeengekomen aanpassingen van Tabel B, exact aangeeft wat waar gebeurt. 

Dit beheercontract geeft het collectief de zekerheid ten aanzien van de uitvoering van het 

voorgestelde beheer, zoals verwoord wordt in de gebiedsaanvraag. Voor de deelnemer 

geven deze contractvoorwaarden inclusief de bijlagen, inzicht in de voorwaarden 

waaronder meegedaan kan worden.  

Het betreft: 

a).de omvang en (kadastrale) duiding van de hectares of strekkende meters van de 

beheereenheden (Tabel B);  

b). de hoogte van de beheervergoeding (Tabel B); 

c). de beheereisen en aanvullende beheervoorschriften behorend bij het overeengekomen 

beheer (bijlage 1);  

d). de overige contractvoorwaarden (bijlage 2); 

e).de controle en sanctievoorwaarden, (bijlage 3); 

f). de kaart met daarop aangegeven de ligging van de beheereenheden en de daarop 

afgesloten beheerpakketten (bijlage 4). 
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Bijlage 9: Integratie ecologische toetsing in 

werkzaamheden collectief 

 

 

Doel werkzaamheden collectief:  

(aantoonbaar) Ecologisch resultaatgericht natuurbeheer leveren. 
 
Visie:  

De deelnemer voert het beheer uit en vormt dus de cruciale factor voor 
doelbereik. Middelen uit de beschikking dienen in de eerste plaats in beheer 

gestoken te worden, het deel overhead (streven: minder dan 15%) wordt 
efficiënt ingezet om deelnemers maximaal te faciliteren bij beter beheer. Dit 

betekent dat verschillende onderdelen zoals beschreven in dit kwaliteitshandboek 
daar direct aan te relateren moeten zijn: alles draait om het beheer ter plaatse. 
 

Uitgangspunt/ risico:  
Administratieve lasten moeten minimaal drukken op overhead collectief. Dit is 

mogelijk zolang de afspraken van overheidswege met betrekking tot de voordeur 
nagekomen worden. Indien dit niet lukt en de regeling complex blijft (op moment 
van schrijven is dat nog het geval), valt de rest om.  

 
Onderstaand schema A geeft de visie weer die aangeeft dat de deelnemer 

centraal staat in het proces tot doelbereik en hoe de onderdelen uit het 
kwaliteitshandboek daarin geïntegreerd zijn. Het daaronder staande schema B 

geeft de te volgen strategie weer: dit is een open proces welke dient te leiden tot 
een praktische invulling van (externe) kwaliteitsbewaking van het te voeren 
beheer. 
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Schema A: deelnemer centraal 
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Schema B: Strategie, open proces rond uitvoering anlb  

 

 

Melden 

Evaluatie 

Kwaliteitsbewaking beheer 

Beheerkennis Uitvoering 
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Bijlage 10: controle en schouwprotocol 

 

(SCAN) 

Door het uitvoeren van het agrarisch natuurbeheer door collectieven bestaan er korte 

lijnen tussen de beheerder en het collectief. Uitgangspunt in deze relatie is onderling 

vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid. Toch is het nodig om als collectief te kunnen 

verantwoorden dat de deelnemers de afgesproken prestaties nakomen. In deze notitie 

worden enkele overwegingen meegegeven (als hulpmiddel bij het invullen van het 

kwaliteitshandboek paragraaf 6.1) gevolgd door een voorbeeld voor een protocol dat als 

bijlage bij het kwaliteitshandboek wordt gevoegd. 

 

Achtergrond 

Er is een aantal zaken waar je als collectief aan moet denken wanneer je het agrarisch 

natuurbeheer gaat controleren. Zo moet bepaald worden wie verantwoordelijk is voor de 

controle en wie het uitvoert, hoe wordt vastgesteld waar en wat er wordt gecontroleerd 

en hoe de bevindingen worden geadministreerd. Zie hiervoor ook het kwaliteitshandboek 

(paragraaf 6.1). 

 

Doel veldcontrole/schouw 

Uitvoeren van veldcontroles om de naleving van de voorwaarden te controleren en 

daarbij – zo nodig- optreden tegen in gebreke blijvende deelnemende boeren/ 

grondgebruikers aan de achterdeur. Daarnaast kan de schouw ook helpen het beheer bij 

te sturen om zo het gewenste resultaat te behalen.  

 

Wie is binnen het collectief verantwoordelijk voor de schouw? 

Het is raadzaam om vanuit het bestuur één bestuurder te benoemen die zich bezig houdt 

met de inhoudelijk operationele taken. Hierbij hoort ook het organiseren van controles. 

Hiervoor wordt de bestuurder ondersteund door de uitvoeringsorganisatie. 

De daadwerkelijke schouw in het veld kan op meerdere manieren worden uitgevoerd.  

1. Door een onafhankelijke schouwcommissie, waarbij de gehele commissie of één of meerdere 

leden van de commissie de controle uitvoeren; 

2. Een veldmedewerker van het collectief voert de controle uit. 

3. Een combinatie van beide: controle door een lokale veldmedewerker en steekproefsgewijs 

controle door een onafhankelijke schouwcommissie. 

Het voordeel van het werken met een schouwcommissie is dat binnen de commissie 

diverse (externe) lokale kennis wordt verenigd. Deze commissie kan onafhankelijk met 

verstand van zaken en kennis van het gebied een goede beoordeling van de uitvoering 

geven. Nadeel kan zijn dat meer kosten worden gemaakt aangezien meerdere personen 

de controles uitvoeren. Aandachtspunt is een evenwicht tussen lokale kennis en 

inhoudelijke expertise. Het voordeel van controle door de veldmedewerker is zijn/haar 

lokale kennis en de reeds bestaande contacten met de deelnemers. Hierdoor zal de 
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deelnemer eerder genegen zijn herstel of beheeraanpassingen door te voeren. Ook kan 

een eventuele controle worden gecombineerd met reguliere veldwerkzaamheden 

(bijvoorbeeld lastminute beheer in het geval van weidevogels). Nadeel is de kans dat een 

veldmedewerker niet geheel onbevooroordeeld te werk gaat. Een mogelijke oplossing 

hiervoor is dan dat een medewerker uit een ander gebied de controle uitvoert. 

Optie 3 is een combinatie van beide eerdere opties, waarbij de controles door een 

veldmedewerker steekproefsgewijs worden gecheckt door een onafhankelijke 

schouwcommissie. Op deze manier hoeft deze commissie minder vaak bij elkaar te 

komen dan bij volledige controle door de commissie. Door deze optie wordt optimaal 

geprofiteerd van de kennis van veldmedewerkers en de onafhankelijkheid van een 

schouwcommissie. 

Er zal voor het uitvoeren van de veldcontrole bepaalde expertise aanwezig moeten zijn 

op een aantal aandachtspunten: 

- Kennis van beheerpakketten 

- Ecologische kennis per leefgebied en beheertype 

- Communicatieve vaardigheden 

- Kennis van de agrarische bedrijfsvoering 

- Geen belangen in het gebied 

 

Hoe wordt geschouwd? 

Om als collectief zeker te weten dat gemaakte afspraken aan de voordeur kunnen 

worden waargemaakt is het goed om te controleren of het beheer op juiste wijze wordt 

uitgevoerd. Het is alleen niet realistisch om alle deelnemers elk jaar te controleren. Het is 

wel wenselijk dat alle deelnemers in de looptijd van de gebiedsaanvraag ten minste één 

keer worden gecontroleerd. Daarnaast kan er gericht worden gecontroleerd na signalen 

dat er beheer onjuist wordt uitgevoerd. Voor het selecteren van deelnemers die worden 

gecontroleerd zal er jaarlijks een steekproef moeten worden genomen. Dit kan: 

- volledig aselect: uit het totaal aan deelnemers/beheereenheden wordt jaarlijks een deel 

geselecteerd voor schouw. Dit kan bijvoorbeeld door willekeurig 

deelnemers/beheereenheden te selecteren op (lidmaatschaps)nummer. 

- gewogen: er worden categorieën ingesteld waarbinnen de steekproef wordt genomen. Te 

denken valt aan grote/kleine deelnemer (aantal ha of hoeveel €), aanduiden van risico’s 

(deelnemers met eerdere overtreding, bepaalde pakketten die vaker mis gaan) waar meer 

wordt geschouwd, etc.  

Voor beide werkwijzen is wat te zeggen, aselect is volledig transparant en er kan geen 

discussie ontstaan over de te schouwen eenheden. Terwijl voor het borgen van kwaliteit 

juist het leggen van accenten op de controle (gewogen steekproef) een meerwaarde kan 

bieden. 

De uitvoerder van de controles krijgt vanuit de uitvoeringsorganisatie jaarlijks de te 

schouwen deelnemers/beheereenheden die zijn geselecteerd op basis van de steekproef 

in de vorm van een kaart met daarop de te schouwen locaties inclusief de afgesloten 

pakketten. Op basis van een schouwkalender (een voorbeeld van dit product wordt 

geleverd door SCAN) kan het moment van de veldcontrole worden bepaald. Op deze 
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kalender is aangegeven wanneer de verschillende door het collectief gebruikte pakketten 

worden geschouwd. 

Wanneer gewerkt wordt met een schouwcommissie, bepaalt deze vervolgens zelf wie 

vanuit de commissie welke locaties gaat bezoeken, rekening houdend met kennis en 

belangen. Als de schouwcommissie de controles door een veldmedewerker checkt, is het 

verstandig niet teveel tijd tussen beide veldbezoeken te laten bestaan. 

 

Hoe worden resultaten vastgelegd? 

Aan de hand van de pakketten die het collectief afsluit met haar leden wordt een 

checklist opgesteld die wordt vertaald in een schouwformulier (een voorbeeld van dit 

product wordt geleverd door SCAN). Het schouwformulier wordt door de controleur(s) 

ingevuld en ondertekend. 

De controle wordt bij voorkeur in aanwezigheid van de deelnemer uitgevoerd. Dat om het 

lerend effect van de controle optimaal tot uiting te laten komen. Eventuele afwijkingen 

van het beheer worden direct besproken. Als de deelnemer niet aanwezig is volgt binnen 

een afgesproken periode een terugkoppeling middels mail, telefoon of brief. De 

bevindingen worden verwerkt in het administratief systeem.  

 

Sanctie- of herstelbeleid (paragraaf 6.2) 

Wanneer er onjuistheden zijn geconstateerd wordt dit voorgelegd aan het bestuur van 

het collectief en treedt het sanctieprotocol in werking. 

 

Wat moet het collectief zelf regelen? 

- Welke bestuurder is verantwoordelijk voor controle? 

- Welke uitvoerder is verantwoordelijk voor het organiseren van de controle? 

- Door wie worden controles uitgevoerd, keuze uit opties? 

- In geval van schouwcommissie: wie zitten in de commissie? 

- Bepalen methode te schouwen deelnemers: aselect of gewogen? 

- Opstellen schouwkalender op basis van afgesloten pakketten  

- Opstellen checklist op basis van pakketvoorwaarden 

 

Voorbeeldprotocol 

Dit is een voorbeeldprotocol. In dit voorbeeld is vanuit het collectief de secretaris verantwoordelijk 

voor het uitvoeren van controles ondersteund door een coördinator. De veldbezoeken worden afgelegd 

door een schouwcommissie op basis van een gewogen steekproef. 

 

Het collectief voert jaarlijks een veldcontrole (schouw) uit om te bepalen of de deelnemers volgens 

contract de beheervoorschriften uitvoeren. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de secretaris. 

Dit protocol is de richtlijn voor het collectief bij deze schouw. Het schouwprotocol bestaat uit 3 stappen; selectie, 

uitvoeren en rapportage (zie ook figuur op laatste pagina). 

 

 

 

http://www.scan-collectieven.nl/
http://www.scan-collectieven.nl/


 

KHB bijlagen versie 2.1 

 

WWW.SCAN-COLLECTIEVEN.NL  INFO@SCAN-COLLECTIEVEN.NL  POSTBUS 186, 9200 AD DRACHTEN 

1. Selectie 

Deze stap bestaat enerzijds uit de selectie van schouwers en anderzijds uit de selectie 

van beheereenheden die worden geschouwd. 

 

Instellen schouwcommissie 

Voor het uitvoeren van de schouw werkt het collectief met een schouwcommissie die 

bestaat uit minimaal 6 personen en is samengesteld uit agrarische leden en 

vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, zijnde IVN en Staatsbosbeheer. 

Op elk schouwmoment wordt de schouw uitgevoerd door tenminste 2 leden van de 

schouwcommissie in opdracht van het collectief. Bij selectie van schouwers per 

beheereenheid wordt rekening gehouden met expertise op het vlak van beheertypen en 

een juiste balans tussen gebiedskennis en onafhankelijkheid. 

 

Nemen steekproef 

Er wordt een gewogen steekproef genomen op basis van een aantal categorieën van 

deelnemers en beheereenheden. We houden in de selecte steekproef rekening met wie 

veel beheergeld ontvangt, risicovolle pakketten, deelnemers waar eerder een controle 

heeft plaatsgevonden, of waar eerder een overtreding is begaan. Ook beheerders die niet 

tot één van deze categorieën behoren, kunnen binnen de steekproef vallen. We hanteren 

de volgende verdeling: 

- 25% van de schouw wordt uitgevoerd bij beheerders die jaarlijks meer dan € [invullen, bijv. 

2500,-] ontvangen. 

- 25% van de schouw wordt uitgevoerd bij beheereenheden met de volgende pakketten: 

[noemen pakketten] 

- 25% van de schouw bestaat uit: 

o Herschouw bij herstelmogelijkheid (50%) 

o Herschouw reeds gecontroleerde deelnemers (50%) 

- 25% uit de categorie overig 

 

Naast deze steekproef wordt er 100% gecontroleerd aan de hand van signalen dat er 

beheer niet naar behoren wordt uitgevoerd.  

2. Uitvoeren 

De daadwerkelijke schouw wordt uitgevoerd via een standaard werkwijze. Er wordt 

vooraf vastgesteld wat (checklist) en wanneer (schouwkalender) er wordt geschouwd. 

Vervolgens vindt de daadwerkelijk schouw plaats volgens een vastgestelde procedure. 

 

Checklist 

Elke deelnemer heeft een overeenkomst met het collectief gesloten op basis van uit te 

voeren maatregelen vastgelegd in beheerpakketten. De in deze pakketten opgenomen 

beheereisen en aanvullende beheervoorschriften vormen de basis voor de schouw. 

Hiervoor is door het collectief een checklist opgesteld  met punten waarop moet worden 

gecontroleerd. 
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Schouwkalender 

Op basis van de uit te voeren maatregelen is in de pakketten een aantal cruciale data 

van belang. Elke maatregel vraagt om een specifiek moment of periode waarbinnen 

schouw plaatsvindt. Aan de hand van de door het collectief gehanteerde beheerpakketten 

is een schouwkalender opgesteld waarin staat welke maatregel op welk moment 

geschouwd moet worden. 

 

Procedure 

Als de steekproef is genomen gaat de schouwcommissie volgens de schouwkalender en 

de checklist op pad. De schouwcommissie heeft ook een kaart waarop de te schouwen 

beheereenheden zijn aangegeven. Vooraf worden deelnemers door de 

uitvoeringsorganisatie op de hoogte gesteld van het bezoek van de schouwcommissie. 

Hierbij wordt tevens het verzoek gedaan aanwezig te zijn bij de schouw. De 

schouwcommissie inspecteert op het aangegeven moment de geselecteerde 

beheereenheden en legt haar bevindingen vast op het schouwformulier. 

 

3. Rapportage 

Voor een transparante uitvoering van de schouw worden de bevindingen vastgelegd in 

een rapportage en de resultaten verwerkt in de administratie. 

 

Schouwformulier 

De basis voor de rapportage is een schouwformulier waarop de bevindingen worden 

vastgelegd. Dit formulier bevat de gegevens van de beheerder, de te schouwen 

eenheden en welke beheereisen en –voorschriften van toepassing zijn. Per 

beheereenheid geeft de schouwcommissie aan of de eenheid voldoet, herstel mogelijk of 

noodzakelijk is, of dat de eenheid niet voldoet. Na de schouw wordt het formulier door 

alle aanwezige leden van de schouwcommissie ondertekend en ingeleverd bij de 

uitvoeringsorganisatie van het collectief. 

 

Invoeren in de administratie 

De ingeleverde schouwformulieren worden door [invullen naam/coördinator] verwerkt in 

het administratief systeem. Dit betekent dat er bij elke geschouwde beheereenheid een 

opmerking geplaatst wordt dat schouw heeft plaatsgevonden met de bijbehorende 

conclusie. Onduidelijkheden worden op dat moment direct bij de schouwcommissie 

nagevraagd.  

 

Rapportage Schouw 

Via de uitvoeringsorganisatie worden de bevindingen in principe per email 

teruggekoppeld aan de deelnemer, indien gewenst kan dit ook telefonisch of mondeling 

tijdens het controlebezoek. 
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Onjuistheden 

Wanneer de schouwcommissie afwijkingen heeft gesignaleerd wordt dit middels de 

rapportage gecommuniceerd met de deelnemer en treedt het herstel- en sanctieprotocol 

in werking. 

 

Schema 
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Bijlage 11: schouwkalender 

 

Schouwkalender Voorbeeld                         
                          
Gebaseerd op overzicht beheerpakketten ANLB versie 1.3, 15 februari 2015                   
Toelichting:                         

Op basis van deze (voorbeeld) schouwkalender kan het moment van de veldcontroles worden bepaald. Op deze kalender is per pakket aangegeven wanneer de 
verschillende beheervoorschriften kunnen worden gecontroleerd. Elke maatregel vraagt om een specifiek moment of periode waarbinnen schouw kan plaatsvinden. 
Niet alleen of de maatregel daadwerkelijk is uitgevoerd, maar ook of bepaalde voorschriften ook zijn nageleefd. Dat kan inhouden dat bepaalde beheereenheden 
meerdere keren gecontroleerd kunnen worden. Het collectief kan in deze lijst zelf de maatregelen en data nader specificeren. Selecteer alleen die maatregelen die in 
uw collectief van toepassing zijn.  

Beheerpakket jan. feb. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. 

                                                  

1. Grasland met rustperiode                                                 

Rustperiode van x  tot y datum, afh van pakket.                                                 

Controleer dag voor aflopen rustperiode                                                 

                                                  

2. Kuikenveld                                                 

Rustperiode van x  tot y datum, afh van Last-Minute 
afspraak                                                 

Tenminste 6 m breed                                                 

Controleer dag voor aflopen rustperiode                                                 

                                                  

3. Plas-Dras                                                 

Innundatie van x  tot y datum, afh van pakket.                                                 

diepte tenminste 5 cm of 5- 20 cm en 60% opp 
geiinundeerd                                                 

Pakket i t/m l rustperiode                                                 

Controle kan hele periode                                                 
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4. Legselbeheer a = nestbescherming                                                 

Gevonden nesten gemarkeerd en beschermd                                                 

Bij grasland: nestenclave 50 m2, straal > 3,5 m                                                 

Bij bouwland: nest verplaatst, beschermd?                                                 

Controle kan hele periode, zie ook stalkaart                                                 

                                                  

4. Legselbeheer b = rustperiode bouwland                                                 

Rustperiode van vondst legsels tot 15 mei.                                                  

Controle kan hele periode                                                 

                                                  

5. Kruidenrijk Grasland                                                 

Rustperiode van x  tot y datum, afh van pakket.                                                 

Chemische bestrijding niet, toegestaan, behalve 
pleksgewijs bep. soorten                                                 

Gewas tenminste een keer maaien en afvoeren, voor 
1 aug                                                 

4 indicatorsoorten                                                 

Uitsluitend bemesting met vaste mest na rustperiode 
a t/m g, j en k. Pakket h en i geen vaste mest 
toegestaan                                                 

Beweiden alleen als BE is gelegen langs rand                                                 

Controle op diverse facetten                                                 

                                                  

6. Extensief beweid grasland                                                 

Rustperiode van x  tot y datum, afh van pakket.                                                 

Beweiding verplicht, met max veebezetting, afh van 
pakket                                                 

Controleer steekproefsgewijs de rustperiode, of er 
beweid wordt en de veebezetting                                                 
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7. Ruige mest                                                 

Ruige mest verplicht 10 - 20 ton                                                 

Controle na melding en op hoeveelheid                                                 

                                                  

8. Hoog waterpeil                                                 

Opzetten peil min. x cm peilverschil                                                  

Controle kan hele periode                                                 

                                                  

9. Poel en klein historisch water                                                 

Min.x % tot max. y % geschoond of gemaaid tussen 
datum x tot datum y, afh. van pakket                                                 

Snoei- en maaiafval verwijderen                                                 

Behoud voldoende open water door schonen                                                 

Vertrapping voorkomen door min 50% raster                                                 

Geen gewasbescherming, geen bemesting                                                 

Geen dieren uitzetten                                                 

Controle na melding van schonen, rest 
streekproefsgewijs                                                 

                                                  

10. Natuurvriendelijke oever                                                 

min 50% tot max 100% jaarlijks schonen of maaien                                                 

Snoei- en maaiafval verwijderen                                                 

Chemische bestrijding niet, toegestaan, behalve 
pleksgewijs, bep. soorten                                                 

Geen bemesting                                                 

pakket a: niet beweiden, pakket b: beweiden met 
schapen                                                 

Controle na melding van schonen, rest 
streekproefsgewijs                                                 
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11. Rietzoom, klein rietperceel                                             

Schonen, maaien in een cyclus van 1x per 2 tot 4 jaar                                                 

Snoei- en maaiafval verwijderen                                                 

Niet beweiden                                                 

Geen gewasbescherming, niet bemesten                                                 

Controle na melding van schonen, rest streekproef                                                 

                                                  

12. Duurzaam slootbeheer                                        

Pakket a: baggerspuit, na melding                                                 

Pakket b: ecologisch slootschonen: % begroeiing blijft 
staan                                                 

Pakket c: krabbescheer 1 x per 3 jaar schonen                                                 

Geen bemesting                                                 

Controle op diverse aspecten                                                 

                                                  

13. Botanisch waardevol grasland                                                 

Pakket b en d. Rustperiode van 1 mrt- 1 aug.                                                 

pakket b,c en d: Maaisel min. één keer afvoeren                                                 

Chemische bestrijding niet, toegestaan, behalve 
pleksgewijs, bep. soorten                                                 

Beweiding niet of beperkt toegestaan, afh van pakket                                                 

4 indicatorsoorten                                                 

Niet bemesten, geen bagger                                                 

Controle op diverse aspecten                                                 

                                                  

14. Stoppelland                                                 

Chemische bestrijding niet toegestaan, behalve 
pleksgewijs bep. soorten                                                 

Rusperiode: geen bewerkingen, niet beweiden                                                 

Controle in rustperiode                                                 
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15. Wintervoedselakker                                                 

Rustperiode 1 mei- 15 maart: geen bewerkingen                                                 

Chemische bestrijding niet, toegestaan, behalve 
pleksgewijs bep. soorten                                                 

Inzaaien gewas, niet 2x wintertarwe op zelfde perceel                                                 

Controle op rustperiode en gewas                                                 
                                                  

16. Vogelakker                                                 

Tussen 1 juni en 31 december staat er een of meer 
van bepaalde gewassen, in stroken naast elkaar                                                 
Graan laten staan tot x datum, afh. van 
vervolggewas.                                                 
Meerjarig eiwitgewas jaarlijk min 1 x maaien en 
afvoeren                                                 

Niet beteelde gedeelte jaarlijks min. 50% maaien                                                 

Niet beweiden                                                 

Bemesten onder voorwaarden                                                 

Chemische bestrijding niet, toegestaan, behalve 
pleksgewijs bep. soorten                                                 

Controle op diverse aspecten                                                 
                                                  

17. Bouwland voor hamsters                                                 

90-100% van de BE bestaat hele jaar uit een bepaald 
gewas                                                 
Specifieke oogsdata en laten staan gewas, afh. van 
pakket                                                 

Grondbewerking niet dieper dan 25 cm                                                 

Chemische bestrijding pleksgewijs toegestaan iom 
gebiedscoordinator                                                 

Controle op diverse aspecten                                                 
                                                  

18. Kruidenrijke akker                                                 
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90-100% van de BE bestaat 3, 4 of 5 van de 6  jaar 
uit graan                                                 

Geen kunstmest toegestaan                                                 

Chemische bestrijding niet, toegestaan, behalve 
pleksgewijs bep. soorten                                                 

Controle op bouwplan over 6 jaar                                                 
                                                  

19. Kruidenrijke akkerranden                                                 

Tussen 1 mei en 1 sept is er een bepaalde teelt                                                  

Niet beweiden, bemesten beperkt, afh. van pakket                                                 

Chemische bestrijding op max 10% van de BE                                                 

Invulling regels, ploegen, maaien, iunzaaien volgens 
beheerplan                                                 

Controle op regels beheerplan                                                 
                                                  

20. Beheer lijnvormige beplantingen met bomen                                                 

Tenminste 75%  tussen 1 okt en 1 maart snoeien, 
een keer in de x jaar, afh. van pakket                                                 

Takken verwerken in rillen of stapels, of verwijderen                                                 

De landschappelijke verschijningsvorm moet in stand 
blijven                                                 

Chemische bestrijding, bemesten, beweiden en 
branden niet toegestaan.                                                  

Bagger, maaisel, snippers niet verwerken in BE                                                 

Controle op diverse aspecten                                                 
                                                  

21. Holle weg en graft                                                 

Tenminste 75%  snoeien tussen 1 okt en 1 maart, 
cyclus 1 x per 15 jaar. Overige deel in stand houden.                                                 

Takken verwerken in rillen of verwijderen                                                 

Bemesten, beweiden en branden niet toegestaan.                                                  
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Chemische bestrijding niet toegestaan, behalve 
pleksgewijs bep. soorten en alleen in nieuwe 
elementen                                                 

Bagger, maaisel, snippers niet verwerken in BE                                                 

Raster niet aan element bevestigen.                                                 

Ongewenste houtsoorten mogen worden bestreden 
dmv uitgraven, of mechanisch of door 
stobbenbehandling                                                 

Controle op diverse aspecten                                                 
                                                  

22. Knip- of scheerheg                                                 
Tenminste 90% snoeien tussen 15 juni en 15 maart, 
eenmaal per 1, 2 of 3 jaar, tot een hoogte van min. 
0,8 m. Overige deel in stand houden                                                 

Takken verwijderen                                                 

Bemesten, beweiden en branden niet toegestaan.                                                  
Chemische bestrijding niet toegestaan, behalve 
pleksgewijs bep. soorten en alleen in nieuwe 
elementen                                                 

Bagger, maaisel, snippers niet verwerken in BE                                                 

Raster niet aan element bevestigen.                                                 

Ongewenste houtsoorten mogen worden bestreden 
dmv uitgraven, of mechanisch of door 
stobbenbehandling                                                 

Controle op diverse aspecten                                                 
                                                  

23. Struweelhaag                                                 
Tenminste 90%  snoeien, eenmaal per 5-7 of 12-25 
jaar. Tot een hoogte van min. 1 m en breedte van 0,8 
m. Overige deel in stand houden.                                                 

Takken verwerken in vlechtheg, anders verwijderen                                                 

Bemesten, beweiden en branden niet toegestaan.                                                  
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Chemische bestrijding niet toegestaan, behalve 
pleksgewijs bep. soorten en alleen in nieuwe 
elementen                                                 

Bagger, maaisel, snippers niet verwerken in BE                                                 

Raster niet aan element bevestigen.                                                 

Ongewenste houtsoorten mogen worden bestreden 
dmv uitgraven, of mechanisch of door 
stobbenbehandling                                                 

Controle op diverse aspecten                                                 
                                                  

24. Struweelrand                                                 

Tenminste 40%, max. 50% %  snoeien. Overige deel 
in stand houden.                                                 
Takken verwerken in rillen of stapels, anders 
verwijderen                                                 

Bemesten, beweiden en branden niet toegestaan.                                                  

Chemische bestrijding niet toegestaan, behalve 
pleksgewijs bep. soorten en alleen in nieuwe 
elementen                                                 

Bagger, maaisel, snippers niet verwerken in BE                                                 

Raster niet aan element bevestigen.                                                 

Ongewenste houtsoorten mogen worden bestreden 
dmv uitgraven, of mechanisch of door 
stobbenbehandling                                                 

Controle op diverse aspecten                                                 
                                                  

25. Solitaire boom                                                 
Tenminste 90 % snoeien. Overige deel in stand 
houden. 1 x per 5 of 10 jaar. Lengte vd kroon is 2/3 
van de boom.                                                 

Snoeiafval verwijderen                                                 

Bemesten (behalve op landbouwgrond) , beweiden 
en branden niet toegestaan.                                                  
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Chemische bestrijding niet toegestaan, behalve 
pleksgewijs bep. soorten en alleen in nieuwe 
elementen                                                 

Bagger, maaisel, snippers niet verwerken in BE                                                 

Jonge bomen beschermen. Raster niet aan element 
bevestigen.                                                 

Ongewenste houtsoorten mogen worden bestreden 
dmv uitgraven, of mechanisch of door 
stobbenbehandling                                                 

Controle op diverse aspecten                                                 
                                                  

26. Half- en Hoogstamboomgaard                                                 
Tenminste 90 % snoeien. Overige deel in stand 
houden. 1 x per 5 of 10 jaar. Lengte vd kroon is 2/3 
van de boom.                                                 

Snoeiafval verwijderen                                                 

Appel of peer 1 x per 2 jaar snoeien. Andere soorten 
vorm- en onderhoudssnoei                                                 

Bemesten toegestaan, geen pluimveemest.                                                 
Stam niet beschadigen door vee: dmv boomkorf of 
raster                                                 

Jaarlijks beweiden of jaarlijks 1x maaien en maaisel 
afvoeren                                                 

Chemische bestrijding niet toegestaan, behalve 
pleksgewijs bep. soorten                                                 

Niet branden                                                  

Controle op diverse aspecten                                                 
                                                  

27. Hakhoutbosje                                                 

Tenminste 80 % snoeien. Overige deel in stand 
houden. 1 x per 6 of 25 jaar.                                                  

Snoeiafval op rillen leggen of verwijderen                                                 

Bemesten, beweiden en branden niet toegestaan.                                                  
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Chemische bestrijding niet toegestaan, behalve 
pleksgewijs bep. soorten en alleen in nieuwe 
elementen                                                 

Bagger, maaisel, snippers niet verwerken in BE                                                 

Beschermen tegen beweiding; raster niet aan 
element bevestigen.                                                 

Ongewenste houtsoorten mogen worden bestreden 
dmv uitgraven, of mechanisch of door 
stobbenbehandling                                                 

Controle op diverse aspecten                                                 
                                                  

28. Griendje                                                 

Tenminste 80 % snoeien. Overige deel in stand 
houden. 1 x per 5 jaar.                                                 

Snoeiafval op rillen leggen of verwijderen                                                 

Bemesten, beweiden en branden niet toegestaan.                                                  

Chemische bestrijding niet toegestaan, behalve 
pleksgewijs bep. soorten en alleen in nieuwe 
elementen                                                 

Bagger, maaisel, snippers niet verwerken in BE                                                 

Raster niet aan element bevestigen.                                                 

Ongewenste houtsoorten mogen worden bestreden 
dmv uitgraven, of mechanisch of door 
stobbenbehandling                                                 

Controle op diverse aspecten                                                 
                                                  

29. Bosje                                                 

Tenminste 80 % snoeien. Overige deel in stand 
houden. 1 x per 5 jaar.                                                 

Snoeiafval op rillen leggen of verwijderen                                                 
Randen beheren als hakhout: 1 x per 6-25 jaar 
afzetten                                                 
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Bemesten, beweiden en branden niet toegestaan.                                                  

Chemische bestrijding niet toegestaan, behalve 
pleksgewijs bep. soorten en alleen in nieuwe 
elementen                                                 

Bagger, maaisel, snippers niet verwerken in BE                                                 

Raster niet aan element bevestigen.                                                 

Ongewenste houtsoorten mogen worden bestreden 
dmv uitgraven, of mechanisch of door 
stobbenbehandling                                                 

Controle op diverse aspecten                                                 
                                                  

30. Nestgelegenheid zwarte stern                                                 

Rustperiode 1 april - 1 aug in strook 2 m breed langs 
sloot                                                 

Indien belendend perceel beweid wordt voor 1 juli; 
dan raster plaatsen voor 15 juni                                                 

5- 10 vlotjes leggen, met afstand 4-5 m. uiterlijk 1 mei                                                 

Vlotjes weghalen, schoonmaken uiterlijk 1 sept.                                                  

In de rand is bemesten niet toegestaan.                                                  

Gewas min 1 x maaien en afvoeren na 1 aug.                                                  

Chemische bestrijding niet toegestaan, behalve 
pleksgewijs bep. soorten en alleen in nieuwe 
elementen                                                 

Minimaal 4 indicatorsoorten                                                 

Controle op diverse aspecten                                                 
                                                  

31. Insectenrijk graslandperceelsbeheer                                                 

Rustperiode 1 jan - 15 sept                                                 
Na rustperiode beweiding met max 2 GVE/ha 
toegestaan                                                 

Pakket a grasgewas oogsten op 100% van de BE                                                 
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Pakket a grasgewas oogsten op min 60% tot max 
75% van de BE                                                 

Pakket b grasgewas oogsten op min 40 % tot max 
max 50% van de BE                                                 

Maaisel afvoeren                                                 

Chemische bestrijding niet toegestaan, behalve 
pleksgewijs bep. soorten                                                 

Minimaal 4 indicatorsoorten                                                 

Pakket a: niet bemesten, geen bagger                                                 

Pakket b: alleen onderhoudsbemesting met kalk of 
ruige mest                                                 
Beweiding toegestaan buiten rustperiode, max 2 
GVE/ha                                                 

Controle op diverse aspecten                                                 
                                                  

32. Insectenrijk graslandranden                                                 

Jaarlijks 50% maaien tussen 15 sept en 1 jan. 
Maaisel afvoeren. Jaar 2 andere 50% maaien                                                 

Chemische bestrijding niet toegestaan, behalve 
pleksgewijs bep. soorten                                                 

Minimaal 4 indicatorsoorten                                                 

Niet bemesten, niet bewedien, geen bagger                                                 

Controle op diverse aspecten                                                 
                                                  

33. Foerageerrand bever                                                 

Min 90% snoeien tussen 1 okt en 15 maart. Overige 
deel in stand houden                                                 

Eenmaal per 6 jaar grote bomen kappen                                                 

Controle op beheer, onderhoud                                                 
                                                  

34. Leibomen bij historische boerderijen                                                 

Tenminste 90 % snoeien tussen 1 okt en 15 maart                                                 
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Snoeiafval verwijderen                                                 

Controle op behoud specifieke vorm                                                 
                                                  

35. Schurvelingen en zandwallen                                                 

Minimaal 90 % schonen en/of maaien tussen 1 aug 
en 31 dec                                                 

Snoei- en maaiafval verwijderen                                                 

Niet beweiden, geen snoeihout verbranden, geen 
houtsnippers in BE                                                 

Schade betreden door vee voorkomen met raster                                                 

Aanliggende greppels regelmatig schonen                                                 

Chemische bestrijding niet toegestaan, behalve 
pleksgewijs bep. soorten                                                 

Controle op diverse aspecten                                                 

                                                  

                          
       redelijk eenvoudig te schouwen              

       

te schouwen op specifiek moment, bv direct nà uitvoeren maatregel of vlak vòòr aflopen 
rustperiode 

       alleen na uitvoering van de éénmalige maatregel te schouwen       
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Bijlage 12: schouwformulier 

 

Dit formulier kan t.z.t uit het SCAN-ICT systeem worden gegenereerd. 

1. Gegevens beheerder 2. Gegevens Schouw 

Naam beheerder : «Voorletters» 

«Tussenvoegsel» 

«Achternaam» 

Datum schouw : 

Adres en contact gegevens 

: «Postadres» 

«Postcode» «Plaats» 

«Telefoon» / «mobiel» 

Naam Schouwer : «schouwers» 

Email 

Aanwezig bij schouw Ja/nee Telefoon schouwer : 

3. Informatie beheereenheid o.b.v. overeenkomst 4. Geconstateerde informatie 

beheereenheid 

BE nummer : 

: 

Lengte : 

Lengte : 

Breedte : 

Breedte : 

Oppervlakte totaal 

Beheerjaar 

: Oppervlakte : 

Start Deelname : 

Overige informatie : 

Overige informatie : 

5 

Omschrijving 

bevinding 

Akkoord/niet akkoord 

aantekeningen 

Hieronder pakketvoorwaarden invullen 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 Conclusie 

Beheereenheid akkoord/niet akkoord Herstel mogelijk/ niet mogelijk Afspraken: 

7 Handtekeningen 

Naam: 

Toelichting 

1. Gegevens beheerder 

Op het schouwformulier worden de naam en adresgegevens van de beheerder 

opgenomen. Het is verstandig dat dit vooraf 

ingevuld is. 

2. Gegevens Schouw 

Wanneer en door wie is de schouw uitgevoerd? 

3. Informatie beheereenheid 
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De schouw wordt geregistreerd per beheereenheid, elke eenheid heeft een eigen 

formulier. Vanuit de contract administratie 

worden vooraf de gegevens van de betreffende eenheid ingevuld. Het kan gaan om 

lijnvormige elementen (bijvoorbeeld een 

rand) waarbij er een lengte en breedte wordt aangegeven. Wanneer het om vlakdekkend 

beheer gaat kan worden volstaan 

met de oppervlakte. Bijzonderheden zoals eerdere schouwresultaten worden het vak 

overige opmerkingen genoteerd. 

4. Geconstateerde informatie 

In het veld wordt door de schouw gecontroleerd of de maatvoering in het contract 

overeenkomt met de maatvoering in het 

veld. 

5. Bevindingen 

De voorschriften vanuit het pakket dat op de beheereenheid ligt worden op het 

schouwformulier overgenomen. Deze voorschriften 

worden gecontroleerd en afgetekend. Bij een bijzonderheid wordt dit genoteerd. Wanneer 

een voorschrift niet akkoord 

is geeft de schouwer aan of deze afwijking in aanmerking komt voor herstel 

(aantekening). 

6. Conclusies 

Op basis van de controle van de verschillende voorschriften kan de schouw concluderen 

of de beheereenheid voldoet of niet. 

Indien nu niet akkoord bestaat de mogelijkheid tot herstel dit wordt hier inclusief een 

termijn genoteerd. 

7. Handtekeningen 

De schouwer(s) bevestigen de conclusie door het ondertekenen van het schouwformulier. 
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Bijlage 13: Beheermonitoring 

 

 

Nog in ontwikkeling
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Bijlage 14: kennistabel bestuurders en 

medewerkers 
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Medewerkers 
Functie Naam 

Medewerker 

Gewenste profiel 

medewerker (ideaalbeeld) 

Kennis en ervaring medewerker (invullen door 

collectief) 

Coördinator Harm 
Kossen 

Bij voorkeur HBO denk- en 
werkniveau en 3 jaar 
ervaring in vergelijkbare 
werkzaamheden 

WO diploma 2002; 5 jr projectleider adviesbureau, 4 
jaar coördinator MFL LLTB 

    Ervaring met 
representatie, 
leidinggevende 
kwaliteiten. 

Beleidsmedewerker LLTB, vanuit die functie 
beeldbepalend richting leden en overheden 

    Beschikking over een 
breed ‘netwerk’, binnen de 

groene sector 

Sinds 2006 professioneel actief als ecoloog 

    Vertaalslag kunnen maken 
van doelstellingen naar 
functies en belangen 
gebiedspartijen  

Ervaring met N2000 beheerplannen schrijven; als 
beleidsmedewerker belangenbehartiging op gebied 
natuur en faunaschade 

    Hij/zij beschikt over goede 

contactuele vaardigheden 
en overtuigingskracht 

beleidsmatig verantwoordelijk voor totstandkoming 

NaLi; aanspreekpunt LLTB leden en overheden 

    Hij/zij heeft capaciteiten 
voor inspirerend 

leiderschap 

sturend op maximaal (ecologisch) doelbereik en 
draagt dit uit naar deelnemers, medewerkers en 

overheden  

    Binnen de organisatie 
streeft hij/zij na om ieders 
kwaliteiten optimaal te 
benutten 

ja 

    De coördinator is samen 
met de bestuursleden 
verantwoordelijk voor het 
functioneren van de 
organisatie 

beleidsmatig beeldbepalend voor oprichting en 
functioneren nali vanaf start nali in 2013 

    Goede schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheid  

veel ervaring met schrijven (eerste auteur) 
rapporten en beleidsstukken 

    Heeft het vermogen om 

op basis van inbreng van 
verschillende disciplines 
een beheerstrategie en 

beheerplan op te stellen  

multidisciplinair opgeleid en eerst verantwoordelijk 

voor opstellen beheerstrategie geweest 

     Vaardigheid om als 
volwaardige 
gesprekspartner met 
provincie en 

gebiedspartijen deel te 
nemen in een 
gebiedsproces 

ervaring in N2000- beheerplannen en als 
contactpersoon LLTB en NaLi voor overheden 

    Bedrijfseconomische 
kennis om 
vergoedingengrondslag te 

kunnen bepalen of de 
kennis om het in goed 
overleg door anderen te 

laten uitvoeren. 

in overleg met LLTB en andere gebiedsoverleggen 
bijvoorbeeld de Korenwolfcommissie 

    Kennis van andere 

gebiedsdoelen voor de 
afstemming hier op 

vanuit ervaring belangenbehartiging LLTB voor 

multifunctionele landbouw, natuur en faunaschade 

    Het beheerplan inclusief 
afwijzingen van 
aanmeldingen kunnen 
onderbouwen 

vanuit overzicht van ambitie collectief en de 
vaststaande beleidsdoelen 

Projectleider Paulien 
Sijbers 

Bij voorkeur HBO denk- en 
werkniveau en 3 jaar 

HBO diploma 2006, sinds 2006 actief in HBO 
functies, projectleider Arvalis sinds 2009 
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ervaring in vergelijkbare 
werkzaamheden 

  Ervaring met 

representatie, 
leidinggevende 
kwaliteiten. 

Programmamanager nali sinds 2013 

  Bij voorkeur ervaring bij 
een vergelijkbare 

organisatie  

nali in de breedte, sinds businessplan 2012. Arvalis 
sinds 2009 

  Hij/zij beschikt over goede 
contactuele vaardigheden 
en overtuigingskracht 

projectmatig verantwoordelijk voor totstandkoming 
NaLi; sparringpartner provincie samen met 
coördinator 

  Hij/zij heeft capaciteiten 

voor inspirerend 
leiderschap 

 aansturen projectteam nali sinds 2013 (nu 

uitvoeringscollectieven); olie in de motor van 
dagelijkse praktijk nali 

  Binnen de organisatie 
streeft hij/zij na om ieders 
kwaliteiten optimaal te 

benutten 

vb planning en control voorstel door AJ uitvoeren; 
projectteam nali individueel begeleiden en taken 
verdelen 

  De projectleider is samen 
met de bestuursleden 
verantwoordelijk voor het 
functioneren van de 
organisatie 

projectmatig beeldbepalend voor oprichting en 
functioneren nali vanaf start nali in 2013 

  Goede schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheid  

Stelt zowel projectmatige als beleidsmatige stukken 
tekst op, die tot resultaat hebben geleverd 
(projectmatig vb uitvoeringsprogramma provincie, 
beleidsmatig vb brief provincie over oversluiten 
contracten 

  Vaardigheid om als 
volwaardige 
gesprekspartner met 
provincie en 
gebiedspartijen deel te 
nemen in een 

gebiedsproces 

vertrouwen provincie en waterschappen (ook andere 
projecten) 

  Bedrijfseconomische 
kennis om 
vergoedingengrondslag te 
kunnen bepalen of de 
kennis om het in goed 

overleg door anderen te 
laten uitvoeren. 

projectleider sinds 2009, backup check door AJ 

Projectmedewerker Rick 
Reijerse 

Bij voorkeur HBO denk- en 
werkniveau en 3 jaar 
ervaring in vergelijkbare 

werkzaamheden 

Forrest en Nature Conservation (WUR, 2014), 
daarna werkzaam bij Dienst Regelingen, uitvoering 
NSW-wet 

  Beschikking over een 
breed ‘netwerk’, binnen de 
groene sector 

Via diverse werkzaamheden en lidmaatschappen 
aangesloten bij de groene partners van NaLi. 
Intensief betrokken bij natuurbeherende 
organisaties 

  Vertaalslag kunnen maken 
van doelstellingen naar 

functies en belangen 
gebiedspartijen  

Vanuit functie bij Arvalis/NaLi in staat om belangen 
van partijen op waarde te schatten en vervolgens in 

staat om deze in perspectief van Nali te vertalen. 

  Hij/zij beschikt over goede 

contactuele vaardigheden 
en overtuigingskracht 

Heeft ervaring met ‘klant’- contact of in het geval 

van NaLi deelnemer contact en is in staat het belang 
van NaLi de coöperatie te vertegenwoordigen. 

  Goede schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheid  

Stelt zowel projectmatig als beleidsmatig stukken op 
en heeft  ervaring met het schrijven van rapporten. 

  Heeft het vermogen om 

op basis van inbreng van 
verschillende disciplines 

Gezien ecologische achtergrond en diverse ervaring 

in staat om met projectleider/coördinator mede de 
beheerstrategie te bepalen en dit te vertalen in een 
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mede een beheerstrategie 
en beheerplan op te 

stellen  

beheerplan. 

  Heeft het vermogen om 
accuraat te werken aan de 
deelnemer registratie, 
perceelregistratie en heeft 
ervaring met GIS 

Als werknemer bij Dienst Regelingen opleiding 
gehad en ervaring opgedaan met het werken met 
dossiers op klantniveau en GIS.  

Controller Arend Jan 
Cuperus 

 Vaardigheid om als 
volwaardige 
gesprekspartner met 
provincie en 
gebiedspartijen deel te 
nemen in een 
gebiedsproces 

HBO diploma 1996, daarna werkzaam als (senior) 
projectleider en manager van Arvalis projecten en 
lid MT Arvalis, Accountmanager bij Arvalis Projecten 
en LTO projecten 

    Bedrijfseconomische 
kennis om 
vergoedingengrondslag te 
kunnen bepalen of de 

kennis om het in goed 
overleg door anderen te 

laten uitvoeren. 

als MT lid bedrijfskundige kennis opgebouwd. 

    Kennis van andere 
gebiedsdoelen voor de 
afstemming hier op 

als MT lid oa verantwoordelijk voor de portefeuille 
bedrijfsvoering (optimaliseren processen, ICT, 
automatisering,  

    Het beheerplan inclusief 
afwijzingen van 
aanmeldingen kunnen 
onderbouwen 

Ontwikkelen Managementrapportage, opzetten van 
projectadministraties van grote en complexe 
projecten. Ervaring met BC Bookkeeping 

    Ervaring met projecten 
groter dan €2.000.000,- 

als projectleider (financieel) verantwoordelijk voor 
grote en complexe projecten zoals: 

Professionaliseren Limburgse Zorgboeren, 
AgroEnergiek, diverse SKNL en SILG projecten 

    Werkt gestructureerd en 
punctueel  

Accountmanager bij Arvalis Projecten en LTO 
projecten 

    Goede en kritische 

sparring partner voor 
uitvoeringsorganisatie en 
deelnemers agrarisch 
natuurbeheer 

ervaring vanuit mijn rol als manager bij Arvalis 

Projecten. Goed analytisch vermogen, 

    Ervaring in de digitale 

snelweg en specifieke 
kennis rond financiën en 
'inteken' vaardigheden 
(MS Office, GIS, ed.) 

Verantwoordelijk voor ICT, implementatie GIS,  

    Ervaring met het 

optimaliseren van 
bedrijfsprocessen 

zie mijn portefuille als MT lid 

    Coöperatieve instelling  Bewust gekozen voor een baan bij de LLTB groep  

Veldmedewerker Ron 
Janssen 

Bij voorkeur minimaal 
MBO denk- en werkniveau 
en 3 jaar ervaring in 

vergelijkbare 

werkzaamheden 

HBO diploma 1994 en 1996 Larenstein T&L en 
LW&MB; 2 jaar DLG projectmedewerker-ervaring en 
15 jaar projectleider/coördinator en initiator PCPM 

  Bij voorkeur ervaring met 
vergelijkbare 
werkzaamheden 

(contacten met agrariërs 
en overige lokale 
gebiedspartijen en 
beschikt over basiskennis 
van natuur en landschap) 

Reeds 15 jaar ervaring RBON, PB, SAN, SNL in 
Noord en Midden Limburg met vele organisaties en 
groepen en brede kennis vanuit landschapsecologie 

en landschapsinrichting met bijbehorende flora en 
fauna 
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  Beschikking over een 
breed 'netwerk', binnen de 

groene sector (lokaal) 

Netwerk vanuit leden PCPM 400, afdelingen LLTB in 
werkgebied en via lokale werkgroepen, zoals 

weidevogelwerkgroep en organisaties (SBB, LL, 
gemeente, provincie) 

  Goede contactuele 
eigenschappen om 
contacten te leggen en 
beheercontracten af te 
sluiten met de 

boeren/deelnemers. 

Vanuit 15 jaar ervaring de praktische taal meester 
om mensen aan te sporen om mee te doen en 
vanuit achterban is dit ook gedragen in de streek 

  Goede contactuele 
eigenschappen om een 
goede relatie op te 
bouwen met 
maatschappelijke partijen 

in het gebied.  

Brug tussen boerderij en maatschappij heeft vele 
verbindingen en samenwerkingen opgeleverd met 
belangen in de streek; juist door resultaat blijkt dit 
nog steeds aan uitbreiding onderhevig 

  Commerciële 
vaardigheden 

Als volhardend coördinator een dagelijkse taak dit 
proactief en juist op te pakken. 

  Kennis van gebied 

specifieke situatie om te 
beoordelen of en welke 
landelijke pakketten 
ingezet kunnen worden 
voor het beheer. 

Kenner van het landschap in NMLimburg met 

bijbehorende soorten en door ervaring uitvoering en 
beheerplannen zeer goed op de hoogte van 
mogelijkheden 

  Pakketvoorwaarden van 

beheerpakketten kunnen 
uitleggen en (ecologisch) 
onderbouwen aan boeren 
/ deelnemers 

Soorten en relatie met landschap kennende, maar 

ook praktisch vanuit ondernemer dit uit kunnen 
leggen.  

  Inpasbaarheid van 
maatregelen in 

bedrijfsspecifieke situatie 
kunnen verwoorden naar 
boeren / deelnemers. 

Door met enorm veel mensen overeenkomsten te 
hebben gemaakt is deze taal goed meester 

  Heeft de kwaliteit om 
uitleg te geven over 

contractvoorwaarden en 
controle en 
sanctieprotocol 

Wanneer deze unaniem duidelijk zijn wel, maar 
moet goed geregeld zijn 

  Bezit voldoende 
inhoudelijke en 
gebiedskennis om een 

bijdrage te kunnen 
leveren aan de 
beheerstrategie en 
beheerpakketten voor het 
gebied (en rekening 
houdend met agrarische 

bedrijfsvoering) 

Ja, vanuit landschapsecologie, soorten en 
gebiedskennis is dit ruimschoots aanwezig 

  Is geen bestuurslid van 
een organisatie die 
betrokken is bij de 
uitvoering van ANLb 

Nee, niet van ANLB 

  is flexibel en werkt 
efficiënt en zelfstandig 
binnen beleids- en 
financiële kaders 

Ja, wel geleerd in de 15 jaar coördinatorschap 

  Beschikt over goede 

organisatorische 
eigenschappen 

Ja, moet wel binnen kleine organisatie  

  Beschikt over goede 
communicatieve 
vaardigheden  

Ja, moest wel afgelopen 15 jaar in moeilijkste 
gebied van Limburg 
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  Kan evaluatiegesprek 
voeren met deelnemers  

Ja, maar nog niet direct aan de orde geweest, dus 
goed afstemmen 

  heeft een uitgesproken 

proactieve houding, 
gericht op realisatie van 
de doelstellingen van het 
project 

Zie vorige, een must om 15 jaar te overleven 

  heeft kennis van het 

agrarisch bedrijf 

Ja, vanuit eigen woonomgeving, PCPM leden en vele 

bezoeken en relaties met BoerenBond, Mertens, 
LLTB 

  komt afspraken na en is in 
staat een 
vertrouwensband met de 
mensen op te bouwen 

Ja, zie vorige 

  heeft gevoel voor 
bestuurlijke verhoudingen 

Ja, kan goed zijn fuctie hierin vervullen 

  heeft kennis van 
bestaande regelingen op 

het gebied van agrarisch 

natuur- en 
landschapsbeheer 

Jazeker, door grote interesse drive tot uitvoering 

  heeft geen 9 tot 5 
mentaliteit 

Naast werk overdag ook in avond met werk en 
hobby in groene omgeving doende 

  Affiniteit met 
geautomatiseerde 
gegevensverwerking 

Kennis aanwezig, maar niet de grootste hobby 

  In bezit rijbewijs B Ja en meer 

Veldmedewerker Jac Mulders Bij voorkeur minimaal 

MBO denk- en werkniveau 
en 3 jaar ervaring in 
vergelijkbare 
werkzaamheden 

WO diploma 1983; ruim 15 jr projectleider bij 

koepelorganisatie voor natuur- en milieueducatie 
NME in Amsterdam 

    Bij voorkeur ervaring met 
vergelijkbare 

werkzaamheden 

(contacten met agrariërs 
en overige lokale 
gebiedspartijen en 
beschikt over basiskennis 
van natuur en landschap) 

Vanaf 2000 betrokken bij de uitvoering van het 
beleid voor Waardevol Cultuurlandschap WCL 

Midden-Limburg 

    Beschikking over een 
breed 'netwerk', binnen de 
groene sector (lokaal) 

Organisatie van werkzaamheden voor 'verbrede' 
landbouw met lokale ondernemers en 
belangenorganisaties. 

    Goede contactuele 
eigenschappen om 

contacten te leggen en 
beheercontracten af te 
sluiten met de 
boeren/deelnemers. 

Ruime ervaring met het creëren van draagvlak en 
motivatie voor 'nieuwe' initiatieven 

    Goede contactuele 

eigenschappen om een 
goede relatie op te 
bouwen met 

maatschappelijke partijen 
in het gebied.  

Spilfunctie in de uitvoering van projecten tussen 

agrariërs en maatschappelijke organisaties, bv 
aanleg zwartwildraster, collectief akkervogelbeheer 
of aanleg FAB-randen 

    Commerciële 

vaardigheden 

Inzicht in het 'verkopen' van maatschappelijke 

doelen  

    Kennis van gebied 
specifieke situatie om te 
beoordelen of en welke 
landelijke pakketten 
ingezet kunnen worden 

Inzicht in het agrarisch ondernemerschap en de 
ecologische potenties van de streek. 
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voor het beheer. 

    Pakketvoorwaarden van 
beheerpakketten kunnen 
uitleggen en (ecologisch) 

onderbouwen aan boeren 
/ deelnemers 

Vijftien jaar ervaring en inzicht in bestaande en 
nieuwe voorwaarden voor agrarisch natuurbeheer  

    Inpasbaarheid van 
maatregelen in 
bedrijfsspecifieke situatie 

kunnen verwoorden naar 
boeren / deelnemers. 

Levenslang betrokken bij agrarische bedrijfsvoering 
en de hedendaagse ontwikkelingen in de sector 

    Heeft de kwaliteit om 
uitleg te geven over 
contractvoorwaarden en 
controle en 

sanctieprotocol 

Mede met NME-ervaringen goed instaat alle 
aspecten voor beheerovereenkomst correct te 
onderbouwen en te verwoorden 

    Bezit voldoende 
inhoudelijke en 

gebiedskennis om een 
bijdrage te kunnen 

leveren aan de 
beheerstrategie en 
beheerpakketten voor het 
gebied (en rekening 
houdend met agrarische 
bedrijfsvoering) 

Als ecoloog bekend met natuur en 
landschapskwaliteiten van Midden-Limburg en 

praktijkervaring met een strategische en geslaagde 
aanpak voor bescherming en beheer 

    Is geen bestuurslid van 
een organisatie die 
betrokken is bij de 
uitvoering van ANLb 

Als zelfstandig ondernemer ten dienste van 
Coöperatie Boeren met Natuur 

    is flexibel en werkt 
efficiënt en zelfstandig 

binnen beleids- en 
financiële kaders 

In staat om in goede samenwerking zelfstandig 
projecten uit te voeren, en binnen de juiste kaders 

een voortrekkers rol te vervullen 

    Beschikt over goede 
organisatorische 

eigenschappen 

Ruime ervaring met de praktische uitvoering van 
projecten zoals Bloeiend Bedrijf, Functieverandering 

of Collectief akkervogelbeheer 

    Beschikt over goede 
communicatieve 
vaardigheden  

Ervaring met opstellen plannen (oa inrichtings- en 
beheerplannen), bouwen website (oa 
www.boerenmetnatuur.nl) en schrijven van 
persberichten, artikelen, folders en andere 
publicaties  

    Kan evaluatiegesprek 
voeren met deelnemers  

Ervaring in leidinggevende functies en het nemen 
van het voortouw bij de uitvoering van projecten 

    heeft een uitgesproken 
proactieve houding, 
gericht op realisatie van 

de doelstellingen van het 
project 

Enthousiast en gedreven bij de realisatie van de 
juiste doelen met een sterk 
verantwoordelijkheidsgevoel voor het eindresultaat 

    heeft kennis van het 
agrarisch bedrijf 

Thuis in de agrarische sector 

    komt afspraken na en is in 

staat een 

vertrouwensband met de 
mensen op te bouwen 

Ruime ervaring met succesvolle 

samenwerkingsprojecten…. 

    heeft gevoel voor 
bestuurlijke verhoudingen 

…. met tal van maatschappelijke organisaties en 
bestuurlijke belangen. 

    heeft kennis van 
bestaande regelingen op 
het gebied van agrarisch 
natuur- en 
landschapsbeheer 

Bekend met lopende en nieuwe regelingen voor 
agrarisch natuur- en landschapsbeheer 
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    heeft geen 9 tot 5 
mentaliteit 

… en niet van maandag tot vrijdag. 

    Affiniteit met 

geautomatiseerde 
gegevensverwerking 

Naast Microsoft-pakketten zoals Word, Excel of 

Powerpoint ook ervaring met Toolkit en nieuwe 
Crop-r pakket   

    In bezit rijbewijs B …..en een auto. 

Veldmedewerker Pieter Puts 

Bij voorkeur minimaal 
MBO denk- en werkniveau 

en 3 jaar ervaring in 
vergelijkbare 
werkzaamheden 

HBO diploma 1999, Sinds 2001 werkzaam in HBO-
functies. 

    

Bij voorkeur ervaring met 
vergelijkbare 
werkzaamheden 

(contacten met agrariërs 
en overige lokale 
gebiedspartijen en 
beschikt over basiskennis 

van natuur en landschap) 

Bij LLTB Advies/Area projectleider Agrarisch 

Natuurbeheer (SAN/SN) 

    

Beschikking over een 
breed 'netwerk', binnen de 
groene sector (lokaal) 

Als vrijwilliger actief in groene netwerk. Tevens als 
professional netwerk opgebouwd. 

    

Goede contactuele 
eigenschappen om 
contacten te leggen en 

beheercontracten af te 
sluiten met de 
boeren/deelnemers. 

Van 2001-2005 veel contracten afgesloten m.b.t. 
ANB.   

    

Goede contactuele 
eigenschappen om een 

goede relatie op te 
bouwen met 
maatschappelijke partijen 
in het gebied.  

Actief in het groene sector en veel contacten 
opgebouwd. 

    
Commerciële 
vaardigheden Sinds 2011 eigen Advies/projectbureau.  

    

Kennis van gebied 
specifieke situatie om te 
beoordelen of en welke 
landelijke pakketten 
ingezet kunnen worden 
voor het beheer. 

Grote gebiedskennis (o.a. landinrichtingsprojecten) 
en praktische kennis (agrarisch) natuurbeheer 

    

Pakketvoorwaarden van 
beheerpakketten kunnen 
uitleggen en (ecologisch) 
onderbouwen aan boeren 
/ deelnemers Praktische kennis ANB en agrarische sector 

    

Inpasbaarheid van 
maatregelen in 
bedrijfsspecifieke situatie 
kunnen verwoorden naar 
boeren / deelnemers. Praktische kennis ANB en agrarische sector 

    

Heeft de kwaliteit om 

uitleg te geven over 
contractvoorwaarden en 
controle en sanctieprotocol Praktische kennis ANB en agrarische sector 

    

Bezit voldoende inhoudelijke en gebiedskennis om een bijdrage te kunnen leveren 

aan de beheerstrategie en beheerpakketten voor het gebied (en rekening 
houdend met agrarische bedrijfsvoering) 

    

Is geen bestuurslid van 
een organisatie die 
betrokken is bij de Geen bestuursfunctie op gebied van ANB 

http://www.scan-collectieven.nl/
http://www.scan-collectieven.nl/


 

KHB bijlagen versie 2.1 

 

WWW.SCAN-COLLECTIEVEN.NL  INFO@SCAN-COLLECTIEVEN.NL  POSTBUS 186, 9200 AD DRACHTEN 

uitvoering van ANLb 

    

is flexibel en werkt 
efficiënt en zelfstandig 
binnen beleids- en 

financiële kaders Ja 

    

Beschikt over goede 
organisatorische 
eigenschappen Ja 

    

Beschikt over goede 
communicatieve 
vaardigheden  keukentafel gesprekken, presentaties voor publiek 

    
Kan evaluatiegesprek 
voeren met deelnemers  ruime ervaring met keukentafelgesprekken 

    

heeft een uitgesproken 
proactieve houding, 
gericht op realisatie van 
de doelstellingen van het 
project ja 

    
heeft kennis van het 
agrarisch bedrijf Afkomstig uit sector en agrarische opleidingen 

    

komt afspraken na en is in 
staat een 
vertrouwensband met de 
mensen op te bouwen 

Persoonlijk contact met deelnemers en advies op 
maat 

    
heeft gevoel voor 
bestuurlijke verhoudingen Voor diverse landinrichtingscommissies gewerkt  

    

heeft kennis van 
bestaande regelingen op 

het gebied van agrarisch 
natuur- en 
landschapsbeheer Voorheen adviseur Agrarisch Natuur Beheer geweest.  

    
heeft geen 9 tot 5 
mentaliteit Flexibele tijdsinzet. 

    

Affiniteit met 
geautomatiseerde 

gegevensverwerking CROP-R, GIS, WORD, EXCELL 

    In bezit rijbewijs B ja 

Directeur Bram Derikx 

Op geïnspireerde en 

overtuigende wijze 
leidinggeven aan 
Natuurrijk limburg 

uitdragen duidelijke toekomstvisie (col. Agr. Nat. 
beheer/Natuurbeheer/Gebiedsontwikkeling/Projecten)   

    

Ambassadeur zijn van de 
missie en visie van 
Natuurrijk limburg naar 

alle relevante partijen 

Positie verworven met NaLi binnen relevante 

netwerken (provincie voorop) 

    

Een bouwer, motivator, 
communicator en 
ondernemer 

Nali is uitgegroeid tot volwassen organisatie met 
groeipotentie, zowel inhoudelijk als commercieel 

    

Bij voorkeur HBO denk- en 
werkniveau en 3 jaar 
ervaring in vergelijkbare 
werkzaamheden 

WO diploma 2004 + 3-4 jaar leidinggevende ervaring 
(Arvalis/NaLi) 

    

Ervaring met 
representatie, 

leidinggevende 
kwaliteiten. 

sinds 2011 management Arvalis en sinds oktober 
2012 management/directie NaLi 

    

Beschikking over een 
breed ‘netwerk’, binnen de 
groene sector 

bekendheid binnen provinciaal en nationaal netwerk 
(SCAN, TBO's, PL, IKL etc) 

    

Vertaalslag kunnen maken 
van doelstellingen naar 
functies en belangen 

Strategisch inzicht om 
belangen/functies/gebiedspartijen af te wegen en 
optimaal te benutten voor realisatie eigen 
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gebiedspartijen  doelstellingen 

    

Bij voorkeur ervaring bij 
een vergelijkbare 
organisatie  sinds oprichting (en bij totstandkoming) betrokken 

    

Hij/zij beschikt over goede 
contactuele vaardigheden 
en overtuigingskracht 

in staat om netwerken/belangengroepen te 
mobiliseren en mee te nemen naar gewenste doel 

    

Hij/zij heeft capaciteiten 

voor inspirerend 
leiderschap 

enthousiasmeren van collega's door individuele 
kwaliteiten optimaal te benutten 

    

Binnen de organisatie 
streeft hij/zij na om ieders 
kwaliteiten optimaal te 
benutten zie hiervoor 

    

De directeur is samen met 
de voorzitter 
eindverantwoordelijk voor 
het functioneren van de 

organisatie 

op deze wijze hebben we de laatste jaren reeds 

gefunctioneerd 

    

Goede schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheid  

in staat om duidelijk en leesbare 
businessplannen/jaarverslagen/overige documenten 
te produceren 
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Bestuurders 

 

Portefeuile 

Bestuurder 

Naam 

Bestuurder 

Gewenste profiel bestuurder (ideaalbeeld) Kennis en 

ervaring 

bestuurder 

(invullen 

door 

collectief) 

ANV's  Cep Smeets Voorkeur voor HBO denk- en werkniveau 
 

  
Wonend in het werkgebied van het collectief 

 

  
Beschikken over een netwerk in de regio in het 

groene domein 

 

  
Aantoonbaar belangstelling voor, en kennis van 

landbouw, flora/fauna en/of landschap 

 

  
Brede maatschappelijke kijk op de (duurzame) 

ontwikkeling van de landbouw in het landelijk 

gebied 

 

  
Bestuurlijke ervaring op ANV niveau en een 

team player die over voldoende communicatieve 

vaardigheden beschikt 

 

  
Proactieve houding in de verbindende rol tussen 

ANV's en collectief 

 

Kennis en 

kwaliteit 

beheer 

Ton Lenders Voorkeur voor HBO denk- en werkniveau 
 

  
Wonend in het werkgebied van het collectief 

 

  
Beschikken over een netwerk in de regio in het 

groene domein 

 

  
Aantoonbaar belangstelling voor, en kennis van 

landbouw, flora/fauna en/of landschap 

 

  
Brede maatschappelijke kijk op de rol van de 

landbouw in natuurbeheer 

 

  
Bestuurlijke ervaring en een team player zijn die 

over voldoende communicatieve vaardigheden 

beschikt 

 

  
Proactieve houding en een oog voor 

mogelijkheden voor verbetering van de 

uitvoering van agrarisch natuurbeheer 

 

Financiën 

en 

kwaliteit 

organisatie 

Herman 

Vrehen 

Voorkeur voor HBO denk- en werkniveau 
 

  
Wonend in het werkgebied van het collectief 

 

  
Beschikken over een netwerk in de regio in het 

groene domein 

 

  
Aantoonbaar belangstelling voor, en kennis van 

landbouw, flora/fauna en/of landschap 

 

  
Bestuurlijke ervaring en een team player zijn die 

over voldoende communicatieve vaardigheden 

beschikt 

 

  
Bij voorkeur een financiële of bedrijfskundige 

achtergrond 

 

  
Ervaring met de financiën van stichtingen en/of 

verenigingen 

 

  
Proactieve houding en een oog voor 
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mogelijkheden voor verbetering van de 

organisatie 

Landbouw John 

Verhoijsen 

Voorkeur voor HBO denk- en werkniveau 
 

  
Wonend in het werkgebied van het collectief 

 

  
Aantoonbaar belangstelling voor, en kennis van 

landbouw, flora/fauna en/of landschap 

 

  
Brede maatschappelijke kijk op de (duurzame) 

ontwikkeling van de landbouw in het landelijk 

gebied 

 

  
Bestuurlijke ervaring en een team player zijn die 

over voldoende communicatieve vaardigheden 

beschikt 

 

Water Theo 

Hanssen 

Voorkeur voor HBO denk- en werkniveau 
 

  
Wonend in het werkgebied van het collectief 

 

  
Beschikken over een netwerk in de regio in het 

groene en blauwe domein 

 

  
Aantoonbaar belangstelling voor, en kennis van 

beleid en uitvoering van doelen mbt water en de 

samenhang daarvan met landbouw, flora/fauna 

en/of landschap 

 

  
Kijk op de realisate van waterdoelen door de 

landbouw  

 

  
Bestuurlijke ervaring en een team player zijn die 

over voldoende communicatieve vaardigheden 

beschikt 

 

Particulier 

grondbezit 

Frederik 

Nijpjes 

Voorkeur voor HBO denk- en werkniveau 
 

  
Wonend in het werkgebied van het collectief 

 

  
Beschikken over een netwerk in de regio in het 

groene domein 

 

  
Aantoonbaar belangstelling voor, en kennis van 

landbouw, flora/fauna en/of landschap 

 

  
Proactieve houding in de verbindende rol tussen 

particulier grondbezit en collectief 

 

  
Bestuurlijke ervaring en een team player zijn die 

over voldoende communicatieve vaardigheden 

beschikt 

 

Voorzitter Pieter van 

Melick 

Ervaring met representatie, leidinggevende 

kwaliteiten 

 

  
Beschikking over een breed ‘netwerk’, binnen de 

groene sector 

 

  
Wonend in het werkgebied van het collectief 

 

  
Aantoonbaar belangstelling voor  landbouw, 

flora/fauna en/of landschap 

 

  
Bestuurlijke ervaring met een brede 

maatschappelijke kijk op de (duurzame) 

ontwikkeling van de landbouw in het landelijk 

gebied 

 

  
Goede en kritische sparring partner voor 

personeel en overige bestuursleden 

 

  
Als woordvoerder namens de organisatie en als 

onderhandelaar met derden beschikt hij/zij over 

goede contactuele vaardigheden en 
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overtuigingskracht (inspirerend leiderschap) 
  

Binnen de organisatie streeft hij/zij na om ieders 

kwaliteiten optimaal te benutten ten diensten 

van de organisatie als geheel (samenbindend 

leiderschap) 

 

  
De voorzitter is eerstverantwoordelijk voor het 

functioneren van de organisatie en is wekelijks 

(min. 2u/wk) beschikbaar. 
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 Bijlage 15:  

Deelnemerbegeleiding 2017 
 

Waar doen we het voor? 

 

De werkzaamheden en doelbereik collectief zijn alleen buiten zichtbaar, en in handen van 

de deelnemer, niet op een stuk papier of scherm. Deze instructie is een houvast voor de 

veldmedewerker. De veldmedewerker geeft aandacht aan de passie, het werk en de 

kennis van de deelnemer. De veldmedewerker bespreekt open de wensen en 

mogelijkheden en probeert de deelnemer een steeds een stukje verder te helpen om het 

beheer effectiever te maken en het plezier van de deelnemer bij het beheer en resultaat 

daarvan groter. Je helpt de deelnemer leren en ervaren. Elke deelnemer is anders en de 

kunst van de veldmedewerker is kijken wat voor deze deelnemer werkt en hoe hij op zijn 

eigen manier een positieve bijdrage kan leveren.  

 
Het grootste risico is te blijven hangen in enthousiasme en vrijblijvendheid. Effectiviteit is 

ook goede afspraken maken en weten wanneer actie of contact met de deelnemer of een 

andere partij nodig is. Daarom hebben we handige tools, ook voor de deelnemers, om 

afspraken en resultaten eenvoudig vast te leggen, en voor iedereen op elk moment 

inzichtelijk te maken. Dit maakt je taken als veldmedewerker ook makkelijker te 

managen. 

 

Wie is de veldmedewerker 

 

Functieprofiel kwaliteitshandboek 

• Bij voorkeur minimaal MBO denk- en werkniveau en 3 jaar ervaring in vergelijkbare 

werkzaamheden 

http://www.scan-collectieven.nl/
http://www.scan-collectieven.nl/


 

KHB bijlagen versie 2.1 

 

WWW.SCAN-COLLECTIEVEN.NL  INFO@SCAN-COLLECTIEVEN.NL  POSTBUS 186, 9200 AD DRACHTEN 

• Bij voorkeur ervaring met vergelijkbare werkzaamheden (contacten met agrariërs en 

overige lokale gebiedspartijen en beschikt over basiskennis van natuur en landschap) 

• Beschikking over een breed 'netwerk', binnen de groene sector (lokaal) 

• Goede contactuele eigenschappen om contacten te leggen en beheercontracten af te 

sluiten met de boeren/deelnemers. 

• Goede contactuele eigenschappen om een goede relatie op te bouwen met 

maatschappelijke partijen in het gebied. 

• Commerciële vaardigheden 

• Kennis van gebied specifieke situatie om te beoordelen of en welke landelijke 

pakketten ingezet kunnen worden voor het beheer. 

• Pakketvoorwaarden van beheerpakketten kunnen uitleggen en (ecologisch) 

onderbouwen aan boeren / deelnemers 

• Inpasbaarheid van maatregelen in bedrijfsspecifieke situatie kunnen verwoorden naar 

boeren / deelnemers. 

• Heeft de kwaliteit om uitleg te geven over contractvoorwaarden en controle en 

sanctieprotocol 

• Bezit voldoende inhoudelijke en gebiedskennis om een bijdrage te kunnen leveren 

aan de beheerstrategie en beheerpakketten voor het gebied (en rekening houdend 

met agrarische bedrijfsvoering) 

• Is geen bestuurslid van een organisatie die betrokken is bij de uitvoering van ANLb 

• is flexibel en werkt efficiënt en zelfstandig binnen beleids- en financiële kaders 

• Beschikt over goede organisatorische eigenschappen 

• Beschikt over goede communicatieve vaardigheden 

• Kan evaluatiegesprek voeren met deelnemers 

• heeft een uitgesproken proactieve houding, gericht op realisatie van de doelstellingen 

van het project 

• heeft kennis van het agrarisch bedrijf 

• komt afspraken na en is in staat een vertrouwensband met de mensen op te bouwen 

• heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen 

• heeft kennis van bestaande regelingen op het gebied van agrarisch natuur- en 

landschapsbeheer 

• heeft geen 9 tot 5 mentaliteit 

• Affiniteit met geautomatiseerde gegevensverwerking 

• In bezit rijbewijs B 

 

Beoogde resultaten deelnemerbegeleiding 2017: 

 

• De veldmedewerker heeft kennis gemaakt met al zijn/haar deelnemers; 

• De deelnemer weet wanneer hij/zij contact moet opnemen met de veldmedewerker; 

• De staat van de beheereenheden is vastgelegd in BOOM (schouw); 

• Het beheerplan is vastgelegd in BOOM;  

 

Wat gaat de veldmedewerker dan doen in 2017: 

 

1. Kennis maken met de deelnemer, voor zover nog niet gebeurd; 

2. Met de deelnemer de gezamenlijke doelen bepalen en wederzijdse verwachtingen 

bespreken: maak dit concreet met afspraken; 

3. De staat van de elementen bepalen en met foto’s en tekst vastleggen in BOOM; 

4. Het beheerplan samen met de deelnemer opstellen en vastleggen in BOOM. 

 

Hoe gaat de veldmedewerker dit doen? 

 

Er komt een apart offerteverzoek voor elke veldmedewerker, met daarin bovengenoemde 

taken en een indeling van deelnemers naar begeleidingsbehoefte, met het doelbereik 

voor ogen. Zie onderstaande grafiek. De parels zijn parels omdat ze op goede plekken 

liggen, het beheer al goed op orde is en resultaten al worden geboekt. Deze parels 

behoeven een zekere begeleiding, maar omdat passie en kennis al hoog is, hoeft die 
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begeleiding niet intensief te zijn, wél heel effectief. De zandkorrels die parels kunnen 

worden vragen het meeste aandacht omdat we hier het meeste denken te kunnen 

bereiken: in vergelijking met andere ANLb locaties zit hier veel potentie om goede 

resultaten te boeken, en goed beheer kan hier een groot effect op hebben. De deelnemer 

is enthousiast, maar heeft de kennis niet/weet deze niet goed toe te passen. Er zijn ook 

zandkorrels die zandkorrels blijven. Enthousiaste mensen die leuke dingen doen, maar 

niet op de plekken waar het potentiële doelbereik groot is. Het is belangrijk deze mensen 

enthousiast te houden, middels beperkte, effectieve begeleiding. Tot slot hebben we 

modder. De locaties waar nauwelijks doelbereik is te verwachten, het beheer (meestal 

maar een enkel element) dat ook weinig potentie heeft, vaak gecombineerd met een lage 

motivatie van de deelnemer. Naar deze deelnemers gaat de minste aandacht uit. Dit 

betekent niet dat ze buiten beeld raken, want zijn ook nog de veldexcursies en 

informatiebijeenkomsten waar ze wellicht toch langzaamaan enthousiaster worden.  
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