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1 Gegevens 

Hoe ziet de organisatie van een collectief eruit? Klik  hier 

 

1.1 Gegevens collectief 

Samenstelling van het collectief 

Het collectief beslaat het werkgebied van de volgende ANV(‘s):  

• Vereniging Innovatief Platteland (Noord Limburg) 

• Plattelandscoöperatie Peel en Maas regio (Midden Limburg West); 

• Coöperatie Boeren met Natuur (Midden Limburg Oost); 

• Coöperatie Natuurrijk Limburg Zuid 

Deze ANV’s vormen de uitvoeringscollectieven binnen het collectief Coöperatie Natuurrijk Limburg. 

 

 

http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/762859/1_1.html
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Rechtsvorm collectief (En daarmee de relatie met de leden/ deelnemers) 

Natuurrijk Limburg is het collectief voor de provincie Limburg met de rechtsvorm Coöperatie 

(coöperatieve vereniging u.a.). 

Volledig rechtsbevoegde persoon 

De voorzitter en directeur van Natuurrijk Limburg zijn de volledig rechtsbevoegde persoon. 

Gebied waarop het collectief zich richt 

Het collectief beslaat het gehele oppervlak van de provincie Limburg: 2.209 km² (waarvan 58  km² 

water). 

Aandachtsgebieden collectief (inclusief leefgebieden en beheertypen) 

Het collectief Limburg richt zich op alle vier de leefgebieden, waarbij het zwaartepunt ligt bij de 

leefgebieden droge- en natte dooradering. In totaal gaat het om: 

• Leefgebied open grasland met daarbinnen het beheertype weidevogels; 

• Leefgebied open akker met daarbinnen de beheertypen voor broedende akkervogels, voor 

overwinterende akkervogels en voor hamsters en subbeheertype voor kraanvogel; 

• Leefgebied natte dooradering  met daarbinnen de beheertypen voor doelsoorten in een nat 

• mozaïek van lijnvormige wateren en voor doelsoorten in een nat mozaïek van puntvormige 
wateren en het subbeheertype voor donker pimpernelblauwtje; 

• Leefgebied droge dooradering  met daarbinnen de beheertypen voor doelsoorten in een droog 
mozaïek van struwelen en ruigten en voor doelsoorten in een droog mozaïek van bomenrijen 
en singels en het subbeheertype amfibieën droog. 

Met deze beheertypen richt het collectief zich op de instandhouding van een  aantal belangrijke 

Europese doelsoorten waar het Limburgs aandeel in landelijk doelbereik minstens meer dan 10% voor 

bedraagt. Het gaat om grauwe klauwier (20%), blauwe kiekendief (20%), kraanvogel (75%), bever (10%), 

hamster (100%), hazelmuis, (100%), ingekorven vleermuis (100%), grijze grootoorvleermuis (30%)), 

gaffellibel (100%), rivierrombout (20%), donker pimpernelblauwtje (100%), spaanse vlag (90%), vliegend 

hert (75%), boomkikker (75%), poelkikker (25%), kamsalamander (15%), heikikker (10%), 

geelbuikvuurpad (100%), vroedmeesterpad (100%), knoflookpad (15%) en drijvende waterweegbree 

(10%). 

 

 

Bijlagen 

Bijlage 1: Begrenzing plangebied 

Bijlage 2: Statuten 

Bijlage 3: Beschrijving Natuurrijk Limburg 

Bijlage 4: Samenstelling bestuur 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vierkante_kilometer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vierkante_kilometer
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Bijlage 5: Functieprofielen bestuurders/medewerkers 

 

1.2 De organisatie 

Welke functies worden binnen het collectief onderscheiden? Voor een overzicht klik hier. 

Welke functies worden binnen het collectief onderscheiden? 

Coöperatie Natuurrijk Limburg heeft, op basis van door SCAN opgestelde functieprofielen, een: 

- Bestuur met portefeuillehouders; 

- Een directeur 

- Een projectleider; 

- Een coördinator; 

- Een projectmedewerker 

- Een controller;  

- Meerdere veldmedewerkers, waarvan vijf permanent; 

 

 
 

De rollen en verantwoordelijkheden per onderdeel zijn uitgewerkt in dit kwaliteitshandboek. Dit is 

samengevat in een verantwoordelijkhedentabel (bijlage 6).  

 

http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/762862/1_2.html
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Wijze waarop de financiële aansprakelijkheid van bestuurders van het collectief is gedekt 

Het collectief heeft een beroeps-, bestuurders- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 

Vast aanspreekpunt voor betaalorgaan 

Projectleider (in samenwerking met projectmedewerker) 

Vast aanspreekpunt voor deelnemers 

Veldmedewerkers 

Bijlage 

Bijlage 6: verantwoordelijkhedentabel 

 

 

 



 

10 
 

1.3 Mandaten binnen het collectief 

Mandaat voor het invoeren van data in het financiële en administratieve systeem.  

Medewerker heeft mandaat van het bestuur en tevens mandaat/goedkeuring van de betreffende deelnemer voor 

het invoeren en wijzigen van gegevens in de perceelsregistratie  

Veldmedewerkers 

Mandaat voor het uitvoeren van betalingsopdrachten. 

Directeur beoordeelt facturen inhoudelijk en zet door naar boekhouder. Boekhouder boekt facturen in en zet deze 

gereed voor betaling. Directeur checkt op correctheid voor akkoord. Boekhouder zet ze door naar bestuurder 

financiën. Bestuurder financiën geeft vervolgens akkoord (of niet) voor betaling. Directeur en controller voeren tot 

slot fysieke betaling uit met twee handtekeningen (aparte pasjes). 

Mandaat voor het uitvoeren van schouw. 

Medewerker heeft  mandaat van het bestuur om op basis van een door het bestuur vastgestelde schouwprotocol 

te schouwen bij deelnemers waar een deelnemerscontract mee is afgesloten 

Schouwcommissie en veldmedewerkers 

Mandaat voor het opleggen van sancties n.a.v. de schouw en het doorsanctioneren van 

sancties vanuit de subsidieverstrekker 

Medewerker heeft mandaat om met instemming/paraaf of handtekening van een daartoe bevoegd bestuurslid 

en/of de daartoe gedelegeerde directeur Natuurrijk Limburg sancties die voortvloeien uit de schouw op te leggen 

aan de deelnemer en om sancties die volgen uit de sancties vanuit de subsidieverstrekker door te berekenen, 

conform afspraken in de beheerovereenkomst 

Controller 

Mandaat voor het ondertekenen van de intentieverklaring voorintekening.  

Medewerker heeft mandaat om namens het bestuur een intentieverklaring voorgenomen beheer tijdens de 

voorintekening in 2014/2015 te ondertekenen 

Veldmedewerkers 
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Mandaat voor het onderteken voor een tussentijdse wijziging in de beheerafspraken*) 

Medewerker heeft mandaat om kleine wijzigingen in de deelnemerscontracten aan te brengen voor zover die 

betrekking hebben op het lopende jaar, ecologisch verantwoord zijn en minimale verhoging van de beheerkosten 

met zich meebrengen (bedrag of percentage afspreken) op voorwaarde dat deelnemer instemt met de wijziging1 

Regionaal coördinator en projectleider collectief.        

 

 

 

 

 

                                                                        

*) Is altijd een tweezijdig wijzigen van contracten, passend binnen de gebiedsaanvraag – zie ook paragraaf 4.1 

Beheercontracten 
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2 Interne audit en geschillen 

2.1 Kwaliteitsborging met interne audit 

Wat is een interne audit? Waarom, wanneer en door wie wordt deze uitgevoerd? Klik  hier 

Hoe wordt gewerkt met de interne audit? 

Hoe wordt de interne audit uitgevoerd? 

Interne audit vindt doorlopend plaats, doordat eventuele knelpunten in de praktijk naar voren komen en 

besproken worden in maandelijks ‘knappe koppen’ overleg tussen directeur, projectcoördinator en 

projectleider(s). De jaarlijkse interne audit komt hiermee te vervallen. 

 

Driejaarlijks:: 

- Elk 3de  jaar bilateraal met een ander collectief of andere organisatie of met een groep collectieven 

een controle van interne processen conform door SCAN aangeleverde checklist (bijlage 7). 

Hoe worden de resultaten doorgevoerd ter verbetering van de organisatie: 

De leer- cq verbeterpunten naar aanleiding van de interne audits en de besluiten voor wijzigingen in de praktijk, 

worden doorgevoerd in de (werk)organisatie 

- De medewerkers van het collectief welke direct te maken krijgen met de wijzigingen, krijgen 

middels een persoonlijk gesprek een  toelichting hoe hun werkwijze wordt aangepast en hoe dat 

wordt geëvalueerd. Hetzelfde geldt voor het bestuur of individuele bestuursleden. 

- Na afloop volgt altijd een bespreking met alle betrokken partijen over de bevindingen en resultaten. 

Besproken (en vastgelegd) wordt hoe wijzigingen doorgevoerd worden in de praktijk, wie waarvoor 

verantwoordelijk is en er wordt geëvalueerd of de wijzigingen het gewenste resultaat opleveren. 

Deze besprekingen zijn zoveel mogelijk een agendapunt bij reguliere overleggen.  

- Alle betrokkenen krijgen per e-mail of op papier het verslag van de interne audit. 

- Het bestuur geeft goedkeuring over het eventueel aangepaste kwaliteitshandboek. Dit wordt 

verwerkt in het verslag van de bestuursvergadering. 

Hoe worden de resultaten van de interne audits vastgelegd in het administratieve systeem? 

Beoordeel daarbij ook of de wijzigingen gevolgen hebben voor het kwaliteitshandboek. Wie 

voert deze wijzigingen door? 

De resultaten van de interne audit worden besproken met de medewerkers. Daarbij zal bekeken worden 

of de conclusies aanleiding geven tot het wijzigen en optimaliseren van het kwaliteitshandboek door de 

uitvoeringsorganisatie "binnen" (regionale coördinator, projectleider, controller, directeur). Binnen het 

administratieve systeem zal het verslag van de interne audit (jaarlijks) en driejaarlijkse audit door de 

projectmedewerker geregistreerd worden. 

http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763505/2_1.html
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Bijlagen 

Bijlage 7: checklist interne audit 
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2.2 Geschillenprocedure 

Waarom heeft een collectief een geschillenprocedure? Klik  hier 

Hoe ziet de klachten- en geschillenprocedure er uit? 

Geef aan hoe het collectief haar klachtenprocedure en  interne geschillenprocedure heeft 

ingericht 

De deelnemer wordt voor het deelnemen aan de collectieve aanvraag geïnformeerd over de 

pakketvoorwaarden, beheervoorschriften, klachtenprocedure en geschillenprocedure. De 

klachtenprocedure is openbaar en kan door eenieder worden opgevraagd. De geschillenprocedure is 

enkel voor deelnemers/leden van het collectief. 

 

Klachtenprocedure: 

In geval van een klacht wordt een klachtendossier aangemaakt door de projectmedewerker, in overleg 

met projectleider, waarbij NAW-gegevens, omschrijving klacht, afhandeling, correspondentie, status 

e.d. worden ingevuld. Onderstaande stappen worden doorlopen: 

  

1 Indienen klacht 

Klachten worden telefonisch, schriftelijk of via elektronische communicatie ingediend bij de organisatie 

(ter attentie van projectleider). De projectleider bevestigt de klager schriftelijk dat de klacht in 

behandeling is genomen en dat hij binnen zes weken na indiening van de klacht een schriftelijke reactie 

ontvangt.  

 

2 Afhandeling klachten  

De projectleider bestudeert het dossier waarop de klacht betrekking heeft en verzamelt verder alle 

relevante informatie; wint eventueel nadere informatie in bij de klager, beoordeelt het dossier en de 

nader verkregen informatie en bekijkt deze in verhouding tot de argumenten van de klager,  bespreekt 

het dossier met de directeur en/of coördinator als check op de eigen interpretatie (vier ogen principe), 

neemt een standpunt in, informeert de klager schriftelijk en gemotiveerd over dit standpunt en legt het 

standpunt vast in het klachtdossier. 

 

Geschillenprotocol: 

De geschillenprocedure is bedoeld voor deelnemers agrarisch natuur- en landschapsbeheer en/of leden 

van het collectief. De meest voorkomende gevallen zijn: 

- Deelnemer is het niet eens met de afgesloten beheerpakketten, oppervlakten of locatie van 

afgesloten beheercontract; 

- Deelnemer is het niet eens met de uitkomst van controle of schouw; 

- Deelnemers zegt schade te ondervinden aan gewas, grond, oever, slootkant door een zelf 

afgesloten beheercontract. 

 

Tegen de contractvoorwaarden (beheereisen, aanvullende beheervoorschriften, hoogte vergoeding), 

vastgesteld door het bestuur, is geen beroep mogelijk. Hiermee is de deelnemer vooraf bekend en heeft 

ook voor akkoord getekend. 

http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763509/2_2.html
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We delen de geschillenprocedure in twee onderdelen in: 

- Bezwaar 

- Beroep 

 

Bezwarenprocedure 

Mocht een deelnemer/lid bezwaar hebben tegen een besluit van het collectief, dan kan deze bezwaar 

aantekenen. De procedure hiertoe ziet er als volgt uit: 

1. Betrokkenen moeten schriftelijk bezwaar maken bij de projectleider van het collectief 

2. In het bezwaarschrift moet in ieder geval vermeld zijn: 

- naam en adres en brs-nummer en/of KvK-nummer van betrokkene. 

- de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven. 

- een omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar wordt gemaakt of een omschrijving 

van de situatie waar betrokkenen problemen mee heeft. Zo mogelijk een kopie van de 

beslissing bijvoegen of ander bewijsmateriaal 

- de redenen waarom betrokkene bezwaar maakt. 

- handtekening.  

3. Het collectief zal het bezwaar in behandeling nemen, mits:  

- de bezwaarmaker direct betrokkene is; 

- de bezwaarmaker binnen de gestelde termijn bezwaar heeft gemaakt; 

4. Indien het bezwaar een handeling betreft van een bepaald bestuurslid, dan is betreffend 

bestuurslid niet betrokken bij de behandeling van het bezwaar, maar wordt als betrokkene 

gehoord.  

5. Het collectief kan betrokkene(n) vragen om een mondelinge toelichting. In geval van 

(vermeende) schade, kan het collectief ter plaatse in het veld gaan kijken. In de beoordeling van 

het bezwaar kan het collectief ook deskundigen raadplegen. 

6. Het collectief zal binnen zes weken, na ontvangst (dagtekening) van het bezwaarschrift, 

beslissen. De betrokkene ontvangt de beslissing schriftelijk of via de email. Het collectief geeft 

bij de bekendmaking een onderbouwing van het besluit. De beslissing wordt genomen onder 

verantwoordelijkheid van het bestuur (of verantwoordelijk portefeuillehouder) 

7. Is betrokkene het niet eens met de beslissing, dan kan binnen zes weken na de beslissing 

(dagtekening) in beroep worden gegaan (beroepsprocedure). 

8. Een bezwaar heeft geen opschortende werking op de uitvoering van het besluit. 

 

Beroepsprocedure   

Indien bezwaarmaker het niet eens is met de beslissing van het collectief kan deze in beroep gaan tegen 

de beslissing. Hiertoe is de beroepsprocedure van toepassing. 

 

Procedure: 

1. Betrokkene moet schriftelijk beroep indienen bij de beroepscommissie van het collectief 

2. In het beroepschrift moet in ieder geval vermeld zijn: 

- naam en adres en brs-nummer en/of KvK-nummer van betrokkene. 

- de datum waarop het beroepschrift is geschreven. 

- een omschrijving van de beslissing waartegen beroep wordt aangetekend. Zo mogelijk een 

kopie van de beslissing bijvoegen. 

- de redenen waarom betrokkene beroep instelt. 

- handtekening.  

3. De commissie kan een beslissing nemen op basis van de bewijsstukken, maar kan ook 
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betrokkene(n) vragen om een mondelinge toelichting of deskundigen raadplegen. 

4. De commissie geeft binnen zes weken, na ontvangst (dagtekening) van het beroepschrift een 

bindend advies aan het bestuur van het collectief. Het bestuur neemt op basis van het advies 

een besluit. De betrokkene ontvangt de beslissing schriftelijk of via de email. De commissie 

geeft bij de bekendmaking de reden aan waarom een bepaalde beslissing is genomen. Het 

besluit is bindend. Er is geen verder beroep mogelijk. 

5. Een beroep heeft geen opschortende werking op de uitvoering van het besluit. 

 

De hierboven genoemde beroepscommissie bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen met: 

- Ecologische achtergrond (1 persoon) 

- Agrarische achtergrond (1 persoon) 

- Maatschappelijke of juridische achtergrond (1 persoon) 

De mogelijk wordt onderzocht om de beroepscommissie gezamenlijk in te richten met een ander 

collectief of andere collectieven. De beroepscommissie wordt voor onbepaalde tijd aangesteld en zal 

indien nodig in actie komen. 

 



 

18 

 

 
 

 

 

Administratie & Financieel 

beheer



 

19 
 

3 Administrat ie & Financieel beheer 

3.1 Het administratief beheer systeem 

Wat is het administratief beheersysteem? Klik  hier 

Welk administratief beheersysteem wordt door het collectief gebruikt? 

Het systeem dient te voldoen aan de criteria die door RvO en de Provincies worden gesteld aan data-uitwisseling. 

SCAN GIS, SCAN Office en SCAN Finance  

 

 

 

http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763511/3_1.html
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3.2 Uitvoering administratie 

Wie is verantwoordelijk voor de administratie? Klik hier voor een toelichting 

Hoe wordt de administratie van het collectief uitgevoerd en door wie? 

Wie is/ zijn binnen het bestuur eindverantwoordelijk voor het financiële en administratieve 

beheer? 

De bestuurder met portefeuille Financiën.  

Als het financiële en administratieve beheer volledig door het collectief zelf wordt uitgevoerd: 

Geef per deelsysteem aan door wie (functie): 

• Office: (deelnemersregistratie/relatiebeheersysteem): Projectmedewerker verantwoordelijk voor 

het systeem, coördinator, projectleider en veldmedewerkers gebruiken het systeem 

• Finance (financiële administratie): Controller verantwoordelijk en voor het controleren en akkoord 

geven voor betalingen de directeur en projectleider  

• GIS (beheerregistratie op perceelsniveau): projectmedewerker en voor het controleren en 

bewaken zorgvuldigheid de projectleider (periodiek controle/steekproef).  

Als onderdelen van het financiële en administratieve beheer samen worden uitgevoerd met 

andere collectieven: 

N.v.t. 

Als een deel van het financiële en administratieve beheer wordt uitbesteed aan derden: 

Uitgangspunt: alle veldmedewerkers die niet de gebiedscoördinator van een uitvoeringscollectief zijn, 

zijn derden die rechtstreeks afspraken maken met het collectief (dus niet het uitvoeringscollectief/ANV). 

 

De deelsystemen deelnemersregistratie/relatiebeheersysteem en beheerregistratie op perceelsniveau 

worden ook gebruikt door derde veldmedewerkers. Het betreft medewerkers van IKL, zelfstandige 

bureaus en overige externe experts. 

 

Voorafgaand aan de afspraken wordt een schriftelijke werkinstructie overhandigd aan de betreffende 

veldmedewerkers. Daarnaast wordt een mondelinge instructie gegeven. Uiteraard zal ook hier een 

steekproefsgewijze controle op kwaliteit en zorgvuldigheid plaatsvinden door de projectleider. 

http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763513/3_2.html
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Anders 

n.v.t. 

Geef ook aan hoe wordt gezorgd voor back-ups van deze systemen/ informatie 

Automatisch via SCAN Office 

Voor welke administratieve taken is uitdrukkelijk goedkeuring van het bestuur noodzakelijk? 

- Indienen gebiedsaanvraag 

- Werkwijze betalingen 

- Geschillenprocedure 

- Schouwprocedure 

- Type sanctiemaatregel bepalen 

- Wijzigingen beheerplan zoals omschreven in § 7.4 

 

Goedkeuring word vastgelegd in bestuursbesluiten (verslag bestuursvergaderingen) en/of vaststellen 

van protocollen/werkwijzen. Deze besluiten worden vastgelegd in het SCAN ICT systeem. 

Tot welk bedrag zijn zelfstandige betalingen door de medewerker gelimiteerd? 

€ 5.000,- 

Beschrijf de werkwijze m.b.t. wijzigingen in perceelsregistratie 

De projectmedewerker zorgt ervoor dat de perceelsregistratie op gezette momenten wordt ‘bevroren’. 

Op die momenten kunnen veldmedewerkers niets (meer) wijzigen. Alleen de projectmedewerker kan 

dan nog wijzigingen aanbrengen, op verzoek van veldmedewerker en in overleg met de projectleider of 

coördinator. Zo ook het last-minute beheer en pakketten als ruige mest. 

 

De perceelsregistratie wordt in ieder geval bevroren in de volgende periodes: 

- 2 weken vóór het indienen van de gebiedsaanvraag (15 mei) tot de beschikking van de 

gebiedsaanvraag (1 september) 

- Op 15 december vooraf aan het betreffende beheerjaar 

 

Accountantscontrole 

Ten behoeve van de verantwoording over de financiële activiteiten van het collectief zal jaarlijks een 

accountantscontrole plaatsvinden in maart. De daaruit vloeiende jaarrekening wordt vastgesteld door 
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de Ledenraad van het Collectief, onder leiding van de directeur. 

Wat wordt gearchiveerd in het administratieve beheersysteem van het 

collectief? 

Let op: de voor het Programma van Eisen verplichte documenten zijn vooraf ingevuld.  

 

Soort document Hoe lang bewaren Print of digitaal  Wie 

archiveert? 

Alle originele stukken m.b.t.  

de gebiedsaanvraag 

7 jaar na laatste  

betaling 

Origineel in print en 

voorzien van originele 

handtekening + digitaal 

Controller  

Lijst met deelnemers 7 jaar na laatste 

betaling 

Digitaal Projectmedewerker  

Deelnemerscontracten 7 jaar na laatste  

betaling 

Origineel in print 

en voorzien van 

originele 

handtekening + digitaal 

Projectmedewerker  

GIS gegevens m.b.t. 

contracten 

7 jaar na laatste  

betaling 

Digitaal Projectmedewerker 

Mutaties in 

beheercontracten 

7 jaar na laatste  

betaling 

Origineel in print en 

voorzien van originele 

handtekening + digitaal 

Projectmedewerker  

Mutaties in beheer t.o.v. 

gebiedsaanvraag (vóóraf!) 

7 jaar na laatste  

betaling 

Origineel in print en 

voorzien van originele 

handtekening + digitaal 

Projectmedewerker 

Resultaten interne audits 7 jaar na laatste  

betaling 

Digitaal  Projectmedewerker 

Betalingsopdrachten 7 jaar na laatste  

betaling 

Digitaal Controller 

Accountantscontrole 7 jaar na laatste  

betaling 

Origineel in print en 

voorzien van originele 

handtekening + digitaal 

Controller 

Gebiedsaanvraag 

Incl. onderliggende stukken 

7 jaar na laatste 

betaling 

Origineel in print en 

voorzien van originele 

Projectmedewerker 
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handtekening + digitaal 

Betaalverzoek 7 jaar na laatste 

betaling 

Origineel in print en 

voorzien van originele 

handtekening + digitaal 

Controller 

Schouwverslagen 7 jaar na laatste  

betaling 

Digitaal Projectmedewerker 

Resultaten en planning 

beheermonitoring 

7 jaar na laatste  

betaling 

Digitaal Projectmedewerker 

Contracten met derden 

 

 

 

Bestuursverslagen en –besluiten 

7 jaar na laatste 

betaling 

 

 

Oneindig 

Origineel in print en 

voorzien van originele 

handtekening + digitaal 

 

Digitaal 

Projectmedewerker 

 

 

 

Directeur 

 

3.3 Betaling deelnemers 

Wat wordt betaald aan de deelnemers en wanneer? Klik  hier 

Hoe wordt uitbetaling aan de deelnemers verricht? 

Let op: de voor het Programma van Eisen verplichte onderdelen zijn vooraf ingevuld.  

Aanvullende stukken zijn optioneel toe te voegen. 

De uitbetaling aan de deelnemers kent vier verschillende stappen tot en met verantwoording naar RVO 

 

1. Vaststellen beheervergoeding 

2. Opstellen betaaloverzicht 

3. Uitvoeren betalingen 

4. Opstellen totaaloverzicht per deelnemer 

 

1. Vaststellen beheervergoeding 

Met behulp van het SCAN ICT systeem kan jaarlijks bepaald worden op welke vergoeding elke 

deelnemer op basis van het uitgevoerde beheer recht heeft. Hierbij wordt rekening gehouden met 

eventuele korting als gevolg van uitkomst klachtenprocedure en/of geschillen. De uiteindelijke 

beheervergoeding wordt vastgesteld door de controller in samenwerking met de projectleider (4-ogen 

principe). Hiervoor wordt ook de perceelregistratie bevroren voor alle medewerkers behalve de 

projectmedewerker. 

 

2. Opstellen betalingsopdracht 

De betalingsopdracht wordt opgesteld met behulp van het SCAN ICT- systeem. Onderstaande punten 

http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763514/3_3.html
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worden tenminste opgenomen:  

- Naam begunstigde  

- Adres begunstigde  

- KVK nummer óf BIN/BSN nummer begunstigde  

- IBAN-rekeningnummer begunstigde  

- Het bedrag dat overgemaakt dient te worden  

- De termijnen van betalingen (indien van toepassing) 

- De prestaties conform achterdeurafspraak waarvoor de betalingen worden verricht       

- De naam en handtekening van degene die handelt namens het bestuur (automatisch 

gegenereerd als gevolg van accordering betalingsrun) 

 

Eventueel zal de lijst in de toekomst op basis van nieuwe inzichten aangevuld worden.  

De feitelijke betalingsopdracht wordt met het SCAN ICT-systeem (SCAN-office heeft hiertoe een 

standaardformat) opgesteld door de controller in samenwerking met de projectleider (4-ogen principe). 

De betalingsrun (verzameling van betalingsopdrachten) wordt geaccordeerd door de bestuurder die 

verantwoordelijk is voor financiën.  

 

3. Uitvoeren betalingen 

Op basis van de betalingsopdrachten (per deelnemer) kan de daadwerkelijke betaling worden 

uitgevoerd. Zodra de betalingsrun klaar wordt gezet (in samenwerking met projectleider) zal de 

bestuurder die verantwoordelijk is voor financiën akkoord dienen te geven alvorens tot definitieve 

betaling over te gaan. 

Betaling vindt plaats uiterlijk één maand na uitbetaling door RVO. Normaliter vindt de uitbetaling door 

RVO plaats in januari binnen één maand na afloop beheerperiode. Er wordt dan ook gestreefd naar 

uiterlijke uitbetaling in de maand februari na afloop beheerperiode (31 december). 

De deelnemers krijgen individueel een afschrift (emailbericht) van de uit te voeren betalingsopdracht in 

januari. 

 

4. Opstellen totaaloverzicht per deelnemer 

Door de controller wordt een totaaloverzicht gemaakt met alle individuele deelnemers. Hierin zijn alle 

betalingen per deelnemer opgenomen. Het SCAN Office systeem voorziet in de mogelijkheid hiertoe. 

Het overzicht wat tevens benut kan worden ten behoeve van de uiteindelijke betalingsrun wordt in de 

maand januari, na afloop beheerperiode, opgesteld. 
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3.4 Het betaalverzoek en de verantwoording van het betaalverzoek 

Klik hier voor meer informatie over de procedure rond het indienen en verantwoorden van het 

betaalverzoek  

Hoe wordt het betaalverzoek ingediend en door wie? 

Betaalverzoek: 

Het betaalverzoek bij RVO wordt in de openstellingsperiode (1 april – 15 mei) ingediend door de 

controller in overleg met projectleider en na akkoord van de bestuurder met portefeuille financiën. De 

controller zal het betaalverzoek voorbereiden (SCAN ICT – systeem) op basis van de gegevens 

afkomstig uit de voorintekening via de veldmedewerkers en in overleg met de projectleider. 

 

Wijziging betaalverzoek: 

Wanneer gedurende de beheerperiode wijzigingen plaatsvinden in het beheer worden deze door de 

projectmedewerker vastgelegd in het SCAN ICT – systeem. Een verzoek tot wijziging betaalverzoek zal 

namens deelnemer ingediend worden door de veldmedewerker middels het formulier ‘wijziging 

beheercontract’. In overleg met de projectleider worden deze wijzigingen beoordeeld en onderbouwd 

waarna het als wijzigingsadvies voorgelegd wordt aan de  bestuurder met portefeuille kennis en kwaliteit 

beheer zodat deze het wijzigingsadvies kan accorderen. De controller zal, een wijziging betaalverzoek, 

pas na goedkeuring door de bestuurder met portefeuille kwaliteit voorleggen aan de bestuurder met 

portefeuille financiën. Na akkoord door bestuurder met portefeuille financiën dient de controller een 

wijziging op betaalverzoek in bij RVO (uiterlijk 1 oktober van het beheerjaar). In feite betreft dit het 

definitieve betaalverzoek. 

 

Wijzigingsadvies; 

Wijzigingen in het betaalverzoek zijn wijzigingen die voortvloeien uit wijzigingen op het oorspronkelijke 

beheerplan en worden namens deelnemer ingediend door de veldmedewerker. Wanneer daarvan 

afgeweken wordt zal beoordeeld moeten worden of dit wenselijk is. Daarbij zal getoetst worden aan de 

volgende criteria: 

- Samenhang maatregelen 

i. Passend binnen natuurbeheerplan (Provincie) 

ii. Passend binnen beheerplan (Collectief) 

- Ecologisch effectiviteit  

i. Wijziging agv fouten óf creëren meerwaarde 

ii. Resultaat moet positief zijn voor ecologisch resultaat 

iii. Doelmatigheid en kans op succes 

- Financiële gevolgen 

i. Budget en risico’s 

Op basis van de toetsing wordt een advies geformuleerd en voorgelegd aan de bestuurder met 

portefeuille kennis en kwaliteit beheer. Pas na goedkeuring wordt een wijziging betaalverzoek 

voorgelegd aan de bestuurder met portefeuille financiën en kwaliteit organisatie. 

 

http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763516/3_4.html
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4 Contracten 

4.1 Deelnemerscontracten 

Wat is een deelnemerscontract? Wanneer en waarom is zo’n contract nodig? Klik hier voor de 

achtergrondinformatie 

Wie sluit de deelnemerscontracten? 

Wie is tekeningsbevoegd voor de deelnemerscontracten 

De veldmedewerker is tekeningsbevoegd voor de intentieverklaring o.b.v. de voorintekening. De 

intentieverklaring kan eenzijdig worden omgezet in een deelnemerscontract of worden gewijzigd dan 

wel beëindigd door de projectleider.  

 

 

Wie bereidt de contracten inhoudelijk voor?  

(check juiste maatregel in relatie tot het door het collectief opgestelde concept-beheerplan en de 

goedgekeurde gebiedsaanvraag). 

De veldmedewerker heeft het contact met de deelnemers en bereid het deelnemerscontract voor 

middels de voorintekening. Vervolgens wordt door Projectleider, coördinator en projectmedewerker 

een controle uitgevoerd op: 

• Gegevens deelnemer (projectmedewerker) 

• Perceel in juist zoekgebied (projectmedewerker) 

• Opmerkingen ecologische toets tav ecologische effectiviteit, samenhang maatregelen e.d. 

(coördinator).  

• Opmerkingen t.a.v. financiële toets (projectleider).  

• Bijzonderheden deelnemer op gebied van klachten/geschillen of anderszins (projectleider). 

 

De projectleider is verantwoordelijk voor het deelnemerscontract. Als bovenstaande controle positief is 

zal projectmedewerker op verzoek van projectleider de voorintekening omzetten in een 

deelnemerscontract.  Bij verbeterpunten worden verwachtingen en mogelijkheden onderzocht met de 

betrokken veldmedewerker. Deze stemt vervolgens af met de deelnemer voor het herzien van de 

voorintekening. De projectleider en coördinator hebben het eindoordeel en kunnen dus eenzijdig de 

voorintekening opzeggen bij een negatieve beoordeling.  

 

 

http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763515/4_1.html
http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763515/4_1.html
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Hoe wordt het contract afgesloten? 

Hoe ziet het deelnemerscontract er uit? 

We maken gebruik van het aangeleverde modelcontract SCAN. 

 

NB: Vooralsnog maken we hier gebruik van, indien mogelijk werken we toe naar een eenzijdige 

omzetting van de voorintekening. 

Geef aan hoe deelnemerscontracten worden afgesloten: 

Zie modelcontract SCAN 

Hoe worden de deelnemerscontracten gearchiveerd? 

De deelnemerscontracten worden door de projectmedewerker gearchiveerd. Per beheerder vastgelegd 

en direct inzichtelijk: huidig contract + voorgaande versies bewaard in SCAN Office. Zie ook paragraaf 

3.2 administratie 

Hoe worden wijzigingen in beheercontracten doorgevoerd? 

(let ook op de fysieke archivering hiervan, zie paragraaf 3.2) 

Aanvraag wijziging beheercontracten: 

• Alleen een veldmedewerker kan een voorstel voor aanpassing van de beheercontracten doen.  

• De veldmedewerker gebruikt hiervoor het formulier ‘wijziging beheercontract’. 

• De aanvraag wordt ingediend bij de projectleider. 

• De wijziging wordt geadministreerd door de projectmedewerker. 

 

Beoordeling en doorvoeren wijzigingen: 

• Alleen de projectmedewerker kan wijzigingen in beheercontracten doorvoeren. 

• De projectmedewerker kan pas wijzigingen doorvoeren in het beheercontract na: 

o Toetsing door projectleider en coördinator (evt ondersteund door externe expertise) 

op ecologische effectiviteit, samenhang maatregelen en financiële gevolgen, wat leidt 

tot een wijzigingsadvies 

o Goedkeuring wijzigingsadvies door bestuurder met portefeuille kwaliteit 

• Na goedkeuring wijziging beheercontract zal een wijziging betaalverzoek doorgevoerd worden. 

Hiertoe is op basis van voorgaande goedkeuring nodig van bestuurder met portefeuillehouder 

financiën. De wijzigingen worden door projectmedewerker gearchiveerd. 

• Wijzigingsverzoeken worden zoveel mogelijk gebundeld en in één keer beoordeeld en 

doorgevoerd in september.  
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Bijlagen 

Bijlage 8: Model beheercontract 

 

 

4.2 Contracten met derden  

Het beheer wordt door de deelnemers uitgevoerd. Bij het beheer of bij het aanvragen van beheer zal 

echter ondersteuning geboden worden door veldmedewerkers eventueel aangevuld met ecologische 

experts. Dit om te komen tot een goed pakket met relevante beheervoorwaarden, welke geschikt zijn 

voor de betreffende beheerder en percelen.  

We gaan/zijn actief aan de slag met het betrekken van externen bij ‘ons’ agrarisch natuurbeheer. Dat 

betekent dat we externe expertise inhuren om de kwaliteit én betrokkenheid van/bij het agrarisch 

natuurbeheer door onze deelnemers te vergroten. 

Binnen een korte periode moeten veel deelnemers bezocht worden en de beheereenheden ingetekend 

worden. Dat moet professioneel gebeuren waardoor we professionele krachten inhuren middels een 

Service Level Agreement (SLA). Deze contracten hebben betrekking op de uitvoering van een gerichte 

opdracht (met kop en staart). De kosten bedragen maximaal 10-12% van het door hun beschikte 

beheerbudget maar worden gebaseerd op de werkelijke inzet uren met een vooraf besproken maximaal 

uurtarief. 

Veldmedewerkers maken jaarplannen welke worden besproken en leiden tot eerder genoemde SLA’s – 

door het collectief vormgegeven contracten. Hierin zijn de volgende onderdelen opgenomen: 

- Opdrachtverlening 

- In te zetten periode 

- Aantal in te zetten uren (verwacht) 

- Uurtarief 

- Wijze van factureren 

- Maximaal te factureren 

- Factuuradres 

- Ondertekening door partijen (namens collectief is directeur bevoegd) 

Om voortgang werkzaamheden mogelijk te maken kan besloten worden om vooruitlopend op SLA, 

mondeling dan wel schriftelijk af te spreken dat jaarplan volgens afspraak wordt uitgevoerd. Ook zonder 

SLA kan maandelijkse facturering door uitvoerende partijen worden ingediend, zo lang er een jaarplan 

aanwezig is. Sommige (kleinere) werkzaamheden zijn onvoorzien en worden per e-mail dan wel 

mondeling afgesproken met derden. Deze zijn buiten de SLA om te factureren zo lang de afspraken, op 

aanvraag, aantoonbaar zijn.  

 

Voorintekening: 

In het kader van de voorintekening zijn reeds SLA’s afgesloten met een aantal partijen te weten 

Regelink Ecologie en Landschap, Landmark, Omniverde, IKL en de uitvoeringscollectieven. Dit zijn allen 

partijen die zich bezig houden met Ecologie en Landschap en ervaren zijn binnen het domein Agrarisch 

Natuur- en Landschapsbeheer.  
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5 Het beheerplanproces 

Wat houdt dit proces in en wie speelt hierbij een rol? Klik hier voor meer informatie 

 

5.1 Voorintekening 

Wat is voorintekening? Waarom en wanneer gebeurt dit en hoe?  Klik hier 

Wie organiseert de voorintekeningsbijeenkomsten? 

De voorintekening vindt plaats op verschillende manieren. Leidend voor de keuze is maximaal 

doelbereik en efficiëntie. De projectleider en coördinator hebben alle informatie aangereikt om deze 

overweging te maken en hebben waar nodig geadviseerd. De veldmedewerkers hebben zelf de 

voorintekening georganiseerd (keukentafelgesprekken, bijeenkomsten, communicatie etc…). 

Welke gebiedspartijen worden hierbij betrokken? 

 

Ook dit is maatwerk. Leidend zijn weer maximaal doelbereik en efficiëntie.  Voorbeelden: 

 

Wie? Hoe? 

IKL Limburg IKL heeft in de afgelopen jaren op veel plekken 

inrichtingsmaatregelen voor soorten 

gerealiseerd. Beheer deed IKL via hun 

werkorganisatie, maar door reorganisatie 

bestaat deze niet meer. IKL heeft deze mensen 

benaderd voor de voorintekening. 

Korenwolfcommissie Door Natuurrijk Limburg is de 

Korenwolfcommissie benaderd om de 

voorintekening te verrichten voor (potentiele) 

deelnemers aan het Korenwolfbeheer. 

Adviesbureau’s: Aelmans, Arvalis, Bergs, 

Pijnenburg en agrarische natuurvereniging 

Bronsgroen Natuurbeheer 

Adviesbureaus en andere erfbetreders zijn 

uitgenodigd voor een toelichting over het nieuw 

systeem en welke kansen dit biedt voor hun 

klanten. We proberen zoveel mogelijk gebruik te 

maken van ons netwerk en lobby om bij zoveel 

mogelijk grondgebruikers binnen te komen. 

Agrarische Belangen Mariapeel (ABM) Uitvoeringscollectief Vereniging Innovatief 

Platteland heeft (ABM) ingezet als ambassadeur 

voor nieuwe Kraanvogelpakket in deze regio, en 

maakt gebruik van hun netwerk en lobby met 

agrarische ondernemers.  

http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763520/5_vervolg.html
http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763521/5_1.html
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Limburgs Particulier Grondbezit (LPG) Natuurrijk Limburg werkt nauw samen met LPG, 

vooral ook voor gebiedsontwikkeling. 

Uitvoeringscollectief Vereniging Innovatief 

Platteland heeft met hen de zoekgebieden en 

doelen bekeken en heeft  gebruik gemaakt van 

hun netwerk en lobby om binnen te komen bij 

specifieke particulieren. 

Verschillende gebiedsdeskundigen Uitvoeringscollectief Boeren met Natuur heeft 

afgestemd met een aantal specifieke 

gebiedsdeskundigen die ook actief zijn in de 

‘donkergroene’ hoek om gebruik te maken van 

hun netwerk en lobby om bij de juiste 

ondernemers en particulieren binnen te komen. 
 

Hoe is bepaald wat het meest geschikte niveau voor afstemming van de beheerpakketten voor 

de voorintekening is binnen een gebied? 

Natuurrijk Limburg heeft dit met provincie Limburg afgestemd en bilateraal overleg over de pakketten 

gehad met inhoudelijke en praktische experts, zoals met Alterra (onderzoeker en veldmedewerker) 

inzake de Korenwolf pakketten. 

Hoe worden de grondeigenaren/ potentiële deelnemers in het gebied geïnformeerd over de 

voorintekeningsbijeenkomsten? 

Grondeigenaren en -gebruikers/potentiele deelnemers worden zo veel mogelijk persoonlijk benaderd. 

Provincie Limburg heeft ons op ons verzoek voorzien van de NAW gegevens van de grondeigenaren 

binnen onze beheerstrategie en met percelen die ook binnen de zoekgebieden in het natuurbeheerplan 

vallen. Hierdoor bereiken we veel mensen die we eerder niet konden bereiken.  

 

Een voorbeeld: uitvoeringscollectief Boeren met Natuur heeft een jaarvergadering. Normaal is daar 

naast het bestuur een enkele ondernemer. Dit jaar zijn, aan de hand van bovengenoemde gegevens, 

meer grondeigenaren uitgenodigd. Resultaat is dat er ruim 70 ondernemers waren, en dat 40 van deze 

ondernemers hebben aangegeven interesse te hebben om mee te doen aan het collectief agrarisch 

natuurbeheer. 

Hoe krijgt het collectief een actueel beeld van wat potentiële deelnemers willen en kunnen? 

Er worden vooral individuele gesprekken gehouden voor de voorintekening. Meestal worden ook de 

locaties bezocht, en wordt ter plekke uitgelegd door de veldmedewerker wat wenselijk zou zijn en geeft 

de potentiele deelnemer aan wat zij haalbaar en aantrekkelijk vinden. In gesprek komt de 

voorintekening tot stand. De veldmedewerker kan zich voldoende verplaatsen in de potentiele 

deelnemer om deze ook ruimer te laten denken over de mogelijkheden en de grenzen op te zoeken voor 

maximaal ecologisch resultaat. 
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Hoe beoordeelt het collectief het aanbod op kwaliteit en hoe stuurt het collectief op gewenste 

beheerkwaliteit? 

Let op: het gaat hier om een beschrijving van hoe het collectief het proces vormgeeft: de inhoudelijke 

onderbouwing gebeurt niet in het kwaliteitshandboek. 

Parallel met de ontwikkeling van het Natuurbeheerplan heeft Natuurrijk Limburg een kaart met 

zoekgebieden gemaakt voor specifieke soorten. We noemen dit onze beheerstrategie. Die was er al 

voor een deel omdat Natuurrijk Limburg in opdracht van de provincie sinds 2014 soortenmaatregelen 

neemt (inrichting). Deze zoekgebieden hebben we verder uitgebreid naar meer soorten en plekken. 

Daarnaast hebben we bij de meeste Natura 2000 gebieden gekeken welke soorten daar prioritair zijn. 

We hebben een buffer genomen rondom deze gebieden waar maatregelen voor die soorten genomen 

kunnen worden. 

 

Met deze informatie zijn we gekomen tot een prioritering van potentiele deelnemers/locaties: 

1. Binnen onze beheerstrategie (zie vorige alinea) en binnen een agrarisch zoekgebied in het 

natuurbeheerplan 

2. Binnen een agrarisch zoekgebied in het natuurbeheerplan maar buiten onze beheerstrategie (zie 

vorige alinea) 

3. Buiten onze beheerstrategie en buiten de agrarische zoekgebieden in het natuurbeheerplan 

 

Deze prioritering komt tot uiting in de planning waarbinnen meer tijd wordt geïnvesteerd in categorie 1 

dan in categorie 3. Deze investering uit zich in de benaderingswijze (individueel versus groep, proactief 

versus reactief)) én het moment van benaderen (eerst categorie 1, daarna categorie 2 en daarna 

categorie 3).  

 

Met de veldmedewerkers is afgesproken dat ze bij twijfel over de kwaliteit direct overleggen met de 

projectleider. En dat we ook direct overleggen met provincie als we af willen wijken van de 

beheerstrategie en de agrarische zoekgebieden (uiteraard met nieuwe inzichten over ecologie en 

resultaat).  

 

Sporadisch komen ook ideeën over scholing voorbij (bv. hazelmuis of kraanvogel  beheer), dit parkeren 

we tot na de voorintekening. 

 

Wat het lastig maakt om de prioritering te hanteren is een recent besluit van het rijk om het mogelijk te 

maken om alle lopende overeenkomsten voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer over te sluiten, 

ook buiten de agrarische zoekgebieden. Hier hebben alle contractanten in Limburg een schrijven van 

provincie over ontvangen. Hiermee is ook het natuurbeheerplan opgerekt, waardoor de ecologische 

focus dreigt te verwateren. De veldmedewerkers houden voor de voorintekening vast aan de 

prioritering. In de brief van provincie staat dat deze mensen zichzelf moeten melden bij de 

veldmedewerkers als ze interesse hebben om over te sluiten. Als zij zich niet melden, zitten ze hun 

contract uit en is het na afloop contract onzeker of ze opnieuw een contract kunnen afsluiten. Omdat wij 

weten wie waar welk lopend SNL pakket heeft kunnen we snel nagaan in welke categorie deze mensen 

zitten. Mensen die in categorie 1 en 2 zitten worden actief door de veldmedewerkers benaderd. Tot slot 

gaan zij met potentiele deelnemers uit categorie 3 wel de mogelijkheden verkennen om het beheer te 

verbeteren en/of uit te breiden.  
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Hoe worden de resultaten van de bijeenkomst vastgelegd en teruggekoppeld aan de 

deelnemers en de betrokken gebiedspartijen? 

Momenteel worden weinig algemene bijeenkomsten gepland en is gekozen voor een persoonlijke 

benadering. Dit vergt veel tijd maar wij gaan uit van een beter resultaat en een grotere betrokkenheid 

van de deelnemers. Uiteraard wordt wel teruggekoppeld aan potentiele deelnemers aan de 

voorintekening en gebiedspartijen. 

 

Terugkoppeling: 

Voorintekening is maatwerk. Betrokken deelnemers krijgen terugkoppeling over (een deel van) het 

beheerplan en hun rol in de uitvoering. Gebiedspartijen worden ook nader geïnformeerd, met name ook 

om onderling af te stemmen over het beheer.  

 

Terugkoppeling zal ook plaatsvinden door verschillende presentaties van het beheerplan, voor de 

deelnemers en betrokken gebiedspartijen, welke in het najaar zullen worden georganiseerd. Hier zal 

ook het onderdeel monitoring worden besproken, en ook een lange termijn visie en mogelijkheden om 

beheer te optimaliseren middels bijvoorbeeld scholing en samenwerking tussen deelnemers en 

gebiedspartijen.   
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5.2 Opstellen concept beheerplan en beheerplan 

Wat is een beheerplan en wanneer en hoe ga je hier als collectief mee aan de slag? Klik hier 

Wie stelt het beheerplan op (is eindverantwoordelijk)? 

Bestuur is eindverantwoordelijk. In de uitvoering zijn de coördinator (primair) en projectleider 

verantwoordelijk. 

Wat zijn belangrijke beslismomenten bij de totstandkoming van het beheerplan? 

wanneer wat 

1 juni Concept vaststellen binnen het bestuur 

1 oktober Definitief vaststellen binnen het bestuur 

 

Directeur brengt beide in de bestuursvergadering. 

Welke externen worden hierbij betrokken en op welke manier? 

Organisatie Input Hoe betrokken bij beheerplan 

IKL Kaders en randvoorwaarden 

scheppen voor specifieke 

soorten, regelmatig afstemmen 

over optimalisatie beheer. Hulp 

om binnen te komen bij 

specifieke ondernemers. 

Vtv kaders en randvoorwaarden 

(beheerpakketten), 

(deel)concept besproken in 

overleg 

Korenwolfcommissie Kaders en randvoorwaarden 

scheppen voor de soort, 

regelmatig afstemmen over 

optimalisatie beheer. Hulp om 

binnen te komen bij specifieke 

ondernemers. 

Vtv kaders en randvoorwaarden 

(beheerpakketten), 

(deel)concept besproken in 

overleg 

Hazelmuizenoverleg Kaders en randvoorwaarden 

scheppen voor de soort, 

regelmatig afstemmen over 

optimalisatie beheer. Hulp om 

binnen te komen bij specifieke 

ondernemers. 

Vtv kaders en randvoorwaarden 

(beheerpakketten), 

(deel)concept besproken in 

overleg 

Platform Geelbuikvuurpad Kaders en randvoorwaarden 

scheppen voor de soort, 

regelmatig afstemmen over 

optimalisatie beheer. Hulp om 

binnen te komen bij specifieke 

Vtv kaders en randvoorwaarden 

(beheerpakketten), 

(deel)concept besproken in 

overleg 
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ondernemers. 

Weidevogelwerkgroep Kaders en randvoorwaarden 

scheppen voor de soort, 

regelmatig afstemmen over 

optimalisatie beheer. Hulp om 

binnen te komen bij specifieke 

ondernemers. 

Vtv kaders en randvoorwaarden 

(beheerpakketten), 

(deel)concept besproken in 

overleg 

 

Hoe wordt de samenhang in de beheerpakketten getoetst en wordt beoordeeld of dit voldoet 

aan de voorwaarden uit het provinciale natuurbeheerplan? 

De veldmedewerkers maken gebruik van de soortenfiches om het beheer te toetsen en te 

optimaliseren. Bij twijfel of overweging om af te wijken overleggen zij met de coördinator. Dit betreft 

een werkafspraak. 

 

In de voorintekentool zijn bij elk werkgebied (= zoekgebied uit natuurbeheerplan) alleen de pakketten 

opengesteld die hier logisch en te verantwoorden zijn in relatie tot de specifieke doelen van dat 

werkgebied. Hier hebben de veldmedewerkers ook een tabel van ontvangen. Er kunnen dan ook geen 

‘verkeerde’ pakketten worden geselecteerd. Hier zit wel een risico: het selecteren van het werkgebied is 

een handmatige activiteit door de veldmedewerkers. Er is geen automatische controle in de 

voorintekentool om te toetsen of het werkgebied dat geselecteerd is ook exact correspondeert met het 

zoekgebied uit het natuurbeheerplan. Daarom voert de projectleider een handmatige controle uit door 

een vergelijking in GIS. Eventuele fouten worden hier eruit gehaald. 

 

Voor de samenhang in de beheerpakketten wordt door coördinator en projectleider een handmatige 

controle uitgevoerd (zie ook paragraaf 4.1 in zake beheercontract). Daarnaast vindt regelmatig 

afstemming met de veldmedewerkers in het projectteam plaats. 

Hoe wordt de ruimtelijke samenhang beoordeeld in relatie tot de meeste actuele veldgegevens 

van de verspreiding van de doelsoorten? 

Alles wat binnen de beheerstrategie past is akkoord. Als buiten de beheerstrategie de  focus wordt 

gelegd op doelsoorten zal dit altijd onderbouwd worden door de veldmedewerkers. Natuurrijk Limburg 

heeft toegang tot actuele veldgegevens, en zal dit hieraan toetsen. Dit is echter alleen van toepassing 

voor soorten waar een zekere omvang beheer (drempel) of omvang bestaande populatie 

(levensvatbaarheid) nodig is om beheer iets te laten opleveren. Voor sommige soorten (bv. akkervogels) 

is elk stukje beheer hoe dan ook winst. Uitgangspunt is en blijft dat ecologisch resultaat behaald moet 

worden. De toets op doelmatigheid is leidend. 

Hoe wordt gehandeld als op basis van voorintekening geen kwalitatief sterk beheerplan kan 

worden opgesteld? 

Tijdens de voorintekening worden de voorlopige afspraken vastgelegd in een intentieverklaring. Dit is 
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op individueel niveau en onder andere onder voorbehoud dat een zekere omvang of samenhang met 

andere beheereenheden gerealiseerd moet worden. De veldmedewerkers sturen hier op en controleren 

dit zelf. Indien nodig zoeken zij hulp bij coördinator, projectleider of externen om tot voldoende 

omvang, samenhang en algehele kwaliteit te komen. Onderdeel hiervan kan zijn het actief benaderen 

van omliggende grondgebruikers die nog niet in beeld waren (acquisitie). Het uiteindelijke plan zal 

beoordeeld worden door de coördinator. 

 

Indien blijkt dat de omvang/samenhang niet haalbaar is, en de betreffende voorintekening komt 

hiermee te vervallen of moet aangepast worden, dan zoekt de veldmedewerker direct contact met 

betreffende (potentiele) deelnemer. Om verwachtingen goed te managen en het resultaat de 

optimaliseren wordt in dit proces snel geschakeld.  

Hoe worden afspraken teruggekoppeld aan de deelnemers? 

Deelnemers krijgen een kopie van de ondertekende intentieverklaring.  

 

Hoe is de samenwerking met de terreinbeheerders in het gebied georganiseerd? 

Waar specifieke doelen en locaties grenzen stemmen we actief af met de terreinbeheerders. Deze 

terreinbeheerders hebben ook zitting in de verschillende overlegstructuren over specifieke soorten. Dit 

is waar dergelijke zaken ook besproken worden. 

 

Hoe gaat het collectief om met onzekerheden die van invloed kunnen zijn op de resultaten van 

het beheerplan? 

In het beheerplan staat een paragraaf ‘kansen, knelpunten en risico’s’. Hier worden de zaken die invloed 

zouden kunnen hebben benoemd. Hier wordt ook ingeschat wat het risico is, en hoe dit risico eventueel 

gemanaged wordt.  

 

5.3 Ecologische toetsing 

Wat is een ecologische toets en waarom en wanneer wordt deze uitgevoerd? Klik hier 
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Door wie en hoe wordt de ecologische toets uitgevoerd 

Wie voert de ecologische toets uit en hoe wordt geborgd dat uitvoering van de ecologische 

toets onafhankelijk en objectief gebeurt? 

De term ecologische toets dekt de lading niet voor met welk doel deze bedoeld is. In deze vorm 

suggereert het alsof dit een eenmalig moment is, terwijl agrarisch natuurbeheer juist in zijn geheel erop 

gericht is ecologisch resultaat op te leveren. Alles wat het collectief dus doet moet hier aan bijdragen. Er 

wordt zwaar op ingezet om voldoende kwaliteit in het beheer te realiseren en te borgen en om 

deelnemers bewust te maken van hun rol en bijdrage in het totale beheerplan. Hiermee is ecologische 

toetsing feitelijk continu in het geheel van activiteiten van het collectief wordt geïntegreerd.  

 

Op de wie vraag, kan dus beantwoord worden dat ecologische toetsing onderdeel is van het gehele 

proces en daarin zijn vele mensen (ook bij externe partijen) betrokken, zowel binnen als buiten het 

collectief. Omdat ecologische toetsing dus een rode draad door het geheel aan activiteiten vormt, is 

continu inhoudelijk te verantwoorden waarom activiteiten bijdragen aan ecologisch resultaatgericht 

beheer. Dit proces is open en voor iedereen te volgen: het borgen van onafhankelijkheid en objectiviteit 

is daarmee geborgd. Onderstaand wordt weergegeven hoe het collectief dit invult. 

Welke methode wordt hiervoor gebruikt? 

Het door SCAN opgestelde format ecologische toets is gehanteerd ten tijde van de gebiedsaanvraag 

eind 2015. In de verdere beheerplanperiode wordt ecologische toetsing praktisch ingestoken en vormt 

de rode lijn in alle activiteiten van het collectief. Dit betekent dat met name een integratie van de 

onderdelen specifiek schouw, (beheer)monitoring, evaluatie, lerend beheer/ deelnemerbegeleiding/ 

praktijknetwerken en kennisontwikkeling. Bijlage 9 geeft schematisch weer wat dit in de uitvoering 

betekent. Het plan van aanpak deelnemerbegeleiding is in concept als bijlage 15 toegevoegd. 

Door wie en hoe wordt de mate van effectiviteit van het beheer in beeld gebracht? 

De effectiviteit van het beheer wordt in eerste instantie nagegaan door de coördinator en, 

veldmedewerkers. In het in bijlage 9 weergegeven proces is te zien dat verder het beheer gevolgd wordt 

door externe partijen als IKL, adviesbureaus en PGO’s. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van:  

• Actuele monitoringsgegevens (beheer- en beleidsmonitoring) 

• Relevante en actuele literatuur 

• Relevante en actuele kennis van ecologische experts van de doelsoorten (bilateraal of in overleg 

of projectmatig) 

• Gegevens schouw 

• Dialoog met deelnemers middels bijeenkomsten, velddagen, praktijknetwerken;. 

• Vastleggen van beheerafspraken/lokaal maatwerk en een beheerplanning (ook tbv kwaliteit 

beheer op gebiedsniveau, denk aan niet alle graften in een bepaald gebi ed tegelijk afzetten) 

met behulp van BOOM. 
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Door wie en hoe wordt de ecologische toetsing in het proces op inpasbaarheid en 

uitvoerbaarheid beoordeeld? 

 De coördinator is verantwoordelijk dat ecologische toetsing een continu onderdeel is van de activiteiten 

van het collectief: hij is in eerste plaats “het morele geweten” van het collectief. Indien nodig vertaalt hij 

deze in een handreiking voor de veldmedewerkers alsook deelnemers: het gaat dan met name om het 

proces, de wijsheid heeft niemand in pacht. In sommige gevallen kan een handreiking voor een 

beheerplan voor een deelnemer opgesteld worden (bijvoorbeeld mbt specifiek soortenbeheer) indien de 

veldmedewerker hier zelf niet uitkomt. De veldmedewerkers worden gevraagd de haalbaarheid van de 

handreiking te beoordelen en SMART te maken). Dit wordt besproken in overleg tussen 

veldmedewerkers, coördinator en projectleider. Hier volgen afspraken uit die worden vastgelegd en er 

wordt afgesproken wie en hoe terugkoppeling plaatsvindt.  

Het is belangrijk om de grenzen te blijven opzoeken (en proberen te verleggen) als het gaat om 

uitvoerbaarheid en inpasbaarheid.  Projectleider en coördinator stimuleren de veldmedewerkers om het 

maximale eruit te halen. De beheerafspraken met de deelnemers worden actueel gehouden en in 

BOOM vastgelegd, waarbij de grenzen van inpasbaarheid en uitvoerbaarheid worden opgezocht. Dus 

waar misschien geen draagvlak van de deelnemer te verwachten is, of waar mogelijk conflicten zijn met 

de bedrijfsvoering, of waar een deelnemer juist fors extra wil doen dat op basis van vergoeding verwacht 

mag worden. Dit kost meer tijd en aandacht, waar de veldmedewerker ook ondersteund wordt door de 

coördinator en/of projectleider. Indien nodig kan het  opgetuigd worden tot een pilotproject met extra 

financiering. 

Hoe worden de gemaakte keuzes voor beheerpakketten onderbouwd? 

De coördinator heeft samen met projectleider een tabel gemaakt met de mogelijke beheerpakketten 

per zoekgebied. Indien nodig staat er ook bij onder welke voorwaarden. Deze tabel is afgestemd met de 

provincie Limburg voor ecologische effectiviteit. Voor een aantal specifieke pakketten (bv hamster)  is 

afgestemd met experts (mn. Alterra). 

 

Deze tabel wordt gebruikt door de veldmedewerkers. Indien zij hiervan willen afwijken (dus andere 

keuzes in dat zoekgebied) is afgesproken dat zij dit voorleggen aan de coördinator. Indien akkoord 

wordt het ook afgestemd met betreffende medewerker van provincie Limburg waarna de projectleider 

indien nodig de tabel aanpast. 

 

In BOOM wordt het beheer actueel gehouden en wordt maatwerk per locatie nagestreefd. 

Op welke momenten wordt de ecologische toets uitgevoerd? 

Zie bijlage 9: ecologische toetsing is onderdeel van het gehele proces en vindt dus het hele jaar plaats. 

Bijlagen 

Bijlage 9: format ecologische toets 
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6 Controle 

6.1 Schouw 

Wat is een schouw, wanneer vindt deze plaats en wie voeren deze uit? Klik hier 

Wie is binnen het collectief verantwoordelijk voor de schouw? 

Wie is binnen het collectief verantwoordelijk voor de uitvoering van de schouw? 

De bestuurder met portefeuille agrarisch natuurbeheer is verantwoordelijk dat het gebeurt. De 

projectleider collectief is verantwoordelijk voor de uitvoering. 

Indien de schouw wordt uitgevoerd door een schouwcommissie, wat is de samenstelling van 

de commissie? 

De schouw wordt uitgevoerd door de 4 vaste veldmedewerkers in opdracht van het collectief. 

 

Schouw vindt op allerlei momenten plaats, zie processchema in bijlage 9. In het proces zijn intern en 

extern mensen betrokken. Met name de momenten waar externe partijen in het beheerplan betrokken 

zijn kunnen gezien worden als steekproef om de schouwresultaten intern te controleren. 

 

Het collectief heeft als ambitie om in de toekomst nog meer externe personen in het beheerplan te 

betrekken, denk bijvoorbeeld aan vrijwilligers die monitoring uitvoeren en daarbij ook 

beheeractiviteiten in de gaten houden. 

Bij selectie van externe betrokkenen in het beheerproces wordt rekening gehouden met de 

volgende aandachtspunten: 

- Ecologische kennis 

- Kennis van het gebied 

- Agrarische kennis 

- Affiniteit en/of ervaring met agrarisch natuurbeheer 

- Onafhankelijkheid en objectiviteit 
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Hoe wordt onafhankelijkheid van de schouwers gewaarborgd? 

• Een open proces van kwaliteitsborging zorgt er in eerste instantie voor dat 

belangenverstrengeling voorkomen wordt. 

• De veldmedewerkers schouwen in een andere regio dan hun eigen 

• De veldmedewerkers hebben geen belangen in de regio waarin ze schouwen, er moet wel 

voldoende binding met het gebied zijn 

• De extern betrokken experts in het beheer hebben ook geen belangen in de regio waarin ze 

schouwen (steekproef) 

 

Hoe wordt geschouwd en hoe worden de resultaten van de schouw 

vastgelegd? 

Hoe verzorgt het collectief de schouw? 

 

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

beheercontract de beheervoorschriften uitvoeren. Het programma BOOM wordt gebruikt voor deze 

schouw. Ten behoeve van de schouw is onderstaand protocol opgesteld als richtlijn. Het 

schouwprotocol bestaat uit 3 stappen: 

1. Selectie 

2. Uitvoeren 

3. Rapportage 
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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 de 4 vaste veldmedewerkers. Daarnaast zijn 

externe experts bij delen van het beheer betrokken wiens bevindingen gezien worden als steekproef ter 

controle van het werk van de veldmedewerkers. Het open proces is hier ook onderdeel van: 

tekortkomingen in het beheer komen zo ook aan het licht   

 

Nemen steekproef 

Er wordt getracht bij alle deelnemers langs te gaan voor keuekentafelgesprekken over maatwerkbeheer 
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en deze vast te leggen in BOOM. Deze momenten worden ook gebruikt om te schouwen. Later in het 

beheerplanproces kan besloten worden een gewogen steekproef te nemen 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.  

 

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

behoren wordt uitgevoerd, o.a. van de betrokken veldmedewerker. 

 

2. Uitvoeren 

De daadwerkelijke schouw wordt uitgevoerd via een standaard werkwijze. De projectleider stelt vooraf 

vast 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 (vastgelegd of vast te leggen in BOOM) vormen de basis voor de 

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

gecontroleerd. 

 

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. Het juiste 

moment is het moment dat fouten nog voorkomen kunnen worden. De schouw wordt hiermee niet een 

middel om overtreders te betrappen, maar goedwillende deelnemers te herinneren aan de 

beheervoorwaarden. 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 

De veldmedewerkers gaan hete hele jaar door op pad om maatwerkbeheer in BOOM vast te leggen. 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van de schouwkalender en de checklist om de bedrijfsbezoeken te 

plannen. De veldmedewerkers gebruiken het programma BOOM op hun tablet waarin de (te schouwen) 

beheereenheden zijn aangegeven. Vooraf worden deelnemers door de uitvoeringsorganisatie op de 

hoogte gesteld van het bezoek van de veldmedewerker. Hierbij wordt tevens het verzoek gedaan 

aanwezig te zijn bij de schouw: logisch ook omdat tegelijkertijd maatwerkbeheer (ten bate van soorten 

EN deelnemer) met de deelnemer afgesproken wordt. De veldmedewerker inspecteert op het 

aangegeven moment de geselecteerde beheereenheden en legt zijn/haar bevindingen vast op het 

schouwformulier/in BOOM. 
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Wie is verantwoordelijk voor het vastleggen van de bevindingen en het uitvoeren van de 

rapportage? 

Het vastleggen van de bevindingen vindt plaats door de betreffende veldmedewerker in BOOM en zorgt 

voor de terugkoppeling met de deelnemer (keukentafelgesprekken ten bate van maatwerkbeheer). 

Hoe worden de bevindingen van de schouw gerapporteerd? 

Het collectief heeft op moment van schrijven het programma BOOM aangeschaft dat gaat helpen bij 

plannen van beheer, vastleggen van maatwerkbeheer per beheerlocatie, het melden van uitgevoerd 

beheer door deelnemer en zal gebruikt worden voor schouw door het collectief. Op moment van deze 

aanpassing is nog niet 100% helder hoe BOOM gebruikt zal worden in de schouw, wel dat het er voor 

gebruikt zal worden en efficiëntie en resultaat op zal leveren. Op moment van ingebruikname wordt 

tekst aangepast, tot die tijd geldt onderstaande tekst. 

 

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 veldmedewerker/schouwcommissie aan 

of de eenheid voldoet, herstel mogelijk of noodzakelijk is, of dat de eenheid niet voldoet. Na de schouw 

wordt het formulier door veldmedewerker/schouwcommissie ondertekend en ingeleverd bij de 

uitvoeringsorganisatie van het collectief. 

 
Invoeren in de administratie 

De ingeleverde schouwformulieren worden door de projectmedewerker 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 projectleider/veldmedewerker/schouwcommissie nagevraagd.  

 

Rapportage Schouw 

De projectmedewerker koppelt de bevindingen in principe per email terug aan de deelnemer, indien 

gewenst kan dit ook telefonisch of mondeling tijdens het controlebezoek. 

 

Onjuistheden 

Wanneer de veldmedeweker/schouwcommissie afwijkingen heeft gesignaleerd wordt dit middels de 

rapportage gecommuniceerd met de deelnemer en treedt het herstel- en sanctieprotocol in werking. 

Zie 6.2.  

 



 

46 

 

Hoe worden de bevindingen vastgelegd in de administratie? 

De projectmedewerker scant de ondertekende schouwformulieren en voegt deze toe aan het 

administratieve dossier van de deelnemer in SCAN Office, eventueel via BOOM. 

 

De projectmedewerker bewaart de originele ondertekende schouwformulieren tezamen, voor minimaal 

5 jaar na afloop van het beheercontract van de deelnemer (eventueel via BOOM). 

 

Bijlagen 

Bijlage 10: controle en schouwprotocol 

Bijlage 11: schouwkalender 

Bijlage 12: schouwformulier 
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6.2 Sanctie- of herstelbeleid van het collectief 

Wat is het sanctie- of herstelbeleid, waarom en wanneer wordt dit toegepast  Klik hier 

Wat heeft het collectief vastgelegd inzake haar sanctie- of herstelbeleid? 

Wie is verantwoordelijk voor uitvoering van het sanctie- of herstelbeleid? 

Bestuurder met portefeuille agrarisch natuurbeheer is verantwoordelijk voor de uitvoering van het 

sanctie- of herstelbeleid.. 

 

Projectleider is verantwoordelijk voor de uitvoering. 

Welke sancties kunnen worden toegepast? 

De volgende sanctiemaatregelen zijn beschikbaar: 

- Waarschuwing 

- Opschorten betaling 

- Korting op de uitbetaling 

- Niet uitbetalen 

- Boete/terugvordering eerder uitgekeerde vergoedingen over de betreffende maatregel 

- Ontbinding van het deelnemerscontract 

Hoe wordt bepaald welk type sanctiemaatregel wordt toegepast? 

In de schouwprocedure is aangegeven dat de controleur (veldmedewerker of schouwcommissie) een 

conclusie trekt over het al dan niet voldoen van een beheereenheid aan de pakketvoorwaarden. Bij een 

geconstateerde afwijking wordt eerst gekeken naar de mogelijkheid tot herstel. Dit wordt dan aan de 

deelnemer aangeboden door de veldmedewerker. 

 

Indien de eenheid bij controle niet voldoet bestaan er 3 mogelijkheden die mede afhankelijk zijn van het 

afgesloten beheerpakket: 

1. Er is een mogelijkheid tot herstel op korte termijn, deze termijn is afhankelijk van het pakket en 

schouwmoment 

2. Er is een mogelijkheid tot herstel buiten het lopende beheerjaar  

3. Er is geen mogelijkheid tot herstel of er is zelfs schade toegebracht aan de biodiversiteit 

In de gevallen 1 en 2 treedt het herstelprotocol in werking. Als herstel niet mogelijk is dan treedt het 

sanctieprotocol in werking. In geval van 3 treedt direct het sanctieprotocol in werking. 

 

Het sanctieprotocol treedt in werking wanneer afspraken onherstelbaar niet zijn nagekomen, of dat 
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herstel pas mogelijk is buiten het lopend beheerjaar. Wanneer de deelnemer bezwaar maakt tegen deze 

sancties treedt het protocol ‘geschillenprocedure’ in werking.  

 

Het type sanctiemaatregel dat wordt toegepast, hangt af van: 

- De ernst van de afwijking 

- Of de afwijking al dan niet omkeerbaar is 

- De termijn waarbinnen herstel mogelijk is 

- De welwillendheid van de deelnemer om mee te werken 

 

De controleur geeft hierover een advies aan het bestuur, in overleg met de projectleider. Directeur 

brengt dit in bij het bestuur. Het gehele bestuur beslist dan over het type sanctiemaatregel. 

 

De gehele procedure die wordt gevolgd is de standaard procedure die SCAN heeft aangereikt (bijlage 

toevoegen). 

 

Hoe wordt bepaald of herstelmaatregelen kunnen worden toegepast? 

Bij een geconstateerde afwijking wordt eerst gekeken naar de mogelijkheid om herstel te bieden aan de 

deelnemer. Een al dan niet te treffen sanctiemaatregel wordt dan uitgevoerd afhankelijk van dit herstel. 

De controleur (veldmedewerker of schouwcommissie) bepaalt dit, in overleg met de projectleider. 

 

Indien er een mogelijkheid is tot herstel, krijgt de deelnemer hiertoe de mogelijkheid. Dit kan door de 

gecontracteerde beheereenheid te herstellen zodat alsnog aan de pakketvoorwaarden wordt voldaan. 

 

De eerste herstelmogelijkheid bestaat binnen het lopende beheerjaar binnen een vaste termijn. Dit kan 

binnen de gecontracteerde beheereenheid (bijvoorbeeld waterpeil Plas-Dras verhogen binnen 1 week) 

alsook door dezelfde doelstelling op een naburig perceel (van dezelfde deelnemer) te realiseren (bijv. 

rustperiode weidevogels per direct op ander perceel) indien dit past binnen het beheerplan van het 

collectief. 

 

De tweede mogelijkheid tot herstel ligt buiten het lopende beheerjaar en dient op de gecontracteerde 

beheereenheid plaats te vinden indien dit nog steeds past binnen het beheerplan van het collectief. 

Bijvoorbeeld een onvoldoende brede akkerrand wordt in het volgend beheerjaar verbreed. 

 

Meldplicht deelnemer 

Wanneer herstel is uitgevoerd heeft de deelnemer een meldplicht aan het collectief. Indien de melding 

niet binnen de afgesproken termijn wordt gedaan treedt alsnog het sanctieprotocol in werking. 

 

Het collectief gaat pas akkoord nadat aantoonbaar herstel is geconstateerd. Dit zou kunnen na een 

herschouw van de herstelde beheereenheden. Dit vraagt om een extra handeling, maar geeft wel 

zekerheid. 
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6.3 Controles NVWA 

Wat zijn NVWA-controles en wat gebeurt er met de resultaten? Klik hier 

Hoe handelt het collectief naar aanleiding van de NVWA-controles? 

Hoe koppelt het collectief de resultaten uit de NVWA controles terug aan de deelnemers? 

- De sanctiemaatregel wordt naast een schriftelijke bevestiging altijd telefonisch of persoonlijk 

toegelicht aan de deelnemer, afhankelijk van de ernst 

- projectleider is verantwoordelijk voor communicatie met deelnemers 

Hoe communiceren het collectief en de Provincie over (gevolgen van) bevindingen? 

De projectleider brengt het aanspreekpunt bij Provincie direct per e-mail op de hoogte als er iets 

dergelijks speelt, en blijft informeren bij nieuwe ontwikkelingen.  

Hoe verwerkt het collectief de kortingen die het Betaalorgaan oplegt? 

Natuurrijk Limburg zal dit nader invullen zodra helderheid is over de wijze van sanctioneren door RVO 

(op basis van advies NVWA). Tot heden is die duidelijkheid niet verschaft. 

Hoe wordt gehandeld in geval van een sanctie voor cross-compliance? 

Natuurrijk Limburg zal in Excel bijhouden welke sancties er binnenkomen. Vervolgens zullen, tijdens de 

laatste bestuursvergadering voor uitbetaling van het beheer, deze gevallen besproken worden om per 

geval tot een besluit te komen hoe hiermee om te gaan. Natuurrijk Limburg voelt zich mede 

verantwoordelijk dat deelnemers zich houden aan de algemene spelregels in het kader van goede 

landbouwpraktijken, maar moet een afweging maken. Enerzijds zal een afweging worden gemaakt wat 

betreft de ernst van de geconstateerde overtreding door RvO. Anderzijds wordt bekeken in hoeverre de 

financiële consequenties opwegen tegen de te verrichten werkzaamheden door Natuurrijk Limburg om 

de kosten aan de deelnemer door te berekenen.  

http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763613/6_3.html
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7 Evaluatie 

7.1 Beheermonitoring 

Wat is beheermonitoring? Waarom en wanneer wordt deze uitgevoerd en hoe? Klik hier 

Wie voert de beheermonitoring uit? 

De beheermonitoring wordt georganiseerd door de coördinator, waar nodig in samenwerking met de 

projectleider.  

 

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande (vrijwilligers)organisaties. Indien mogelijk zal 

ook gestimuleerd en gefaciliteerd worden dat er nieuwe vrijwilligersgroepen komen, met name via de 

samenwerking met IKL (vraag gestuurd vanuit (potentiele) vrijwilligers).  

 

Voor de overige beheermonitoring wordt een bekwame veldmedewerker of externe expert ingezet. 

Idee is om één van de veldmedewerkers in te schakelen die jarenlange ervaring heeft met 

beheermonitoring.  

 

Inzet is ook deelnemers betrokken te krijgen bij monitoring: voor het draagvlak voor resultaatgericht 

beheer van grote meerwaarde. Combinatie met beleidsmonitoring en schouw wordt met oog op 

efficiëntie opgezocht. Coördinator ontwikkelt eind 2016 een werkoverzicht van hoe alle beheer wordt 

gemonitord. 

Wie is eindverantwoordelijk voor de beheermonitoring? 

Bestuurder kennis en  kwaliteit beheer. De organisatie is in handen van de coördinator. 

Volgens welke protocollen wordt de beheermonitoring uitgevoerd? 

PM eind 2016 

 

NB: er wordt in het budget rekening gehouden met ruimte voor aanvullend onderzoek indien de 

beheermonitoring niet ver genoeg reikt. Verder kan monitoring ook gericht zijn op nevendoelen, zoals 

verbeterde bodemgezondheid. 

Hoe worden monitoringsresultaten door vrijwilligers verwerkt in de administratie? 

De projectmedewerker verwerkt de monitoringsresultaten in de administratie (SCAN office).  

Zo mogelijk worden de resultaten in de perceelregistratie ingetekend. 

http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763621/7_1.html
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Binnen welke tijdsduur zijn resultaten van de beheermonitoring beschikbaar? 

De frequentie van de monitoring is afhankelijk van de te beschermen doelsoorten. De vergaarde 

gegevens worden gebruikt om het beheer te evalueren en op basis van de conclusies het beheer aan te 

passen. De resultaten worden jaarlijks verzameld en verwerkt in een rapportage. Doelstelling is om deze 

rapportage elk jaar vast te stellen door het bestuur zodat de resultaten gebruikt kunnen worden voor 

het maximaal resultaat van beheer door middel van maatwerk. 

Hoe worden de resultaten teruggekoppeld aan de deelnemers? 

De resultaten worden in ieder geval teruggekoppeld tijdens het eerstvolgende bezoek aan de 

deelnemer of via BOOM (in te zien door deelnemer) en middels nieuwsbrieven. 

 

Indien er gebiedsoverleggen zijn met deelnemers zullen de kaarten daar worden gepresenteerd. 

Eventuele bijzonderheden worden ook uitgelicht  in de jaarlijkse bijeenkomst (zie evaluatie met 

deelnemers). Voor in ieder geval de weidevogeldeelnemers en de korenwolf deelnemers stuurt de 

projectleider, in overleg met coördinator, jaarlijks een nieuwsflits aan het einde van het seizoen. Dit is 

een terugblik op het beheer met resultaten van de beheermonitoring en eventuele bijzonderheden, 

zoals wijzigingen. 

 

Hoe worden de resultaten uit de beheermonitoring gearchiveerd? 

De coördinator verzoekt projectmedewerker om resultaten van beheermonitoring te archiveren in de 

perceelregistratie, zo mogelijk ook op de veldapp (BOOM) van de veldmedewerkers. Het wordt op een 

zodanige manier geadministreerd dat de resultaten per jaar (on)zichtbaar gemaakt kunnen worden, en 

dat kaarten kunnen worden gemaakt, en (trend)analyses kunnen worden uitgevoerd. 

 

 

Bijlagen 

Bijlage 13: protocol beheermonitoring 
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7.2 Evaluatie beheer per beheertype 

Wat is de evaluatie van het beheer per beheertype en waarom  en wanneer vindt deze plaats?  Klik hier 

Hoe gaat het collectief te werk bij de evaluatie beheer per beheertype? 

Wie is verantwoordelijk voor de evaluatie? 

Bestuurder kennis en  kwaliteit beheer. De organisatie is in handen van de coördinator. 

Wie voert de evaluatie beheer per beheertype uit? 

De coördinator voert dit uit en wint externe expertise in waar nuttig.  

Beschrijf de wijze van evalueren voor elke betrokken groep. 

De evaluatie wordt ingericht: 

- Wijze van evalueren 

- Welke punten evalueren (ecologisch effect, optimale pakketten, afstand beheerlocaties, 

variatie tbv beoogde doelsoorten, protocol etc..) 

- Eventueel aanvullend onderzoek nodig (budget voor reserveren) 

- Vastleggen resultaten in administratie met BOOM 

- Interpretatie en consequenties evaluatie (bv wijziging beheerplan) 
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7.3 Evaluatie met deelnemers 

Wat houdt de evaluatie met de deelnemers in? Waarom en wanneer wordt deze uitgevoerd? Klik hier 

Wie voert de evaluatie met deelnemers uit? 

Bestuurder kennis en  kwaliteit beheer. De organisatie is in handen van de projectleider en schakelt waar 

nodig en verstandig met veldmedewerkers en coördinator. 

  

 

Hoe wordt geëvalueerd met deelnemers? 

De evaluatie met deelnemers gebeurt op in ieder geval 2 niveaus: 

 

1. Individueel met deelnemers. Er vindt jaarlijks terugkoppeling plaats aan deelnemers over 

conclusies naar aanleiding van de schouw, beheermonitoring en de evaluatie van het beheer 

per beheertype. Belangrijkste informatie is: wat betekent dit voor deze deelnemer. Er zijn twee 

opties: 

o De resultaten zijn bemoedigend, en de lijn moet voortgezet worden. De deelnemer 

wordt geïnformeerd over bovenstaande zaken en verdient een compliment. Die krijgt 

hij/zij van de veldmedewerker die contact met hem/haar heeft voor het afstemmen 

van het beheer voor het volgende beheerjaar. Dit in ieder geval middels een 

telefoongesprek en een e-mail met alle bovenstaande conclusies. Om de paar jaar zal 

ook een bijeenkomst in het veld worden georganiseerd om deelnemers scherp en 

enthousiast te houden. 

o  Het beheer door deze deelnemer moet anders. Dit wordt minimaal door de 

veldmedewerker in een persoonlijk gesprek toegelicht, aan de hand van bovenstaande 

conclusies. Afhankelijk van de noodzaak tot aanpassing en de te verwachten 

bereidheid van de deelnemer kan de veldmedewerker ondersteund worden door de 

coördinator of externe expert (indien wenselijk). Indien nodig vindt persoonlijke 

begeleiding plaats door de veldmedewerker (zie ook bijlage 15). 

2. Collectief. Er wordt jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd waarbij het bestuur van het 

collectief formeel verantwoording aflegt aan de individuele deelnemers over de keuzes die 

gemaakt zijn bij het uitvoeren van de voorkeurafspraken. Dit is een bijeenkomst om draagvlak, 

kennis en betrokkenheid verder te stimuleren bij individuele deelnemers. Indien mogelijk wordt 

het gecombineerd met iets praktisch en leerzaams, bijvoorbeeld een gezamenlijk veldbezoek. 

Deze bijeenkomst vindt plaats vóór het aanpassen van het beheerplan.  
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Hoe voert het collectief de evaluatie met de deelnemers uit? 

1. De projectleider en coördinator bundelen continu de conclusies van de schouw, 

beheermonitoring en evaluatie van het beheer per beheertype. Ze maken een plan voor wat 

aan welke (groep) deelnemers voor te leggen, en hoe dat gebeurt (ook planning). Hierover 

stemmen ze af met de veldmedewerkers.  

2. De projectleider en coördinator plannen wanneer nodig een bijeenkomst met 

veldmedewerkers, en treffen de voorbereidingen. Over de grote lijnen wordt afgestemd met 

Bestuurder kennis en kwaliteit beheer. Indien er kritieke punten zijn die besproken moeten 

worden met de deelnemers worden er mogelijk andere bestuurders betrokken, of zelfs het 

gehele bestuur. Met de veldmedewerkers worden afspraken gemaakt over de wijze van 

invulling. 

3. Het beheer wordt met deelnemers geëvalueerd middels bijeenkomsten (gekoppeld aan beheer 

of gekoppeld aan gebied bijvoorbeeld binnen een gemeente/buurtschap), velddagen en 

keukentafelgesprekken. 
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7.4 Wijzigen van het beheerplan 

Wanneer kan een beheerplan gewijzigd worden? Klik hier 

Hoe gaat het collectief te werk bij het wijzigen van het beheerplan? 

Hoe vaak wordt het beheerplan geëvalueerd en door wie? 

In principe wordt het gehele beheerplan jaarlijks geëvalueerd. Het ene deel zal sneller afgehandeld 

kunnen worden dan het andere. Werkenderwijs zal er een systeem komen waarbij een deel van het 

beheerplan niet ieder jaar geëvalueerd dient te worden. Maar zeker de eerste jaren zal geïnvesteerd 

moeten worden in de binding met de deelnemers, en een gezonde informatiestroom is hierbij 

belangrijk.  

 

Bestuurder kennis en kwaliteit beheer is verantwoordelijk dat het gebeurt. De coördinator is 

verantwoordelijk voor de uitvoering. 

Hoe worden de gegevens geanalyseerd? 

Zie bijlage 9 

Hoe moeten verzoeken tot wijziging beheer worden ingediend en hoe worden  deze verzoeken 

(administratief) afgehandeld? 

Wanneer gedurende de beheerperiode wijzigingen plaatsvinden in het beheer worden deze door de 

projectmedewerker vastgelegd in het SCAN ICT – systeem. Een verzoek tot wijziging betaalverzoek zal 

namens deelnemer ingediend worden door de veldmedewerker middels het formulier ‘wijziging 

beheercontract’. In overleg met de projectleider worden deze wijzigingen beoordeeld en onderbouwd 

waarna het als wijzigingsadvies voorgelegd wordt aan de  bestuurder met portefeuille kennis en kwaliteit 

beheer zodat deze het wijzigingsadvies kan accorderen. De projectleider zal, een wijziging 

betaalverzoek, pas na goedkeuring door de bestuurder met portefeuille kennis en kwaliteit beheer 

voorleggen aan de bestuurder met portefeuille financiën.  

 

 

Hoe worden verzoeken tot wijziging beoordeeld en afgehandeld? 

De ondertekende wijzigingsformulieren worden door de veldmedewerker aangeleverd bij de 

projectleider met het verzoek deze in behandeling te nemen.  
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De projectleider neemt de aanvraag in behandeling. Belangrijke overwegingen zijn: 

- Wat is de reden van het verzoek tot wijziging? Meest voorkomend: 

o Verkoop perceel (beheereenheid) 

o Aankoop perceel (beheereenheid) 

o Overlijden beheerder 

o Publieke werkzaamheden 

o Verkoop perceel (beheereenheid) aan BBL, een terrein beherende organisatie o.i.d. 

o Onteigening terrein 

o Landinrichtingsprojecten 

o Overmacht/uitzonderlijke situaties 

Op het wijzigingsformulier staat dit aangegeven en eventueel toegelicht 

- Samenhang maatregelen 

i. Passend binnen natuurbeheerplan (Provincie) 

ii. Passend binnen beheerplan (Collectief) 

- Ecologisch effectiviteit  

i. Wijziging agv fouten óf creëren meerwaarde 

ii. Resultaat moet positief zijn voor ecologisch resultaat 

iii. Doelmatigheid en kans op succes 

- Financiële gevolgen 

i. Budget en risico’s 

 

Op basis van de toetsing (eventueel in overleg met de coördinator) wordt een advies geformuleerd en 

voorgelegd aan de bestuurder met portefeuille kennis en kwaliteit beheer. Pas na goedkeuring wordt 

een wijziging betaalverzoek voorgelegd aan de bestuurder met portefeuille financiën en kwaliteit 

organisatie 

. 

 

Hoe wordt beoordeeld of een vermindering van de intensiteit van het beheer verantwoord is? 

De projectleider zal deze overweging samen met de coördinator op basis van ecologische kennis (evt 

extern) maken. Hier wordt dus het 4-ogen principe toegepast. De overweging wordt bekrachtigd door 

de bestuurder kennis en kwaliteit beheer. Dit wordt in een verslag vastgelegd. 

 

Hoe worden wijzingen in het beheer administratief vastgelegd? 

De projectmedewerker voegt het wijzigingsformulier en alle overige correspondentie toe aan het 

deelnemersdossier in het CRM deel van SCAN Office.  

 

Daarnaast bewaart de projectmedewerker de ondertekende wijzigingsformulieren apart, voor minimaal 

5 jaar na afloop van de beheerovereenkomst met de deelnemer. 
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In geval van beheer nabij natuurgebieden: hoe worden aanpassingen in beheer afgestemd met 

de terreinbeheerder? 

De projectleider informeert de  contactpersoon bij de terrein beherende organisatie om wijzigingen 

door te geven. Dat zal een twee-wegverkeer worden, waarbij TBO’s ook aangeven wanneer zij 

wijzigingen in beheer nabij ANLb doorvoeren. 

Hoe worden deelnemers geïnformeerd over de evaluatie van beheerplan en beheermonitoring? 

Indien er een gebiedsoverleg is zal het daar gepresenteerd worden door de projectleider in overleg met 

coördinator. Eventuele bijzonderheden worden ook uitgelicht  in de jaarlijkse bijeenkomst (zie evaluatie 

met deelnemers). Voor in ieder geval de weidevogeldeelnemers en de korenwolf deelnemers stuurt de 

projectleider jaarlijks een nieuwsflits aan het einde van het seizoen. Dit is een terugblik op het beheer 

met resultaten van de beheermonitoring en eventuele bijzonderheden, zoals wijzigingen.  
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7.5 Evaluatie met provincie 

Wat houdt de evaluatie met de Provincie in, waarom en wanneer vindt dit plaats? Klik hier 

Hoe wordt de evaluatie met de Provincie uitgevoerd? 

Wie verzorgt de evaluatie met de Provincie? 

Ambtelijk t.a.v. de taken als collectief: 

Bestuurder financiën en bestuurder kennis en kwaliteit beheer zijn verantwoordelijk voor de evaluatie 

met de Provincie. De coördinator, in samenwerking met projectleider, is verantwoordelijk voor de 

uitvoering. 

 

Bestuurlijk t.a.v. de volle breedte van activiteiten van Natuurrijk Limburg: 

Voorzitter van het bestuur regelt minimaal jaarlijks een overleg met de gedeputeerde voor strategische 

afstemming als partner van provincie 

Welke informatie wordt gebruikt als input voor de voorbereiding? 

Belangrijkste doel van het overleg is bespreken of voldaan wordt aan de verwachte resultaten. Dit 

betreft: 

- Financiële afspraken en verwachtingen 

- Effectiviteit beheer 

- Efficiëntie van de organisatie 

- Eventuele andere afspraken/verwachtingen 

 

Hiervoor wordt in ieder geval de volgende informatie gebruikt: 

• De gebiedsaanvraag 

• Het jaarlijks betaalverzoek 

• Resultaten ecologische toets 

• Resultaten evaluatie beheer per beheergebied 

• Resultaten schouw 

• Resultaten beheermonitoring 

• Eventuele wijzigingen van het beheerplan 

• De jaarlijkse financiële verantwoording 

• Resultaten interne audit 

• Kwaliteit en kwaliteitsborging 

• Eventuele andere voorkomende zaken zoals klachten, geschillen of gevallen n.a.v. controles 

NVWA 

http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763626/7_5.html


 

60 

 

Hoe handelt het collectief als de voordeurafspraken niet gerealiseerd zijn? 

Op dit moment dringt collectief en landelijk Boerennatuur.nl erop aan dat overheid nakomt wat beloofd 

is: een eenvoudige voordeur. Op moment van schrijven is de regeling immer complexer geworden en is 

het verschil tussen voordeur en achterdeur niet helder, en niet zoals vooraf bedoeld was in het nieuwe 

ANLb. 
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8 Kwaliteit van de organisatie 

Wat betekent kwaliteit in dit verband, waarom is dit van belang en hoe wordt dit geregeld? Klik hier 

 

8.1 Kwaliteit van de bestuurders 

Welke procedures worden gevolgd? Klik hier 

Bestuurders collectief 

Het bestuur van Coöperatie Natuurrijk Limburg wordt benoemd aan de hand van twee stappen: 

1. Kwaliteit bestuurder 

2. Vertegenwoordiging LLTB en uitvoeringscollectief. 

 

1. Kwaliteit borgen op basis van een  portefeuillemodel 

De coöperatie Natuurrijk Limburg wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit maximaal zeven 

natuurlijke personen. De bestuurders werken op basis van een portefeuille model. Hierbij is een van de 

bestuurders als eerste binnen het bestuur verantwoordelijk voor de aan hem toegedeelde taken. 

Hierdoor kan iedere bestuurder zich specifiek toeleggen op zijn taken hetgeen de kwaliteit ten goede 

komt. Wel blijft het volledige bestuur verantwoordelijk voor besluiten binnen het bestuur. Indien 

gewenst kunnen de bestuurders ondersteuning (cursus, bijstand vanuit derde) krijgen voor de 

werkzaamheden. De volgende portefeuilles worden onderscheiden: 

- ANV’s  

- Kennis en kwaliteit beheer 

- Financiën (en kwaliteit organisatie) 

- Landbouw 

- Water 

- Particulier grondbezit 

- Voorzitter 

 

Uit bovengenoemde portefeuilles vloeien de bijbehorende kwaliteitseisen voort. Deze kwaliteitseisen 

bepalen het bijbehorende functieprofiel van de respectievelijke bestuurders. De functieprofielen per 

portefeuille staan in het huishoudelijk reglement van Natuurrijk Limburg die nog vastgesteld dienen te 

worden door de Ledenraad van de coöperatie Natuurrijk Limburg. Vooralsnog wordt uitgegaan van de 

competenties zoals beschreven in de door SCAN uitgereikte functieprofielen. 

 

2. Vertegenwoordiging LLTB en Uitvoeringscollectieven in bestuur 

De bestuursleden moeten voldoen aan het functieprofiel, vast te stellen door de Ledenraad van 

Natuurrijk Limburg, maar bij de samenstelling van het bestuur wordt tevens gekeken naar een regionale 

afspiegeling. Het aantal te benoemen bestuursleden wordt vastgesteld door de ledenraad. De voor te 

dragen en te benoemen bestuurders dienen allen aan het functieprofiel uit stap 1 te voldoen. De 

Limburgse Land- en Tuinbouwbond-Belangenbehartiging, heeft het recht tot de benoeming van één 

http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763632/8_vervolg.html
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bestuurder, die tevens optreedt als voorzitter van het bestuur. De voorzitter dient onafhankelijk te zijn 

en wordt door de LLTB benoemd en hoeft geen lid te zijn van de coöperatie. De voorzitter maakt wel 

onderdeel uit van het bestuur. Voor benoeming van één bestuurslid geldt dat deze wordt benoemd als 

vertegenwoordiger van de uitvoeringscollectieven, door de ledenraad. De overige bestuursleden 

worden op voordracht van het bestuur door de ledenraad benoemd, zo veel mogelijk uit de kring van 

ondernemers en/of organisaties die zich bezig houden met agrarisch natuur- en landschapsbeheer en 

waarvan ten minste één lid aantoonbare kennis heeft van ecologische processen en beschikt over een 

relevant netwerk. Zij dienen zich te verenigen met de doelstelling van de coöperatie en hebben 

aantoonbare affiniteit met de activiteiten van de coöperatie.  

 

Continuïteit bestuur 

De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het 

bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is éénmaal herbenoembaar. 

Nadat een bestuurslid ten minste twee jaar geen bestuurslid is geweest kan hij wederom, ongeacht 

eerdere bestuursperioden, als bestuurslid worden benoemd. Het in een tussentijdse vacature benoemd 

bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd 

benoemd. 
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8.2 Kwaliteit van de medewerkers 

Welke procedures zijn van belang bij het benoemen van (nieuwe) medewerkers? Klik hier 

Professionele ondersteuning (medewerkers) collectief 

Het collectief heeft geen medewerkers in dienst. Er is wel een ‘uitvoerend binnen team’ (zie 

organisatieplaatje bij 1.2). dat de werkzaamheden uitvoert. Dit is de directeur, coördinator, 

projectleider, projectmedewerker, controller en vijf veldmedewerkers. Deze medewerkers zijn 

geselecteerd op basis van functieprofielen (door SCAN opgesteld).  

Professionele ondersteuning (medewerkers) externe partij(en) 

Overige professionele ondersteuning wordt op flexibele basis extern ingehuurd. Bij de inhuur van deze 

externe partijen zijn deskundigheid en kosten bepalend voor de uitbesteding. Er zullen jaarlijks 

evaluatiegesprekken plaatsvinden die kunnen leiden tot bijstelling van de overeenkomst.  

 

 

 

http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763634/8_2.html
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8.3 Kennis toereikend en op peil 

Wat is het belang bij het vaststellen van kennis en vaardigheden? Klik hier 

Welke kennis is ‘in huis’ via (bestuurs-)leden met specialistische kennis of een deskundige 

coördinator? 

Alle kennis en ervaring vanuit de nul-situatie zijn we in kaart aan het brengen. Voor elke functie is een 

ideaal beeld opgesteld, basis hiervoor waren de SCAN functieprofielen van medewerkers en 

bestuurders. Achter elk kenmerk wordt genoteerd hoe medewerker/bestuurder voldoet aan dit 

kenmerk.  

 

De kennis- en ervaringstabel is als bijlage 14 toegevoegd. Het is een werkdocument dat t.z.t. ook 

uitgebreid wordt met een kolom afspraken uit de persoonlijke ontwikkelplannen (specifieke cursus 

volgen etc).  

 

Coördinatoren: beschikken deze over actuele kennis? 

De coördinator loopt actief mee in het hele proces van de totstandkoming agrarisch natuurbeheer. Dat 

gaat van beleidsmatig (Provinciaal Natuurbeheerplan, stelsel ANLb2016) tot inhoudelijk 

(beheerstrategie, beheerplan etc) en coördinerend (aansturen en beantwoorden vragen 

veldmedewerkers). Deze actieve rol in het hele proces brengt actuele kennis met zich mee. 

Hoe wordt beoordeeld of de kennis binnen uw collectief toereikend is voor de te behalen 

doelen? 

 

Er vindt een ‘interne’ evaluatie plaats, waarbij beoordeeld wordt of de organisatie voor de uitvoering van 

het ANLb voldoende kennis heeft. Dit betreft alle onderdelen van bestuur, medewerkers tot en met de 

ingehuurde derden. Bij deze ‘interne’ evaluatie wordt tevens gekeken naar de effectiviteit van de 

verschillende medewerkers en de totale organisatie. 

Zie ook bijlage 9. 

 

 

 

 

 

http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763635/8_3.html
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Groeiproces: werken aan kwaliteit bestuurders en medewerkers 

Het stellen van kwaliteitseisen aan bestuurders en ingehuurd personeel (bijvoorbeeld: inzet vanuit ANV’s, 

dienstencentrum en andere expertise) is een uitgangspunt van de kwaliteitsborging van het collectief. Voor het 

invullen daarvan zal soms sprake zijn van een groeiproces (leren door te doen) vanuit de bestaande situatie.  

Wanneer nieuwe bestuurders of medewerkers worden aangetrokken kan worden gewerkt met de nieuwe profielen 

en nieuwe kwaliteitseisen. Als beoogd bestuurders of medewerkers hiervan afwijken, vraagt dat een gemotiveerde 

voordracht. Daarnaast is het van belang dat het bestuur van het collectief van begin af aan nadenkt over het 

gezamenlijke leerproces: niet alleen voor de bestuurders van het collectief, maar er moet ook gezorgd worden voor 

de noodzakelijk scholing van de eventuele medewerkers en natuurlijk van de boeren/deelnemers. 
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8.4 Kennisborging en -ontwikkeling bij de bestuurders van het collectief 

Welke vragen zijn van belang bij het borgen en ontwikkelen van de kennis bij bestuurders? Klik hier 

Ontwikkelen van vaardigheden bij bestuurders middels trainingen (vraagt tijd, geld) 

Jaarlijks wordt bezien of verdere professionalisering gewenst is en welke budget daarmee gemoeid is. 

Het bestuur besluit over een verzoek tot professionalisering door middel van training, cursussen, 

opleiding. 

Werkende weg leren via projecten (info via voorbeelden) 

Het bestuur is net als het collectief net begonnen aan het proces. Dat betekent dat learning-on-the-job 

van toepassing is en dat men al doende beter wordt. Door het opstarten van projecten en collectief 

agrarisch natuurbeheer wordt men in de tijd meer competent. De competenties worden jaarlijks bezien 

en conclusies worden getrokken of bestuurders goed functioneren, extra opleiding behoeven of hun 

taken neer moeten leggen vanwege een gemis aan capaciteit en/of ambitie. Dit komt bij de interne 

audit aan de orde. 

 

Wat gebeurt er om kennis en vaardigheden bij bestuurders actueel te houden? 

Voor de kennisontwikkeling van het bestuur wordt jaarlijks deelgenomen aan(landelijke)  kennisdagen, 

inspiratiedagen van het collectief, bijeenkomsten ANLb. Daarnaast neemt het bestuur (of een 

vertegenwoordiging hiervan) deel aan landelijk overleg tussen collectieven teneinde samenwerking te 

bevorderen en minimaal aan te sluiten bij het landelijk kennisniveau.  

 

 

 

  

http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763637/8_4.html
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8.5 Kennisborging en -ontwikkeling bij de medewerker(s) van het 

collectief 

Denk daarbij aan kennis en vaardigheden op het gebied van administratie, (EU-)regelingen, schouw, 

ecologie/hydrologie en uitvoering van het beheer. Voor een overzicht aan welke methoden u kunt 

denken voor de kennisontwikkeling bij medewerkers van het collectief klik hier. 

Ontwikkelen van vaardigheden bij medewerkers door middel van trainingen (vraagt tijd, geld) 

Van belang is dat alle veldmedewerkers de werkzaamheden zoveel mogelijk identiek uitvoeren, dan wel 

hun werkzaamheden op elkaar afstemmen. Ook het kennisniveau dient zoveel mogelijk gelijk te zijn. 

Waar nodig worden deze medewerkers begeleid en/of opgeleid. 

Jaarlijks wordt bezien of verdere professionalisering gewenst is en welke budget daarmee gemoeid is. 

Het bestuur besluit over een verzoek tot professionalisering. 

Ontwikkelen kennis en vaardigheden via uitwisseling met collega-collectieven 

Natuurrijk Limburg organiseert inspiratiedagen en kennisdagen voor de eigen achterban, waarbij 

andere collectieven tevens uitgenodigd worden, of mogelijk co-organisatie opgepakt worden. 

Daarnaast wordt bevorderd dat medewerkers ook vergelijkbare dagen van andere collectieven 

bezoeken indien relevant voor type beheer of andere uitvoeringszaken. 

Werkende weg leren via projecten 

De medewerkers hebben jarenlang ervaring in het agrarisch natuurbeheer. Echter, onderhavig proces 

om te komen tot collectief agrarisch natuurbeheer is een nieuw proces waarbij ook andere 

competenties nodig zijn.  Dat betekent dat ook learning-on-the-job van toepassing is en dat men al 

doende beter wordt. Door het opstarten van projecten en collectief agrarisch natuurbeheer worden 

competenties beter. De competenties worden jaarlijks bezien en conclusies worden getrokken of 

medewerkers goed functioneren, extra opleiding behoeven of stoppen vanwege een gemis aan 

capaciteit en/of ambitie. 

Kennis ontwikkelen door zelf te experimenteren, op basis van nieuwe inzichten en daarnaar te 

handelen  

(onderzoekend leren) 

Aansluiting wordt gezocht bij lopende onderzoeken of nog in opzet zijnde onderzoeken, bv alternatief 

hamsterbeheer door EZ, Alterra en Provincie, waarbij het collectief gaandeweg een actieve rol en 

inbreng in krijgt. 

 

http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763638/8_5.html
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8.6 Kennisborging en- ontwikkeling bij de deelnemers 

Welke vragen zijn van belang bij het borgen en ontwikkelen van kennis bij de deelnemers? Klik hier 

Kennis overdragen, vakgericht door middel van persoonlijke ontwikkeling (opleidingen en 

trainingen) 

Om er voor te zorgen dat de kennis geborgd blijft en dat deelnemers zich blijven ontwikkelen zet het 
collectief in op: 

- Persoonlijk contact en begeleiding door veldmedewerkers 
- Terugkoppeling van resultaten eigen beheer en samenhang beheermaatregelen middels 

informatiebijeenkomsten 
- Regelmatig veldbijeenkomsten of praktijknetwerken 
- Opleidingen, cursussen en trainingen (landschapsbeheer, botanisch beheer of specifiek 

soortenbeheer voor hazelmuis of kraanvogel) 
- Deelname kennisplatform (bv korenwolf, geelbuikvuurpad, hazelmuis) 
- Zie ook bijlage 15 deelnemerbegeleiding 

Kennis verzamelen door middel van bijeenkomsten, veldexcursies aansluitend bij werksituatie 

(informeel leren). 

Het collectief organiseert inspiratiedagen, excursies en veldbijeenkomsten voor deelnemers. Dit aan de 
hand van agrarisch natuurbeheer in het algemeen en aan de hand van de leefgebieden. Het gaat om: 

- Inspiratiedagen algemeen: thematische en praktijkgerichte bijeenkomsten 
- Leefgebieden – Groenblauwe dooradering: nader uit te werken 
- Leefgebieden – Akker: Korenwolf informatieavond met evaluatie van het beheer, prijsuitreiking 

beste beheer etc… 
- Leefgebieden – Weidevogels: jaarlijkse evaluatie en veldexcursie 
- Andere… 

Lerende netwerken 

Lerende netwerken: een netwerk bestaat uit groep boeren met belangstelling voor en experimenterend met een 

bepaalde ontwikkeling op hun bedrijf. Activiteiten: experimenteren, zelf informatie te verzamelen, deskundigen 

uitnodigen, elkaars resultaten bespreken en evalueren. Zo ontstaat er een persoonlijk leereffect, maar ook een 

collectief effect. Door kennis uit te wisselen tussen deze groepen kan elders verworven kennis weer gedeeld 

worden met anderen. Georganiseerd vanuit ANV of collectief kan dit ecologische effectiviteit bevorderen doordat 

je als collectieve deelnemers gezamenlijk bediscussieert wat er aan beheerpakketten of de uitvoering ervan kan 

worden aangepast. 

http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763640/8_6.html
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Lerende netwerken, praktijknetwerken  

 

Natuurrijk Limburg wil gaande de beheerplanperiode lerende netwerken opzetten voor verschillende 

groepen boeren met belangstelling voor en experimenterend met een bepaalde ontwikkeling op hun 

bedrijf. Dit zoals in het verleden de melkveeacademie, netwerken in de veehouderij, 

ondernemersnetwerken etc zijn opgestart en uitgevoerd. 

 

Het organiseren van inspiratiedagen kan hier een eerste aanzet toe zijn. Activiteiten: experimenteren, 

zelf informatie te verzamelen, deskundigen uitnodigen, resultaten bespreken en evalueren ontstaat een 

persoonlijk leereffect + een collectief effect.  

 

Kennisborging met kennisleveranciers  

Het collectief is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het afsluiten van effectieve beheerpakketten die leiden 

tot het bereiken van de gestelde doelen. Een gedegen onderbouwing van deze maatregelen is daarom gewenst. 

Hiervoor kan worden samengewerkt met kennisaanbieders, bijvoorbeeld door hen een plaats te geven in de 

ecologische commissie en/of schouwcommissie.  

Het zal per gebied sterk verschillen aan welke kennis behoefte is en wie die kennis kan bieden. Soms kan een 

vogelwerkgroep voldoende zijn. Soms is een combinatie van partijen meer geschikt, afhankelijk van de kennis van 

de te bereiken (ecologische) doelen en de daarvoor benodigde beheerpakketten. Denk dus goed na over de vraag 

welke kennis uw collectief nodig heeft. Dit vraagt duidelijkheid over ieders rol in de samenwerking en de 

bijbehorende specifieke kennis en vaardigheden. Naast de nodige kwaliteiten/ vaardigheden bij bestuurders, 

medewerkers en ook bij deelnemers vraagt dit een grote tijdsinspanning en coördinatie 

 

Optioneel 

Hoe bepaal je of je derden nodig hebt voor bepaalde kennis en expertise, welke vragen zijn daarbij van 

belang? Klik hier 

Samenwerking bij de uitvoering van beheer 

Voor de voorbereiding van de uitvoering van het beheer wordt met verschillende organisaties en 

personen samengewerkt, veelal naar gelang soort specifieke kennis. Het gaat vooralsnog om: 

- Platform geelbuikvuurpad/vroedmeesterpad 

- Platform hazelmuis 

- IKL 

- Bureau Natuurbalans/Ben Crombaghs 

- NM (Vliegend Hert N-Limburg) 

http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763641/optioneel.html
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Onderzoek en kennisuitwisseling met adviesbureaus, collega-collectieven, 

onderzoeksorganisaties en  onderwijsinstellingen over vraagstukken rond agrarisch 

natuurbeheer 

Nu vooralsnog aansluiting bij wat gebeurt, op termijn beoogt het collectief hier meer regiefunctie in te 
krijgen. 

Organisatorische samenwerking 

Natuurrijk Limburg werkt samen met IKL ten einde elkaars kwaliteiten, netwerken en ervaring te 

benutten. 

Bijlagen 

Bijlage 14: kennistabel bestuurders en medewerkers 
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Begrippenlijst 

 

Afkorting of begrip Definitie 

Achterdeurafspraak De doorvertaling van de gebiedsaanvraag naar beheercontracten met 

individuele deelnemers op basis van het beheerplan. 

Agrarisch collectief Een agrarisch collectief is een voor het ANLb 2016 (gecertificeerd) 

samenwerkingsverband in een (zelfgekozen) begrensd gebied dat bestaat uit 

agrariërs en andere landbeheerders in een streek die het beheer voeren over 

landbouwgrond en zich op vrijwillige basis hebben verenigd voor het uitvoeren 

van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Het collectief is eindbegunstigde 

van de subsidie. 

Agrarisch natuur- en 

landschapsbeheer 

Beheer op of aanpalend landbouwgrond ter bevordering van natuur en/of 

landschap in het landelijk gebied, inclusief waterkwaliteit. 

Agrarisch Natuur- en 

Landschapsbeheer  

2016 (ANLb) 

Implementatie van het stelsel voor collectief agrarisch natuur- en 

landschapsbeheer dat per 1 januari 2016 van kracht wordt 

Agrarische  

natuurvereniging (ANV) 

Een samenwerkingsverband van boeren en andere belanghebbenden voor het 

uitvoeren van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. 

Beheercontract Contract tussen deelnemer en agrarisch collectief waarin de afspraken voor het 

ANLB zijn vastgelegd 

Beheerpakket Een set van beheermaatregelen (op basis van de Catalogus Groen-Blauwe 

Diensten) en aanvullende beheervoorschriften passend binnen een beheertype 

Beheerplan Het plan waarin per deelnemer op locatie is vastgelegd welke beheerpakketten 

(in oppervlakte en locatie) wordt uitgevoerd incl. een beschrijving van het 

beheermozaïek als nadere invulling van een goedgekeurde gebiedsaanvraag 

ANLB 2016 

Beheerstrategie De vertaling van de voorwaarden uit het natuurbeheerplan naar een 

gebiedseigen aanpak van de uitwerking van het beheerplan, waarin rekening is 

gehouden met (a)biotiek, de landbouwpraktijk en andere factoren. De 

beheerstrategie wordt opgesteld door het collectief 

Beheertype Een eenheid op regionaal niveau met een eenduidig beheerregime en een kleine 

variatie in natuurwaarde en abiotische randvoorwaarden 
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Betaalverzoek Jaarlijks verzoek van het agrarisch collectief tot uitbetaling van de toegekende 

subsidie 

Controller Medewerker voor de uitvoering van de betalingen binnen het collectief verzorgd 

Coördinator Medewerker die het opstellen en het uitvoeren van het beheerplan incl. de 

veldinventarisaties coördineert 

Cross-compliance Het doorberekenen van financiële boetes binnen de Goede Landbouwpraktijken 

naar het ANLB 

Deelgebied Een logisch aaneengesloten gebied, waarbinnen beheercontracten liggen 

Deelnemer Grondgebruiker met agrarische grond met een beheercontract ANLB 

Dienstencentrum Derden die worden ingehuurd voor de uitvoering van taken binnen het collectief 

Ecologische commissie Een onafhankelijk ingestelde commissie waarin wijzigingen of knelpunten in het 

beheerplan worden beoordeeld voordat deze worden doorgevoerd 

Ecologische effectiviteit De mate waarin activiteiten bijdragen aan het natuurrendement 

Ecologische toets Een methode (digitaal dan wel handmatig) waarmee het collectief kan 

beoordelen of de beoogde resultaten van het agrarisch natuurbeheer kunnen 

worden gehaald 

Eindbegunstigde subsidie Ontvanger van overheidsgelden die verantwoordelijk en aansprakelijk is voor 

het realiseren van overeengekomen doelen 

EU-conforme uitvoering 

stelsel 

Uitvoeringsproces dat voldoet aan Europese wet- en regelgeving, en periodiek 

wordt gevalideerd door Europese en nationale audits 

Gebiedsaanvraag Een in nauwe afstemming met gebiedspartners tot stand gekomen, 

samenhangend ecologisch effectief en economisch efficiënt plan van een 

agrarisch collectief voor het uitvoeren van agrarisch natuur- en 

landschapsbeheer in een bepaald gebied. Dit is in feite de subsidieaanvraag 

voor het ANLb 2016. 

Gebiedscoalitie Coalitie van een agrarisch collectief, belanghebbenden en vrijwilligers met als 

doel (het ondersteunen van) de uitvoering van een ecologisch effectief en 

economisch efficiënt agrarisch natuur- en landschapsbeheer. 

Gebiedspartners Alle partijen in het gebied waarmee wordt samengewerkt: 

overheidsorganisaties, agrarische collectieven, terreinbeherende organisaties, 
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soortenorganisaties en andere belanghebbenden, zoals dorpsraden of de VVV 

Gebiedsprocessen Het koppelen van gebiedsbelangen en het verbinden van partijen met als doel 

een goede afweging van doelen en ruimtelijke belangen op een regionaal 

schaalniveau 

Gecertificeerde collectieven Collectief dat is gecertificeerd omdat het voldoet aan het kwaliteitskader 

certificering collectieven 

Gedeelde ambitie Set van doelen en activiteiten die in een streek worden ingezet. Deze set wordt 

samengesteld op initiatief van provincies, door gebiedspartners, zoals 

agrarische collectieven, andere overheden en natuur- en soortenorganisaties in 

een streek. Het doel hierbij is om met als uitgangspunt de ambities en kaders 

van verschillende overheden, in gesprek te gaan met de streek om interactief en 

adaptief deze gezamenlijke ambitie te bepalen 

GIS Geografische Informatie Systemen 

Kansenkaart Resultaat van de processtap in het gebiedsproces die weergegeven wordt in het 

provinciale natuurbeheerplan 

Leefgebied Een typering van agrarisch natuur op landelijk of regionaal niveau gebaseerd op 

abiotische condities als kader voor het indienen van een subsidieaanvraag 

ANBL2016 (gebiedsaanvraag) 

Natuurbeheerplan Plandocument waarin op basis van een gedeelde ambitie op provinciaal 

schaalniveau de overeengekomen doelen op het gebied van agrarisch natuur- 

en landschapsbeheer worden vastgelegd. Het bevat een beheertypekaart van 

de huidige situatie en een ambitiekaart met toekomstige te realiseren doelen 

 

Het (aangepaste) provinciale beleidskader met een beschrijving van de te 

realiseren doelen en kwaliteiten, vormt een onderdeel van het 

Natuurbeheerplan. 

NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

Projectmedewerker Medewerker voor de uitvoering van de administratieve taken binnen het 

collectief 

Programma van Eisen 

certificering collectieven 

Voorwaarden waaraan een agrarisch collectief moet voldoen om 

gecertificeerd te worden 

RvO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
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SCAN Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer 

Schouw Controle op de uitvoering van de beheerpakketten 

Schouwcommissie Onafhankelijke commissie voor het beoordelen van beheer bij de schouw 

Uitvoeringscontract Een zakelijke overeenkomst tussen het agrarisch collectief en een 

dienstverlener voor de uitvoering van taken binnen het collectief 

Veldmedewerker De persoon die zich bezig houdt met de werkzaamheden in het veld, waar onder 

het verzamelen van veldgegevens om beheermonitoring uit te voeren 

Voordeurafspraak De afspraak tussen het collectief en de overheid voor de uitvoering van ANLB op 

basis van een gebiedsaanvraag 
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Checklist t.a.v. programma van eisen 

√ PvE   Omschrijving eis uit programma van eisen  KHB Contactpersoon 

  1 Wijze waarop het collectief is ingericht en werkt     

  1a beschrijving samenstelling collectief 1.1   

  1b Beschrijving gebied 1.1   

  1c Rechtsbevoegde rechtspersoon 1.1   

  1d Financiële aansprakelijkheid 1.2   

  1e Het collectief werkt met een interne audit 2.1   

  1f Datum afgifte certificaat     

  1g Verantwoordelijke functies en aanspreekpunten 1.1   

  1h Contracteren van beheer door derden (niet boeren-beheerders) 4.2   

  1i Controleresultaten worden teruggekoppeld aan deelnemers 6.3   

  1j Geschillenprocedure 2.2   

  2 Wijze waarop de administratie is georganiseerd     

  2a Het administratief systeem is beschreven 3.1   

  2a De vereiste gegevens 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. 

3.2   

  2b Digitale administratie is eenduidig en opvraagbaar 3.1   

  3 Contracten     

  3c Wijze van vastleggen van afspraken met beheerders is vastgelegd 4.1   

  3c Gebruikte contracten voldoen aan voorwaarden van het PvE 4.1   

  4 Interne controle     

  4a Controleprotocol is beschreven incl. vastlegging bevindingen 6.1   

  4b 
Werkwijze objectieve en onafhankelijke beoordeling interne 
veldcontrole is vastgelegd. 

6.1   

  5 Sancties      
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  5a Sanctieprotocol is aanwezig 6.2   

  5b Werkwijze kortingen vanuit Betaalorgaan vastgelegd 6.3   

  5c Sancties cross compliance doorberekening vastgelegd 6.3   

  5d Solvabiliteit is geregeld 6.3   

  6 Betalingen aan deelnemers     

  6a Betaalwijze is beschreven 3.3   

  6b Werkwijze opstellen totaaloverzicht betalingen per beheerder 3.3   

  7 Verantwoording     

  7a 
Het bereiken van samenhang van beheerpakketten op gebiedsniveau is 
voldoende beschreven. 

7.2   

  7b 
De wijze waarop verbeteringen in beheerpakketten worden 
doorgevoerd is voldoende beschreven 

7.2   

  8 Borging interne kennisinfrastructuur     

  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  

8.3   
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