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1 Gegevens 

 De organisatie van het Collectief Midden Overijssel 

Het Collectief Midden Overijssel is een coöperatie van leden. Zowel ANV’s als deelnemers aan het 

agrarisch natuurbeheer waar contracten mee gesloten worden kunnen lid worden. Het bestuur bestaat 

uit afgevaardigden uit de ANV’s en hebben de verschillende taken toebedeeld aan de bestuursleden 

middels portefeuilles. 

De Statuten en het Huishoudelijk reglement zijn als bijlage 1 en bijlage 2 toegevoegd 

Het organogram en de verdeling van portefeuilles zijn als bijlage 3 en 4 toegevoegd. 

 

1.1 Gegevens collectief 

Samenstelling van het collectief 

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

1. Landschapsfonds Enschede 

2. Groen Salland 

3. Hooltwark 

4. SVP Hardenberg 

5. Ommer Marke 

6. Land en Schap 

7. Reggestreek 

 

Rechtsvorm collectief (En daarmee de relatie met de leden/ deelnemers) 

Coöperatie met Uitgesloten Aansprakelijkheid 

Volledig rechtsbevoegde persoon 

De coöperatie wordt vertegenwoordigd door het bestuur. 

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende 

bestuurders. (voorzitter/penningmeester, voorzitter/secretaris, penningmeester/secretaris) 

Vastgelegd in het verslag bestuursvergadering dd 17 april 2015. 

Het bestuur kan aan één of meerdere personen procuratie verlenen. 

Gebied waarop het collectief zich richt 

Het werkgebied van de coöperatie betreft de gemeenten Almelo, Borne, Dalfsen, Deventer, Enschede, 

Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Olst/Wijhe, Ommen, Hardenberg, Raalte, 

Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden. Zie bijgevoegde overzichtkaart, bijlage 5 
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Aandachtsgebieden collectief (leefgebieden c.q. beheertypen) 

Het collectief kent zowel Weidevogelbeheer, Droge dooradering als Categorie Water. Hieronder valt 

Botanisch beheer en Agrarische Landschapselementen. De Natte dooradering komt op termijn erbij. 

 

1.2 De organisatie 

De volgende functies worden binnen het collectief onderscheiden: 

 

- Bestuurder (voor portefeuilles zie bijlage)  

- Project-coördinator 

-      Administratief medewerker 

- Veldmedewerker 

- Ecologisch medewerker 

-      Schouwmedewerker 

 

Wijze waarop de financiële aansprakelijkheid van bestuurders van het collectief is gedekt: 

Zie aansprakelijkheidsverzekering, polis bedrijfs-/bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering, bijlage 6 

Vast aanspreekpunt voor het betaalorgaan: 

Portefeuillehouder binnen het bestuur 

Vast aanspreekpunt voor deelnemers: 

Veldmedewerker gemandateerd door portefeuillehouder in het bestuur 
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1.3 Mandaten binnen het collectief 

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

Administratief medewerker heeft hiervoor mandaat van het bestuur. Voor het invoeren en wijzigen van gegevens 

in de perceelregistratie geldt tevens een goedkeuring van de betreffende deelnemer 

Administratief medewerker 

Mandaat voor het uitvoeren van betalingsopdrachten. 

De Project-coördinator heeft mandaat van het bestuur om tot € 1.000 (per betaalopdracht en/of per betaalrun) 

zelfstandig een betalingsopdracht uit te voeren. Daarboven kan een betalingsopdracht alleen uitgevoerd worden 

met instemmingsparaaf  van een daartoe bevoegd bestuurslid 

Project-coördinator 

Mandaat voor het uitvoeren van schouw. 

De Schouwmedewerker  heeft mandaat van het bestuur om op basis van een door het bestuur vastgestelde 

steekproef te schouwen bij deelnemers waar een deelnemerscontract mee is afgesloten 

Schouwmedewerker 

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

subsidieverstrekker. 

De aangewezen bestuurder heeft mandaat van het bestuur om 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 

Portefeuillehouder binnen het bestuur 

Mandaat voor het ondertekenen van de intentieverklaring voorintekening.  

De Veldmedewerker  heeft mandaat van het bestuur om namens het bestuur een “intentieverklaring voorgenomen 

beheer” tijdens de voorintekening te ondertekenen 

Veldmedewerker 

Mandaat voor het ondertekenen voor een tussentijdse wijziging in de beheerafspraken. 

De Veldmedewerker heeft mandaat van het bestuur om naar eigen inzicht kleine wijzigingen in de 

deelnemerscontracten aan te brengen voor zover die betrekking hebben op het lopende jaar, ecologisch 
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verantwoord zijn en minimale verhoging van de beheerkosten met zich meebrengen  op voorwaarde dat 

deelnemer instemt met de wijziging. 

Veldmedewerker ( afwijkingen tot 5% van de totale beheerkosten met een max. van € 500 ) 
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2 Interne audit en geschillen 

2.1 Kwaliteitsborging met interne audit 

 

Het Collectief Midden Overijssel hanteert een interne audit. Het kwaliteitssysteem, zoals in dit 

kwaliteitshandboek vastgelegd, wordt door het collectief intern bewaakt door jaarlijks aan de 

certificeringseisen te toetsen. 
  
Doelen van de interne audit: 

 Garanderen kwaliteitsborging en behouden certificaat 

 Processen verbeteren en aanscherpen 

 Efficiëntie bevorderen 

Richtlijn: 

 Jaarlijks wordt een interne audit uitgevoerd. 

 De aangewezen portefeuillehouder in het bestuur is verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van de 

interne audit. 

Werkwijze van de interne audit 

Tijdstip van uitvoering: 

 

Jaarlijks vindt, vóór de vaststelling van de jaarstukken van het afgelopen jaar, binnen de eigen 

organisatie een interne audit plaats 

 

Verantwoordelijkheid voor het laten uitvoeren van de interne audit: 

- De aangewezen portefeuillehouder in het bestuur 

Uitvoerend orgaan: 

Een ad hoc door het bestuur  in te stellen auditcommissie gevormd uit minimaal twee leden van het 

bestuur  (met  eventueel externe ondersteuning). 
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Wijze van uitvoering van de interne audit: 

Dit gebeurt met een systematische, vooraf vastgestelde auditprotocol, inclusief het gebruik van de 

‘Checklist Interne Audit‘  (zie bijlage 7) 

Doorvoeren van maatregelen 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 op de volgende wijze: 

 

- Na afloop spreekt de auditcommissie met alle betrokken partijen over de bevindingen en resultaten. 

De auditcommissie geeft aan welke wijzigingen moeten doorgevoerd worden in de praktijk en wie 

daarvoor verantwoordelijk is en rapporteert dit aan het bestuur. Het bestuur legt in een 

bestuursbesluit vast welke wijzigingen worden doorgevoerd. De auditcommissie gaat achteraf na of 

de wijzigingen het gewenste resultaat opleveren en rapporteert ook daarover aan het bestuur. 

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

bestuursbesluit) en de follow-up. 

Vastlegging van de interne audits in het administratieve systeem en implementatie van wijzigingen in 

procedures:   

De Administratief medewerker archiveert het auditapport , maatregelen/wijzigingen worden 

doorgevoerd door de Project-coördinator en voor zover nodig worden de procedures en het 

kwaliteitshandboek naar aanleiding hiervan aangepast door de verantwoordelijke portefeuillehouder in 

het bestuur. 
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2.2 Geschillenprocedure 

Het doel van de geschillenprocedure:  

Omdat het collectief contracten afsluit met deelnemers wordt bij geschillen een vaste procedure 
gevolgd. Het gaat hier om een interne klachtenprocedure van het collectief met haar (aspirant) 
deelnemers. 

Inrichting van de geschillenprocedure: 

Zie bijgevoegde klachtenprocedure met stroomschema, bijlage 8 

Bekendmaking van de mogelijkheid van het indienen van een formeel geschil: 

Dit wordt in het contract of een bijlage bij het contract opgenomen 

Verantwoordelijkheid voor de afhandeling van geschillen: 

De portefeuillehouder in het bestuur of een onafhankelijke door het bestuur  aangewezen andere 

bestuurder, ingeval van belangenverstrengeling.  

Borging van de objectiviteit en onafhankelijkheid van de geschillencommissie: 

Zie klachtenprocedure, bijlage 8 
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3 Administratie & Financieel beheer 

3.1 Het administratief beheer systeem 

Het administratief beheerssysteem kent drie belangrijke onderdelen die op elkaar afgestemd zijn:  

1. Deelnemersregistratie/relatiebeheersysteem,  

2. Financiële Administratie,  

3. Beheerregistratie op perceelniveau. 

Het gebruikte administratief beheersysteem: 

Het door SCAN geleverde en door RVO en Provincie goedgekeurde  ICT pakket 

 

 

 

3.2 Uitvoering administratie 

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het collectief wordt het financieel en administratief 

beheer uitgevoerd door de Project-coördinator en de Administratief medewerker 

Wijze waarop de administratie van het collectief uitgevoerd wordt en door wie: 

Eindverantwoordelijkheid voor het financiële en administratieve beheer 

De portefeuillehouder in het bestuur 
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Het financiële en administratieve beheer wordt volledig door het collectief zelf uitgevoerd: 

 De Project-coördinator als leidinggevende is verantwoordelijk voor de juiste en volledige 

aanlevering van gegevens door de medewerkers van het collectief. 

 De Project-coördinator is ook verantwoordelijk voor de juiste en volledige verwerking van de 

gegevens en aldus voor het financiële en administratieve beheer. 

 De Administratief medewerker is als uitvoerende aangewezen voor de verwerking van de 

informatie in het ICT pakket. 

Er wordt gezorgd voor back-ups van de systemen en de informatie: 

 Het SCAN ICT systeem genereert automatisch backups. Van de overige documenten maakt de 

Administratief medewerker  dagelijks een digitale kopie in de cloud.  

Uitdrukkelijke goedkeuring van het bestuur is noodzakelijk voor: 

Het indienen van aanvragen, het ondertekenen van opdrachten & contracten, het verrichten van 

betalingen, het aangaan van financiële verplichtingen 

Verantwoordelijke bestuurder: de aangewezen portefeuillehouder in het bestuur 

Zelfstandige betalingen door de Administratief medewerker onder leiding van de Project-coördinator: 

De leidinggevende van de Administratief medewerker  accordeert de betaling (het vier 0gen principe). 

Betalingen of betalingsbatches worden achteraf gefiatteerd door de verantwoordelijk 

portefeuillehouder in het bestuur. 

Bij bedragen boven € 1.000 vinden de betaling plaats door de Project-Coördinator na accordering door 

de portefeuillehouder in het bestuur. De deelnemerscontracten worden in hun geheel geaccordeerd 

door de portefeuillehouder in het bestuur. 

Beschrijving van de werkwijze m.b.t. betalingen: 

Verantwoordelijke: De portefeuillehouder in het bestuur 

Uitvoering: Administratief medewerker  na  opdracht van de Project-coördinator als leidinggevende. 

Parafering en unieke nummering, het ‘vier ogen principe’ door leidinggevende en/ of bestuurder. 

Periodiek (maandelijks) stelt de Project-coördinator een financiële verantwoording ter beschikking aan 

de verantwoordelijk portefeuillehouder in het bestuur ter goedkeuring, inclusief te fiatteren betalingen. 

Beschrijving van de werkwijze m.b.t. wijzigingen in perceelregistratie: 

De Veldmedewerker overlegt met de deelnemer over wijzigingen, niet zijnde wijzigingen die van 
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rechtswege zijn opgelegd. De deelnemer accordeert de wijziging. De Project-coördinator wordt 

geïnformeerd en accordeert de wijziging als leidinggevende door middel van parafering. 

De Administratief medewerker verwerkt de wijzigingen hierna in het GIS systeem en rapporteert 

vervolgens de wijzigingen terug aan de deelnemer, de Veldmedewerker en de Project-coördinator. De 

Project-coördinator is als leidinggevende verantwoordelijk voor de juiste verwerking van de mutaties 

door de Administratief medewerker. 

Accountantscontrole: 

Na afloop van het boekjaar vindt accountantscontrole plaats op hoofdlijnen, op basis van het 

controleprotocol c.q. handleiding financiële toets (zie bijlage 9). 

Wat wordt gearchiveerd in het administratieve beheersysteem van het collectief: 

Soort document Hoe lang bewaren Print of digitaal  Wie archiveert? 

Kwaliteitshandboek 

 

Alle originele stukken m.b.t.  

de gebiedsaanvraag   

7 jaar na laatste  

betaling 

7 jaar na laatste 

betaling 

Beide 

 

Beide 

Adm. Medewerker 

(In SCAN Office of  in 

SCAN GIS) 

Lijst met deelnemers 7 jaar na afloop 

contract 

Beide Adm. Medewerker 

Deelnemerscontracten 7 jaar na laatste  

betaling 

Origineel in print 

en voorzien van 

originele 

handtekening 

Adm. Medewerker 

GIS gegevens m.b.t. 

Contracten 

7 jaar Beide Adm. Medewerker 

Mutaties in 

beheercontracten 

7 jaar Beide Adm. Medewerker 

Mutaties in beheer t.o.v. 

gebiedsaanvraag (vóóraf!) 

7 jaar Beide Adm. Medewerker 

Resultaten interne audits 7 jaar Beide Adm. Medewerker 

Betalingsopdrachten 7 jaar Beide Adm. Medewerker 

Accountantscontrole 7 jaar Beide Adm. Medewerker 

Gebiedsaanvraag 7 jaar na laatste Beide Adm. Medewerker 
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Incl. onderliggende stukken betaling 

Betaalverzoek 7 jaar na laatste 

betaling 

Beide. Printversie moet 

zijn ondertekend door 

bestuur: iemand die in 

rechte het collectief 

vertegenwoordigt 

Adm. Medewerker 

Schouwverslagen 7 jaar Beide Adm. Medewerker 

Resultaten en planning 

beheermonitoring 

7 jaar Beide Adm. Medewerker 

Optioneel t.a.v. PvE: 

Intentieverklaring 

7 jaar Beide Adm. Medewerker 

 

3.3 Betaling deelnemers 

 Het collectief betaalt de jaarlijkse beheervergoedingen tijdig aan de deelnemers 

Wijze van uitbetaling aan de deelnemers 

De betalingsopdracht bestaat uit de volgende onderdelen: 

- 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  

-                De verwijzing naar het onderliggende contract 

Tijdstip van uitbetaling aan de deelnemers: 

In de maand januari volgend op het beheerjaar, of uiterlijk een maand na overmaken door RVO.nl. 

Kennisgeving over de uit te keren uitbetaling: 

De deelnemer wordt middels een brief van het bestuur geïnformeerd over de uitbetaling. Deze wordt 
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opgesteld door  de Administratief medewerker in opdracht van de Project-coördinator en ondertekend 

door de verantwoordelijk portefeuillehouder in het bestuur. Het betreft een geautomatiseerd bericht uit 

SCAN Office. 

Verantwoordelijkheid voor uitbetaling aan de deelnemers: 

De portefeuillehouder binnen het bestuur is eindverantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor de 

juiste en tijdige betaling ligt bij de Project-coördinator. 

Werkwijze  jaarlijkse  totaaloverzicht van alle betalingen per gecontracteerde deelnemer: 

In de maand februari genereert de Administratief medewerker een totaaloverzicht van alle betalingen 

per gecontracteerde deelnemer uit het ICT systeem en sluit dit aan met het betaalverzoek en (rekening 

houdend met tussentijdse mutaties) met de gebiedsaanvraag en het definitief beheerplan. De Project-

coördinator rapporteert het sluitende overzicht aan de verantwoordelijk portefeuillehouder in het 

bestuur, voorafgaand aan uitbetaling 
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3.4 Het betaalverzoek en de verantwoording van het betaalverzoek 

Het betaalverzoek is de in financiële termen uitgedrukte gebiedsaanvraag voor agrarisch natuurbeheer 

voor het lopende jaar, onderbouwd met de contracten met de deelnemers  

 

Indiening van het betaalverzoek 

Voorbereiding: 

De Administratief medewerker stelt het concept-betaalverzoek op aan de hand van de 

deelnemerscontracten, rekening houdend met tussentijdse wijzigingen daarin. 

Verantwoordelijkheid: 

De portefeuillehouder binnen het bestuur is eindverantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid. Hij 

baseert zich op het aangeleverde concept-betaalverzoek en de onderliggende stukken die door de 

Project-coördinator zijn geaccordeerd en aan hem ter hand gesteld. Het bestuur keurt het concept-

betaalverzoek goed. 

Vastlegging van de goedkeuring en de impact daarvan: 

De goedkeuring van het concept- betaalverzoek wordt door de Administratief medewerker vastgelegd 

in de deelnemers/contracten-registratie, in de financiële administratie en in de perceelregistratie in het 

GIS-systeem. Op dat moment mag aangenomen worden dat de aangegane contracten met de 

deelnemers ook uitgevoerd kunnen worden. 

RVO kan na controle nog wel bijstellingen doorvoeren. 

Indieningsperiode van het concept- betaalverzoek: 

In de periode 1 april tot 15 mei 

Verantwoordelijkheid voor het indienen: 

De Project-coördinator 
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Verantwoordelijkheid voor het voorbereiden van het definitieve betaalverzoek: 

De Administratief medewerker 

Verantwoordelijkheid voor het accorderen van het definitieve betaalverzoek: 

De portefeuillehouder binnen het bestuur 

Vastlegging van de goedkeuring door het bestuur: 

De portefeuillehouder rapporteert hierover in het bestuur en dit wordt in de notulen vastgelegd. 

Indiening van het definitieve betaalverzoek : 

Uiterlijk 1 oktober, waarbij een nadere onderbouwing van de bedragen naar aanleiding van tussentijdse 

aanpassingen wordt gegeven. 

Verantwoordelijkheid voor het indienen: 

De Project-c0ördinator is verantwoordelijk voor de juiste onderbouwing van het definitieve 

betaalverzoek. De portefeuillehouder in het bestuur is eindverantwoordelijk. 

Eventuele stukken die meegestuurd worden ter onderbouwing van het betaalverzoek: 

Afhankelijk van de wensen (ter beoordeling van RVO) worden relevante documenten meegestuurd. 

Onderbouwing: 

- Overzicht van de contracten met deelnemers incl. mutaties; meer specifiek de financiële gegevens 

- Definitief beheerplan 

- Door RVO gevraagde aanvullende documenten 

(een en ander conform de SCAN ICT formats) 
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4 Contracten 

4.1 Deelnemerscontracten 

Deelnemerscontracten worden op basis van de voorintekening gesloten met de individuele deelnemers aan de 

gebiedsaanvraag. Deze voldoen aan het Programma van Eisen (zie bijlage 10). 

In het deelnemerscontract wordt opgenomen:  

 

NAW, BRS, KvK, BIN en BSN gegevens van de deelnemers.  

Het contract is voorzien van dagtekening en ondertekening.  

De beheerafspraken op perceels- en of bedrijfsniveau (incl. kaart).  

Alle voorwaarden.  

Meldingsplicht in geval van wijzigingen of het niet nakomen van afspraken door de deelnemer.  

Instemming met het uitvoeren van controles, wetenschappelijk onderzoek en eventuele deelname aan 

kennisactiviteiten.  

De looptijd.  

De bijbehorende vergoeding en de algemene bepalingen bij het contract.  

Alle verplichtingen en verantwoordelijkheden waar de deelnemer zich aan verbindt, zodat er geen 

twijfel kan bestaan over wat, waar en wanneer van de deelnemer wordt verwacht.  

Geschillenprocedure.  

Sanctiebeleid. 

Procedure rond deelnemerscontracten 

Tekeningsbevoegdheid voor de deelnemerscontracten: 

De portefeuillehouder binnen het bestuur 

Inhoudelijke voorbereiding van de contracten door:  

De Project-coördinator in samenspraak met de betrokken medewerkers (o.a. Ecologisch medewerker, 

Veldmedewerker) 

 

Afsluiting van de deelnemerscontracten door: 

De Project-coördinator onder verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder in het bestuur 
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Werkwijze afsluiting contract 

Opzet van het deelnemerscontract 

Zie Model beheercontract (bijlage 11) 

 

Wijze van afsluiten deelnemerscontracten : 

Op basis van de voorintekening checkt de Veldmedewerker samen met de Project-coördinator of het 

deelnemerscontract past binnen het beheerplan. De Project-coördinator accordeert het contract. 

De Veldmedewerker bespreekt de inhoud van het deelnemerscontract met de deelnemer, waarna deze 

instemt dmv  ondertekening van twee exemplaren.  

Na ondertekening door de verantwoordelijke portefeuillehouder in het bestuur ontvangt de deelnemer 

één exemplaar terug. 

 

Archivering van de deelnemerscontracten en eventuele wijzigingen: 

Zie onder paragraaf 3.2 Uitvoering administratie 

Doorvoeren van wijzigingen in beheercontracten: 

Wie voert door: 

- Veldmedewerker  na overleg met de deelnemer en ruggespraak en goedkeuring Project-

coördinator . (Voorstel tot aanpassing: deelnemer en/of Veldmedewerker) 

Afwikkeling: 

- Vastleggen van de wijziging in het contract. 

- Ondertekening door beide partijen (bestuurder collectief en deelnemer) in tweevoud, waarna één 

exemplaar retour deelnemer 

- Vastlegging in het ICT systeem door de Administratief medewerker 

 

  



 

25 

 

4.2 Contracten met derden 

Onder derden wordt in dit verband verstaan externe partijen waarmee een contract wordt afgesloten 

voor het leveren van een bepaalde dienst. Voor deskundigheid of capaciteit die het collectief op dat 

moment niet zelf in huis heeft is dit de aangewezen weg.  

Procesafspraken voor het sluiten van contracten met derden 

Tekeningsbevoegdheid voor de contracten met derden: 

De portefeuillehouder in het bestuur 

Inhoudelijke voorbereiding door:   

De Project-coördinator op aangeven van het bestuur. Daarbij wordt een budgettaire check op de 

benodigde financiële ruimte (op grond van gebiedsaanvraag) gedaan. 

Afsluiten van de contracten door: 

De verantwoordelijk portefeuillehouder in het bestuur 

Opzet contracten met derden: 

Model overeenkomst opdrachtverlening (derden) met daarin betalingsafspraken en voorwaarden (zie 

bijlage 12) 

Archivering van contracten met derden: 

Zie paragraaf 3.2 administratie 

Opnemen van wijzigingen in contracten met derden: 

          Identiek aan deelnemerscontracten 
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Verantwoording toepassing contracten met derden: 

Contracten met derden worden alleen gesloten als het collectief op dat moment niet in staat is om de 

werkzaamheid zelf uit te voeren. Jaarlijks wordt in het jaarverslag opgenomen welke 

beheerswerkzaamheden zijn uitbesteed, waarom deze zijn uitbesteed en hoeveel procent van het totale 

beheerbudget het betreft. 

Het collectief Midden Overijssel kiest er vooralsnog voor om geen personeel aan te nemen. Het bestuur is 

echter in principe niet zelf-uitvoerend en huurt daarom capaciteit in voor de eerder genoemde functies. 
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5 Het beheerplanproces 

Het beheerplanproces beschrijft de werkwijze om te komen tot het beheerplan. De inhoudelijke aspecten 

worden in de opgestelde beheerstrategie nader toegelicht. In dit handboek worden de processtappen en de 

taken en verantwoordelijkheden van de diverse betrokkenen benoemd. 

5.1 Voorintekening 

Onder de activiteit voorintekening wordt verstaan dat het collectief in haar werkgebied inventariseert 

welke deelnemers zich willen verbinden aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer en welke 

beheerpakketten ze willen of kunnen uitvoeren. Deze voorintekening is voor de toekomstige deelnemer 

niet vrijblijvend: op het moment dat hij zich hier voor opgeeft moet het collectief er op kunnen rekenen 

dat zij na het ontvangen van de beschikking op basis van de gebiedsaanvraag (voordeurafspaak met de 

Provincie) hier ook daadwerkelijk contracten kan afsluiten met de individuele deelnemer 

(achterdeurafspraken). 

 

De voorintekening vindt plaats voorafgaand aan het indienen van een gebiedsaanvraag. De 

gebiedsaanvraag wordt voor het eerst ingediend in juni 2015 voorafgaand aan de nieuwe beheerperiode 

vanaf 1 januari 2016. 

Organisator van de voorintekenbijeenkomsten: 

Een door het bestuur aangewezen commissie onder leiding van de Project-coördinator. De eerste ronde 

in 2015 wordt nog voor een deel door de aangewezen portefeuillehouder in het bestuur georganiseerd. 

Betrokken gebiedspartijen: 

Zowel potentiële deelnemers (binnen het beheersgebied) als de andere gebiedspartijen worden 

betrokken bij het proces. 

Dit gebeurt via een oproep in de krant en d.m.v. brieven aan de huidige deelnemers aan Agrarisch 

Natuurbeheer en betrokken instanties. Het Collectief Midden Overijssel houdt een of meer  algemene 

voorlichtingsbijeenkomsten  voor alle gebiedspartijen en daarna een aantal voorintekenbijeenkomsten 

met een inloopmogelijkheid voor potentiële deelnemers. Gebiedspartijen zijn o.a. waterschap, 

Landschap Overijssel, SBB, SBNL, Natuurmonumenten, WBE’s, vogelwerkgroepen, natuur- en milieu-

organisaties, gemeenten. 

Bepaling van het meest geschikte niveau voor afstemming van de beheerpakketten voor de 

voorintekening binnen een gebied: 

De voorwaarden in het Natuurbeheerplan en de begrenzing op de natuurbeheerplankaart (op basis van 

de kansenkaart) vormen het toetsingskader. Daarvoor is een beheerstrategie opgesteld die is 

goedgekeurd door het bestuur.  Met behulp van de beheerstrategie wordt de prioritering aangebracht 

op basis van drie criteria: Budget, Ecologie en Draagvlak. Per onderdeel maakt de ingestelde commissie 
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onder leiding van de Project-coördinator,  in overleg met de ANV’s en de portefeuillehouder in het 

bestuur nadere keuzes  m.b.t. het openstellen van leefgebieden en beheerpakketten. Hiermee wordt 

onderbouwd waarom percelen wel of niet in aanmerking komen voor een vergoeding voor agrarisch 

natuurbeheer. 

Informatie aan de grondeigenaren/ potentiële deelnemers in het gebied  over de 

voorintekenbijeenkomsten: 

Het bestuur plaatst een oproep in de plaatselijke en regionale  media voor de algemene 

voorlichtingsbijeenkomst en de voorintekenbijeenkomsten. Daarnaast worden alle gebiedspartijen en 

huidige contractanten aan agrarisch natuurbeheer  per brief benaderd. Hier wordt uitgelegd hoe de 

procedure rond de voorintekening plaatsvindt.  

Actueel beeld van wat potentiële deelnemers willen en kunnen: 

 Tijdens de voorintekenbijeenkomst kunnen potentiële deelnemers hun wensen kenbaar maken. Ook  

aspirant-deelnemers voor eventuele volgende jaren worden hiertoe uitgenodigd. Dit geeft uiteindelijk 

een totaalbeeld van de mogelijkheden in het gebied.  

Beoordeling door het collectief van het aanbod op kwaliteit en sturing op gewenste beheerkwaliteit: 

 Aan de hand van de beheerstrategie doorloopt de commissie de volgende stappen: 

1. Vooraf wordt het streefbeeld/ de beheerstrategie  bepaald 

2. Dit streefbeeld/ de beheerstrategie wordt  aan de potentiele deelnemers uitgelegd. 

3. Aan de hand van de natuurbeheerplankaart worden de mogelijkheden voor het beheer besproken, 

waarbij de criteria budget, ecologie en draagvlak worden gehanteerd om tot de gewenste kwaliteit 

te komen. 

4. Zowel voor de deelnemers als voor de medewerkers van het collectief  worden afspraken gemaakt 

omtrent eventuele aanvullende scholing om de beheerkwaliteit te kunnen borgen (zie ook 

hoofdstuk 8). 

Vastlegging van de resultaten van de bijeenkomst en terugkoppeling aan de deelnemers en de betrokken 

gebiedspartijen: 

Indien intentie-afspraken zijn gemaakt met deelnemers worden deze vastgelegd en schriftelijk 

bevestigd. Het totaalresultaat van de voorintekening leidt tot een overzicht van mogelijkheden hoe het 

streefbeeld kan worden ingevuld. 
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5.2 Opstellen concept beheerplan en beheerplan 

Status van het (concept) beheerplan: 

Het concept-beheerplan is noodzakelijk voor het collectief om een goed onderbouwde gebiedsaanvraag 

te kunnen opstellen. Het concept-beheerplan is opgesteld na consultatie van alle ANV’s en met 

verwerking van de voorintekening. Na goedkeuring van de gebiedsaanvraag kan het concept-

beheerplan (eventueel na aanpassing waar nodig) worden vastgesteld als definitief beheerplan. 

Eindverantwoordelijke voor het beheerplan 

De portefeuillehouder binnen het bestuur 

Belangrijke beslismomenten bij de totstandkoming van het beheerplan: 

 
De ingestelde commissie ten behoeve van de voorintekening heeft de wensen en de animo voor de 
uitvoering van beheerpakketten per deelgebied geïnventariseerd en gebundeld tijdens de 
voorintekening.  
Het bestuur geeft opdracht aan de Project-coördinator om per leefgebied en/of deelgebied het aanbod 
vanuit de voorintekening (bijvoorbeeld op basis van een beheermozaïek met een ecologische toets) te 
(laten) toetsen aan de beheerstrategie en de voorwaarden/spelregels uit het provinciale 
natuurbeheerplan. De ecologische toets wordt verder uitgewerkt in de volgende paragraaf.  
De Project-coördinator beoordeelt samen met de ecologische commissie de resultaten van het aanbod 
uit de voorintekening en de ecologische toets op inpasbaarheid en uitvoerbaarheid in relatie tot de 
gewenste ecologische kwaliteit en het beschikbare budget.  
Samen met de ecologische commissie en/of andere (externe) experts onderzoekt de Project-
coördinator  eventuele negatieve toets-resultaten, afwijkingen of knelpunten. Indien ook het bestuur 
akkoord is, wordt dit gemeld aan de deelnemers en anders wordt een tegenvoorstel teruggelegd bij de 
individuele deelnemer of bij een groep van deelnemers in het betreffende deelgebied. 
Bij een positief resultaat van de toets worden de geïnventariseerde beheerpakketten per deelnemer 
vastgelegd in een (ondertekende) intentieovereenkomst, die wordt omgezet in een deelnemerscontract 
na goedkeuring van de gebiedsaanvraag. Als de gewenste kwaliteit/ intensiteit van het beheer nog niet 
gehaald is, wordt opnieuw een voorintekenbijeenkomst in het desbetreffende gebied georganiseerd of 
worden (potentiële) deelnemers persoonlijk benaderd om de benodigde verbetering in het beheer te 
bespreken. 

 

Interne en externe betrokken partijen: 

De ecologische commissie, bestaande uit de benoemde Ecologische medewerkers is verantwoordelijk 

voor de inhoud van bovenomschreven proces en de beslismomenten . Bij specifiek benodigde kennis 

huurt het bestuur een externe expert in.  
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Toetsing van de samenhang in de beheerpakketten en beoordeling of dit voldoet aan de voorwaarden uit 

het provinciale natuurbeheerplan: 

Vergelijking door de Project-coördinator in afstemming met de ecologische commissie en onder 

goedkeuring van de portefeuillehouder binnen het bestuur. 

Beoordeling van de ruimtelijke samenhang in relatie tot de meest actuele veldgegevens van de 

verspreiding van de doelsoorten: 

De ecologische commissie en de Veldmedewerkers koppelen hun gegevens. De ecologische commissie 

rapporteert richting de Project-coördinator. De Project-coördinator stelt een advies op voor de 

portefeuillehouder binnen het bestuur. Het bestuur stelt uiteindelijk het beheerplan vast. 

Indien op basis van voorintekening geen kwalitatief sterk beheerplan kan worden opgesteld: 

De ecologische commissie en de Veldmedewerkers analyseren opnieuw de potentiële kansrijke 

gebieden en de Veldmedewerkers  benaderen mogelijke deelnemers persoonlijk, op basis van een 

wensenpakket voor een sterk beheersplan. 

Indien de eerste voorintekening niet het kwalitatief gewenste beheer oplevert: 

De Veldmedewerkers onderzoeken de mogelijkheden om tot een kwalitatief beter beheer te komen bij 

de deelnemers die hebben ingetekend, danwel bij eventuele andere potentiële deelnemers. Hiervan 

wordt een gespreksverslag opgesteld en zo mogelijk alsnog een deelnemerscontract gesloten.  

Wijze van terugkoppeling van de afspraken aan de deelnemers: 

De deelnemers ontvangen een brief waarin de afspraken worden bevestigd. 

Samenwerking met de terreinbeheerders in het gebied: 

Het (concept)beheerplan wordt tijdig toegezonden aan de TBO’s met een voorstel voor een overleg. Het 

bestuur bespreekt het (concept)beheerplan met hen en met de input van de TBO’s wordt zo veel 

mogelijk rekening gehouden, passend binnen de in het concept)beheerplan genoemde 

randvoorwaarden. Hierover informeert het bestuur de terreinbeheerders vervolgens. 

Onzekerheden die van invloed kunnen zijn op de resultaten van het beheerplan: 

Het collectief heeft een paragraaf kansen, knelpunten en risico's in het beheerplan. Hierin wordt 

opgenomen hoe met onvoorziene omstandigheden wordt omgegaan. Kansen worden zoveel mogelijk 
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benut, knelpunten worden zo mogelijk opgelost en risico’s zo veel mogelijk beperkt. In het beheerplan 

worden onzekerheden zo mogelijk benoemd en op bovenstaande punten nader geanalyseerd. 

Voor zover onzekerheden in het geheel niet te voorzien waren wordt naar bevind van zaken gehandeld.  

 

 

5.3 Ecologische toets 

Definiëring en doel van de ecologische toets: 
 

De ecologische toets is een methode waarmee het collectief kan beoordelen of: 

-De gebiedsaanvraag tot doelbereik kan leiden. 

-De beheerafspraken voldoen aan de voorwaarden uit het provinciale natuurbeheerplan en mogelijk de 
eigen spelregels van het collectief. 
 
De voorlopige beheerafspraken (verzameld via de voorintekening) of wijzigingen in de beheerafspraken 
worden getoetst op ecologische effectiviteit. Dit gebeurt enerzijds als onderbouwing van de 
gebiedsaanvraag, anderzijds wordt deze toets uitgevoerd voor het collectief zelf om te beoordelen of zij 
de beoogde kwaliteit kan leveren dan wel kan voldoen aan de voorwaarden uit het provinciale 
natuurbeheerplan. De eerste jaren wordt er zwaar op ingezet om voldoende kwaliteit te realiseren en te 
borgen en om de deelnemers bewust te maken van hun rol en bijdrage in het totale beheerplan. 
  
De resultaten van de ecologische toets worden op drie manieren gebruikt: 
1)Borging van voldoende kwaliteit van het beheer. 
2)Onderbouwing van de gebiedsaanvraag en de mutaties daarvan. 
3)Basis voor de gesprekken met de deelnemers voor het afsluiten dan wel het wijzigen van het 
deelnemerscontract. 

Uitvoering van de ecologische toets 

Borging van de kwaliteit, onafhankelijkheid en objectiviteit van de ecologische toets:  

Het bestuur stelt een ecologische commissie in.  

De ecologische commissie bestaat uit de Ecologische medewerkers, eventueel aangevuld met 

onafhankelijke deskundige derden. Wie dat zijn hangt af van de situatie en de benodigde kennis. 

De ecologische medewerkers zijn benoemd conform het functieprofiel en worden niet belast met 

conflicterende taken binnen het collectief. 

 

Gebruikte methoden voor de ecologische toets: 

Er wordt gebruik gemaakt van de door SCAN aangereikte handleiding Ecologische toets. Zie bijlage 13. 
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Bepaling van de uitvoerbaarheid en effectiviteit van het beheer: 

De Project-coördinator  bepaalt samen met de ecologische commissie  de mate van uitvoerbaarheid en 

effectiviteit van het beheer. (Met name  de mogelijkheden om  samenhang tussen pakketten te 

creëren.) 

Beoordeling van de resultaten van de ecologische toets op inpasbaarheid: 

De portefeuillehouder in het bestuur en de Project-coördinator beoordelen het advies van de 

ecologische commissie en de eventuele aanbevelingen op inpasbaarheid in het beheer. 

Onderbouwing van de gemaakte keuzes voor beheerpakketten: 

De keuze voor de beheerpakketten wordt bepaald door de opgenomen werkgebieden en leefgebieden 

in het beheerplan en de keuzematrixen in de beheerstrategie. 

Momenten waarop een ecologische toets uitgevoerd wordt: 

De ecologische toets wordt, zo nodig, uitgevoerd op verschillende momenten in het proces: 

 Voor de voorintekening als basis voor minimale instap (bepalen streefbeeld van het collectief). 

 Na de voorintekening als voorbereiding van de gebiedsaanvraag. 

 Na wijzigingen in het beheer bijvoorbeeld op verzoek van een deelnemer. 

 Na evaluatie van het beheer. 

 Na wijzigingen in de verspreiding of aantallen van te beschermen doelsoorten tijdens het seizoen of 

voor het volgende seizoen. 

Toelichting: Voorstellen voor een ecologische toets kunnen worden gedaan door de ecologische 

commissie of door de project-coördinator. De verantwoordelijk portefeuillehouder beslist. 
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6 Controle 

6.1 Schouw 

Omschrijving van het begrip schouw:  

Het collectief controleert of de deelnemer de beheerpakketten volgens afspraak (deelnemerscontract) 
uitvoert. Met andere woorden: er wordt gecontroleerd of een correcte besteding van de 
beheervergoeding plaatsvindt. Dit noemen we een schouw. 
-Het collectief beoordeelt de kwaliteit van de uitgevoerde beheerpakketten.  
-Het collectief doet (indien nodig) handreikingen om het beheer te verbeteren.  

Naast het feit dat de schouw een controlerende functie heeft, wordt met de schouw dus ook een extra 
moment gecreëerd waarop beoordeeld kan worden of het nodig is om het beheer bij te sturen om de 
gewenste natuurdoelen te kunnen realiseren. 

 Een schouw kan om meerdere redenen worden uitgevoerd: 
1.reguliere periodieke controle 
2.controle n.a.v. signalen dat  beheer onjuist of onvolledig wordt uitgevoerd 

 

Verantwoordelijkheid binnen het collectief voor de schouw 

Schouwprocedure en aansturing: 

De verantwoordelijke portefeuillehouder binnen het bestuur stuurt de organisatie van de controles aan. 

Hij draagt de namen van de schouwcommissie ter goedkeuring voor aan het bestuur. 

Een Veldmedewerker of een schouwcommissie voert de schouw uit in aanwezigheid van de deelnemer 

en volgens een vastgesteld schouwprotocol. 

Het Collectief Midden Overijssel kiest voor de methode dat de schouw wordt uitgevoerd door de 

Veldmedewerker en dat deze steekproefsgewijs worden gecheckt door de schouwcommissie. 

Indien de schouw wordt uitgevoerd door een schouwcommissie, dan is de samenstelling als volgt: 

 

De schouwcommissie bestaat uit 3 personen  en is samengesteld uit de Veldmedewerker , een 

Schouwmedewerker  en een  externe vertegenwoordiger van maatschappelijke organisaties of 

overheden. De schouw wordt uitgevoerd door deze drie leden van de schouwcommissie in opdracht van 

het collectief. 
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Bij selectie van de leden van de schouwcommissie wordt rekening gehouden met de volgende 

aandachtspunten: 

Er dient expertise aanwezig te zijn op het gebied van: kennis van beheerpakketten, ecologische kennis 

per leefgebied en beheertype, communicatieve vaardigheden. 

Bovendien is één van de leden afkomstig uit een relevante maatschappelijke organisatie (b.v. LTO, 

NMO). Alle leden dienen lokale kennis en inhoudelijke expertise te hebben.  

Borging van de onafhankelijkheid van de schouw: 

 

De volgende randvoorwaarden moeten in acht genomen worden:  

-      Niet schouwen in eigen regio (Veldmedewerker en Schouwmedewerker) 

-      Het externe lid van de schouwcommissie  heeft geen mogelijke conflicterende belangen 

 

Werkwijze schouwen en vastlegging van de resultaten 

Uitvoering: 

Zie bijlagen controle- en schouwprotocol (bijlage 14), schouwkalender (bijlage 15) en schouwformulier 

(bijlage 18).  (Bijlagen 16 en 17 vervallen) 

Verantwoordelijkheid voor het vastleggen van de bevindingen en het uitvoeren van de rapportage: 

De Schouwmedewerker als lid van de schouwcommissie is hiervoor verantwoordelijk 

Rapportage van de bevindingen: 

Met behulp van de standaardtools en conform het controle- en schouwprotocol 

Vastlegging bevindingen in de administratie: 

De Administratief medewerker controleert de bevindingen (ingeleverde schouwformulieren), verwerkt 

ze en legt ze vast in het administratieve systeem , zodanig dat elke geschouwde beheerseenheid juist 

gedocumenteerd is. Onduidelijkheden worden opgelost in overleg met de Schouwmedewerker. 
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6.2 Sanctie- of herstelbeleid van het collectief 

Definiëring sanctie- of herstelbeleid en achtergronden 

Het sanctie- of herstelbeleid van het collectief beschrijft de wijze waarop het collectief handelt bij het 
niet naleven van de afspraken uit het deelnemerscontract van deelnemers.  

Binnen het sanctie- of herstelbeleid wordt gewerkt met  het SCAN herstel- en sanctieprotocol  (zie 
bijlage 19). Wanneer er maatregelen moeten worden genomen heeft (indien mogelijk)  herstel de eerste 
voorkeur. Het bieden van een herstelmogelijkheid zorgt voor behoud van draagvlak bij de deelnemers 
en betere natuurresultaten.  Is dit niet mogelijk of niet gewenst dan wordt een sanctie opgelegd .  

Het collectief is eindbegunstigde en is daarmee eindverantwoordelijk voor de afgesproken prestaties op 
gebiedsniveau zoals weergegeven in de gebiedsaanvraag. De prestaties op gebiedsniveau vormen de 
optelsom van de prestaties op bedrijfsniveau met de individuele grondgebruikers. Het eventueel niet 
nakomen van gemaakte afspraken met individuele grondgebruikers vormt daarmee een risico voor het 
realiseren van de gebiedsaanvraag.  
 
Het sanctie- of herstelbeleid wordt toegepast wanneer er afwijkingen worden geconstateerd tijdens de 
controles door het collectief.  
Dit kan in twee situaties aan de orde zijn:  
1. Het collectief constateert op basis van haar eigen schouw  een afwijking.  
2. Het collectief heeft op basis van een door de NVWA geconstateerde afwijking een aanvullende 
schouw uitgevoerd en geoordeeld dat de bevindingen van de NVWA correct zijn.  
 
 

Afspraken binnen het collectief inzake haar sanctie- of herstelbeleid 

Verantwoordelijkheid voor uitvoering van het sanctie- of herstelbeleid: 

Het bestuur stelt vast, de verantwoordelijke portefeuillehouder bewaakt, voert uit en controleert. 

Mogelijke sancties: 

De volgende sanctiemaatregelen zijn beschikbaar: 

- Waarschuwing   

-      Opdracht tot herstel 

- Opschorten betaling 

- Korting op de uitbetaling 

- Niet uitbetalen 

- Boete/terugvordering eerder uitgekeerde vergoedingen over de betreffende maatregel 

- Ontbinding van het deelnemerscontract 

Een en ander vastgelegd in bijgevoegd herstel- en sanctieprotocol (bijlage 19) 
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Bepaling van het type sanctiemaatregel: 

 

Het type sanctiemaatregel dat wordt toegepast, hangt af van: 

- De ernst van de afwijking/overtreding 

- De mogelijkheid tot herstel 

- De termijn waarbinnen herstel mogelijk is 

- De welwillendheid van de deelnemer om mee te werken 

De verantwoordelijk portefeuillehouder in het bestuur beslist hierover. 

Mogelijkheid tot herstelmaatregelen: 

 

Hierbij wordt gekeken naar de adviezen van de schouwcommissie. 

Zoals reeds eerder vermeld wordt bij een geconstateerde afwijking/overtreding eerst gekeken naar de 

mogelijkheid om herstel te bieden aan de deelnemer. Een al dan niet te treffen andere sanctiemaatregel 

wordt dan uitgevoerd afhankelijk van dit herstel. 

Hier zijn verschillende gradaties mogelijk, zie het herstel- en sanctieprotocol. 

De verantwoordelijk portefeuillehouder in het bestuur beslist hierover. 
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6.3 Controles NVWA 

De rol van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit als opsporingsinstantie 

De NVWA controleert de collectieven. Naast een administratieve controle bij het collectief, controleert 
de NVWA steekproefsgewijs in het veld of de afspraken/prestaties waarvoor het collectief financiële 
middelen ontvangt, daadwerkelijk worden uitgevoerd. Resultaten van de controles worden dus ook 
teruggekoppeld aan de collectieven.  
Wanneer door de NVWA een afwijking wordt geconstateerd dan wordt daarover een controlerapport 
opgesteld. In dat rapport kan een reactie van de gecontroleerde worden meegenomen. 

Er is een NVWA protocol opgesteld waarin de hoofdlijnen van de werkwijze beschreven is. Zie bijlage 20 

Sancties  

De NVWA kan een sanctie opleggen. Het collectief houdt in dat geval een eigen schouw om de 
vermeende overtredingen te verifiëren. Er zijn dan twee mogelijkheden: het collectief deelt de 
vermeende overtredingen of zij deelt ze niet. De sanctie- en herstelprocedure treedt in werking. Het 
bestuur kan bezwaar maken tegen de sanctie van de NVWA. 
Indien het collectief (uiteindelijk) een sanctie krijgt opgelegd is eventuele doorsanctionering afhankelijk 
van de situatie en wordt door de verantwoordelijke portefeuillehouder in het bestuur voorgelegd aan 
het bestuur.  

De rol van het collectief naar aanleiding van de NVWA-controles 

Terugkoppeling van de resultaten uit de NVWA controles door het collectief aan de deelnemers: 

Als alle noodzakelijke stappen, als hierboven omschreven, zijn genomen, stelt de Project-coördinator  
de deelnemer op de hoogte van de resultaten van de controles en de eventuele maatregelen c.q. 
vervolgacties.  

Communicatie door het collectief aan de Provincie over de (gevolgen van) bevindingen: 

De Project-coördinator  rapporteert aan de provincie omtrent de uiteindelijke afhandeling van de NVWA 
controles. 

Verwerking door het collectief van de kortingen die het Betaalorgaan oplegt: 

Administratief worden de kortingen door de Administratief medewerker  als schulden opgenomen en 

als zodanig afgerekend met het Betaalorgaan.  

Tegelijk wordt een vordering opgenomen richting de deelnemer. Hij krijgt daarvoor een rekening. 

De procedure wordt in detail aangeleverd door SCAN, zie bijlage 22. 
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Sancties voor cross-compliance: 

Hiervoor geldt de standaardprocedure die door SCAN is opgesteld. Zie bijlage 23 
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7 Evaluatie 

7.1 Beheermonitoring 

Doel van beheermonitoring:  

Beheermonitoring is nodig om te kunnen toetsen of de natuurdoelen worden gehaald en om met deze 

gegevens te kunnen evalueren of en hoe het beheer eventueel moet worden bijgesteld. 

Verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de beheermonitoring: 

De Veldmedewerker voert de monitoring uit volgens vastgestelde methoden per beheertype en 

beoogde doelsoort. Het bestuur zet zonodig externe deskundigen/vrijwilligers in om hem bij te staan. 

Eindverantwoordelijkheid voor de beheermonitoring: 

De verantwoordelijke portefeuillehouder in het bestuur 

Gebruik van protocollen voor de beheermonitoring: 

Ter ondersteuning en 0m gegevens goed vergelijkbaar te maken voor derden maakt de 

Veldmedewerker gebruik van een gestandaardiseerde werkwijze  en standaardrapportage voor de 

beheermonitoring met specifieke protocollen/methoden per beheertype en beoogde doelsoort. 

(Protocol beheermonitoring incl. standaardrapportages door SCAN aangeleverd, zie bijlage 24) 

Vastlegging en verwerking van monitoringsresultaten: 

De Veldmedewerker gebruikt standaardrapportages. De Project-coördinator verwerkt deze in 

overzichten en adviseert periodiek aan de verantwoordelijk portefeuillehouder in het bestuur ter 

goedkeuring. Tevens zorgt hij voor tijdige communicatie van zijn goedgekeurde adviezen aan de 

medewerkers en de deelnemers. 

Beschikbaarheid van de resultaten (bevindingen) van de beheermonitoring: 

Per beheertype/soortgroep is dit verschillend. De Project-coördinator bewaakt de tijdigheid, zodat 

maatregelen tijdig en zinvol kunnen worden genomen. 
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Terugkoppeling aan de deelnemers: 

Terugkoppeling van de eerste bevindingen door de Veldmedewerker vindt zo mogelijk direct na het 

veldbezoek mondeling plaats met een keukentafelgesprek. Na verwerking en beoordeling van de 

resultaten door de Project-coördinator wordt per post of e-mail terug gerapporteerd. Zonodig vindt 

opnieuw een gesprek plaats over eventuele vervolgacties en worden hierover inhoudelijke afspraken 

gemaakt. 

Archivering van de resultaten uit de beheermonitoring: 

Ter evaluatie en eventuele bijstelling van het beheer archiveert de Administratief medewerker de 

monitoringresultaten  in het SCAN ICT systeem. 
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7.2 Evaluatie beheer per beheertype 

De evaluatie van het beheer per beheertype is het per deelgebied  de kwaliteit en de ruimtelijke 

samenhang beoordelen. Het doel hiervan is om de ecologische effectiviteit te verhogen. Naar aanleiding 

van de evaluatie kan het beheerplan voor het volgend jaar worden aangepast, waar dit mogelijk is.   

Werkwijze van het collectief bij de evaluatie beheer per beheertype 

Verantwoordelijkheid voor de evaluatie: 

Het bestuur van het collectief is eindverantwoordelijke richting de Provincie en de deelnemers. De 

verantwoordelijk portefeuillehouder in het bestuur is het aanspreekpunt. Hij stuurt de Project-

coördinator aan voor het organiseren hiervan. 

Uitvoering van de evaluatie beheer per beheertype: 

De Project-coördinator organiseert en leidt de evaluatie. Hij vormt zich, samen met zijn 

Veldmedewerkers,  een mening over het beheertype aan de hand van de uitgevoerde 

beheermonitoring. Zonodig wint hij advies in bij specialisten/adviseurs. De frequentie is jaarlijks, de 

periode is afhankelijk van het type beheer, maar altijd na afloop van de beheermonitoring en vóór het 

aanpassen van het beheerplan.  

Wijze van evalueren met de betrokken groepen: 

Zowel met de deelnemers (zie ook volgende paragraaf) als met de kennispartners en gebiedspartijen 

wordt bij de evaluatie aandacht besteed aan de volgende aspecten, waarbij met name op de grote lijnen 

wordt gelet: de ruimtelijke samenhang van de beheerlocaties en of dat een goed totaalbeeld geeft van 

het beoogde beheer: 

Aspecten: 

-      Heeft de wijze van beheer (potentieel) maximaal ecologisch effect?  

- Zijn de beheervoorwaarden of -pakketten optimaal voor het bereiken van het doel?  

- Is de afstand tussen de beheerlocaties optimaal?  

- Heeft het gebied voldoende variatie (of juist eenheid) voor de beoogde doelsoort? 

Vastlegging van de resultaten van de evaluatie in de administratie: 

De gebruikte evaluatietool van SCAN voorziet in een juiste vastlegging per beheertype. Zie bijlage 25 
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Beoordeling of de resultaten leiden tot wijzigingen in het beheerplan:  

Indien noodzakelijk en mogelijk worden wijzigingen in het lopende beheerplan doorgevoerd. De 

Project-coördinator doet hiervoor een gemotiveerd voorstel aan de verantwoordelijk portefeuillehouder 

in het bestuur, rekening houdend met financiële consequenties. De wijzigingen worden door het 

bestuur bekrachtigd. 
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7.3 Evaluatie met deelnemers 

De evaluatie met de deelnemers is een jaarlijkse activiteit om de uitvoering van de 

deelnemerscontracten af te stemmen. Gekeken wordt naar mogelijke verbeteringen of knelpunten van 

de kwaliteit van het beheer. Tegelijkertijd legt het bestuur van het collectief verantwoording af aan de 

deelnemers/leden over de keuzes die gemaakt zijn bij het opstellen van het beheerplan en de 

gebiedsaanvraag met de provincie.  

Verantwoordelijke voor de evaluatie met deelnemers: 

Het bestuur van het collectief zal zelf de evaluatie met de deelnemers organiseren. Van de gelegenheid 

wordt gebruik gemaakt om tevens een algemene ledenvergadering te houden. 

Aanpak van het evalueren met de deelnemers: 

Het bestuur belegt een gezamenlijke bijeenkomst voor alle deelnemers/leden.  

Hoe handelt het collectief als ‘voordeurafspraken’ niet zijn gerealiseerd? 

In het bestuur wordt dit besproken met de Project-coördinator. Daarna bespreekt de Project-

coördinator met de betreffende deelnemers waarom bepaalde voordeurafspraken niet zijn gerealiseerd. 

Dit kan betrekking hebben op individuele deelnemerscontracten of op (onvoorziene) externe 

omstandigheden. De geldelijke gevolgen worden toegelicht en tevens wordt aangegeven wat dit voor 

consequenties heeft voor individuele contracten en voor de deelnemers (het collectief) in totaliteit. 

Wijze van uitvoering door het collectief van de evaluatie met de deelnemers: 

De inzichten vanuit de schouw, de beheermonitoring, de evaluatie van het beheer en eventueel extern 

toezicht (NVWA) bespreekt de Project-coördinator met de betrokken deelnemers.  

Dit proces dient meerdere doelen: 

-instemming vragen voor aanpassingen in het beheerplan 

-motivatie van de deelnemers ter vergroting van het draagvlak en de betrokkenheid 

-laten zien wat het effect is van de bijdrage van deelnemers 

-kwaliteitsborging 

-betrokkenheid bij deelnemers en daardoor meer belangstelling voor het resultaat 

-input voor het overleg met de provincie. 
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7.4 Wijzigen van het beheerplan 

Het beheerplan kan wijzigingen ondergaan op basis van de resultaten van de beheermonitoring of de 

controle op de uitvoering van het beheer.  

Werkwijze van het collectief bij het wijzigen van het beheerplan 

Frequentie van evaluatie ten behoeve van wijzigingen van het beheerplan: 

Afhankelijk van de te beschermen doelsoorten wordt jaarlijks of één keer per 3 of 6 jaar geëvalueerd. 

Uitvoering vindt plaats door de Project-coördinator, samen met de ecologische commissie. 

Analysemethode bij de evaluatie: 

Er wordt aangesloten bij  de ecologische toets methode. De resultaten daarvan vormen de input voor de 

wijzigingen in het beheerplan. 

Indiening en afhandeling van verzoeken tot wijziging: 

Voorstellen tot aanpassing van het beheer worden door de Project-coördinator voorgelegd aan het 

bestuur. De verantwoordelijk portefeuillehouder brengt de wijzigingen ter vaststelling in in de 

vergadering van het bestuur.  

Na goedkeuring worden de beoogde wijzigingen besproken met de deelnemers. 

Beoordeling en afhandeling: 

Het bestuur kijkt bij de beoordeling van beoogde wijzigingen kritisch naar de impact ervan voor één of 

meerdere deelnemers en naar welke beheerpakketten minimaal nodig zijn om de veranderingen op te 

vangen of te ondersteunen. Tevens wordt beoordeeld wat geschikte locaties zijn voor aanpassing van 

het beheer.  

De Project-coördinator voert daarnaast een financiële toets uit teneinde begrotingstechnisch goed uit 

te komen.  

Beoordeling eventuele vermindering van de intensiteit van het beheer: 

Vermindering van de intensiteit is alleen verantwoord als geconstateerd is dat er geen doelsoorten 

geschaad worden en dat  de kwaliteit van het beheermozaïek niet achteruitgaat of elders 

gecompenseerd kan worden. 
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Registratie van wijzigingen in het beheer: 

Een nota van wijziging van het beheerplan wordt opgesteld door de Project-coördinator , goedgekeurd 

door de verantwoordelijk portefeuillehouder in het bestuur en toegevoegd aan het bestaande 

beheerplan. (Een en ander na afstemming met belanghebbende TBO’s, zie hierna) 

Afstemming van aanpassingen in het beheer met de terreinbeheerder in geval van beheer nabij 

natuurgebieden: 

Voordat besloten wordt tot wijziging stemt de Veldmedewerker  zowel met de betrokken deelnemers 

als met eventueel betrokken terreinbeheerders af wat de gevolgen van wijzigingen zijn en wordt naar 

oplossingen gezocht voor problemen.  

Informatie van deelnemers over de evaluatie van het beheerplan en de beheermonitoring: 

Zie onder 7.3 Evaluatie met deelnemers. Op de genoemde bijeenkomst wordt tevens de evaluatie van 

het beheerplan en de eventuele wijzigingen besproken. 
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7.5 Evaluatie met provincie 

De evaluatie met de provincie is een jaarlijks of tweejaarlijks gesprek over  de uitvoering van de 

voordeurafspraken en de tussentijds bereikte resultaten. Ook het beheerplan wordt hier besproken. 

Het gesprek vindt plaats aan het eind van het beheerseizoen als ook de resultaten en de kosten van het 

gerealiseerde beheer bekend zijn.  

Aanpassingen in de voordeurafspraken voor daaropvolgende jaren zijn mogelijk als die leiden tot 

verbetering van de resultaten. 

Wijze van uitvoering van de evaluatie met de Provincie 

Verantwoordelijke voor de evaluatie: 

De verantwoordelijke portefeuillehouder in het bestuur 

Gebruikte informatie als input voor de voorbereiding: 

- Het jaarlijks betaalverzoek 

-      Het actuele beheerplan 

- De jaarlijkse financiële verantwoording 

- De jaarlijkse beheermonitoring 

 

Aanpak van het collectief bij niet realiseren van de voordeurafspraken: 

Afhankelijk van de omstandigheden verzoekt het bestuur om bijstelling van de ambitie of wordt 

uitgegaan van mogelijke verbeteringen, waarvoor budget gevraagd wordt door middel van de 

(aangepaste) gebiedsofferte. 
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8 Kwaliteit van de organisatie 

Het leveren van kwalitatief verantwoord agrarisch natuurbeheer is de kernactiviteit van het collectief.  

In dit hoofdstuk wordt omschreven hoe het Collectief Midden Overijssel dit heeft geregeld. 

Allereerst wordt omschreven welke kwaliteiten bij de verschillende functies gevraagd worden, zowel 

voor bestuurders als voor medewerkers. Daarna wordt vastgesteld welke “in huis” is en of dit toereikend 

c.q. op peil is. Vervolgens wordt ingegaan op de kennisborging en ontwikkeling van bestuurders en 

medewerkers. Ook wordt aandacht besteed aan de kennisborging en ontwikkeling bij de deelnemers. 

Tenslotte wordt bezien in hoeverre het collectief een lerend netwerk kan zijn. 

In het bestuur is een verantwoordelijk portefeuillehouder aangewezen voor deze HRM zaken. 

 

8.1 Kwaliteit van de bestuurders 

Het collectief werkt bij de benoeming van nieuwe bestuurders volgens vastgestelde procedure waarbij 

gewerkt wordt met functieprofielen. Zie bijlage overzicht functieprofielen bestuurders, bijlage 26. 

Bestuurders collectief 

De kwaliteit van de bestuurders is bij aanvang van het collectief niet  gegarandeerd. Daar elke ANV een 

bestuurslid aanwijst bestaat de mogelijkheid dat niet alle kwaliteiten waarover een bestuur dient te 

beschikken aanwezig is. In onze eigen situatie gaan we er van uit dat elke ANV een bestuurder heeft 

aangewezen met een groot aantal competenties om de functie uit te kunnen oefenen. 

De personen die het bestuur vormen  geven  door een juiste taakverdeling een verfijning van de 

aanwezige kwaliteit aan in lijn met de competenties die noodzakelijk zijn voor de betreffende 

portefeuille. 

Op grond van de competenties van de huidige bestuursleden concluderen wij dat dat geen belemmering 

vormt om een goede start te maken met dit collectief. (Zie bijgevoegd overzicht competenties huidige 

bestuurders, bijlage 27) 

Bij vervanging van bestuurders via het rooster van aftreding kan de situatie ontstaan dat vervanging  

niet kan plaatsvinden vanuit dezelfde ANV, omdat de gewenste competenties niet voorhanden zijn. 

Tevens kan dat aanleiding geven om de portefeuilles te herschikken. 

Overigens is de benoemingsprocedure in de Statuten beschreven en zijn de taken en bevoegdheden 

nader uitgewerkt in het Huishoudelijk Reglement. 
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8.2 Kwaliteit van de (ingehuurde) medewerkers 

Nieuwe medewerkers worden aangezocht op grond van een vooraf bekend te maken functieprofiel. 

(Zie bijgevoegd overzicht functieprofielen medewerkers, bijlage 28) 

In een sollicitatiegesprek wordt duidelijk of de medewerker kan worden ingehuurd al of niet met een 

stukje bijscholing. 

Professionele ondersteuning (ingehuurde) medewerkers collectief: 

Ingehuurde medewerkers van het collectief dienen up to date geschoold te zijn, bereid te zijn 

bijeenkomsten bij te wonen en zich nieuwe ontwikkelingen eigen te maken. Als onderdeel van het 

functioneringsgesprek wordt ook duidelijk of er lacunes zijn, dan wel dat er een scholingsbehoefte is. 

Het bestuur voorziet in de mogelijkheid tot het bijwonen van netwerkbijeenkomsten of 

bijscholingsbijeenkomsten. In principe wordt slechts ingehuurd op basis van geschiktheid.  

Op grond van de competenties van de op dit moment ingehuurde medewerkers  concluderen wij dat dat 

geen belemmering vormt om een goede start te maken met dit collectief. 

 

 

 

Professionele ondersteuning externe partij(en): 

In een enkel geval kan externe ondersteuning een bijdrage leveren aan het verhogen van de 

competenties van de eigen ingehuurde medewerkers. Meestal zal het gaan om extra mankracht of 

specifieke deskundigheid. Van externe ondersteuning wordt als eis gesteld dat zij volledig voldoen aan 

de functie-eisen van het gevraagde profiel, danwel voor het beoogde project. 
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8.3 Kennis toereikend en op peil 

Het vaststellen van de huidige en benodigde kennis en vaardigheden is van belang voor  het collectief 

om de taken en rollen binnen het collectief goed uit te kunnen voeren en om deze bekwaamheid op het 

gewenste niveau  te brengen en te houden. 

Kennis die ‘in huis’ is via bestuursleden, vrijwilligers/leden en ingehuurde medewerkers met 

specialistische kennis: 

De bestuursleden  hebben een diverse achtergrond met een schat aan kennis en ervaring. Er kan gesteld 

worden dat, ondanks het ontbreken van een toets bij benoeming, de noodzakelijke kennis, ervaring en 

vaardigheden, bij het bestuur of haar schaduw-bestuurders aanwezig zijn. Zie bijgevoegd 

competentieoverzicht (bijlage 27) en portefeuilleverdeling (bijlage 4) 

 

De Project-coördinator is aangetrokken op basis van het functieprofiel (zie bijlage 28) en voldoet daar 

ook aan. 

 

De Veldmedewerkers, de Schouwmedewerkers, de Ecologische medewerkers en de Administratief 

medewerker  zijn aangetrokken op het bijbehorende functieprofiel (zie bijlage 28) en voldoen daar  aan.  

 

Ondanks de aanwezige kwaliteiten kan het bestuur besluiten om een extern bureau in te schakelen voor 

het schrijven van beleidsnotities en dergelijke vanuit een afweging van efficiëntie en bredere kijk op het 

werkveld dan bestuur en medewerkers van het eigen collectief.  

 

Waar mogelijk zoekt het bestuur aanvullende kennis en vaardigheden aan via de leden of vrijwilligers. 

Te denken valt aan leden van vogelwerkgroepen, wildbeheerseenheden, natuur- en milieuorganisaties. 

 

Door  de inzet van de bestuursleden en de genoemde medewerkers is het Collectief Midden Overijssel in 

staat om de expertise op de navolgende onderdelen in te vullen: 

• Besturen 

• Administratie 

• EU regelingen 

• Beheermonitoring 

• Ecologie 

• Hydrologie 

• Landschap 

• Schrijven beheerplannen, Uitvoering beheer e.d. 

Project-coördinator:  

De Project-coördinator is benoemd nadat gebleken is dat hij aan de competentie voorwaarden voldoet. 

Hij beschikt daarmee ook over de benodigde actuele kennis en vaardigheden. 
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Beoordeling of de kennis binnen het collectief toereikend is voor de te behalen doelen: 

Bij de start van ons collectief hebben we als bestuur voldoende kennis in huis om een goede start te 

kunnen maken met het collectief. Met de aanstelling van coördinatoren , adm.medewerker, ecoloog en 

veldmedewerkers die benoemd worden op grond van hun kennis en praktijkervaring wordt de garantie 

gegeven dat de te behalen doelen ook gerealiseerd kunnen worden. 

De vastgestelde benoemingsprocedures voor nieuwe bestuursleden en medewerkers garanderen 

tevens dat toekomstige vacatures conform de vereiste kennis en vaardigheden worden vervuld. 
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8.4 Kennisborging en -ontwikkeling bij de bestuurders van het collectief 

Uiteraard moet voortdurend de vraag gesteld worden of de kennis van bestuurders (nog) voldoende is, 

danwel of het van belang is om op onderdelen verder te ontwikkelen. Nieuwe regels, bijkomende 

taken of andere omstandigheden kunnen aanleiding zijn voor (interne) studiedagen of bijscholing. 

 

Ontwikkelen van vaardigheden bij bestuurders middels trainingen: 

Indien nodig dienen bestuurders  bijeenkomsten waar nieuwe ontwikkelingen , veranderende 

wetgeving, EU regelingen, etc. aan de orde is , te volgen. Netwerkbijeenkomsten zijn hierin ook van 

belang. Binnen het bestuur is ook expertise aanwezig om interne studiebijeenkomsten te organiseren. 

Door procedures uit te schrijven kan kennis verder worden geborgd. Deze procedures worden op 

gezette tijden (jaarlijks) geactualiseerd. De aangewezen portefeuillehouder in het bestuur is 

verantwoordelijk voor de bewaking en aansturing van dit onderwerp. 

Werkende weg leren via lopende projecten: 

Het is van belang om opgedane ervaringen intern te delen binnen het bestuur en met de medewerkers, 

maar zo mogelijk ook met collega-collectieven. Dit wordt binnen het bestuur een vast agendapunt op 

de bestuursvergadering en op de overleggen met medewerkers. Op die manier groeit het inzicht en 

wordt de kwaliteit steeds beter. De aangewezen portefeuillehouder in het bestuur is hiervoor 

verantwoordelijk. 

Mogelijkheid om kennis en vaardigheden bij bestuurders actueel te houden: 

Informatie over nieuwe ontwikkelingen, deelname aan netwerkbijeenkomsten. Tevens deelname aan 

bijeenkomsten t.b.v. kennisoverdracht georganiseerd door  relevante instituten. Te denken valt aan 

NPO, SCAN, Provincie, etc. De verantwoordelijk portefeuillehouder in het bestuur is verantwoordelijk 

voor de stimulering van dit proces. 
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8.5 Kennisborging en -ontwikkeling bij de medewerker(s) van het collectief 

Kennisborging vind onder andere plaats  via het opstellen van procedures en de jaarlijkse actualisatie. 

Via het vastleggen van werkwijzen, afspraken en procedures borgen wij de ervaringen die we opdoen 

met deze aanpak.  Ontwikkeling van de medewerkers kan op meerdere manieren gebeuren. 

Voorbeelden zijn: trainingen, netwerkbijeenkomsten, bijscholing, uitwisseling van kennis en ervaring 

(met andere collectieven), projectmatig werken, lerende netwerken, onderzoekend leren.  

In functioneringsgesprekken dient de scholingsbehoefte naar voren te komen. 

Binnen het bestuur is een verantwoordelijk portefeuillehouder aangewezen voor deze HRM 

onderwerpen. 

Ontwikkelen van vaardigheden bij de Project-coördinator door middel van trainingen: 

Naast inhoudelijke kennis zijn o.a. gesprekstechnieken/ counseling voorwaarde voor de Project-

coördinator. Inventarisatie van mogelijke trainingen wordt jaarlijks uitgevoerd bij het 

functioneringsgesprek.  

Ontwikkelen kennis en vaardigheden via uitwisseling met collega-collectieven: 

Het bestuur streeft naar een jaarlijks interactief overleg met collega-collectieven 

Werkende weg leren via projecten: 

Het bestuur stimuleert de mogelijkheid voor medewerkers om projectmatig kennis en ervaring op te 

doen. Dat betekent ook dat het bestuur daar budget voor vrij maakt. 

Lerende netwerken, praktijknetwerken: 

Bijvoorbeeld door netwerken in een bepaalde sector: een groep deelnemers met belangstelling voor een 

bepaalde ontwikkeling experimenteren, verzamelen informatie, nodigen deskundigen uit en bespreken 

resultaten. Door uitwisseling van elders verworven kennis kan dit de eigen effectiviteit bevorderen. 

(Voorbeeld: (intern; biotoopkennis) De kamsalamander komt maar op enkele plekken voor. Door 

uitwisseling van kennis kunnen anderen daar ook kennis van nemen. Ander voorbeeld: (externe kennis) 

De landelijke dag voor agrarisch natuur en landschapsbeheer, waar medewerkers naar toe kunnen)  

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

Ook zonder deelname in een netwerk kan zelf geëxperimenteerd worden door de medewerkers. 

Hierdoor zal ook een leereffect optreden. Het is daarbij van belang deze kennis wel te delen.  

(Voorbeeld: Binnen een weidevogelgebied experimenteren met grondwaterstanden) 
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8.6 Kennisborging en- ontwikkeling bij de deelnemers 

Deelnemers zijn de leden waarmee contracten zijn afgesloten.  

Het is van groot belang dat voldoende kennis en vaardigheid bij de deelnemers aanwezig is voor het 

welslagen van de contractafspraken (en dus voor het bereiken van de doelstellingen van het collectief). 

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

De deelnemer dient over voldoende kennis te beschikken om een beheercontract uit te voeren. De 

Veldmedewerker dient dit bij de voorintekening reeds globaal in te schatten. Dat neemt niet weg dat 

door het collectief bijeenkomsten worden georganiseerd voor deelnemers om hun kennis te verhogen, 

dan wel het zich eigen maken van nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe regelgeving wordt naar de 

deelnemers gecommuniceerd via een nieuwsbrief. Andere ontwikkelingen zullen middels centrale 

bijeenkomsten worden gecommuniceerd. Hiervoor is de portefeuillehouder binnen het bestuur 

verantwoordelijk. 

Kennis verzamelen door middel van bijeenkomsten, veldexcursies aansluitend bij de werksituatie: 

Veldexcursies of praktijknetwerken kunnen een mooie en afwisselende aanvulling zijn op de eigen 

inzichten van de deelnemer.  In bepaalde gevallen zal bepaalde expertise worden ingehuurd voor 

kennisdeling of kennisoverdracht om dergelijke bijeenkomsten nader invulling te geven. Wij dringen bij 

de deelnemers aan op het bezoeken van dergelijke activiteiten. Wij zien de rol van het collectief als 

faciliterend. 

 

Samenwerking met derden bij de uitvoering van beheer 

In sommige gevallen kan samenwerking met derden bij de uitvoering van beheer een verhoging 

betekenen van de kwaliteit dan wel effectiviteit. Als dit aan de orde is dient de deelnemer dit vooraf met 

het collectief af te stemmen, teneinde de kosten en de effectiviteit af te kunnen wegen. Ook kan het 

collectief het initiatief nemen. 
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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 

Administratie medewerker Medewerker voor de uitvoering van de administratieve taken binnen het 

collectief 

Project-coördinator Leidinggevende van de ingehuurde medewerkers en aanspreekpunt van het 

bestuur,  die uitvoerend alle voorkomende processen 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 

Programma van Eisen 

certificering collectieven 

Voorwaarden waaraan een agrarisch collectief moet voldoen om 

gecertificeerd te worden 

RvO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

SCAN Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer 
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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   

  1
e
 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   

 

 


