Schouw- & sanctieprotocol
Inleiding
Door het uitvoeren van het agrarisch natuurbeheer door collectieven bestaan er korte lijnen
tussen de beheerder en het collectief. Uitgangspunt in deze relatie is onderling vertrouwen en
eigen verantwoordelijkheid. Toch is het nodig om als collectief te kunnen verantwoorden dat
de deelnemers de afgesproken prestaties nakomen. Dat is de reden dat er gewerkt wordt met
een Schouw- & sanctieprotocol waarin helder de spelregels t.a.v. controle en sancties zijn
verwoord.

Het Schouwen
Doel veldcontrole/schouw
Schouwen heeft als doel te contoleren of er een correcte besteding van de beheervergoeding
plaatsvindt. VALA controleert of door de deelnemers, waarmee VALA een beheercontract heeft
gesloten, de pakketvoorwaarden op de juiste wijze worden nageleefd. Daarnaast beoordeelt
VALA tijdens de schouw de kwaliteit van het uitgevoerde beheer en kan, daar waar nodig, adviseren om het beheer te verbeteren. Bij constatering van onjuist uitgevoerd beheer gaat
VALA in gesprek met de betreffende deelnemer en kan VALA zo nodig maatregelen treffen.
Controle momenten in een beheerjaar
Naast een georganiseerde schouw zijn er diverse andere momenten in een beheerjaar dat er
een vorm van controle plaats vindt.
Ø Een administratieve controle bij de voorintekening;
Ø Tijdens de veldinventarisatie na de voorintekening, maar voor het definitieve contract;
Ø Tijdens de controle na terugmelding van uitgevoerd landschapsonderhoud;
Ø Werkelijke schouw.
Wie is binnen VALA verantwoordelijk voor de schouw?
Het bestuur van VALA is gezamenlijk eindverantwoordelijk voor de schouw. Er is één bestuurder met de portefeuille Kwaliteitszorg die toeziet dat de schouw wordt uitgevoerd volgens de
door het bestuur geaccordeerde schouwprotocol.
Wie voert de schouw uit?
VALA werkt met een schouwcommissie die de schouw uitvoert. Deze schouwcommissie wordt
gevormd door 6 externe leden én de coördinatoren van de onderliggende ANV’s van VALA. De
externe leden zijn elk woonachtig in één van de onderliggende werkgebieden van de ANV’s. De
commissieleden hebben affiniteit en/of ervaring met agrarisch natuurbeheer en kennis van de
agrarische bedrijfsvoering en/of ecologie.
Waarborging onafhankelijkheid tijdens de schouw
De schouw wordt uitgevoerd door één extern commissielid die bij elk ANV werkgebied ingezet
kan worden. Daarnaast worden twee ANV coördinatoren ingezet, één uit het eigen ANV werkgebied (gids) en één uit een ander ANV werkgebied.
Werkwijze schouw
Steekproef
Vooraf aan de schouw wordt een steekproef genomen. Deze wordt door de Admin van VALA
getrokken in januari/februari. Daarbij verdeelt de bureaumedewerker alle deelnemers in ANLb
in 3 groepen:
1. Deelnemers zonder landschap (A-pakketten)
2. Deelnemers met alleen landschap (L-pakketten)
3. Deelnemers met zowel L en A pakketten
Percentages van de groepen voor de steekproef
1. 70%
2. 10%
3. 20%
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Motivatie bij indeling in deze 3 groepen en grootte steekproef
Er is al veel aandacht voor landschap bij de voorintekening, bij de veldinventarisaties met
BOOM én bij controle na terugmelding van uitgevoerd onderhoud. Het belangrijkste moment is
de veldinventarisatie met BOOM, dan wordt bepaald of het element voldoet en op orde is. Dus
er zijn al veel momenten waarop landschapselementen door de coördinatoren beoordeeld worden. Daarnaast gebeurt er in landschapselementen verder niet zo veel buiten zaag- en snoeiwerk om. Daarom is gekozen deze groep voor een gering percentage in de steekproef op te
nemen. De A pakketten daarentegen moeten veel meer op beheer gedurende het seizoen gecontroleerd worden. Dit is een veel dynamischer proces dan bij landschap en zijn veel meer
momenten in het seizoen dat er in beheer iets mis kan gaan.
Het nemen van de steekproef
Ø De bureaumedewerker verdeelt het Excelbestand met alle deelnemers ANLb in bovengenoemde 3 groepen. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt in nieuwe en bestaande deelnemers.
Ø De bureaumedewerker zet (met de functie A-select in Excel) per groep de lijst van
deelnemers ad random in willekeurige volgorde.
Ø Het aantal te schouwen deelnemers wordt bepaald op basis van een x percentage van
de begroting van VALA of een minimaal aantal te schouwen deelnemers in een jaar.
Het bestuur besluit door middel van vaststelling van het jaarlijkse schouwplan op welke basis dat jaar het aantal deelnemers wordt bepaald.
Ø De bureaumedewerker selecteert op basis van de steekproefgrootte welke deelnemers
geschouwd gaan worden. Dat betekent bijvoorbeeld dat bij schouw van totaal 10 deelnemers de eerste 7 uit de lijst van groep 1 komen, de eerste deelnemer van groep 2
en de eerste 3 deelnemers van groep 3;
Ø Buiten deze aantallen om kunnen deelnemers waarbij in de voorbijgaande jaren tijdens de schouw veel afwijkingen werden geconstateerd, als aanvulling op de steekproef opnieuw in de schouw meegenomen worden. De beoordelingscommissie bepaalt
voor welke deelnemers dit geldt, het bestuur stelt de totale deelnemersselectie vast.
Voorbereiding daadwerkelijke schouw
Ø De bureaumedewerker stuurt alle ANV coördinatoren een lijst van de te schouwen
deelnemers;
Ø De coördinatoren zorgen op basis van deze lijst per deelnemer voor kaartjes (kaartjes
contract) en schouwformulieren en voorzien die van de juiste gegevens (NAWgegevens, beheereenheden e.d.);
Ø De coördinatoren plannen schouwdata en verzorgen de uitnodigingen richting de externe schouwcommissieleden, collega coördinatoren en te schouwen deelnemers.
Daarbij worden de deelnemers ruim van te voren, maar niet eerder dan 2 weken van
te voren, op de hoogte gebracht.
Tijdstip schouw
Er wordt op 3 momenten in het jaar geschouwd, voorjaar en nazomer en in de winter (2e helft
februari) een speciale ‘akkerronde’. De coördinatoren verdelen de deelnemers die geschouwd
gaan worden daarvoor in een voorjaar- en zomergroep van ongeveer gelijk aantal. Alle beheereenheden die de te schouwen deelnemer onder contract heeft worden op het moment van
schouwen meegenomen. Door te variëren in de tijd kunnen met name de A-pakketten op
meerdere moment in het seizoen beoordeeld worden. In de speciale winterronde gaan de coordinatoren alleen op pad om in hun eigen ANV gebied alle beheereenheden kruidenrijke akker
(stoppel) en –akkerranden te schouwen op aanwezigheid.
Uitvoering schouw
Één extern schouwcommissielid en twee ANV coördinatoren voeren de schouw in het veld uit.
De te schouwen deelnemer ANLb is uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. Deze wordt daar 2
weken van te voren voor uitgenodigd.
Ø Via GPS wordt met een tablet de te beoordelen beheereenheden opgezocht door in te
loggen in SCAN GIS;
Ø Per beheereenheid wordt aan de hand van de lijst met pakketvoorwaarden, die bij het
betreffende pakket horen, de beheereenheid beoordeeld;
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Ø
Ø
Ø

Afwijkingen in maatvoering en/of beheereisen worden vermeld op een schouwformulier en wordt een foto van de afwijking gemaakt met de tablet;
Op het schouwformulier wordt tevens een voorstel gedaan voor eventueel herstel;
Indien de betreffende deelnemer bij de schouw aanwezig is kan direct gewezen worden op de geconstateerde afwijkingen en mogelijk al een oplossing besproken worden;

Vastlegging resultaten schouw
De coördinator uit een ander werkgebied dan waar geschouwd wordt, legt de resultaten van
de schouw vast in een schouwrapport. Dit schouwrapport bestaat uit een volledig ingevuld
schouwformulier (incl. eventuele foto’s) en een contract met bedrijfskaarten. Dit wordt tezamen in één pdf ondergebracht en binnen een week na de schouw aangeboden aan de beoordelingscommissie, door het document naar de bureaumedewerker te mailen.
Beoordeling resultaten schouw
De resultaten van de schouw worden beoordeeld door een beoordelingscommissie. Deze commissie bestaat uit de bestuurder met de portefeuille Kwaliteitszorg, de manager van VALA en
een bureaumedewerker die de uitvoering schouw als taak heeft. Op het moment dat de bureaumedewerker het schouwrapport heeft ontvangen beoordeelt deze of de voorstellen voor
herstel (gele kaarten) direct met de deelnemers kunnen worden teruggekoppeld of dat eerst
de beoordelingscommissie zich hierover moet buigen.
De beoordelingscommissie beoordeelt in januari alle resultaten van de schouw zoals die het
voorgaande beheerjaar opgesteld zijn door de schouwcommissie. Daar waar geen herstel mogelijk is (oranje en rode kaarten) of daar waar het herstel niet conform afspraken uitgevoerd
is, treedt het sanctieprotocol in werking. Op basis van dit sanctieprotocol doet de beoordelingscommissie een voorstel richting bestuur voor mogelijke sancties richting de deelnemer die
in gebreke is gebleken.
De bureaumedewerker archiveert de schouwrapporten evenals het overzicht van alle door het
bestuur vastgestelde sancties in een digitaal archief (Dropbox).
Terugkoppeling resultaten schouw met deelnemer
Er vindt altijd terugkoppeling plaats met de deelnemer, ook wanneer er geen afwijkingen tijdens de schouw zijn geconstateerd. In dit laatste geval vindt terugkoppeling plaats door de
coördinator via de mail. Wanneer één of meerdere herstelmaatregelen uit voort vloeien, dan
neemt de coördinator telefonisch contact op met de deelnemer. Vervolgens wordt via de mail
d.m.v. een kaartje aangegeven om welke beheereenheid(en) het gaat en wat voor herstelmaatregel(en) de deelnemer dient te nemen en binnen welke termijn. Daarbij wordt ook aangegeven dat er een meldingsplicht is wanneer de herstelmaatregelen zijn uitgevoerd. Deze
communicatie is vastgelegd in SCAN-Office.

Herstel- en sanctiebeleid
Inleiding
Door de schouwcontroles in het veld kan VALA vaststellen of door een deelnemer is
afgeweken van de beheerpakketvoorwaarden (beheereisen en/of aanvullende beheervoorschriften) of opgegeven maatvoering van de beheereenheid. Indien VALA inderdaad afwijkingen constateert, treedt onderstaand Herstel- en sanctieprotocol in werking.
Wie beslist over te nemen herstelmaatregelen en eventueel op te leggen sancties?
Suggesties voor herstel worden in het veld door de schouwcommissie gedaan en vastgelegd in
het schouwrapport. Nadat het schouwrapport is ingezien door de bureaumedewerker die ook
zitting heeft in de beoordelingscommissie, kunnen afwijkingen van lichte aard en waar herstel
mogelijk is binnen de beheerperiode (gele kaarten), door de coördinatoren direct worden teruggekoppeld met de deelnemers. Indien geen herstel mogelijk is treedt een sanctieprotocol in
werking.
Op basis van dit sanctieprotocol doet de beoordelingscommissie een voorstel voor sancties.
Het bestuur neemt een besluit over de door de beoordelingscommissie voorgesteld sancties.
Daarmee borgt het collectief dat sancties niet zomaar door één persoon kunnen worden opgelegd, maar er altijd meerdere bestuurders zijn betrokken.
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Wanneer is er sprake van herstel en wanneer van een sanctie?
Indien door de schouwcommissie geconstateerd is dat een beheereenheid niet voldoet bestaan
er 2 mogelijkheden die mede afhankelijk zijn van het afgesloten beheerpakket:
1. Er is een mogelijkheid tot herstel binnen het beheerjaar;
2. Er is geen mogelijkheid tot herstel of er is zelfs schade toegebracht aan de biodiversiteit;
In situatie 1 treedt het herstelprotocol in werking. Als herstel niet naar wens kan of is uitgevoerd treedt alsnog het sanctieprotocol in werking. Bij situatie 2 treedt altijd het sanctieprotocol in werking.
Meldplicht deelnemer
Wanneer herstel is uitgevoerd heeft de deelnemer een meldplicht aan VALA. Indien de
melding niet binnen de afgesproken termijn wordt gedaan treedt alsnog het sanctieprotocol in
werking. VALA gaat pas akkoord met herstel na een (volledige) herschouw van de
herstelde beheereenheden door de ANV coördinator in het betreffende gebied.
Sancties
Een sanctie is de maatregel die VALA neemt ten opzichte van de deelnemer die in gebreke is
gebleven. De maatregelen die VALA tot haar beschikking heeft zijn:
Gele kaart

: een waarschuwing

Indien een herstelbare afwijking wordt geconstateerd krijgt de deelnemer een waarschuwing
en de mogelijkheid tot herstel. Indien het herstel niet naar wens wordt uitgevoerd volgt een
oranje kaart en wordt het contract en de betaling aangepast.
Oranje kaart

kaart

: een sanctie in de vorm van het (gedeeltelijk) niet uitbetalen van de
beheervergoeding

Wanneer een deelnemer in een beheerjaar het beheer niet heeft uitgevoerd of maar ten dele
dan heeft hij voor het betreffende beheerjaar voor de betreffende beheereenheid of deel van
de beheereenheid geen recht op een vergoeding voor dat beheerjaar.
Rode kaart

: Niet uitbetalen van de beheervergoeding en het opleggen van een boete

kaart
Na het constateren van een overtreding, bijvoorbeeld als er geen herstel mogelijk is en/of
onherstelbare schade is toegebracht, krijgt de deelnemer voor de betreffende beheereenheid
dat jaar geen vergoeding en een boete ter hoogte van 30% van de betreffende beheervergoeding. Boetes worden alleen via verrekening geïnd. Dit is dus alleen mogelijk indien er naast
deze beheervergoeding ook sprake is van een beheervergoeding voor andere beheereenheden.
Bij onherstelbare schade wordt de betreffende beheereenheid uit het contract gehaald.
Donker rode
kaart

: Het ontbinden van het gehele contract

Bij herhaling van overtredingen (na rode kaart) bij eenzelfde deelnemer kan het bestuur besluiten het contract volledig te ontbinden voor alle beheereenheden.
Communicatie over sanctie met de deelnemer
Indien het bestuur besluit tot een sanctie (oranje, rode en donker rode kaarten) wordt de betreffende deelnemer door de manager van VALA daarvan op de hoogte gesteld. Dat gebeurt
schriftelijk met ondertekening van de manager VALA. In deze brief wordt ook duidelijk gemaakt wat de procedure is voor een eventueel bezwaar op het besluit.
Bezwaar
Deelnemers hebben de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de ingestelde sanctie
een dergelijk bezwaar dient aan het bestuur van de VALA te worden gericht.
De manager van VALA zal hierover een advies maken.
Het bestuur zal het ingebrachte bezwaar behandelen (binnen 3 maanden).
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Arbitrage
Indien de deelnemer niet akkoord gaat met het besluit van het bestuur t.a.v. zijn bezwaar,
kan een arbitragecommissie de zaak in behandeling nemen. Voor deze arbitragecommissie
dragen beide partijen een kandidaat aan en wordt een onafhankelijke 3e persoon gezocht.
Vastleggen opgelegde sancties
N.a.v. acties uit schouwprocedure worden in SCAN-Office de aan de deelnemer gecommuniceerde herstelvoorstellen en sancties geadministreerd en gearchiveerd. De coördinatoren doen
dit voor de herstelvoorstellen en de manager voor de sancties. Vastgelegd wordt:
Ø Welke overtreding is geconstateerd?
Ø Welke sanctie er is opgelegd?

Taken Bestuur, Schouw- en Beoordelingscommissie
Bestuur
Ø Accordeert het Schouw- en sanctieprotocol;
Ø De bestuurder met de portefeuille Kwaliteitszorg ziet toe dat de schouw wordt uitgevoerd volgens de door het bestuur geaccordeerde schouwprotocol. Deze bestuurder
heeft tevens zitting in de Beoordelingscommissie;
Ø Neemt een besluit over de door de Beoordelingscommissie voorgestelde sancties.
Ø Behandelt ingekomen bezwaren van deelnemers op genomen sanctiebesluiten;
Ø Stelt een arbitragecommissie in, indien nodig.
Manager
Ø Brengt de deelnemer schriftelijk op de hoogte van genomen sanctiebesluiten;
Ø Heeft zitting in de Beoordelingscommissie;
Ø Geeft het bestuur advies over een eventueel ingekomen bezwaar;
Ø Administreert en gearchiveert in SCAN-Office de sancties.
Schouwcommissie
Externe commissieleden
Ø Schouwen;
Ø Zorgen er voor dat tijdens het schouwen de schouwprocedure in acht wordt genomen;
Ø Vellen samen met de coördinatoren per beheereenheid in het veld een oordeel of de
beheereenheid voldoet aan de eisen van het pakket en of het beheer op de juiste wijze
is uitgevoerd;
Ø Komen samen met de coördinatoren bij geconstateerde afwijkingen in het veld tot een
voorstel voor herstel;
Ø Adviseren daar waar nodig op verbeteringen in de wijze van schouwen en schouwprocedure;
ANV coördinatoren
Ø Schouwen;
Ø Op basis van de steekproef van de bedrijven die geschouwd moeten worden: bedrijfskaartjes aanleveren (kaartjes contract) en schouwformulieren en die voorzien van de
juiste gegevens (NAW-gegevens, beheereenheden e.d.);
Ø Plannen schouwdata en verzorgen de uitnodigingen richting de externe schouwcommissieleden, collega coördinatoren en te schouwen deelnemers;
Ø Tijdens het schouwen heeft de coördinator uit een ander werkgebied dan waar geschouwd wordt, de leiding bij de schouw, houdt de procedures en de tijd in de gaten
en vult het schouwformulier in. De coördinator uit hetzelfde werkgebied als waar geschouwd wordt is gids en heeft een tablet (met GPS en toegang tot SCAN-GIS) en
geeft aan waar de elementen liggen;
Ø Vellen samen met de externe commissieleden per beheereenheid in het veld een oordeel of de beheereenheid voldoet aan de eisen van het beheerpakket en of het beheer
op de juiste wijze is uitgevoerd;
Ø Komen bij geconstateerde afwijkingen samen met de externe commissieleden in het
veld tot een voorstel voor herstel;
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Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

Ø

De coördinator die als gids fungeert, maakt van geconstateerde afwijkingen met de
tablet een foto;
Deze coördinator uit een ander werkgebied dan waar geschouwd wordt, zorgt voor
schouwrapportage (PDF van een ingevuld schouwformulier + foto’s + contract met
kaartjes);
Sturen pdf’s van de schouwrapporten naar beoordelingscommissie (bureaumedewerker);
Slaan de goedgekeurde schouwrapporten op in SCAN-Office;
Nadat de beoordelingscommissie een besluit heeft genomen over de voorgestelde
herstelmaatregelen, nemen de coördinatoren contact op met de deelnemers die geschouwd zijn en rapporteren de bevindingen van de schouw;
Bij terugmelding door de deelnemers na uitvoering herstelmaatregelen (poelen, singels, struwelen, bosje etc.) worden deze elementen gecontroleerd door de coördinatoren of het herstel naar behoren is uitgevoerd.

Beoordelingscommissie
Ø Beoordeelt de schouwrapporten en de voorstellen van de schouwcommissie voor herstel;
Ø Daar waar het om ‘ernstige’ afwijkingen gaat (oranje- en rode kaarten) doet de commissie op basis van het sanctieprotocol een voorstel voor sanctie;
Ø Legt het sanctievoorstel voor aan het bestuur ter besluitvorming;
Ø Koppelt terug met de Schouwcommissie en deelnemers.
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Kaders voor herstel en sanctie voor landschapspakketten
Geconstateerde afwijking in de
pakketvoorwaarden
Tot 10% te weinig oppervlak / lengte

Herstelmogelijkheid
Bijplanten en/of raster
verzetten

L09
L10
L20
L21
L22

Poel en klein historisch water
Natuurvriendelijke oever
Hakhoutbeheer
Beheer van knotbomenrij
Knip- of scheerheg

Sanctie
Gele kaart

Meer dan 10% afwijking in oppervlak / lengte

Niet

Oranje kaart

Er is afgezet of gesnoeid buiten de toegestane periode

Niet

Oranje kaart

Bij snippers niet
Snoeiafval is niet op de juiste wijze verwerkt (snippers in
het element of te grote rillen aangelegd)

Het gewenste percentage hakhout wordt niet gehaald

Vraat of beschadiging geconstateerd door vee

Er is mest, slootmaaisel, bagger of tuinafval aangetroffen

Bij rillen wel

Oranje kaart
Gele kaart

In een beheerplan
vastleggen

Gele kaart

Raster plaatsen of
herstellen
Niet

Gele kaart

Gestort materiaal indien
mogelijk verwijderen
Gestort materiaal indien
mogelijk verwijderen

Rode kaart
Gele kaart

Rode kaart

Ongewenste (niet inheemse) soorten aangetroffen

Soorten bestrijden of
verwijderen

Gele kaart

Meer dan 10% is chemische onkruidbestrijding toegepast

Niet

Rode kaart

Wallichaam herstellen

Gele kaart

Wallichaam van houtwal is aangetast
Wallichaam herstellen
Er is in de vereiste periode geen beheer uitgevoerd
Het beheer is niet op juiste wijze uitgevoerd. Een heg niet
op minimale vereiste hoogte of bomen verkeerd geknot

Alsnog beheer uitvoeren
Mogelijk
Niet

Er is een vuurplaats aangetroffen in of nabij het element

Vuurplaats opruimen

Er is een klepelmaaier toegepast in onderhoud van een
houtig element

In beheerplan opnemen

Het gras in de boomgaard wordt als gazon beheerd

Beheer aanpassen

Rode kaart
Gele kaart

L23
L24
L26
L27
L29

Struweelhaag
Struweelrand
Hoogstamboomgaard
Hakhoutbosje
Bosje

Onderbouwing
Kleine afwijking zijn mogelijk en mogelijk niet moedwillig
Niet aanwezige of verwijderde elementen zijn niet
subsidiabel
In strijd met de faunawet en kan leiden tot verstoring van
broedende vogels
Snippers afvoeren is een beheereis, takkenrillen mogen wel,
maar beperkt
We hebben veel met achterstallig onderhoud te maken en
zal er een langere periode voor nodig zijn om tot het
gewenste eindbeeld te komen

Vraat zorgt niet altijd voor definitieve schade. Bij
onherstelbare schade dan uit het contract
Overtreding vond plaats voorafgaand aan de beheerperiode:
alleen een waarschuwing en herstel. Dit had bij de
veldinventarisatie al opgemerkt moeten zijn door VALA.
Overtreding vond plaats gedurende de beheerperiode: mest,
maaisel, bagger of tuinafval is dan bewust gestort
Bestrijding Amerikaanse vogelkers is het een
verantwoordelijkheid van VALA. Overige soorten in het
beheerplan opnemen
Met bestrijding van onkruid worden ook struiken als braam
gedood, levert schade op voor de biodiversiteit
Buiten de contractperiode is vaak oorzaak niet meer te
achterhalen
Wanneer het in de contractperiode is gebeurd, is dat recent en
daardoor verwijtbaar.
Een jaar niet snoeien of achterstallig onderhoud kan de
biodiversiteit schaden, maar die schade is niet definitief

Gele kaart
Oranje kaart
Gele kaart
Gele kaart
Gele kaart

Verkeerd afzetten of snoeien kan het element blijvend
Beschadigen. Bij blijvende beschadiging wordt de betreffende
beheereenheid uit het contract gehaald.
Branden in of nabij een element kan blijvende schade
aanrichten aan het element
Gebruik van een klepelmaaier zal niet direct leiden tot
definitieve schade
Na het stoppen van het gazonbeheer kan er alsnog een
soorten- en structuurrijke vegetatie ontwikkelen

Kaders voor herstel en sanctie voor agrarische pakketten

Geconstateerde afwijking in de
pakketvoorwaarden

Herstelmogelijkheid

A05 Kruidenrijk grasland
A13 Botanisch waardevol grasland
A13 Kwartelkoning grasland
A18 Kruidenrijke akker
A19 Kruidenrijke akkerranden

Sanctie

De rustperiode is niet in acht genomen: maaien,
beweiding of overige werkzaamheden

Niet

Rode kaart

Er zijn geen 4 indicatorsoorten aanwezig

Doorzaai is mogelijk

Gele kaart

Meer dan 10% is chemische onkruidbestrijding
toegepast

Niet

Rode kaart

Bemesting met drijfmest- en/of kunstmest is vastgesteld

Niet

Rode kaart

Het vereiste maaien is niet uitgevoerd of niet in de
juiste periode

Alsnog maaien

Gele kaart

Het grasland is gescheurd of gefreesd

Niet

Rode kaart

De beweidingsperiode is niet in acht genomen

Niet

Oranje kaart

Er is beweid met een te hoog aantal GVE / ha

Niet

Oranje kaart

Niet, 1e maal
Er is gebloot of geklepeld
In de vereiste periode is graan niet aanwezig met het
vereiste bezettingspercentage

Niet, bij herhaling

Gele kaart
Oranje kaart

Onderbouwing
De afgesproken rustperiode is de essentie van het
pakket: overtreding veroorzaakt onherstelbare schade
aan de biodiversiteit (legsels)
Het niet aanwezig zijn van voldoende soorten leidt niet direct
tot onherstelbare schade
Met bestrijding van onkruid worden ook andere gewenste
graslandkruiden gedood
Kruidenrijk grasland dient schraal te zijn anders gedijen
kruiden niet. Bemesting grasland alleen toegestaan na
toestemming VALA. Bij kruidenrijke akker is alleen org. mest
toegestaan
Een keer te laat maaien hoeft geen grote negatieve gevolgen te
hebben voor de biodiversiteit
Onherstelbare schade
Beweiding heeft geen blijvende gevolgen voor de biodiversiteit,
maar heeft wel invloed op de bloei van soorten op dat moment
Te zware beweiding is ongunstig voor de biodiversiteit
Een keer bloten of klepelen hoeft geen grote negatieve
gevolgen te hebben voor de biodiversiteit. Structuurrijkdom is
wel belangrijk

Graan moet tot rijping komen om ook zaad te bieden als voer
voor akkervogels
Graanstoppel in de winterperiode is belangrijk voor
Er is bij de teelt van zomergraan geen graanstoppel
Oranje kaart
Niet
akkervogels. Uitkeren als vergoeding dat staat voor
aanwezig in de winterperiode tot 1 maart
wintergraan
Er dient een kruidenrijke vegetatie aanwezig dat aantrekkelijk
Er is beweiding aangetroffen in de kruidenrijke
Niet
Oranje kaart
is voor insecten. Deze insecten en zaden vormen voedsel voor
akkerrand
akkervogels
Afgesproken opp. is uitgangspunt. Er wordt niet meer betaald
De BE is kleiner dan contractueel vastgelegd
Niet
Oranje kaart
dan er in het veld ligt
Men heeft zich niet gehouden aan het afgesproken
Veel mengsels zijn functioneel voor biodiversiteit. Er zijn geen
Niet
Gele kaart
mengsel bij de kruidenrijke akkerrand
grote gevolgen voor de biodiversiteit
De kruidenrijke akkerrand is voor 1 maart
De kruidenrijke akkerrand biedt ook in de winter voedsel en
Niet
Oranje kaart
ondergeploegd
dekking. Tussen 1 febr. en 1 mrt. 10% korting, anders 30%
Chemisch onkruidbestrijding heeft negatieve gevolgen voor de
Er heeft chemische onkruidbestrijding plaatsgevonden
Niet
Rode kaart
biodiversiteit
Maaisel op het maaipad leidt tot verrijking en zorgt voor
Alsnog opruimen binnen
Bij AWB: maaisel uit de sloot is niet afgevoerd
Gele kaart
verruiging. Ook nutriënten kunnen uitspoeling richting
een week
oppervlaktewater
Gele kaart
herstel is mogelijk binnen de beheerperiode, indien uitgevoerd is volledige uitbetaling aan de orde;
Oranje kaart:
herstel is niet mogelijk, wat je niet heb geleverd of er niet is wordt niet uitbetaald;
Rode kaart:
is oranje kaart + boete
Niet

Oranje kaart

