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Gegevens

5

1 Gegevens
1.1 Gegevens collectief
Samenstelling van het collectief
Het collectief beslaat het werkgebied van de volgende ANV(‘s):
•
•
•
•
•
•

Agrarische natuurvereniging ’t Onderholt
Coöperatieve Vereniging Particulier Agrarisch Natuurbeheer e.o. U.A.
Stichting Marke Vragender Veen
Coöperatie Agrarisch Landschapsbeheer Oude IJssel U.A.
Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Berkel & Slinge
Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Groen Goed

De directe relatie met de afzonderlijke ANV’s is dat deze volgens de statuten bestuurders mogen
voordragen voor het bestuur van de Coöperatie. De statuten en het aanvullende huishoudelijk
reglement zijn op Dropbox gearchiveerd.
Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor de belangen van de organisaties (ANV’s) die binnen
het bestuur van VALA vertegenwoordigd zijn.

Rechtsvorm collectief
Coöperatieve vereniging U.A.

Volledig rechtsbevoegde persoon
De Coöperatie wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende
bestuurders.

Gebied waarop het collectief zich richt
Regio de Achterhoek in Gelderland.
Het werkgebied omvat de volgende gemeenten: Winterswijk, Aalten, Oude IJsselstreek, Berkelland,
Oost Gelre, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Lochem, Zutphen en Doesburg. De totale
oppervlakte bedraagt 1473 km2.
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Globaal wordt aan de westzijde het werkgebied begrensd door de IJssel, aan de noordzijde door de
grens met de provincie Overijssel, aan de oost en zuidoostzijde door de grens met Duitsland en aan de
zuidwestzijde vormt de A12 een deel van de grens.

Aandachtsgebieden collectief (inclusief leefgebieden en beheertypen)
Het collectief initieert het afsluiten van passende agrarische natuurbeheer pakketten in de daarvoor
geprioriteerde gebieden om de provinciale ambities, zoals vastgelegd in het Natuurbeheerplan, te
ondersteunen.
Het collectief draagt zorg voor het beheer, de registratie, de controle en de financiële afhandeling van
de gesloten overeenkomsten.
In de Achterhoek worden in het natuurbeheerplan de volgende leefgebieden onderscheiden:
• Open Grasland (t.b.v. Kwartelkoning)
• Natte dooradering
• Droge dooradering
• Categorie water
In het Natuurbeheerplan van provincie Gelderland zijn de doelsoorten per leefgebied benoemd.
Deze leefgebieden zijn op kaart begrensd op basis van gegevens over het voorkomen van
doelsoorten. VALA heeft in een beheerstrategie (zie paragraaf 5.1) per leefgebied een selectie van
doelsoorten bepaald en een aantal beheerpakketten geselecteerd waarvan de maatregelen bijdragen
aan de instandhouding en ontwikkeling van de doelsoorten.

1.2 De organisatie
Welke functies worden binnen het collectief onderscheiden?
Het bestuur kent de volgende functieverdeling:
• voorzitter
• secretaris
• penningmeester
• algemeen bestuurslid
Daarnaast kent het bestuur een ambtelijk secretaris.
Daarbij zijn de volgende bestuursportefeuilles benoemd:
• Acquisitie / Projecten
• Financiën
• Communicatie
• Schouw
• Kwaliteitshandboek
• Geschillen
• Beheerplanproces
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De werkorganisatie kent de volgende functies:
• Manager
• Kantoormedewerker
• Bureaumedewerker
• Financieel medewerker
• Veldcoördinator
• Ecoloog
De personen gekoppeld aan bovenstaande functies zijn zichtbaar in bijlage 1.2a. Indien een
bestuurslid of medewerker voor langere tijd uit de running is of (onverwacht) vertrekt, bepaalt het
bestuur hoe de bevoegdheden en/of portefeuilles van de afwezige gedurende bepaalde tijd
vervangen worden.
Het collectief werkt met de functieprofielen voor de hiervoor genoemde functies (zie bijlage 1.2b en
1.2c). In eerste instantie wordt er gewerkt met de huidige bestuursleden en medewerkers. Bij
vervanging worden de criteria van de functieprofielen gehanteerd bij de selectieprocedures.

Wijze waarop de financiële aansprakelijkheid van bestuurders van het collectief is gedekt
Het collectief heeft een beroeps-, bestuurders- , en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
De polissen zijn gearchiveerd op Dropbox.

Vast aanspreekpunt voor RVO.nl
De manager.

Vast aanspreekpunt voor deelnemers
De deelnemers kunnen zich richten tot de veldcoördinator van hun lokale ANV. De contactgegevens
van de veldcoördinatoren zijn te vinden op de website van het collectief.
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1.3 Mandaten binnen het collectief
Mandaat voor het invoeren van data in het financiële en administratieve systeem.
Medewerker heeft hiervoor mandaat van het volledige bestuur. Voor het invoeren en wijzigen van gegevens in de
perceelregistratie geldt tevens een mandaat/ goedkeuring van de betreffende deelnemer
•
•
•

SCAN-Finance: bureaumedewerker (portefeuille financiën) en financieel medewerker
SCAN-Office: manager, kantoormedewerker, bureaumedewerkers en veldcoördinatoren
SCAN-GIS: manager, bureaumedewerkers en veldcoördinatoren

Mandaat voor het uitvoeren van betalingsopdrachten.
Medewerker heeft mandaat om tot een bepaald bedrag (per betaalopdracht en/of per betaalrun) zelfstandig een
betalingsopdracht uit te voeren. Daarboven kan een betalingsopdracht alleen uitgevoerd worden met instemming
van een daartoe bevoegd bestuurslid
Het collectief kent een onderscheid in mandaten voor betalingsopdrachten:
• Betaalopdrachten aan coöperatieleden (deelnemers ANLb)
• Betaalopdrachten aan derden
• Betaalopdrachten aan bestuursleden
Coöperatieleden
• Tot € 5.000: financieel medewerker met instemming van de manager
• Vanaf € 5.000 tot € 50.000: financieel medewerker met instemming van de manager en
penningmeester
• Vanaf € 50.000: financieel medewerker met instemming van de manager, penningmeester en de
voorzitter
Derden
• Tot € 5.000: financieel medewerker met instemming van de manager
• Vanaf € 5.000 tot € 15.000: financieel medewerker met instemming van de manager en de
penningmeester
• Vanaf € 15.000: financieel medewerker met instemming van de manager, de penningmeester en
de voorzitter
Er gelden een uitzondering op het mandaat voor betalingen aan derden:
• Betalingen aan de manager: financieel medewerker met instemming van de penningmeester
Voor het aangaan van financiële verplichtingen geldt hetzelfde mandaat.
Bestuursleden
• Alle betalingen aan bestuursleden: financieel medewerker met instemming van de
penningmeester
• Betaling aan de penningmeester: financieel medewerker met instemming van de voorzitter
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Mandaat voor het uitvoeren van schouw.
Medewerker en/of externen hebben mandaat van het bestuur om op basis van een door het bestuur vastgestelde
steekproef te schouwen bij deelnemers waar een deelnemerscontract mee is afgesloten
De manager en bureaumedewerker (portefeuille schouw) hebben het mandaat om de
schouwcommissie opdracht tot schouw te geven.
De schouwcommissie heeft het mandaat om deze schouw uit te voeren.

Mandaat voor het opleggen van sancties n.a.v. de schouw en het door sanctioneren van sancties vanuit
de subsidieverstrekker
Medewerker heeft mandaat 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
De beoordelingscommissie, bestaande uit de manager, bureaumedewerker (portefeuille schouw) en
een bestuurslid (portefeuille schouw), adviseert het bestuur inzake sanctionering waarna het bestuur
van het collectief hierover een besluit neemt.

Mandaat voor het ondertekenen van de intentieverklaring voorintekening.
Medewerker heeft mandaat om namens het bestuur een intentieverklaring voorgenomen beheer tijdens de
voorintekening te ondertekenen
De veldcoördinator.

Mandaat voor het onderteken voor een tussentijdse wijziging in de beheerafspraken
Medewerker heeft mandaat om kleine wijzigingen in de deelnemerscontracten aan te brengen voor zover die
ecologisch verantwoord zijn, geen (grote) verhoging van de beheerkosten met zich meebrengt en de deelnemer
instemt met de wijziging
De veldcoördinator heeft mandaat om wijzingen van bestaande beheereenheden door te voeren
(contractbijlage).

Mandaat voor het afgeven van een groenverklaring
Medewerker heeft mandaat om namens het bestuur een groenverklaring af te geven op basis van het
gecontracteerde beheer in SCAN-GIS en middels het in SCAN-Office beschikbare formulier
De manager.
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Interne audit en klachten
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2 Interne audit en geschillen
2.1 Kwaliteitsborging met interne audit
Wanneer wordt de interne audit uitgevoerd:
Jaarlijks vindt binnen de eigen organisatie een interne audit plaats.

Wie is verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van de interne audit:
Het bestuur van het collectief.

Door wie wordt de interne audit uitgevoerd:
De interne audit wordt uitgevoerd door de portefeuillehouder Kwaliteitshandboek en een ander
bestuurslid, samen vormen zij het auditteam.

Hoe wordt de interne audit uitgevoerd?
Het uitvoeren van de audit bestaat uit een aantal opeenvolgende stappen:
Initiëren audit
Het auditteam stelt een auditplan op, met daarin onder andere aandacht voor, de reikwijdte van de
audit (welke onderwerpen en te interviewen personen), data en locaties waar de audit zal worden
uitgevoerd, tijdsduur en planning van onderdelen uit de audit (wie is wanneer beschikbaar), de opzet
van het auditrapport en afspraken omtrent rapportage, terugkoppeling van de bevindingen naar het
bestuur en afspraken met betrekking tot de eventuele follow-up van de audit.
De portefeuillehouder Kwaliteitshandboek agendeert het auditplan op de bestuursvergadering. Het
bestuur stelt het auditplan vast.
Vervolgens neemt het auditteam contact op met diegenen die ge-audit worden en deelt het auditplan
met hen.
Uitvoeren van de audit
De interne auditor maakt gebruik van een checklist Interne Audit (bijlage 2.1) om de toetsing aan de
norm (Programma van Eisen / eigen kwaliteitshandboek) uit te voeren.

Opstellen van een auditrapportage
Er wordt op basis van de audit een rapportage opgesteld door het auditteam.
In het rapport wordt vastgelegd:
- datum van de audit
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- namen van de auditor(s) en auditee(s)
- doelstelling van de audit
- reikwijdte van de audit (checklist)
- locaties die zijn bezocht
- de auditbevindingen
- auditconclusies
- voorstel voor verbetermaatregelen
Het auditteam legt de concept auditrapportage ter controle voor aan de auditee(s). Indien nodig past
het auditteam de auditrapportage aan.
Vaststellen auditrapportage
De portefeuillehouder Kwaliteitshandboek agendeert de auditrapportage op de bestuursvergadering.
Het bestuur beslist welke verbetermaatregelen uiteindelijk genomen moeten worden om de kwaliteit
en efficiëntie van de organisatie te verbeteren. Het besluit wordt vastgelegd in de notulen.

Hoe worden de resultaten doorgevoerd ter verbetering van de organisatie:
Alle betrokken partijen (auditoren en auditees) ontvangen het auditrapport per e-mail van de
portefeuillehouder Kwaliteitshandboek. Het auditrapport wordt voorgelegd aan en besproken door
het bestuur van het collectief.
Al naar gelang de conclusies in het auditrapport bepaalt het bestuur het plan van aanpak ter
verbetering van de organisatie. Indien een auditconclusie aangeeft dat een werkwijze afwijkt van het
in het kwaliteitshandboek beschreven proces, neemt het bestuur een van de volgende besluiten:
1. Actiepunten / afspraken: hoe zorgen we dat voortaan wel volgens het kwaliteitshandboek
wordt gewerkt?
2. Aanpassing van het kwaliteitshandboek (indien de geconstateerde werkwijze meer gewenst is
dan de vastgelegde werkwijze).
Dit wordt als een agendapunt op de bestuursvergadering behandeld. De afspraken worden in de
notulen vastgelegd.

Hoe worden de resultaten van de interne audits vastgelegd in het administratieve systeem?
De interne audit omvat de volgende documenten:
•
Auditplan
•
Ingevulde checklist interne audit
•
Auditrapportage
•
Notulen van de bestuursvergadering
Alle documenten worden op Dropbox gearchiveerd.
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Hoe en wanneer worden wijzigingen van het kwaliteitshandboek doorgevoerd?
Er zijn 3 oorzaken die kunnen leiden tot aanpassing van het kwaliteitshandboek:
•
•
•

Bestuursbesluit op basis van de interne audit (verbetervoorstel auditrapportage)
Bestuursbesluit op basis van de externe audit (geconstateerde tekortkoming of verbeterpunt
door de Stichting Certificering)
Bestuursbesluit op basis van een voorstel van de manager of bestuurslid (voortschrijdend inzicht
tijdens de uitvoering van werkzaamheden)

De manager verwerkt de gewenste wijzigingen in het kwaliteitshandboek door:
•
•

De tekst in het kwaliteitshandboek aan te passen
De wijzigingen per paragraaf in een wijzigingenoverzicht te noteren (bijlage in
kwaliteitshandboek)

Vervolgens dient de manager de meest actuele versie van het kwaliteitshandboek in bij de secretaris
van de Stichting Certificering.

2.2 Geschillenprocedure
Bij het afsluiten of gedurende de looptijd van contracten met deelnemers, zou een situatie kunnen ontstaan
waarin een deelnemer bezwaar maakt tegen een besluit van het collectief. In de geschillenprocedure is
weergegeven hoe het collectief hiermee omgaat. Inzet is altijd dat het collectief goed en helder
communiceert met de (potentiële) deelnemers om geschillen zo veel mogelijk te voorkomen.
Wat is de reikwijdte van de geschillenprocedure?
De door VALA gehanteerde definitie van een geschil luidt als volgt: “Iedere melding van een
(potentiële) deelnemer, waaruit blijkt dat niet aan diens verwachting is voldaan, die niet het karakter
heeft van een snel te verhelpen misverstand of een gebrek aan informatie en waarvan het duidelijk is,
gelet op de teleurstelling bij de (potentiële) deelnemer, dat deze melding aandacht verdient op een
hoger niveau in de organisatie van het collectief".
Op contractvoorwaarden (zoals beheereisen, aanvullende beheervoorschriften, hoogte vergoeding of
de algemene voorwaarden) is geen bezwaar of beroep mogelijk. Dat zijn besluiten die het collectief
heeft genomen voordat de deelnemer een contract aanging. Een deelnemer wordt geacht hiermee
bekend te zijn bij het afsluiten van een contract en is hiermee akkoord gegaan middels het
ondertekenen van het contract.
VALA is alleen ontvankelijk voor geschillen door deelnemers (leden van het collectief die al een
ondertekend beheercontract hebben) en potentiële deelnemers (agrarisch grondgebruikers die zich
bij de voorintekening hebben gemeld en een intentieverklaring van het collectief hebben ontvangen).
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Wie is binnen het collectief verantwoordelijk voor de afhandeling van geschillen?
De portefeuillehouder Geschillen.

Hoe heeft het collectief de mogelijkheden tot het indienen van een formeel geschil bekend gemaakt?
Op de website van het collectief.

Hoe ziet de geschillenprocedure er uit?
De geschillenprocedure bestaat uit drie onderdelen:
1. Klachten
2. Bezwaar
3. Beroep
Klachtenprocedure
Wanneer een (potentiële) deelnemer niet tevreden is over het collectief, kan hij een klacht indienen
door een brief of e-mail te sturen aan het collectief. De procedure is dan als volgt:
1. De manager neemt kennis van de klacht, vraagt eventueel in de werkorganisatie om nadere
informatie en informeert de portefeuillehouder Geschillen.
2. De portefeuillehouder Geschillen of de manager bevestigt de klager schriftelijk dat de klacht
in behandeling is genomen en dat hij binnen 6 weken na indiening van de klacht een
schriftelijke reactie ontvangt.
3. De portefeuillehouder Geschillen bestudeert het dossier waarop de klacht betrekking heeft en
verzamelt verder alle relevante informatie in bij de klager en/of bij de medewerkers van het
collectief.
4. Vervolgens beoordeelt de portefeuillehouder het dossier. Hij bespreekt het dossier met
anderen binnen de organisatie als check op de eigen interpretatie (4 ogen principe) en neemt
een standpunt in.
5. De portefeuillehouder informeert de klager schriftelijk en gemotiveerd over dit standpunt en
legt dit standpunt vast in het klachtendossier op de Dropbox en in SCAN-Office bij de
betreffende deelnemer.
In het klachtendossier is de volgende informatie beschikbaar:
• naam, adres en BSN- of KvK-nummer van de klager
• de indieningsdatum van de klacht
• de naam van de betrokken medewerker
• de naam van de behandelaren
• de omschrijving van de klacht
• de datum en de wijze van afhandeling van de klacht
• de gevoerde correspondentie met betrekking tot de klacht
• de status van de klacht (in behandeling/afgehandeld)
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Bezwarenprocedure
Mocht een (potentiële) deelnemer bezwaar hebben tegen een besluit van het bestuur, dan kan deze
betrokkene bezwaar aantekenen door schriftelijke bezwaar te maken bij het bestuur van het collectief.
Het bezwaar moet binnen zes weken na de betwiste beslissing bij het bestuur zijn ingediend. De
procedure is dan als volgt:
1. De manager neemt kennis van het bezwaar, informeert de portefeuillehouder Geschillen en
agendeert het bezwaar op de eerstvolgende bestuursvergadering
2. Het bestuur neemt het bezwaar in behandeling, mits:
• de bezwaarmaker direct betrokkene is
• de bezwaarmaker binnen de gestelde termijn bezwaar heeft gemaakt
Indien het bezwaar een handeling betreft van een bepaald bestuurslid, dan is betreffend
bestuurslid niet betrokken bij de behandeling van het bezwaar, maar wordt als betrokkene
gehoord
3. Het bestuur kan betrokkene(n) vragen om een mondelinge toelichting. In geval van
(vermeende) schade, kan het bestuur ter plaatse in het veld gaan kijken. In de beoordeling van
het bezwaar kan het bestuur ook deskundigen raadplegen.
4. Het bestuur zal binnen zes weken na ontvangst (dagtekening) van het bezwaarschrift
beslissen. De betrokkene ontvangt de beslissing schriftelijk of via de e-mail. Het bestuur geeft
bij de bekendmaking een onderbouwing van het besluit
5. Is betrokkene het niet eens met de beslissing, dan kan binnen zes weken na de beslissing
(dagtekening) in beroep worden gegaan bij het bestuur van het collectief.
Een bezwaar heeft geen opschortende werking op de uitvoering van het besluit.
In het bezwaarschrift moet in ieder geval vermeld zijn:
• naam, adres en BSN- of KvK-nummer van betrokkene
• de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
• een omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar wordt gemaakt of een omschrijving
van de situatie waar betrokkenen problemen mee heeft. Zo mogelijk een kopie van de
beslissing bijvoegen of ander bewijsmateriaal
• de redenen waarom betrokkene bezwaar maakt
• handtekening
Indien men het niet eens is met de uitkomst van de bezwarenprocedure, dan kan de benadeelde
(potentiële) deelnemer tegen het besluit in beroep gaan. Voor dergelijke gevallen is er een
beroepsprocedure.
Beroepsprocedure
Mocht een (potentiële) deelnemer in beroep willen gaan over uitkomst van de bezwarenprocedure,
dan moet de betrokkenen schriftelijk beroep indienen bij het bestuur van het collectief. Het
beroepsschrift moet binnen zes weken na verzending van de beslissing op het bezwaar bij het bestuur
zijn. De procedure is dan als volgt:
1. De manager neemt kennis van het beroepsschrift, informeert de portefeuillehouder
Geschillen en agendeert het beroepsschrift op de eerstvolgende bestuursvergadering
2. Het bestuur neemt het beroepsschrift in behandeling, mits:
• de indiener eerst een bezwaarprocedure heeft doorlopen
• het beroepsschrift binnen de gestelde termijn is ingediend
3. Het bestuur van het collectief en de betrokkene benoemen elk een lid voor de
geschillencommissie. Deze twee leden benoemen gezamenlijk een derde lid als voorzitter.
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4.

5.

6.

Namens het collectief neemt de portefeuillehouder Geschillen zitting in de commissie.
De geschillencommissie kan betrokkene(n) vragen om een mondelinge toelichting. In geval
van (vermeende) schade, kan de commissie ter plaatse in het veld gaan kijken. In de
beoordeling van het bezwaar kan de commissie ook deskundigen raadplegen.
Het geschillencommissie geeft binnen zes weken na ontvangst (dagtekening) van het
beroepsschrift een niet-bindend advies aan het bestuur van het collectief. De
geschillencommissie geeft een onderbouwing van het advies.
Het bestuur neemt op basis van het advies van de geschillencommissie een besluit. Deze
beslissing is bindend. De betrokkene ontvangt deze beslissing schriftelijk.

Een beroep heeft geen opschortende werking op de uitvoering van het besluit.
In het beroepsschrift moet in ieder geval vermeld zijn:
• naam, adres en BSN- of KvK-nummer van betrokkene
• de datum waarop het beroepsschrift is geschreven
• een omschrijving van de beslissing waartegen beroep wordt aangetekend.
• de redenen waarom betrokkene beroep instelt
• handtekening
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Administratie & Financieel beheer
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3 Administratie & Financieel beheer
3.1 Het administratief beheer systeem
Welk administratief beheersysteem wordt door het collectief gebruikt?
Het collectief werkt met het SCAN-ICT pakket:
• SCAN-Office voor deelnemersregistratie / relatiebeheer systeem
• SCAN-Finance voor de financiële administratie
• SCAN-GIS voor de beheerregistratie op perceelsniveau
Daarnaast worden alle overige documenten digitaal gearchiveerd op Dropbox en worden de
getekende papieren contracten gearchiveerd op het kantoor van VALA.
Zowel SCAN-ICT als Dropbox werkt vanuit de cloud waardoor er altijd een backup aanwezig is.

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

•
•
•

SCAN-Office voornamelijk door de veldcoördinatoren, aanvullend door de
kantoormedewerker en de bureaumedewerkers
SCAN-Finance door de financieel medewerker en de bureaumedewerker (portefeuille
Financiën)
SCAN-GIS voornamelijk door de veldcoördinatoren, aanvullend door de bureaumedewerkers

Het gehele bestuur is eindverantwoordelijk voor alle processen.
De manager is verantwoordelijk voor de (aansturing van de) dagelijkse gang van zaken m.b.t. het
financiële en administratieve beheer.
BoerenNatuur.nl is verantwoordelijk voor het operationeel houden van de SCAN-ICT. Binnen het
collectief is de bureaumedewerker (portefeuille ICT) het aanspreekpunt voor de organisatie.

Wie heeft inzicht in de administratie?
SCAN-GIS en SCAN-Office
De manager, veldcoördinatoren, bureaumedewerkers en kantoormedewerker hebben een account
van SCAN-GIS en SCAN-Office en kunnen alle informatie van alle deelnemers in het werkgebied van
het collectief inzien.
De bureaumedewerker (portefeuille SCAN-ICT) heeft een admin account waarmee ‘achter de
schermen’ zaken kunnen worden aangepast in SCAN-GIS. Dit betreft zaken als:
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•
•
•
•
•

aan-en uitzetten van beschikbare beheerpakketten
invoeren van vergoedingen voor beheerpakketten
invoeren van gegevens uit de subsidiebeschikking
indienen van het jaarlijks beheer en betaalaanvragen
downloaden van Excel overzichten en shapefiles

De manager heeft de beschikking tot de inloggegevens van de admin en vormt daarmee de
achtervang van de admin.
SCAN-Finance
Alleen de bureaumedewerker (portefeuille Financiën) heeft een account voor SCAN-Finance, ook de
financieel medewerker maakt gebruik van dit account.
Dropbox
Alle bestuursleden, manager, kantoormedewerker en bureaumedewerkers hebben toegang tot alle
mappen in Dropbox. De veldcoördinatoren hebben alleen toegang tot mappen met betrekking tot de
uitvoering.

Wat is de werkwijze rondom groenverklaringen?
VALA heeft een groenverklaring ontvangen van de Rabo Groen Bank via RVO.nl. Deze is gearchiveerd
in Dropbox. Individuele leden van het collectief kunnen vervolgens een individuele groenverklaring bij
het collectief opvragen op basis van de hectares die zij onder ANLb beheer hebben. Op basis van deze
groenverklaring kunnen leden van het collectief een rente voordeel behalen indien zij een verzoek tot
groenfinanciering indienen bij een groenbank.
Deze individuele groenverklaring kan uitgedraaid worden uit SCAN-ICT: op het formulier staan
automatisch de hectares die meetellen voor de groenfinanciering (niet alle beheerpakketten tellen
mee).
De manager verzorgt op verzoek van de individuele deelnemer deze groenverklaring. De
veldcoördinatoren mailen deze aan de deelnemer en archiveren deze in SCAN-Office.
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Wat wordt gearchiveerd door het collectief?
Soort document

Hoe lang bewaren

Waar

Wie archiveert?

Lijst met deelnemers

7 jaar na laatste
betaling

SCAN-Office / GIS

Automatisch

Deelnemerscontracten

7 jaar na laatste
betaling

Origineel in papieren archief

Kantoormedewerker

Digitaal in SCAN-Office

Kantoormedewerker

GIS gegevens m.b.t.
contracten

7 jaar na laatste
betaling

SCAN-GIS

Veldcoördinator

Mutaties in beheer t.o.v.
intentieverklaring

7 jaar

SCAN-Office

Veldcoördinator

Mutaties in beheercontract

7 jaar

SCAN-Office

Veldcoördinator

Resultaten interne audits

7 jaar

Dropbox

Portefeuillehouder
Kwaliteitshandboek

Betalingsopdrachten

7 jaar

SCAN-Finance

Financieel
medewerker

Accountantscontrole

7 jaar

Dropbox

Penningmeester

Financiële administratie

7 jaar

Originele facturen, geprint

Financieel
medewerker

Gebiedsaanvraag
Incl. onderliggende stukken

7 jaar na laatste
betaling

Dropbox

Manager

Betaalverzoek

7 jaar na laatste
betaling

SCAN-GIS

Automatisch

Schouwverslagen

7 jaar na laatste
betaling

Dropbox

Bureaumedewerker
(portefeuille Schouw)

Resultaten en planning
beheermonitoring

7 jaar na laatste
betaling

Dropbox

Bureaumedewerker
(portefeuille Ecologie)

Intentieverklaring

1 jaar

SCAN-Office

Veldcoördinator
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Agendastukken + notulen
bestuursvergaderingen

7 jaar na laatste
betaling

Dropbox

Ambtelijk secretaris

Agendastukken + verslagen
algemene
ledenvergaderingen

7 jaar na laatste
betaling

Dropbox

Ambtelijk secretaris

Administratie m.b.t.
overbruggingskrediet
provincie Gelderland

T/m 31-12-2026

Dropbox

Manager

Afgegeven
groenverklaringen

T/m 31-12-2021

SCAN-Office

Veldcoördinator

3.3 Uitvoering betalingen
Wat is de werkwijze m.b.t. betalingen?
Het collectief kent drie soorten betalingen:
• Betalingen aan coöperatieleden (deelnemers ANLb)
• Betalingen aan derden
• Betalingen aan bestuursleden
De financieel medewerker of penningmeester verricht betalingen via internetbankieren.
Coöperatieleden (uitbetalen beheervergoeding)
Voor de uitbetaling van beheervergoedingen maakt het collectief onderscheid in jaarlijkse en
periodieke betalingen.
Jaarlijkse betaling beheervergoeding
• SCAN-Finance neemt als uitgangspunt voor de jaarlijkse betalingen de oppervlakten en daarmee
samenhangende vergoedingen uit de ingediende verantwoording op het betaalverzoek van eind
september van het betreffende beheerjaar
• Met behulp van het SCAN-ICT systeem zorgt de bureaumedewerker (portefeuille Financiën) voor
een betaaloverzicht met alle afwijkende jaarlijkse uitbetalingen:
o Eventuele kortingen op basis van door de NVWA geconstateerde tekortkomingen worden
in mindering gebracht op de beheervergoeding. De hoogte van de korting wordt op basis
van het sanctieprotocol bepaald en door het bestuur vastgesteld.
o Eventuele kortingen op basis van door het collectief tijdens de schouw geconstateerde
tekortkomingen worden in mindering gebracht op de beheervergoeding. De hoogte van
de korting wordt op basis van het sanctieprotocol bepaald en door het bestuur
vastgesteld.
• De manager en veldcoördinatoren controleren het gehele betaaloverzicht.
• Na goedkeuring van de penningmeester (en evt. de voorzitter, zie gemandateerde bedragen in
paragraaf 1.3) verzorgt de financieel medewerker de jaarlijkse betaling binnen 4 weken na
ontvangst van de uitbetaling door RVO.nl. De penningmeester toetst daarbij specifiek ook of de
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door het bestuur opgelegde sancties in mindering zijn gebracht op de uitbetaling.
Periodieke betaling beheervergoeding
Bij enkele beheerpakketten is aangegeven dat de uitbetaling niet jaarlijks plaatsvindt, maar nadat het
onderhoud is uitgevoerd. Daarvoor geldt de volgende werkwijze:
• Na ontvangst van de gereedmelding door de deelnemer, controleert de veldcoördinator de
melding in het veld.
• De veldcoördinator meldt na controle per mail aan de bureaumedewerker (portefeuille Financiën)
dat het beheer correct is uitgevoerd. Daarin geeft hij aan welke beheereenheid voor welke
oppervlakte is onderhouden en wanneer het onderhoud is uitgevoerd. Daarnaast wordt een foto
gemaakt met de tablet en in BOOM vastgelegd.
• De bureaumedewerker zorgt er vervolgens voor dat:
o Het uitgevoerde beheer in BOOM wordt verwerkt
o De melding in SCAN-GIS wordt gedaan
o de deelnemer de afgesproken vergoeding voor het uitgevoerde beheer betaald krijgt
binnen 4 weken na ontvangst van de mail door de veldcoördinator.
Dit betekent maandelijks een betalingsronde voor uitgevoerd en gemeld periodiek beheer dat in het
veld is gecontroleerd.
Derden
• Derden sturen hun factuur ofwel naar het postadres van het collectief, of het mailadres info@devala.nl.
• De kantoormedewerker stuurt de facturen door naar de manager.
• De manager stuurt de factuur door naar de financieel medewerker, voorzien van een akkoord.
Wanneer ook instemming nodig is van de penningmeester en/of de voorzitter, vraagt de manager
dit akkoord per mail.
• Na ontvangen van een akkoord van de manager, gaat de financieel medewerker over tot betaling
van de factuur.
Er geldt een uitzondering:
• De manager stuurt haar factuur direct naar de financieel medewerker en de penningmeester. De
financieel medewerker verzorgt de betaling na akkoord van de penningmeester.
Bestuursleden
• Bestuursleden sturen hun declaraties naar de penningmeester.
• Indien akkoord stuurt de penningmeester de declaratie naar de financieel medewerker met het
verzoek over te gaan tot betaling.
Er geldt een uitzondering:
• Voor declaraties van de penningmeester vraagt de financieel medewerker de voorzitter per mail
om een akkoord.
Alle betalingen worden binnen 14 dagen na factuurdatum betaald.
De financieel medewerker archiveert alle facturen.
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Wanneer wordt uitbetaald aan de deelnemers?
Uitbetaling van jaarlijks beheer vindt plaats uiterlijk een maand na uitbetaling door RvO.nl. Dit vindt in
principe plaats in de maand februari volgend op het afgelopen beheerjaar.
Uitbetaling van periodiek beheer vindt plaats uiterlijk een maand nadat de veldcoördinator aan de
bureaumedewerker (portefeuille Financiën) heeft gemeld dat het beheer correct is uitgevoerd.

Hoe wordt de deelnemer geïnformeerd over de uit te keren uitbetaling?
Voorafgaand aan de uitbetaling stuurt het collectief alle leden een informerende brief.
Bij de daadwerkelijke uitbetaling ontvangt elke deelnemer een betaalspecificatie.

Welke informatie staat in de betaalspecificatie?
In de betaalspecificatie is te zien is hoe het uitbetaald bedrag is opgebouwd en welke kortingen er
eventueel in zijn verwerkt. Concreet betreft het de volgende informatie:
•
•
•
•
•

Naam begunstigde
Adres begunstigde
Het bedrag dat overgemaakt dient te worden
De termijnen van betalingen (indien van toepassing)
De prestaties conform achterdeurafspraak waarvoor de betalingen worden verricht

Wat is de werkwijze m.b.t. de accountantscontrole?
De penningmeester zorgt, in samenwerking met de bureaumedewerker (portefeuille Financiën) en de
financieel medewerker, jaarlijks voor een controle op de jaarcijfers door de accountant op basis van de
volgende processtappen:
• Na afloop van het kalenderjaar zorgt de financieel medewerker zo spoedig mogelijk maar uiterlijk
begin februari dat alle betalingen van het voorgaande jaar zijn afgerond en ingeboekt.
• Indien mogelijk stelt de financieel medewerker zelf de jaarrekening op.
• De penningmeester maakt afspraken met de accountant voor tijdige afronding van de
jaarrekening zodat deze in de bestuursvergadering voorafgaand aan de algemene
ledenvergadering van het collectief beschikbaar zijn.
• Bij bijzonderheden stemt de penningmeester af met de bureaumedewerker (portefeuille
Financiën) en de financieel medewerker.
• De penningmeester zorgt dat de jaarrekening op een bestuursvergadering voorafgaand aan de
algemene ledenvergadering wordt geagendeerd.
• De algemene ledenvergadering stelt de jaarrekening vast.
• De penningmeester licht de jaarrekening vervolgens toe op de algemene ledenvergadering.
Een formele accountantscontrole vindt plaats na afloop van de zesjarige contractperiode.
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3.4 Het betaalverzoek en de verantwoording van het betaalverzoek
Jaarlijks dient het collectief een betaalverzoek en een verantwoording op het betaalverzoek in bij RVO.nl.
Doel hiervan is de gecontracteerde en beheerde oppervlakte uitbetaald te krijgen.
Wat is de werkwijze rondom het betaalverzoek?
•
•
•
•
•
•
•
•

Eind april levert de bureaumedewerker (portefeuille SCAN-ICT) aan de manager een overzicht uit
SCAN-GIS van alle huidige beheereenheden inclusief openstaande validatiefouten
De manager stemt voor 1 mei met de bureaumedewerker af welke validatiefouten relevant zijn
om voor 15 mei op te lossen
De bureaumedewerker informeert de veldcoördinatoren welke validatiefouten voor 15 mei dienen
te zijn opgelost of zorgt zelf dat de fouten tijdig zijn opgelost
Vóór 15 mei van het lopende beheerjaar dient de bureaumedewerker het betaalverzoek in bij
RVO.nl via SCAN-GIS
Direct na 15 mei levert de bureaumedewerker aan de manager een nieuw overzicht uit SCAN-GIS
van alle beheereenheden inclusief openstaande validatiefouten
De manager stemt direct met de bureaumedewerker af welke validatiefouten relevant zijn om
voor 31 mei op te lossen
De bureaumedewerker informeert de veldcoördinatoren welke validatiefouten voor 31 mei dienen
te zijn opgelost of zorgt zelf dat de fouten tijdig zijn opgelost
Vóór 31 mei van het lopende beheerjaar dient de bureaumedewerker nogmaals het betaalverzoek
in bij RVO.nl via SCAN-GIS

Voor het indienen van het betaalverzoek zijn TAN-codes nodig. Deze zijn beschikbaar voor de
bureaumedewerker (portefeuille SCAN-ICT).

Wat is de werkwijze rondom de verantwoording van het betaalverzoek?
•
•
•
•

Eind augustus levert de bureaumedewerker (portefeuille SCAN-ICT) aan de manager een overzicht
uit SCAN-GIS van alle huidige beheereenheden inclusief openstaande validatiefouten
De manager stemt in de eerste week van september met de bureaumedewerker af welke
validatiefouten relevant zijn om op te lossen
De bureaumedewerker informeert de veldcoördinatoren welke validatiefouten voor 1 oktober
dienen te zijn opgelost of zorgt zelf dat de fouten tijdig zijn opgelost
Vóór 1 oktober van het lopende beheerjaar dient de bureaumedewerker de verantwoording van
het betaalverzoek in bij RVO.nl via SCAN-GIS

Voor het indienen van het betaalverzoek zijn TAN-codes nodig. Deze zijn beschikbaar voor de
bureaumedewerker (portefeuille SCAN-ICT).
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Hoe wordt getoetst of (de verantwoording op) het betaalverzoek voldoet aan de beschikking?
•

•
•
•

Eind april en eind augustus levert de bureaumedewerker (portefeuille SCAN-ICT) aan de manager
een overzicht uit SCAN-GIS van alle huidige beheereenheden inclusief openstaande
validatiefouten
De manager checkt of het gecontracteerde beheer voldoet aan de verplichte beheerfuncties uit
paragraaf 4.5 van het natuurbeheerplan en of er risico’s zijn op dat gebied
De manager checkt of het gecontracteerde beheer voldoet aan de minimum oppervlakte uit de
beschikking
Indien nodig zoekt de manager een oplossing zodat het ingediende betaalverzoek uiteindelijk
voldoet aan de voorwaarden uit het natuurbeheerplan en de beschikking

De manager informeert het bestuur bij de eerstvolgende bestuursvergadering na indiening.
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Contracten
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4 Contracten
4.1 Beheercontracten
Wie sluit de deelnemerscontracten?
Wie bereidt de beheercontracten inhoudelijk voor?
De manager zorgt in samenwerking met de bureaumedewerker (portefeuille SCAN-ICT) dat
voorafgaand aan het contracteren de juiste versie van het beheercontract in SCAN-Office beschikbaar
is. Inhoudelijke wijzigingen van de algemene voorwaarden van het beheercontract legt de manager
ter besluitvorming aan het bestuur voor.
De veldcoördinator zorgt vervolgens voor een individueel beheercontract op basis van het door het
bestuur vastgestelde beheerplan.

Wie sluit de beheercontracten af?
De veldcoördinator.

Wie is tekeningsbevoegd voor de beheercontracten
Het bestuur (twee bestuursleden).

Hoe wordt het contract afgesloten?
Hoe ziet het deelnemerscontract er uit?
Het beheercontract bestaat uit de volgende onderdelen:
• Beheercontract, met deelnemergegevens en ondertekening door deelnemer en collectief
• Bijlage met kaart en tabel waarop de gecontracteerde beheereenheden zijn vastgelegd
• Bijlage met beheereisen en aanvullende beheervoorschriften behorende bij het beheerpakket
• Bijlage met het controle- en sanctieprotocol
• Bijlage met algemene voorwaarden

Wat is de werkwijze rondom contractering?
•

Tijdens de voorintekening worden het voorgenomen beheer door de veldcoördinator
ingetekend in SCAN-GIS (beheerpakket, oppervlakte en locatie) en vastgelegd in een
intentieverklaring.
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•

•

•

•

•
•
•

Na goedkeuring van de gebiedsaanvraag door de provincie maakt de veldcoördinator de
intekening definitief en wordt een definitief contract opgesteld en voor ondertekening
verzonden naar de deelnemer. Het beheercontract wordt automatisch door SCAN-Office
gegenereerd op basis van de intekening van beheereenheden per deelnemer in SCAN-GIS.
Bij het contract stuurt de veldcoördinator een begeleidende brief mee die door de manager in
samenwerking met de bureaumedewerker (portefeuille SCAN-ICT) in SCAN-Office is
klaargezet
Bij een eventuele afwijzing stuurt de veldcoördinator een brief waarin de onderbouwing van
de afwijzing is weergegeven (zie ook hoofdstuk 5). De veldcoördinator archiveert de pdf van
deze afwijzingsbrief in SCAN-Office.
De veldcoördinator houdt de afwijzingen (t.o.v. de voorintekening) daarnaast bij in een
Excellijst waarin naam van de (potentiele) deelnemer en reden van afwijzingen wordt
genoteerd.
Na ontvangst van het door de deelnemer ondertekende contract, tekent ook het bestuur het
beheercontract.
De door beide partijen ondertekende contracten worden door de kantoormedewerker
ingescand en in SCAN-Office bij de betreffende deelnemer geüpload.
De veldcoördinator zorgt vervolgens dat de deelnemer het door het bestuur ondertekende
digitale contract per mail ontvangt.

Hoe worden de deelnemerscontracten gearchiveerd?
De contracten worden digitaal gearchiveerd in SCAN-Office. De ondertekende beheercontracten
worden gearchiveerd op het kantoor van VALA.

Hoe worden wijzigingen in beheercontracten doorgevoerd?
Deelnemers en medewerkers van het collectief kunnen aanpassingen voorstellen op het afgesloten
beheercontract.
De veldcoördinator heeft mandaat om wijzigingen in de deelnemerscontracten aan te brengen, mits
daar goedkeuring van de manager op is gegeven. Deze goedkeuring is afhankelijk van het gevolg
voor:
1. Financiën (bij voorkeur budget-neutraal).
2. Oppervlakte (bij voorkeur oppervlakte neutraal)
3. Ecologie (de wijziging dient een positief ecologische effect te hebben)
In principe wordt bij een wijziging alleen een nieuwe contractbijlage (kaart en overzicht
beheereenheden) verstuurd, welke zowel de deelnemer als de manager moeten paraferen.
Uitzondering betreft wanneer er nieuwe beheereenheden aan het contract worden toegevoegd met
een (recenter) startjaar dan de ongewijzigde beheereenheden (voorbeeld: het oude beheercontract
kent een drietal beheereenheden met startdatum 1-1-2016, op verzoek van de deelnemer worden per
1-1-2018 een tweetal extra beheereenheden toegevoegd). In dat geval ontvangt de deelnemer niet
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alleen een nieuwe contractbijlage, maar een geheel nieuw beheercontract inclusief alle bijlagen. Doel
hiervan is om ervoor te zorgen dat deelnemers contractueel gebonden zijn aan de meest actuele
algemene voorwaarden en het meest actuele controle- en sanctieprotocol. Indien de wijziging een
geheel nieuw contract als gevolg heeft, dient deze door het bestuur ondertekent te worden.
De veldcoördinator legt alle wijzigingen aan beheercontracten vast in SCAN-Office.

4.2 Opdrachtverlening aan derden
Bij de opdrachtverleningen onderscheidt het collectief 3 groepen:
• ANV’s (alle medewerkers waarvan de opdrachten en betalingen via een ANV verlopen)
• Derden met een opdracht die het hele jaar loopt
• Derden met ‘losse opdrachten’

Wat is de werkwijze bij opdrachten aan ANV’s?
•
•

•

Jaarlijks stelt de manager een opdrachtbrief op aan alle ANV’s binnen het collectief met daarin de
afspraken over de inzet van de medewerkers.
In deze opdrachtbrief is minimaal vermeld:
o Werkzaamheden waarvoor opdracht wordt verleend
o Uurtarief (in- en exclusief btw)
o Vergoeding voor reiskosten- en tijd
o Wijze / moment van factureren door ANV
De kantoormedewerker archiveert de opdrachtbrieven in Dropbox.

Wat is de werkwijze bij opdrachten aan derden voor het gehele jaar?
•
•
•

•

Jaarlijks dienen deze medewerkers een offerte in voor hun werkzaamheden.
Het bestuur verstrekt na overeenstemming een opdrachtbrief waarin de gevraagde diensten en
financiële afspraken zijn vastgelegd.
In deze opdrachtbrief is minimaal vermeld:
o Werkzaamheden waarvoor opdracht wordt verleend
o Uurtarief (in- en exclusief btw)
o Vergoeding voor reiskosten- en tijd
o Wijze / moment van factureren
De kantoormedewerker archiveert de offertes en opdrachtbrieven in Dropbox.

Wat is de werkwijze bij opdrachten aan derden?
•

Per geval doet het bestuur of de manager een offerteverzoek en kan daarbij voorwaarden
opstellen. Het offerteverzoek geeft de kaders aan voor de aan derden uit te besteden
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•

•

werkzaamheden. De persoon die de voorbereiding verricht gaat op basis hiervan de eisen of
wensen formuleren en gaat vervolgens één of meer offertes opvragen.
Na offerte aanvraag en keuze verstrekt het bestuur of manager een opdracht, waarin de
gevraagde diensten en financiële overeenkomst worden vastgelegd. Opdrachtverleningen
worden op maat opgesteld en bevatten altijd een inhoudelijke beschrijving van de te verrichten
werkzaamheden of diensten, een periode van uitvoering (met begin- en einddatum) en een
maximumbedrag voor de te declareren kosten.
De kantoormedewerker archiveert de offertes en opdrachtbrieven in Dropbox.

De manager of het bestuur mag kleine opdrachten tot een bedrag van € 1.000,- exclusief BTW gunnen
zonder formeel offertetraject.

Wat is de werkwijze bij wijzigingen in opdrachten?
•
•
•

Het bestuur of manager kan wijzigingen in contracten doorvoeren op verzoek van de
dienstverlener of een van de medewerkers van het collectief.
De wijziging wordt vastgelegd in een opdrachtverlening die de eerdere opdrachtverlening
vervangt.
De wijziging wordt digitaal gearchiveerd door de manager of kantoormedewerker.
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Het beheerplanproces
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5 Het beheerplanproces
De stappen van het beheerplanproces vormen de basis van het beheer binnen het collectief en zijn van
doorslaggevend belang om de beoogde kwaliteit van het einddoel te halen: effectief agrarisch natuur- en
landschapsbeheer door de deelnemers van het collectief dat bovendien op efficiënte wijze gerealiseerd
wordt.

5.1 Beheerstrategie
Wat is het doel van de beheerstrategie?
De beheerstrategie geeft aan op welke wijze het collectief invulling wil geven aan de doelen uit het
provinciale natuurbeheerplan: het beleidskader voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
Het geeft antwoord op vragen als: welke doelsoorten willen we met het agrarisch natuur- en
landschapsbeheer ondersteunen, op welke locaties willen we dat doen, welke maatregelen
(beheerpakketten) zetten we daarvoor in en welke spelregels/voorwaarden hanteren we daarvoor.
De beheerstrategie is daarmee een leidraad voor:
• de veldcoördinatoren bij het uitvoeren van de voorintekening
• de manager, bureaumedewerkers en de ecoloog bij het opstellen van het beheerplan en de
gebiedsaanvraag
De beheerstrategie is een intern beleidsdocument.

Wat is de werkwijze voor het opstellen van de beheerstrategie?
•
•
•
•

De ecoloog actualiseert jaarlijks de beheerstrategie voorafgaand aan de voorintekening voor het
volgende beheerjaar.
De manager zorgt dat het proces van het actualiseren van de beheerstrategie goed verloopt en
faciliteert de ecoloog in het verkrijgen van actuele informatie van de provincie
De veldcoördinatoren geven feedback op de concept beheerstrategie
Het bestuur stelt de beheerstrategie vast

5.2 Voorintekening en veldinventarisatie
Wat is het doel van de voorintekening en de veldinventarisatie?
Tijdens de voorintekening inventariseert het collectief in welke mate agrarisch grondgebruikers willen
bijdragen aan de invulling van de doelen uit het natuurbeheerplan. Op basis van de getoonde animo
kan het collectief bepalen welke omvang de (uitbreiding op) de gebiedsaanvraag moet krijgen.
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Bij de veldinventarisatie toetst het collectief of de aangemelde beheereenheden:
•
•

bijdragen aan de natuurdoelen
voldoen aan de pakketvoorwaarden (of eventueel nog inrichting / herstel vragen voor de
ingangsdatum van het beheer)

Wat is de werkwijze voor het uitvoeren van de voorintekening en de veldinventarisatie?
•
•
•

De veldcoördinator bespreekt de wensen van de agrarisch grondgebruiker en toetst deze aan de
beheerstrategie
De veldcoördinator legt in SCAN-GIS vast welke agrarisch grondgebruiker op welke percelen voor
welke pakketten en voor welke oppervlakte belangstelling heeft
Het ingetekende voorgenomen beheer wordt vastgelegd in een intentieverklaring (waaraan beide
partijen geen rechten kunnen ontlenen). Deze intentieverklaring krijgt de potentiele deelnemer
mee, en wordt daarnaast in SCAN-Office gearchiveerd

De veldcoördinator bepaalt zelf op welke wijze de voorintekening wordt uitgevoerd: via
inloopbijeenkomsten, keukentafelgesprekken of anderszins.
•
•
•

De veldcoördinator bekijkt alle ingetekende landschapselementen in het veld en toetst of deze
voldoen aan de pakketvoorwaarden en bijdragen aan de natuurdoelen
De veldcoördinator legt in BOOM informatie vast over landschapselementen, waaronder het jaar
waarop onderhoud noodzakelijk is
De ecoloog of de bureaumedewerker (portefeuille Ecologie) bekijkt ingetekende graslandpercelen
> 1 ha en toetst of deze voldoende kruidenrijk (insectenrijk) zijn en/of welke maatregelen nodig
zijn om de kruidenrijkdom te vergroten. Dit wordt vastgelegd op een inventarisatieformulier.

5.3 Concept beheerplan
Wat is het doel van het concept beheerplan?
Het concept beheerplan is het resultaat van een toetsing van de oogst van de voorintekening aan de
beheerstrategie. Het biedt een overzicht op perceelsniveau waar het collectief specifieke
beheermaatregelen wil uitvoeren. Het concept beheerplan wordt geheel vastgelegd in SCAN-GIS.
Op basis van het concept beheerplan kan het collectief een kostenonderbouwing voor de
gebiedsaanvraag opstellen evenals een ecologische onderbouwing van het voorgenomen beheer .
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Wat is de werkwijze voor het opstellen van het concept beheerplan?
•

•

•

•
•

•
•
•

•
•

De bureaumedewerker (portefeuille SCAN-ICT) levert de manager, ecoloog en bureaumedewerker
(portefeuille Ecologie) een Excel overzicht uit SCAN-GIS met al het ingetekende beheer uit de
voorintekening. Tegelijk verricht hij een financiële toets:
o Past het voorgenomen beheer binnen het beschikbare budget uit het
Openstellingsbesluit van de provincie?
o Past het in BOOM genoteerde jaar van onderhoud binnen het beschikbare budget
uitgaande van de keuze om de volledige vergoeding voor landschapselementen met
periodiek onderhoud uit te keren na uitvoering van het onderhoud?
De ecoloog toetst in samenwerking met de bureaumedewerker (portefeuille Ecologie) de oogst
van de voorintekening aan de beheerstrategie: zijn de juiste beheerpakketten in de juiste
samenhang in het juiste gebied ingetekend (ecologische toets)?
De ecoloog geeft in het Excel overzicht per beheereenheid weer wat het voorlopige oordeel is:
o Groen: de beheereenheid gaat mee in de gebiedsaanvraag
o Geel: aanvullende informatie is nodig om te bepalen of de beheereenheid mee gaat in de
gebiedsaanvraag. De ecoloog noteert welke informatie ontbreekt.
o Rood: de beheereenheid gaat niet mee in de gebiedsaanvraag (afwijzing). De ecoloog
noteert de onderbouwing voor deze afwijzing.
De bureaumedewerker (portefeuille SCAN-ICT) verricht vervolgens nogmaals een financiële toets
op het concept beheerplan.
De ecoloog en/of de bureaumedewerker (portefeuille Ecologie) bespreken eventuele vragen en
voorgestelde wijzigingen of afwijzingen met de veldcoördinatoren met als doel als
werkorganisatie overeenstemming te verkrijgen over het voorgenomen beheer
De ecoloog zorgt voor een definitief Excel overzicht van het voorgenomen beheer
Het bestuur stelt het Exceloverzicht vast als concept beheerplan
De veldcoördinatoren wijzigen de afgewezen beheerpakketten in SCAN-GIS in een Z-pakket in een
apart werkgebied, zodat in de toekomst zichtbaar is welke percelen uit SCAN-GIS zijn verwijderd
voor een specifiek beheerjaar. Hierbij wordt de volgende splitsing aangegeven:
o Afgewezen omdat het noodzakelijke beheer buiten de contractperiode valt
o Afgewezen omdat de beheereenheden niet/minder bijdragen aan de natuurdoelen
De manager zorgt in samenwerking met de bureaumedewerker (portefeuille SCAN-ICT) dat SCANOffice een correcte afwijzingsbrief bevat
De veldcoördinatoren informeren de deelnemers over de afgewezen beheereenheden middels
een afwijzingsbrief en archiveren de brief in SCAN-Office.

5.4 Gebiedsaanvraag
Wat is het doel van de gebiedsaanvraag?
De gebiedsaanvraag is de subsidieaanvraag van het collectief aan de provincie waarin het collectief
aangeeft op welke wijze zij de doelen uit het natuurbeheerplan willen realiseren en welk budget
daarvoor nodig is.
Op basis van de gebiedsaanvraag kan de provincie een subsidiebeschikking afgeven die het collectief
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de financiële zekerheid verschaft om individuele beheercontracten aan te gaan met de agrarisch
grondgebruikers.

Wat is de werkwijze voor het opstellen van de gebiedsaanvraag?
•

•

•
•

•
•
•

De ecoloog stelt in samenwerking met de bureaumedewerker (portefeuille Ecologie) op basis van
het concept beheerplan (op perceelsniveau) een ecologische onderbouwing op voor de
gebiedsaanvraag (op gebiedsniveau). Hierin staat op een abstracter niveau per leefgebied (Open
grasland, Droge dooradering, Natte dooradering en Categorie Water) beschreven wat het
collectief gaat doen om de doelen uit het natuurbeheerplan te realiseren.
De bureaumedewerker (portefeuille SCAN-ICT) zorgt in samenwerking met de manager voor een
kostenonderbouwing per leefgebied waaruit een gemiddeld hectarebedrag blijkt. Deze komt ook
terug in de beschikking op de subsidieaanvraag.
De manager legt de concept gebiedsaanvraag voor aan het bestuur
Na akkoord van het bestuur bespreken de manager en de ecoloog of bureaumedewerker
(portefeuille Ecologie) de concept gebiedsaanvraag met de provincie en bij voorkeur ook met
RVO.nl (met name de kostenonderbouwing)
Op basis van de voorbespreking passen de ecoloog, manager en/of bureaumedewerkers de
concept gebiedsaanvraag eventueel aan
Het bestuur stelt de definitieve gebiedsaanvraag vast en ondertekent de aanvraagformulieren
De manager zorgt voor tijdige indiening binnen de openstellingsperiode

5.5 Definitief beheerplan
Wat is het doel van het definitief beheerplan?
Na goedkeuring van de gebiedsaanvraag door provincie, waterschap en RVO.nl, ontvangt het collectief
een subsidiebeschikking. Op dat moment kunnen de veldcoördinatoren starten het met afsluiten van
de beheercontracten (zie ook paragraaf 4.1).
Het definitief beheerplan is een overzicht van alle percelen waarop het collectief daadwerkelijk beheer
heeft afgesloten. Dit beheerplan is geheel vastgelegd in SCAN-GIS en geeft het collectief inzicht of het
gecontracteerde beheer past binnen de beschikking.
Dit definitieve beheerplan kan afwijken van het concept beheerplan: deelnemers kunnen alsnog
afhaken, het ingetekende beheer ten tijde van de voorintekening kan deels buiten de begrenzing van
het natuurbeheerplan zijn gelegen, etc.

Wat is de werkwijze voor het indienen van het definitieve beheerplan?
De werkwijze voor het afsluiten van de beheercontracten is beschreven in paragraaf 4.1.
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•

•
•

In december toetst de bureaumedewerker (portefeuille SCAN-ICT) de definitieve intekening in
SCAN-GIS aan de beschikking:
o Zit het ingetekende beheer boven de minimale hectares uit de beschikking?
o Blijft het ingetekende beheer binnen het beschikbare maximale budget uit de
beschikking?
Daarnaast toetst de bureaumedewerker of er buiten het de begrenzing van het natuurbeheerplan
is ingetekend.
De bureaumedewerker stemt de resultaten af met de manager.
Vóór 31 december voorafgaand aan de start van het beheer dient de bureaumedewerker het
definitieve beheerplan (jaarlijks beheer) in bij RVO.nl via SCAN-GIS

Voor het indienen van het jaarlijks beheer zijn TAN-codes nodig. Deze zijn beschikbaar voor de
bureaumedewerker (portefeuille SCAN-ICT).

5.6 Externe betrokkenheid
Welke externen worden bij het beheerplanproces betrokken en op welke manier?
Ecologische commissie (in ontwikkeling)
Het collectief werkt graag met een ecologische commissie. Met het instellen van een externe
ecologische commissie blijft het collectief scherp op wat we doen en verbreden we onze blik in hoe we
tot een optimaal resultaat kunnen komen met de middelen die er zijn.
De ecologische commissie is onafhankelijk en geeft het collectief gevraagd en ongevraagd advies over
de wijze waarop we een optimaal natuurresultaat kunnen behalen. De ecologische commissie bestaat
uit minimaal 5 leden die vanuit verschillende achtergronden een relatie kennen met ANLb in de
Achterhoek. Dit betekent een vertegenwoordiging vanuit:
• Gemeenten
• Waterschap
• Terreinbeherende organisaties
• Soortenorganisaties
• Agrariërs
In bijlage 5.6 zijn de leden van de ecologische commissie weergegeven (in ontwikkeling)
Het collectief vraagt geen uitvoerende werkzaamheden van de ecologische commissie waarvoor
normaliter de ecoloog wordt ingezet. Het collectief vraagt van de commissieleden dat zij meekijken en
denken met actuele ecologische vraagstukken die zich voordoen en/of wijzigingen die het collectief in
haar beheer wil doorvoeren. De ecologische commissie heeft een adviserende rol aan het collectief. De
verantwoordelijkheid voor alle besluitvorming blijft bij het bestuur van VALA.
Afstemmingsoverleg terreinbeherende organisaties
Samen met Collectief Veluwe en Rivierenland vindt periodiek een afstemmingsoverleg plaats met de
Gelderse terreinbeherende organisaties. Hierbij zijn minimaal de volgende partijen aanwezig:
• Natuurmonumenten
• Staatsbosbeheer
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• Het Geldersch Landschap
• Gelders Particulier Grondbezit
• LTO Noord
Bij dit overleg zijn namens het collectief de voorzitter en de manager aanwezig.
Bij knelpunten in de uitvoering of beperkingen in het natuurbeheerplan i.r.t. terreinen van
bovengenoemde partijen, vindt onderlinge afstemming plaats. Voor lokale zaken op het niveau van
veldcoördinator, voor overstijgende zaken door de manager of indien nodig bestuurlijk.
Afstemmingsoverleg initiatiefgroep Actieplan Akker- en Weidevogels
Samen met Collectief Veluwe en Rivierenland vindt periodiek een afstemmingsoverleg plaats met de
initiatiefgroep van het Gelderse Actieplan Akker- en Weidevogels. Hierbij zijn de volgende partijen
aanwezig:
• Landschapsbeheer Gelderland
• Gelderse Natuur- en Milieu Federatie
• LTO Noord
Bij dit overleg zijn namens het collectief de voorzitter en de manager aanwezig.

39

Controle

40

6 Controle
6.1 Schouwprotocol
Uitgangspunt in de relatie tussen collectief en deelnemer is onderling vertrouwen. Wel moet het
collectief kunnen verantwoorden dat deelnemers de afgesproken prestaties (beheermaatregelen)
nakomen. Dat doet het collectief middels een schouw.

Wie is binnen het collectief verantwoordelijk voor de schouw?
Wie is binnen het collectief verantwoordelijk voor de uitvoering van de schouw?
De manager is verantwoordelijk voor de aansturing, ondersteund door de bureaumedewerker
(portefeuille Schouw).
De schouwcommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Wat is de samenstelling van de schouwcommissie?
De schouwcommissie bestaat uit 6 externe leden en de veldcoördinatoren. De externe leden zijn elk
woonachtig in één van de ANV-werkgebieden.
De schouw wordt uitgevoerd door 3 personen, namelijk:
1. de veldcoördinator van de ANV in het betreffende gebied
2. één collega veldcoördinator van een andere ANV binnen het collectief
3. één extern commissielid
In bijlage 6.1a zijn de leden van de schouwcommissie weergegeven.

Hoe wordt onafhankelijkheid van de schouwers gewaarborgd?
Door een veldcoördinator van een andere ANV en een externe commissielid aan elk schouwteam toe
te voegen: hij of zij heeft geen belangen in het gebied / kent de deelnemer in principe niet.
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Hoe wordt geschouwd en hoe worden de resultaten van de schouw vastgelegd?
Hoe verzorgt het collectief de schouw?
Conform de volgende documenten:
• Schouw- en sanctieprotocol (bijlage 6.1b)
Hierin staat beschreven wie wanneer welke taken uitvoert binnen het collectief en hoe de
schouw inhoudelijk georganiseerd is (procesbeschrijving). Dit door het bestuur vastgestelde
document blijft in principe jaarlijks ongewijzigd.
• Jaarlijkse schouwplan
Jaarlijks stelt de bureaumedewerker (portefeuille schouw) in afstemming met de manager een
schouwplan op met daarin een concrete invulling van het schouwprotocol voor het
betreffende jaar (inhoudsbeschrijving). Het bestuur stelt jaarlijks een nieuw schouwplan vast.
• Checklist schouw
De veldcoördinatoren ontvangen van de bureaumedewerker (portefeuille schouw), samen
met de lijst van te schouwen deelnemers, een checklist waarin zowel een schouwplanning is
weergegeven als de acties die zij moeten uitvoeren.
• Schouwformulier (bijlage 6.1c)
De veldcoördinatoren ontvangen van de bureaumedewerker (portefeuille schouw) een
formulier waarin zij per geschouwde beheereenheid relevante informatie dienen te noteren,
zoals de eventuele afwijking, voorstel voor herstel, datum veldbezoek, etc.

Wie is verantwoordelijk voor het vastleggen van de bevindingen en het uitvoeren van de rapportage?
De veldcoördinator uit een ander werkgebied dan waar geschouwd wordt, legt de resultaten van de
schouw vast in een schouwrapport.

Hoe worden de bevindingen van de schouw gerapporteerd en vastgelegd in de administratie?
In een schouwrapport. Deze bestaat uit:
• een volledig ingevuld schouwformulier (incl. eventuele foto’s)
• een contract met bedrijfskaarten.
Het geheel wordt als één PDF opgeleverd.
De veldcoördinator uit een ander werkgebied dan waar geschouwd is, stelt bovenstaand
schouwrapport op en:
• archiveert deze in SCAN-Office bij de betreffende deelnemer
• dient deze binnen een week na de schouw in bij de bureaumedewerker (portefeuille schouw).
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6.2 Sanctie- of herstelbeleid van het collectief
Indien de schouwcommissie tijdens de schouw vaststelt dat door een deelnemer is afgeweken van de
pakketvoorwaarden treedt het herstel- en sanctieprotocol in werking.

Wat heeft het collectief vastgelegd inzake haar sanctie- of herstelbeleid?
Wie is verantwoordelijk voor uitvoering van het sanctie- of herstelbeleid?
Wanneer de schouwcommissie in het veld afwijkingen constateert, geven zij direct suggesties
voor herstel indien dat mogelijk is.
• Nadat het schouwrapport is ingezien door de bureaumedewerker (portefeuille schouw), kan deze
akkoord geven op het aanbieden van de herstelmogelijkheid als dit mogelijk is binnen de
beheerperiode.
• De veldcoördinator uit het betreffende werkgebied koppelt de resultaten vervolgens altijd eerst
telefonisch terug aan de deelnemer, daarbij zijn 3 mogelijkheden:
o Er zijn geen afwijkingen vastgesteld. Eventueel is een compliment of een beheeradvies
aan de orde.
o Er zijn afwijkingen vastgesteld waarbij herstel wordt aangeboden. De afwijking en
voorwaarden voor herstel worden telefonisch toegelicht. Vervolgens worden de
afspraken via de mail vastgelegd en gearchiveerd in SCAN-Office.
o Er zijn afwijkingen vastgesteld waarbij een sanctie aan de orde is. De afwijking wordt
telefonisch toegelicht en aangegeven dat het bestuur een besluit zal nemen over de
uiteindelijke sanctie.
• De deelnemer heeft een meldplicht aan het collectief voor het uitvoeren van de
herstelwerkzaamheden.
• Het collectief gaat pas akkoord met herstel na een (volledige) herschouw van de herstelde
beheereenheden door de veldcoördinator van de betreffende ANV.
Indien geen herstel mogelijk is , niet tijdig is uitgevoerd of niet correct is uitgevoerd, treed het
sanctieprotocol in werking.
•

Beoordelingscommissie schouw
De beoordelingscommissie beoordeelt de resultaten van de schouw. Deze commissie bestaat uit:
• Bureaumedewerker (portefeuille schouw)
• Bestuurslid (portefeuille schouw)
• Manager
•
•
•

•

Op basis van het sanctieprotocol en de kaders voor sanctie en herstel doet de
beoordelingscommissie een voorstel voor sancties.
Het bestuur neemt een besluit over de, door de beoordelingscommissie voorgestelde, sancties.
De manager stelt een brief op aan de deelnemer waarbij de geconstateerde afwijking en het
bestuursbesluit over de sanctie wordt toegelicht. In deze brief wordt ook duidelijk gemaakt wat
de procedure is voor een eventueel bezwaar op het besluit.
De veldcoördinator zorgt voor verzending en archivering van de brief in SCAN-Office.
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Welke sancties kunnen worden toegepast?
De volgende sanctiemaatregelen zijn beschikbaar:
• Waarschuwing (gele kaart)
• Sanctie in de vorm van het (gedeeltelijk) niet uitbetaling van de beheervergoeding (oranje kaart)
• Niet uitbetaling van de beheervergoeding en het opleggen van een boete (rode kaart)
• Het ontbinden van het gehele contract (donkerrode kaart)

Hoe wordt bepaald welk type sanctiemaatregel wordt toegepast?
In het schouw- en sanctieprotocol (bijlage 6.1b) en het bijbehorende kader voor sanctie en herstel is
toegelicht wanneer welke type sanctiemaatregel wordt toegepast.
Het type sanctiemaatregel dat wordt toegepast, hangt af van:
• De ernst van de afwijking
• Of de afwijking al dan niet omkeerbaar is
• De termijn waarbinnen herstel mogelijk is
• De welwillendheid van de deelnemer om mee te werken

Hoe wordt bepaald of herstelmaatregelen kunnen worden toegepast?
Bij een geconstateerde afwijking kijkt het collectief altijd naar de mogelijkheid tot herstel.
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.
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6.3 Controles NVWA
De NVWA voert veldcontroles uit in opdracht van RVO.nl. De NVWA medewerker kondigt zijn of haar
controle aan bij de bureaumedewerker (portefeuille schouw) en indien de controleur nabij het erf / op
een zichtlocatie moet controleren ook bij de deelnemer.
Na afloop van de controle koppelt de NVWA medewerker de bevindingen terug met de
bureaumedewerker.

Hoe handelt het collectief naar aanleiding van de NVWA-controles?
Hoe koppelt het collectief de resultaten uit de NVWA controles terug aan de deelnemers?
De NVWA koppelt de resultaten terug aan de bureaumedewerker (portefeuille schouw). De
vervolgstappen zijn afhankelijk van de bevindingen:
• Er zijn geen afwijkingen aangetroffen
• Er zijn afwijkingen aangetroffen waarvoor de NVWA herstel aanbiedt
• Er zijn afwijkingen aangetroffen waarvoor de NVWA geen herstel aanbiedt
NVWA controle zonder afwijkingen
• De bureaumedewerker neemt de terugkoppeling van de NVWA ter kennisgeving aan
• Er vindt geen terugkoppeling plaats naar de veldcoördinator of deelnemer
NVWA controle met herstel
• De bureaumedewerker neemt (de foto’s behorende bij) het controlerapport van de NVWA door
om te bepalen of het collectief zich kan vinden in de afwijking en het daarmee samenhangende
aanbod van herstel. Indien stemt hij af met de manager.
• Als de bureaumedewerker instemt met de herstelwerkzaamheden, koppelt deze de bevindingen
van de NVWA inclusief het controlerapport / de foto’s direct terug aan de veldcoördinator.
• De veldcoördinator licht de geconstateerde afwijking en het aangeboden herstel telefonisch toe
aan de deelnemer. Vervolgens worden de afspraken via de mail vastgelegd en gearchiveerd in
SCAN-Office.
De NVWA zal vervolgens een hercontrole uitvoeren en ook die bevindingen terugkoppelen aan het
collectief.
NVWA controle zonder herstel
• De bureaumedewerker neemt het controlerapport van de NVWA door om te bepalen of het
collectief zich kan vinden in de geconstateerde afwijking.
• Als de bureaumedewerker zich kan vinden in de geconstateerde afwijking, koppelt deze de
bevindingen van de NVWA inclusief het controlerapport terug aan de veldcoördinator.
• De veldcoördinator licht de afwijking telefonisch toe en geeft aan dat het bestuur een besluit zal
nemen over de uiteindelijke sanctie.
• Op basis van het sanctieprotocol en de kaders voor sanctie en herstel doet de
beoordelingscommissie, waar de bureaumedewerker deel van uit maakt, een voorstel voor
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•
•

•

sancties óf geeft aan het niet eens te zijn met de bevindingen van de NVWA en voor de
betreffende beheereenheid niet over te gaan tot een sanctie.
Het bestuur neemt een besluit over de door de beoordelingscommissie voorgestelde sancties.
De manager stelt een brief op aan de deelnemer waarbij de geconstateerde afwijking en het
bestuursbesluit over de sanctie wordt toegelicht. In deze brief wordt ook duidelijk gemaakt wat de
procedure is voor een eventueel bezwaar op het besluit.
De veldcoördinator zorgt voor verzending en archivering van de brief in SCAN-Office.

Hoe communiceren het collectief en de provincie over (gevolgen van) bevindingen?
Tijdens het jaarlijkse evaluatie gesprek met de provincie worden de resultaten van de schouw en de
NVWA controles besproken. Bij dit evaluatiegesprek is de manager aanwezig en minimaal één
bestuurslid.

Hoe verwerkt het collectief de kortingen die RVO.nl oplegt?
Het collectief onderscheidt de kortingen door RVO.nl in 2 categorieën. De vervolgstappen zijn
afhankelijk van de categorie:
• Kortingen o.b.v. veldcontroles door de NVWA
• Kortingen o.b.v. administratieve controles door RVO.nl
Veldcontroles door NVWA
Indien het bestuur besluit tot een sanctie die invloed heeft op de beheervergoeding, legt de
bureaumedewerker (portefeuille schouw) in samenwerking met de bureaumedewerker (portefeuille
financiën) alle gewijzigde uitbetalingen vast.
Op het moment dat de financieel medewerker overgaat tot uitbetaling van het voorgaande
beheerjaar, verwerkt deze de kortingen in de betaalspecificatie van de deelnemer.
Administratieve controles door RVO.nl
In het geval deze geheel wegvalt in de financiële rekenruimte, rekent het collectief de korting niet door
aan de deelnemer.
Indien de sanctie van RVO.nl wel invloed heeft op de uitbetaling aan het collectief, zal het bestuur een
besluit nemen hoe hier mee om te gaan.

Hoe wordt gehandeld in geval van een sanctie voor cross-compliance?
De sanctie wordt 100% doorberekend aan de betreffende agrariër.
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Evaluatie
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7 Evaluatie
7.1 Beheermonitoring
Middels beheermonitoring kan het collectief toetsen of het uitgevoerde beheer het gewenste effect
heeft op de doelsoorten.

Wie voert de beheermonitoring uit?
Door vrijwilligers, ondersteund door de veldcoördinatoren en de akker- en weidevogelcoördinator van
Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

Wie is eindverantwoordelijk voor de beheermonitoring?
De manager is verantwoordelijk voor de aansturing, ondersteund door de bureaumedewerker
(portefeuille Ecologie).
De daadwerkelijke aansturing van de vrijwilligers gebeurt door de veldcoördinatoren binnen de ANV,
in samenwerking met de akkervogel- en weidevogelcoördinator van Stichting Landschapsbeheer
Gelderland.

Volgens welke protocollen wordt de beheermonitoring uitgevoerd?
•
•

Protocol beheermonitoring Kievit (in ontwikkeling)
Protocol beheermonitoring Patrijs (in ontwikkeling)

Daarnaast is er in 2016 een beperkte broedvogelmonitoring gestart conform de BMP (Broedvogel
Monitoring Project) methode van SOVON. In 5 gebieden waar per 1-1-2016 het beheer ingrijpend is
veranderd is in 2016 een nulmeting (inventarisatie) van broedvogels uitgevoerd. VALA laat deze in
2021 herhalen om conclusies te kunnen trekken over de effectiviteit van de maatregelen.

Hoe en wanneer worden monitoringsresultaten door vrijwilligers verwerkt in de administratie?
Beheermonitoring Kievit
In ontwikkeling.
Beheermonitoring Patrijs
In ontwikkeling.
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Hoe worden de resultaten teruggekoppeld aan de deelnemers?
In ontwikkeling.
Het collectief deelt resultaten op collectief niveau in de nieuwsbrief, de website en de jaarlijkse
algemene ledenvergadering het jaar erop.

Hoe worden de resultaten uit de beheermonitoring gearchiveerd?
Op Dropbox.
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7.2 Evaluatie van het beheer
Het collectief evalueert de resultaten van de beheermonitoring, om op basis daarvan keuzes te kunnen
maken voor het eventueel aanpassen van zowel de beheerstrategie, het beheerplan als de
beheercontracten.

Wie is verantwoordelijk voor de evaluatie?
De manager is verantwoordelijk voor de aansturing.
De ecoloog en de bureaumedewerker (portefeuille Ecologie) zijn verantwoordelijk voor de uitvoering
van de evaluatie.

Op welke wijze evalueert het collectief?
Beheermonitoring
• Jaarlijkse evaluatie van de resultaten van de beheermonitoring voor:
o Aantal gevonden nesten op percelen met nestbescherming: willen we het beheerpakket
voortzetten, wijzigen in een pakket met rustperiode (vanwege de hoge aantallen nesten)
of het beheer niet meer voortzetten (vanwege het continu uitblijven van resultaten)?
o Is de beheermonitoring conform protocol uitgevoerd door de vrijwilligers? Zo niet: wat
kan het collectief doen om dit te verbeteren?
o Zijn alle data tijdig en correct ingevoerd door de vrijwilligers? Zo niet: wat kan het
collectief doen om dit te verbeteren?
Beheerplan t.b.v. beheerstrategie
• De evaluatie van het beheerplan leidt tot een jaarlijkse actualisatie van de beheerstrategie
door:
o Per leefgebied beoordelen in hoeverre het gewenste beheermozaïek (uit de
beheerstrategie en daarmee het natuurbeheerplan) gerealiseerd is, en welke inzet bij
de volgende voorintekening nodig is om dit verder te optimaliseren. Daarbij wordt
gekeken of de juiste beheerpakketten in de juiste verhouding aanwezig zijn.
Beheerpakketten
• Jaarlijkse evaluatie van de pakketvoorwaarden:
o Wijzigingen in de landelijke beheerpakketten (via Boerennatuur.nl) die van invloed zijn op
de beheerpakketten van het collectief.
o Onduidelijkheden ten aanzien van de verwoording van pakketvoorwaarden waardoor
interpretatieverschillen met de deelnemers kunnen ontstaan.
o Aanscherping van pakketvoorwaarden t.b.v. de ecologische effectiviteit.
o Wijzigingen in de beheervergoeding om het beheerpakket aantrekkelijker te maken voor
deelnemers
• De ecoloog zorgt voor de evaluatie en benut de input van de manager, bureaumedewerkers en de
veldcoördinatoren.
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•

Het bestuur stelt jaarlijks het geactualiseerde overzicht met beheerpakketten (en vergoedingen)
vast.

Akkerpakketten
Voor de kruidenrijke akkerranden levert het collectief zaadmengsels. Deze mengsels worden jaarlijks
geëvalueerd, in afstemming met de andere Gelderse collectieven (welke andere mengsels gebruiken).
Daarbij bespreken de collectieven zaken als kostprijs, samenstelling zaaigoed, zaaidichtheid, etc.
Afstemmingsoverleg gebiedspartijen
Tijdens een periodiek afstemmingsoverleg zal de onderlinge afstemming en samenwerking
geëvalueerd worden (zie ook paragraaf 5.6). Indien de gebiedspartijen verbeterpunten hebben t.a.v.
het beheer, en nog niet tussentijds met het collectief gedeeld zijn, kan dat in dit overleg aangekaart
worden.
Algemene ledenvergadering
Aanvullend op de ecologische evaluatie door de ecoloog, zal het bestuur jaarlijks bij de algemene
ledenvergadering aandacht schenken aan een evaluatie door de deelnemers: hoe doen we het als
collectief? Wat gaat goed, wat kan beter?

Hoe worden de resultaten van de evaluatie in de administratie vastgelegd?
Beheermonitoring
• Gegevens deelt het collectief op de website, in de nieuwsbrief en het jaarverslag.
• Allen zijn uiteindelijk terug te vinden op de website en Google Drive.
Beheerplan t.b.v. beheerstrategie
• De vaststelling van de geactualiseerde beheerstrategie is vastgelegd in de notulen van de
bestuursvergaderingen. Deze zijn te vinden op de Dropbox.
• De vastgestelde beheerstrategie staat op de Dropbox.
• Het jaarlijkse beheerplan is altijd te raadplegen in SCAN-GIS.
Beheerpakketten
• De vaststelling van het geactualiseerde overzicht met beheerpakketten en vergoedingen is
vastgelegd in de notulen van de bestuursvergaderingen. Deze zijn te vinden op de Dropbox.
• Het vastgestelde overzicht beheerpakketten en-vergoedingen staat op de Dropbox en de
website.
Algemene ledenvergadering
• Het verslag van de jaarlijkse algemene ledenvergadering is te vinden op Dropbox en de website.
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7.3 Evaluatie met deelnemers
Wie voert de evaluatie met deelnemers uit?
Het bestuur, de manager en de veldcoördinatoren.

Hoe wordt geëvalueerd met deelnemers?
Algemene ledenvergadering
• Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering agendeert het bestuur de resultaten van de
beheermonitoring en bijbehorende aandachtspunten om met de deelnemers te bespreken. De
deelnemers hebben de gelegenheid te reageren en het collectief van verbeterpunten te voorzien.
• Ook kunnen deelnemers tijdens deze vergadering algemene feedback geven op het functioneren
van het collectief: hoe doen we het? Wat gaat goed, wat kan beter?
Bijeenkomsten beheermonitoring
Jaarlijks organiseert elke ANV een bijeenkomst waarin de resultaten per gebied (weidevogels, kievit en
patrijs) met de deelnemers worden besproken. De resultaten en verbeterpunten worden toegelicht,
waarbij ook de deelnemers input kunnen leveren.

7.4 Evaluatie met provincie
Wie verzorgt de evaluatie met de provincie?
•
•
•
•

De manager stelt in oktober een voortgangsrapportage op.
Het bestuur stelt de voortgangsrapportage vast.
De manager dient de voortgangsrapportage in bij de provincie.
De manager is samen met minimaal één bestuurslid aanwezig bij het evaluatiegesprek.

Naast het formele evaluatiegesprek (‘het goede gesprek’) vind periodiek een afstemmingsoverleg
plaats tussen de projectleider(s) van de provincie en de manager van het collectief. Het merendeel van
de zaken uit de formele voortgangsrapportage is daar al aan de orde geweest.

Welke informatie wordt gebruikt als input voor de voorbereiding?
•
•
•
•

Ervaringen van het collectief (alle medewerkers en bestuur)
(voorlopige) Resultaten schouw en controles NVWA
Resultaten beheermonitoring
Betaalverzoek en verantwoording op betaalverzoek
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8 Kwaliteit van de organisatie
8.1 Kwaliteit van de bestuurders
Hoe bepaalt het collectief of de bestuursleden geschikt zijn voor uitvoering van de taken?
Voor alle functies binnen het bestuur zijn functieprofielen opgesteld (zie bijlage 1.2c) met daarin
functie-eisen. Op basis van CV’s en werkervaring beoordeelt het bestuur gezamenlijk of de individuele
bestuursleden voldoen aan het functieprofiel en de daarmee samenhangende taken kunnen
uitvoeren.
De bestuurders van het collectief zijn voorgedragen door de besturen van de bij het collectief
aangesloten ANV’s. Bij aftreden van de huidige bestuurders zal gekeken worden welke competentie er
ontbreekt binnen het bestuur en waar behoefte aan is. Van de nieuwe bestuursleden wordt een
recente CV opgevraagd.

Wat doet het collectief om de kwaliteit van de bestuurders te verbeteren en/of te borgen?
Presentaties tijdens bestuursoverleg
Tijdens de bestuursvergaderingen geeft de manager regelmatig een korte presentatie waarin
specifieke onderdelen uit het kwaliteitsboek en de beheerpraktijk worden uitgelicht: beheerpakketten,
vergoedingen, schouw, etc.
Aanwezigheid bij informatieve netwerkbijeenkomsten
Een vertegenwoordiging van het bestuur is aanwezig tijdens bijeenkomsten als de
netwerkbijeenkomst Natuur en Landschap die de provincie twee maal per jaar organiseert en de
landelijke ANLb-dag van Boerennatuur.nl. Bij dergelijke bijeenkomsten vindt kruisbestuiving plaats
met zowel andere collectieven als andere gebiedspartijen. Daarbij worden bij dergelijke
bijeenkomsten diverse workshops aangeboden waar de bestuurders gebruik van maken om hun
kennis te vergroten over specifieke onderwerpen op het gebied van natuur, landschap, en agrarisch
natuurbeheer. Tijdens de bestuursvergaderingen van het collectief geven de bestuurders elkaar een
kort (mondeling of schriftelijk) verslag van de opgedane kennis en inzichten.
Uitwisseling met andere collectieven
Het collectief onderhoudt binnen Gelderland goede contacten met Collectief Veluwe en Rivierenland.
Tijdens het periodieke Gelderse collectievenberaad wisselen de voorzitters op bestuurlijk niveau
kennis en ervaring uit.
Bij de ledenvergaderingen van Boerennatuur.nl vindt uitwisseling plaats met collectieven buiten
Gelderland.
Volgen van trainingen
Indien het bestuur een specifieke behoefte aan kennis of vaardigheden constateert, zal het bestuur
kijken naar beschikbare trainingen of cursussen.
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8.2 Kwaliteit van de medewerkers
Hoe bepaalt het collectief of de medewerkers geschikt zijn voor uitvoering van de taken?
Voor alle functies binnen de werkorganisatie zijn functieprofielen opgesteld (zie bijlage 1.2b) met
daarin functie-eisen. Op basis van CV’s en werkervaring beoordeelt het bestuur of de medewerkers
voldoen aan het functieprofiel en de daarmee samenhangende taken kunnen uitvoeren.
Het collectief evalueert jaarlijks de samenwerking met en kwaliteit van werken van de medewerkers.
Dit evaluatie / beoordelingsgesprek vindt plaats door:
• Manager: gesprek met 2 bestuursleden
• Financieel medewerker: gesprek met manager en bureaumedewerker (portefeuille Financiën)
• Kantoormedewerker: gesprek met manager
• Bureaumedewerker: gesprek met manager
• Ecoloog: gesprek met manager
• Veldcoördinator: gesprek met manager
Van de gesprekken worden verslagen met verbetervoorstellen gemaakt. Alle gesprekken zijn tweerichtingsverkeer: alle aanwezigen krijgen de gelegenheid verbeterpunten aan te dragen.
De manager zorgt voor een terugkoppeling van de gesprekken aan het bestuur.

Wat doet het collectief om de kwaliteit van de medewerkers te verbeteren en/of te borgen?
Het collectief stelt momenteel een kennisplan op. Daarin wordt specifiek uitgewerkt wat het gewenste
niveau van kennis en ervaring is, wat het huidige niveau is, en welke stappen gezet worden om het
verschil te overbruggen.
Aanwezigheid bij informatieve netwerkbijeenkomsten
De medewerkers worden gestimuleerd om aanwezig te zijn op de landelijke ANLb-dag van
Boerennatuur.nl. Bij deze bijeenkomst vindt kruisbestuiving plaats met zowel andere collectieven als
andere gebiedspartijen. Daarbij worden bij dergelijke bijeenkomsten diverse workshops aangeboden
waar de medewerkers gebruik van maken om hun kennis te vergroten over specifieke onderwerpen
op het gebied van natuur, landschap, en agrarisch natuurbeheer.
Uitwisseling met andere collectieven
Het collectief onderhoudt binnen Gelderland goede contacten met Collectief Veluwe en Rivierenland.
De financieel medewerker en de ecoloog nemen regelmatig contact op met de collega’s in eenzelfde
functie bij een ander Gelders collectief.
De manager organiseert regelmatig bijeenkomsten waar de ecologen van alle Gelderse collectieven
aanwezig zijn, zoals de startbijeenkomst voor het actualiseren van de beheerstrategie, de aanpak van
de veldinventarisatie van graslandpercelen of het ontwikkelen van de beheermonitoring.
De manager is namens de Gelderse collectieven ook provinciaal secretaris en onderhoudt onder meer
in die rol contacten met de collectieven in de andere 11 provincies.
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Volgen van trainingen
Indien de werkorganisatie een specifieke behoefte aan kennis of vaardigheden constateert, zal de
manager kijken naar beschikbare trainingen, cursussen of veldwerkplaatsen.
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8.3 Kwaliteit van de deelnemers
Hoe bepaalt het collectief of de deelnemers geschikt zijn voor uitvoering van het gecontracteerde
beheer?
In eerste instantie gaat het collectief uit van vertrouwen: de deelnemer heeft aangegeven interesse te
hebben in deelname aan ANLb en heeft de beheermaatregelen uit de beheerpakketten ingezien.
Tijdens de veldinventarisatie, controle door de NVWA, schouw door het collectief of in onderling
contact kan het collectief constateren dat specifieke beheerkennis óf algemene motivatie ontbreekt bij
de deelnemer. Dit zijn geen redenen om deelnemers uit te sluiten. Wel reden voor het collectief om
hier extra aandacht aan te besteden.

Wat doet het collectief om de kwaliteit van de deelnemers te verbeteren en/of te borgen?
Het collectief stelt momenteel een kennisplan op. Daarin wordt specifiek uitgewerkt wat het gewenste
kennisniveau is en hoe het collectief de deelnemers hierin kan faciliteren. Denk aan specifieke
cursussen en/of excursies over het beheer van hoogstamfruit, poelen, graslanden en weidevogels.
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Versiebeheer
Versie
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Bijlage 1.2a
Functieverdeling organisatie
Functieverdeling bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Ambtelijk secretaris

Naam
Dick Looman
Arie Schoemaker
Joop Spijkers
Jan Makkink
Fons Hulshof
Henry Steverink
Jacqueline Collou
Rob Geerts

Organisatie
't Onderholt
WCL
SMVV
PAN
Groen Goed
VAL Oude Ijssel
Berkel & Slinge
-

Portefeuille
Acquisitie / Projecten
Kwaliteitshandboek
Financiën
Geschillen
Schouw
Communicatie
Beheerplanproces

Functieverdeling werkorganisatie
Manager
Kantoormedewerker
Financieel medewerker
Bureaumedewerkers

Naam
Yvette Ruesen
Willeke Fokkink
Henk Pasman
Wilfried Klein Gunnewiek
Rob Geerts
Wilfried Berendsen
Gerard de Ruiter
Jos te Molder
Jan Stronks
Gerben Huurneman
Robert Boevink
Wilfried Klein Gunnewiek
Jan Stronks

Organisatie
Buro36
't Onderholt
Berkel & Slinge
Berkel & Slinge
WUR
't Onderholt
't Onderholt
SMVV en Groen Goed
PAN
PAN
VAL Oude Ijssel en Berkel & Slinge
Berkel & Slinge
PAN

Portefeuille

Veldcoördinatoren

Ecoloog

SCAN-ICT, Financien
Ecologie, Schouw
BOOM

Hoofdstuk in KHB
Hfk 1 en 4
Hfk 2 (+ algemeen gehele KHB)
Hfk 1 en 3
Hfk 2
Hfk 1 en 6
Hfk 5

Bijlage 1.2b
Functieprofielen medewerkers
De werkorganisatie kent de volgende functies:
•
•
•
•
•
•

Manager
Kantoormedewerker
Bureaumedewerker
Financieel medewerker
Veldcoördinator
Ecoloog

Manager
Functiebeschrijving
•
•
•

•
•
•

Legt verantwoording af aan het bestuur
Geeft leiding aan alle medewerkers van de werkorganisatie en ondersteunt deze met
kennis en advies
Signaleert verbeterpunten in kennis en vaardigheden van de werkorganisatie en
organiseert hiervoor bijeenkomsten en/of cursussen op het kennisniveau op het
gewenste peil te brengen
Is verantwoordelijk voor (aansturing van) alle uitvoerende taken van het collectief
Is verantwoordelijk voor de budgetbewaking voor zowel de overhead als de
beheerkosten
Onderhoudt contacten met opdrachtgevers (provincie en waterschap)

Functie-eisen
•
•
•
•
•
•
•

Bij voorkeur HBO werk- en denkniveau
Beschikt over basiskennis van natuur en landschap
Ervaring met representatie, leidinggevende kwaliteiten
Bij voorkeur ervaring bij een vergelijkbare organisatie (op regionaal niveau), kunnen
werken met verschillende gebiedspartijen en belangen
Beschikt over een breed netwerk binnen de groene sector
Beschikt over goede communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling) en
overtuigingskracht
Kan de vertaalslag maken van doelen naar beheermaatregelen en kan zich daarbij
inleven in belangen van andere gebiedspartijen

1

Kantoormedewerker
Functiebeschrijving
•
•

Legt verantwoording af aan de manager
Verricht ondersteunende administratieve werkzaamheden: mailingen, verzorgen van
de e-mail en post, archivering (Dropbox en analoog)

Functie-eisen
•
•
•

Kan goed overweg met Powerpoint, Excel en Word
Werkt accuraat en gestructureerd
Dienstverlenende eigenschappen

Bureaumedewerker (portefeuille Financien en SCAN-ICT)
Functiebeschrijving
•
•
•
•

•

•

Legt verantwoording af aan de manager
Is verantwoordelijk voor de uitvoering van portefeuilles Financiën en SCAN-ICT
Ondersteunt alle medewerkers van de werkorganisatie met kennis en advies over
bovengenoemde portefeuilles
Signaleert verbeterpunten in kennis en vaardigheden van de werkorganisatie en
organiseert in afstemming met de manager hiervoor bijeenkomsten en/of cursussen
op het kennisniveau op het gewenste peil te brengen
Zorgt voor het beheer van de SCAN-GIS en SCAN-Office (tannen, indienen jaarlijks
beheer en betaalverzoeken) en in samenwerking met de financieel medewerker SCANFinance (KING)
Levert op verzoek informatie uit SCAN-GIS en SCAN-Office

Functie-eisen
•
•
•
•

Bij voorkeur HBO werk- en denkniveau
Ervaring met representatie, leidinggevende kwaliteiten
Heeft goede kennis van Excel, SCAN-GIS en SCAN-Office
Beschikt over goede communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling)

Bureaumedewerker (portefeuille Schouw en Ecologie)
Functiebeschrijving
•
•

Legt verantwoording af aan de manager
Is verantwoordelijk voor de uitvoering van portefeuilles Schouw en Ecologie
2

•

•

Ondersteunt alle medewerkers van de
werkorganisatie met kennis en advies over
bovengenoemde portefeuilles
Signaleert verbeterpunten in kennis en vaardigheden van de werkorganisatie en
organiseert in afstemming met de manager hiervoor bijeenkomsten en/of cursussen
op het kennisniveau op het gewenste peil te brengen

Functie-eisen
•
•
•
•
•
•

Bij voorkeur HBO werk- en denkniveau
Beschikt over goede kennis van natuur en landschap
Beschikt over een breed netwerk binnen de groene sector
Ervaring met representatie, leidinggevende kwaliteiten
Beschikt over goede communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling)
Kan de vertaalslag maken van doelen naar beheermaatregelen en kan zich daarbij
inleven in belangen van andere gebiedspartijen

Financieel medewerker
Functiebeschrijving
•
•
•
•
•

Legt verantwoording af aan de manager en de bureaumedewerker (portefeuille
Financiën)
Zorgt voor het beheer van SCAN-Finance
Controleren en verwerken van alle uitgaande en binnenkomende facturen
Stelt de jaarrekening op of zorgt dat de account alle benodigde stukken ontvangt
Verzorgt financiële management rapportages in samenwerking met de
bureaumedewerker (portefeuille Financiën)

Functie-eisen
•
•
•
•

Minimaal MBO werk- of denkniveau op het gebied van financiële administratie
Werkt accuraat, gestructureerd en projectmatig
Bij voorkeur ervaring in het opstellen van jaarrekeningen
Bij voorkeur ervaring met KING

Veldcoördinator
Functiebeschrijving
•
•
•
•

Legt verantwoording af aan de manager
Verricht de voorintekening en de veldinventarisatie
Voert de schouw uit
Sluit beheercontracten af
3

•
•

Is aanspreekpunt voor alle deelnemers
Onderhoudt contacten met de lokale vrijwilligers

Functie-eisen
•
•
•
•
•
•

Bij voorkeur HBO werk- en denkniveau
Ervaring met vergelijkbare werkzaamheden (contacten met agrariërs en lokale
gebiedspartijen)
Beschikt over goede communicatieve vaardigheden (vooral mondeling)
Beschikt over basiskennis van natuur en landschap
Kan inpasbaarheid van beheermaatregelen in bedrijfsspecifieke situaties verwoorden
Kennis van het werkgebied

Ecoloog
Functiebeschrijving
•
•
•
•
•

Legt verantwoording af aan de manager en de bureaumedewerker (portefeuille
Ecologie)
Stelt beheerstrategie op
Beoordeelt de voorintekening en stelt beheerplan op
Stelt ecologische onderbouwing voor de gebiedsaanvraag op
Geeft gevraagd en ongevraagd ecologisch advies aan veldcoördinatoren en manager

Functie-eisen
•
•
•
•
•

Minimaal HBO werk- en denkniveau op het gebied van natuur en landschap / ecologie
Beschikt over brede ecologische kennis
Beschikt over goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
Kan ecologische doelstellingen vertalen naar beheermaatregelen met draagvlak in het
gebied
Kennis van het werkgebied
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Bijlage 1.2c
Functieprofielen bestuur
Het bestuur kent de volgende functies:
•
•
•
•
•

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Ambtelijk secretaris

Voor alle bestuursleden gelden in zijn algemeenheid de volgende functie-eisen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bij voorkeur HBO werk- en denkniveau
Wonend in het werkgebied van het collectief
Beschikt over een netwerk in de regio op het gebied van natuur, landschap en/of
landbouw
Belangstelling voor en kennis van landbouw, flora, fauna en/of landschap
Brede maatschappelijke kijk op (duurzame) ontwikkeling van de landbouw en het
agrarisch natuur- en landschapsbeheer
Bestuurlijke ervaring
Communicatieve vaardigheden
Proactieve houding en een oog voor mogelijkheden voor verbetering van de
organisatie

Voorzitter
Functie-eisen
•
•
•
•

Ervaring met representatie, leidinggevende kwaliteiten
Goede sparringpartner voor regiocoördinator en overige bestuursleden
Goede contactuele vaardigheden en overtuigingskracht als woordvoerder namens het
collectief
Kan zich inleven in belangen van andere gebiedspartijen

Secretaris
Functie-eisen
•

Bij voorkeur ervaring als secretaris van bestuur bij een vergelijkbare organisatie

1

Penningmeester
Functie-eisen
•
•

Bij voorkeur een financiële of bedrijfskundige achtergrond
Ervaring met de financiën van stichtingen en/of verenigingen

Ambtelijk secretaris
Functie-eisen
•
•

Gewend gestructureerd te werken
Kan goed overweg met Dropbox, Powerpoint en Word

2

Bijlage 2.1
Checklist Interne audit
Checklist Interne Audit
KHB Omschrijving eis uit programma van eisen
1.1
1.1
1.1
1.2
2.1
1.1
4.2
6.3
2.2

3.1
3.2
3.2
3.1

4.1
4.1

Wijze waarop het collectief is ingericht en werkt
Beschrijving samenstelling collectief
Beschrijving gebied
Rechtsbevoegde rechtspersoon
Financiële aansprakelijkheid van de bestuurders is gedekt
Het collectief werkt met een interne audit
De verschilende functies binnen het collectief zijn beschreven
en er zijn aanspreekpunten benoemd
Wijze van contracteren van beheer door derden (niet boerenbeheerders) is beschreven
Controleresultaten worden teruggekoppeld aan deelnemers
Er is een klachtenregeling waarin onafhakelijkheid en
objectiviteit zijn gewaarborgd
Wijze waarop de administratie is georganiseerd
Het administratief systeem is beschreven en er wordt naar de
beschrijving gewerkt
De vereiste gegevens worden vastgelegd in het administratief
systeem
Stukken m.b.t. gebiedsaanvraag, betaalverzoek en mutaties
worden tot minimaal 5 jaar na de laatste betaling bewaard.
Digitale administratie is eenduidig en opvraagbaar
Contracten
Wijze van vastleggen van afspraken met beheerders is
vastgelegd en hier wordt naar gehandeld
Gebruikte contracten voldoen aan voorwaarden van het
Programma van Eisen
Interne controle

Wijzigingen

Wat is er gewijzigd, hoe is
dat vastgelegd?

Is duidelijk dat volgens de in het kwaliteitshandboek vastgestelde
procedure wordt gewerkt?

Uitgevoerd door de juiste
persoon? Waar blijkt dat uit?

Volgens afspraak vastgelegd?
Waar blijkt dat uit?

Checklist Interne Audit
KHB Omschrijving eis uit programma van eisen
6.1
3.1
6.2
6.3
6.3
3.3
3.3

7.2
7.2

8.3
8.3
2.1

Wijzigingen

Wat is er gewijzigd, hoe is
dat vastgelegd?

Is duidelijk dat volgens de in het kwaliteitshandboek vastgestelde
procedure wordt gewerkt?

Uitgevoerd door de juiste
persoon? Waar blijkt dat uit?

Volgens afspraak vastgelegd?
Waar blijkt dat uit?

Controleprotocol is beschreven incl verslaglegging
Werkwijze objectieve en onafhankelijke beoordeling interne
veldcontrole is vastgelegd.
Sancties
Sanctieprotocol is aanwezig
Werkwijze kortingen vanuit Betaalorgaan vastgelegd
Werkwijze sancties cross compliance vastgelegd
Betalingen aan deelnemers
Betaalwijze is beschreven
Werkwijze opstellen totaaloverzicht betalingen per beheerder
is beschreven
Verantwoording
Het bereiken van samenhang van beheermaatregelen op
gebiedsniveau is beschreven.
De wijze waarop verbeteringen in maatregelen worden
doorgevoerd is voldoende beschreven
Borging interne kennisinfrastructuur
Kennisborging binnen het collectief (bestuurders,
medewerkers, beheerders) is voldoende beschreven
Verbeterpunten m.b.t. beheer, ondervonden op
gebiedsniveau, worden benut door/ voor beheerders
Interne audit uitgevoerd door:
Relatie van uitvoerder interne audit tot collectief:
Is deze persoon betrokken bij het te auditten proces?
Is er een planning voor de uitvoering van de interne audits?
Waar worden de resultaten vastgelegd?
Zijn aanpassingen uit voorgaande audits aantoonbaar verwerkt?

Datum en handtekening

Bijlage 6.1
Leden schouwcommissie
Veldcoördinatoren
Wilfried Berendsen
Gerard de Ruiter
Jos te Molder
Jan Stronks
Gerben Huurneman
Robert Boevink
Wilfried Klein Gunnewiek

Werkgebied
't Onderholt
't Onderholt
SMVV en Groen Goed
PAN
PAN
VAL Oude Ijssel en Berkel & Slinge
Berkel & Slinge

Externen
Herman Menkhorst
Harry Sesink
Tonnie te Roller
Bert Hesselink
Anna Kemp
Dinand Krooshof

Werkgebied
't Onderholt
t Onderholt
Groen Goed / SMVV
PAN
VAL Oude Ijssel
Berkel & Slinge

Leden beoordelingscommissie
Naam
Rob Geerts
Fons Hulshof
Yvette Ruesen

Functie binnen VALA
Bureaumedewerker (portefeuille schouw)
Bestuurslid (portefeuille schouw)
Manager

Telefoonnummer

E-mail

06 - 25506794
06 - 52401644
06 - 14713671
06 – 19754869
06 - 53758609
0545-472083 / 06 - 12443360

mts.menkhorst@comveeweb.nl
hsesink@gmail.com
awm.te.roller@agroconnect.nl
b.hesselink@planet.nl

info@natuurlijkbuiten.nl
d.krooshof@tele2.nl

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
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Gegevens beheerder

Gegevens Schouw

Naam

datum

KvK/BSN nr.:

Naam Schouwer 1*

Bladnr.:

Naam Schouwer 2
Naam Schouwer 3
* tevens rapporteur

Aanwezig bij Schouw
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/
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Beheereenheden waar een afwijking in maatvoering is geconstateerd:
BE nummer:
Pakketnr. & naam:
Oppervlakte/aantal*
* controle op basis van SCAN GIS / GPS tablet tool meetlat

Afwijking geconstateerd in maatvoering? Wat is dan deze afwijking?

BE nummer:
Pakketnr. & naam:
Oppervlakte/aantal*
* controle op basis van SCAN GIS / GPS tablet tool meetlat

Afwijking geconstateerd in maatvoering? Wat is dan deze afwijking?

BE nummer:
Pakketnr. & naam:
Oppervlakte/aantal*
* controle op basis van SCAN GIS / GPS tablet tool meetlat

Afwijking geconstateerd in maatvoering? Wat is dan deze afwijking?

Beheereenheden waar een afwijking in de beheereisen/voorschriften is geconstateerd:
BE nr. / pakketnr. / pakketnaam:
nr. beheereis

afwijking

Voorstel herstel

afwijking

Voorstel herstel

afwijking

Voorstel herstel

BE nr. / pakketnr. / pakketnaam:
nr. beheereis

BE nr. / pakketnr. / pakketnaam:
nr. beheereis

Zou je alle geschouwde beheereenheden willen verlengen of zijn er beheereenheden bij waarvan je zegt dit
zouden we eigenlijk niet voort moeten zetten omdat het niet voldoet aan wat we beogen met dit type beheer.
BE nr.:
Redenen:
BE nr.:

Redenen:

