
Coöperatieve Vereniging U.A. Collectief Deltaplan landschap 

 

 

 

 

 

Kwaliteitshandboek 
Coöperatieve Vereniging U.A. 
Collectief Deltaplan Landschap 
 

Versie:  V6 – vastgesteld in de bestuursvergadering op 18 juli 2018 

Versiedatum:  18 juli 2018 
Datum afgifte certificaat: 19 juni 2015, nummer: ANLB 40  

 



Coöperatieve Vereniging U.A. Collectief Deltaplan landschap 

 

Inhoudsopgave 
1 Gegevens          56 

1.1 Gegevens collectief        56 

1.2 De organisatie         910 

1.3 Mandaten binnen het collectief      1011 

2 Interne audit en geschillen       1415 

2.1 Kwaliteitsborging met interne audit      1415 

2.1a Hoe wordt gewerkt met de interne audit?     1415 

2.2 Geschillenprocedure        1617 

2.2a Hoe ziet de geschillenprocedure er uit?     1617 

3 Administratie & Financieel beheer      1920 

3.1 Het administratief beheer systeem      1920 

3.2 Uitvoering administratie       1920 

3.2a Hoe wordt de administratie van het collectief uitgevoerd en door wie? 1920 

3.2b Wat wordt gearchiveerd in het administratieve beheersysteem van het collectief?
  2122 

3.3 Betaling deelnemers        2223 

3.3a Hoe wordt uitbetaling aan de deelnemers verricht?    2223 

3.4 Het betaalverzoek en de verantwoording van het betaalverzoek  2324 

3.4a Hoe wordt het betaalverzoek ingediend en door wie?   2324 

4 Contracten          2728 

4.1 Deelnemerscontracten       2728 

4.1a Wie sluit de deelnemerscontracten?      2728 

4.1b Hoe wordt het contract afgesloten?      2829 

4.2 Contracten met derden (indien van toepassing)    2930 

4.2a Hoe wordt het contract afgesloten en door Wie?    3031 

4.2b Overzicht derden waar contracten mee zijn afgesloten:   3132 

5 Het beheerplanproces        3435 

5.1 Voorintekening        3536 

5.2 Opstellen concept beheerplan en beheerplan    3637 

5.3 De gebiedsaanvraag.        3940 

5.4 Ecologische toets        4041 

5.4a Door wie en hoe wordt de ecologische toets uitgevoerd   4041 

6 Controle          4647 

6.1 Schouw         4647 

6.1a Wie is binnen het collectief verantwoordelijk voor de schouw?  4647 

6.1b Hoe wordt geschouwd en hoe worden de resultaten van de schouw vastgelegd?
 4748 



Coöperatieve Vereniging U.A. Collectief Deltaplan landschap 

 

6.2 Sanctie- of herstelbeleid van het collectief     4950 

6.2a Wat heeft het collectief vastgelegd inzake haar sanctie- of herstelbeleid?
 4950 

6.3 Controles NVWA        5051 

6.3a Hoe handelt het collectief naar aanleiding van de NVWA-controles? 5051 

7 Evaluatie          5354 

7.1 Beheermonitoring        5354 

7.2 Evaluatie beheer per beheertype      5455 

7.2a HOE gaat het collectief te werk bij de evaluatie beheer per beheertype? 5455 

7.3 Evaluatie met deelnemers       5657 

7.4 Wijzigen van het beheerplan       5657 

7.4a Hoe gaat het collectief te werk bij het wijzigen van het beheerplan? 5657 

7.5 Evaluatie met provincie       5859 

7.5a Hoe wordt de evaluatie met de Provincie uitgevoerd?   5859 

8 Kwaliteit van de organisatie       6061 

8.1 Kwaliteit van de bestuurders       6061 

8.2 Kwaliteit van de medewerkers      6061 

8.3 Kennis toereikend en op peil       6061 

8.4 Kennisborging en -ontwikkeling bij de bestuurders van het collectief 6162 

8.5 Kennisborging en -ontwikkeling bij de medewerker(s) van het collectief 6263 

8.6 Kennisborging en- ontwikkeling bij de deelnemers    6364 

8.6a Lerende netwerken        6465 

Bijlage 1: Handboek procedures       6667 

Bijlage 2: Budgetbewaking/betalingsprocedure     7273 

Bijlage 3: bestuursprofielen C.V. Collectief Deltaplan Landschap   7374 

Bijlage 4: Functieprofielen Operationele organisatie    7576 

Bijlage 5: Bestuursreglement        83 

Bijlage 6: Begrippenlijst        8285 



Coöperatieve Vereniging U.A. Collectief Deltaplan landschap 

pagina 4 van 84 

Gegevens 

  



Coöperatieve Vereniging U.A. Collectief Deltaplan landschap 

pagina 5 van 84 

1 Gegevens 

 

 Gegevens collectief 1.1

Samenstelling van het collectief 

Het Collectief Deltaplan Landschap is een collectief opgericht door Vereniging Nederlands 
Cultuurlandschap, Stichting Louis Bolk Instituut en Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief. 
Het collectief is in het kader van het Stelsel ANLB werkzaam in het ‘Leefgebied Droge 
Dooradering Maasheggen’ in de provincie Noord-Brabant. 

Het collectief besloeg tijdens de oprichting vele ANV’s. Intussen heeft het collectief zich in 
beperkt tot het leefgebied Droge dooradering Maasheggen in Noord Brabant. Het collectief 
zoekt actief naar samenwerking met terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer in 
deze regio, het Brabants Landschap en private landgoedeigenaren, maar ook met co-financiers 
vanuit de lagere overheden.  

Op dit moment (februari 2017) richt zij zich op het samenwerken met partijen in het 
Maasheggengebied in Noord Brabant en vindt afstemming plaats met: 

 Provincie Noord Brabant 

 De andere Collectieven in Noord Brabant 

 Gemeente Boxmeer 

 Staatsbosbeheer regio Brabant-Oost 

 Rijkswaterstaat regio Oost (beheer stroomgebied Maas) 

 Het Brabants Landschap 

 Stichting Landschapsbeheer Boxmeer (Slabox)  

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

Coöperatieve Vereniging Collectief Deltaplan Landschap U.A. 

Het collectief hanteert de rechtsvorm Coöperatieve Vereniging met Uitgesloten 
Aansprakelijkheid. 

Verwezen wordt naar de statuten van deze coöperatie. 

Het aangaan van een beheercontract door een (agrarisch) grondeigenaar via het Collectief 
Deltaplan Landschap betekent ook een aanmelding als lid. Echter leden zijn niet perse en 
uitsluitend deelnemer aan agrarisch natuurbeheer.  

Volledig rechtsbevoegde persoon 

De bestuurders van het collectief zijn met twee bestuursleden gezamenlijk volledig bevoegd. 

Op moment van schrijven zijn de bestuurders: 

 Mw. P.M Sangers, voorzitter 

 Dhr. V. Te Plate, penningmeester 

 Dhr. M. Biemans, secretaris 
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 Dhr. E. Lamers, algemeen bestuurslid 

 Dhr. J. Dirkmaat, algemeen bestuurslid 

Verwezen wordt naar de statuten van de coöperatie en de opgestelde documenten, waaronder 
het Bestuursreglement (zie bijlage 5 in dit Kwaliteitshandboek). Overigens dienen alle 
reglementen goedgekeurd te worden door de Algemene Ledenvergadering (ALV) 

 Gebied waarop het collectief zich richt 

Het werkgebied omvat geheel Nederland. Voor de uitvoering van agrarisch natuurbeheer 
subsidieregeling 2016 – 2021 is zij actief in het Leefgebied Droge Dooradering Maasheggen 
(2.351,7 hectare) in de provincie Noord-Brabant. 

 

 

Aandachtsgebieden collectief (inclusief leefgebieden en beheertypen) 

 Het collectief richt zich op het Leefgebied Droge Dooradering Maasheggen. Deze 
beschouwen wij als ondersteuning en mogelijke invulling van het Deltaplan voor het 
Landschap. 

 Nadrukkelijk wensen wij in de opstelling van maatwerkpakketten ook het Nationaal 
Beschermingsplan Akkerplanten te betrekken waarbij we bijzonder aandacht hebben voor 
het instellen van florarijke akkers op klei die tot op heden nauwelijks voorhanden zijn. 
Correspondentie met het Rijk in casu het ministerie van Economische Zaken over het gemis 
van implementatie van het nationaal beschermingsplan akkerplanten leert ons dat 
akkerplanten onderdeel uitmaken van het natuurpact en provincies verantwoordelijk zijn 
een substantiële bijdrage te leveren aan deze internationale verplichtingen in het kader 
van de Vogel- en Habitatrichtlijn en dit beleid uitwerken voor het nieuwe collectief 
agrarisch natuur- en landschapsbeheer. 

 Onze aandachtsgebieden vertalen zich ook naar de fysiek ruimtelijke invulling van 
pakketten door deelnemers. Daarbij wordt actief ingezet op zowel gebieden als ensembles 
van maximaal 10 samenwerkende boeren in het kader van de vergroening eerste pijler van 
het GLB. Evenals herstel van landschappelijk erfgoed in de vorm van hout-, es- en 
tuunwallen, heggen, knotbomen, etc. 

 Vertaald naar concrete beheertypen betekent het dat wij inzetten op de drie beheertypen 
voor open akkers gericht op broedende akkervogels, overwinterende akkervogels met 
zogenaamde vogelakkers en FAB+ randen, en flora rijke akkers. Voor de Droge dooradering 
Maasheggen gaat het om beheertype struweel en ruigte -  voor struweelhagen, robuuste 
knip- en scheerheggen, houtsingels, poelen etc. 
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Indicatie Ligging Leefgebied ANLB 2016  
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Leefgebied Droge Dooradering Maasheggen ANLB 2016 met overzicht gecontracteerde elementen 
(zwart)  
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 De organisatie 1.2

 

Organisatiestructuur Collectief Deltaplan Landschap 

 

 

 

Toelichting 

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het gehele proces rondom de uitvoering van het agrarisch 
natuurbeheer. Het bestuur voert de werkzaamheden niet uit. Maar omdat de omvang van de 
organisatie en het werkgebied Maasheggen beperkt is, is ervoor gekozen om de bestuurders lid te 
laten zijn van de Auditcommissie en de Schouwcommissie. De medewerkers zijn geen lid van de 
Auditcommissie en de Schouwcommissie. Hiermee wordt een scheiding van taken gerealiseerd. 
Externe partijen kunnen lid zijn van een commissie. De samenstelling van de Auditcommissie en de 
Schouwcommissie wordt op de algemene ledenvergadering bepaald. De uitvoerende medewerkers 
worden aangestuurd door de projectleider / ecologisch expert. 

 

 

Eindverantwoordelijk 

Bestuur Collectief 

Aansturend en 
controlerend 

Bestuurder Voorzitter 

 

Bestuurder ecologie  

Bestuurder Penningmeester 

Bestuurder  

secretaris 

Bestuurder algemeen 

 

Uitvoerend 

Projectleider/ ecologisch 
expert 

Medewerker financiën 

Veldcoördinator ANLB 

Auditcommissie 

Schouwcommissie 

Externen 
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Welke functies worden binnen het collectief onderscheiden? 

De bestuursfuncties binnen onze coöperatie bestaan momenteel uit: 

- Voorzitter 

- Secretaris  

- Penningmeester 

- Algemeen bestuurslid 

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt toe aan individuele bestuurders. 

Bestuursleden hebben een aansturende verantwoordelijkheid voor verschillende 
werkprocessen en de aan hun organisatie verbonden uitvoerende medewerkers. Op dit 
moment hebben we als uitvoerende functies:  

- Projectleider / Ecologisch expert: aansturing door het Bestuur 

- Veldcoördinator ANLB, aansturing door projectleider 

- Medewerker financiën, aansturing door penningmeester 

- Bijlagen:  

- De profielen voor het bestuur zijn beschreven in Bijlage 3 

- De functieprofielen zijn opgenomen in de Bijlage 4. 

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

Het bestuur heeft een bestuurdersaansprakelijkheid verzekering afgesloten bij Interpolis via 
de Rabobank Utrechtse Heuvelrug (Polis ter inzage). 

Vast aanspreekpunt voor betaalorgaan 

De projectleider / ecologisch expert 

Vast aanspreekpunt voor deelnemers 

Veldcoördinator ANLB 

 Mandaten binnen het collectief 1.3

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

Veldcoördinator ANLB en de Financiële medewerker hebben hiervoor mandaat van het 
volledige bestuur nodig. Voor het invoeren en wijzigen van gegevens in de perceelregistratie 
geldt tevens een mandaat/ goedkeuring van de betreffende deelnemer. 

De Veldcoördinator ANLB bereidt inhoudelijke kant registratie voor, de financiële 
medewerker neemt de data op in het systeem voor definitieve registratie c.q. betaling na 
goedkeuring van de penningmeester. 
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E.e.a. is uitgewerkt in bijlage 1. 

Mandaat voor het uitvoeren van betalingsopdrachten. 

Betaalopdrachten kunnen alleen worden verstrekt in het kader van de goedgekeurde begroting 
en nooit door één medewerker. Betaalopdrachten worden klaargezet door een daartoe 
gemandateerde medewerker (medewerker financiën). Een tweede handtekening van de 
penningmeester is noodzakelijk. E.e.a. is vastgelegd bij de bank en geregeld via de uitgifte en 
autorisatie van bankpassen. 

Alle betrokken medewerkers kunnen uit hoofde van hun taken facturen aanleveren en 
verzoeken om te factureren neerleggen bij de medewerker financiën, al dan niet langs 
elektronische weg. 

Mandaat voor het uitvoeren van schouw. 

De leden van de schouwcommissie met eventuele 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 Veldcoördinator ANLB mag daarbij aanwezig zijn. 

De schouw wordt uitgevoerd door de schouwcommissie, samengesteld uit een lid van het 
Bestuur, een externe partij en een afgevaardigde van de deelnemers. 

De Veldcoördinator ANLB heeft een toelichtende rol en stelt het verslag op van de schouw. De 
Veldcoördinator ANLB is geen lid van de schouwcommissie. 

Mandaat voor het opleggen van sancties n.a.v. de schouw en het door sanctioneren van sancties 
vanuit de subsidieverstrekker 

De Projectleider heeft van het Bestuur 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 schouwcommissie stelt een advies op aan het Bestuur. Het bestuur besluit vervolgens wat 
er met dit advies wordt gedaan en geeft opdracht aan de projectleider om eventuele 
maatregelen door te voeren, conform het mandaat. 

Mandaat voor het ondertekenen van de intentieverklaring voorintekening. 

De secretaris heeft mandaat om namens het Bestuur een intentieverklaring voorgenomen beheer 
tijdens de voorintekening te ondertekenen. 

De secretaris van het bestuur. 

Mandaat voor het ondertekenen van het contract (toevoegen) 

De tekenbevoegdheid voor het contract ligt conform de statuten bij twee bestuursleden.  
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Mandaat voor het onderteken voor een tussentijdse wijziging in de beheerafspraken 

De Veldcoördinator ANLB heeft mandaat om kleine wijzigingen in de deelnemerscontracten 
aan te brengen voor zover die betrekking hebben op het lopende jaar, ecologisch verantwoord 
zijn en geen verhoging van de beheerkosten met zich meebrengen. Een en ander op 
voorwaarde dat deelnemer instemt met de wijziging. Dit is altijd een tweezijdig wijzigen van 
contracten, passend binnen de gebiedsaanvraag. 
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Interne audit en klachten  
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2 Interne audit en geschillen 

 Kwaliteitsborging met interne audit 2.1

De statuten van de C.V. voorzien in het instellen van een auditcommissie. Deze zal op 
voordracht van het bestuur worden benoemd tijdens de algemene ledenvergadering en brengt 
via het bestuur verslag uit aan de ALV. Het huidige reglement omvat de opdracht: het juiste 
gebruik van het Kwaliteitshandboek aan de hand van de checklist.  

Het reglement zoals hieronder genoemd is in de ALV op 12-4-2017 aangepast en vastgesteld. 
De leden van de auditcommissie zijn op deze ALV benoemd. 

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE COOPERATIEVE VERENIGING COLLECTIEF 
DELTAPLAN LANDSCHAP U.A. CONFORM ARTIKEL 13.4 VAN DE STATUTEN 

Het bestuur draagt aan de algemene ledenvergadering de taken, samenstelling en bemensing 
van de auditcommissie voor. 

1 De leden van de auditcommissie kunnen zijn: 

 Lid van het bestuur 

 Lid of deelnemer van de coöperatieve vereniging 

 Een daartoe geschikte persoon uit de organisatie(s) onder de deelnemers 

 Een externe deskundige 

2 Uitgesloten van lidmaatschap van de auditcommissie zijn: 

 Werknemers van de coöperatieve vereniging 

 Werknemers van de organisatie(s) van de bestuursleden 

3 De auditcommissie bestaat uit tenminste twee en ten hoogste vijf leden 

4 De auditcommissie benoemt uit haar midden een voorzitter en draagt zorg voor de 
verslaglegging. De auditcommissie adviseert aan het bestuur.  

5 De auditcommissie heeft het recht om haar adviezen bindend voor te dragen aan de 
voorzitter en de secretaris ter agendering op de algemene ledenvergadering. 

6 De audit die de auditcommissie moet uitvoeren staat vermeld in de checklist Interne audit 
van SCAN, die aan de auditcommissie ter beschikking wordt gesteld. 

7 De auditcommissie komt tenminste eenmaal per jaar bijeen en zo vaak als nodig is. 

8 Vergaderingen worden geagendeerd, er wordt een verslag opgemaakt en de follow up 
wordt bewaakt door de projectleider. De penningmeester neemt deel aan de vergaderingen 
ter zake van de administratieve processen, maar maakt geen deel uit van de commissie. 

9 De auditcommissie doet afzonderlijk verslag in het jaarverslag. 

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12-4-2017 

 

Ondertekend door voorzitter en secretaris. 

 

2.1a Hoe wordt gewerkt met de interne audit? 

Wanneer wordt de interne audit uitgevoerd: 

AO: 
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De interne audit is erop gericht zelf te borgen dat het Collectief Deltaplan zich zal houden aan 
de procedures en eisen die in het kwaliteitshandboek voor collectieven zijn vastgelegd. Deze 
interne audit vindt jaarlijks plaats in de periode april - mei. Hiervoor wordt de checklist 
Interne audit van SCAN als leidraad gevolgd zoals deze ook wordt uitgevoerd door de stichting 
Certificering. 

  

Wie is verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van de interne audit: 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van interne audits door zowel de 
auditcommissie en de schouwcommissie en het doen van verslag aan de ALV 

Door wie wordt de interne audit uitgevoerd: 

Zie hierboven 

Hoe wordt de interne audit uitgevoerd? 

Zie hierboven onder ‘ wanneer wordt interne audit uitgevoerd’. Hierin is ook uitgewerkt hoe 
en door wie. 

Hoe worden de resultaten doorgevoerd ter verbetering van de organisatie: 

De leer- c.q. verbeterpunten naar aanleiding van de interne audits en de besluiten voor wijzigingen 
in de praktijk, worden doorgevoerd in de (werk)organisatie 

Opties: 

 Na afloop volgt altijd een bespreking met het Bestuur en de projectleider van het collectief 
over de bevindingen en resultaten. Besproken (en vastgelegd) wordt hoe wijzigingen 
doorgevoerd worden in de praktijk, wie waarvoor verantwoordelijk is en er wordt 
geëvalueerd of de wijzigingen het gewenste resultaat opleveren. 

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

 Aanvullend op bovenstaande opties: in een persoonlijk gesprek met de personen binnen het 
collectief die te maken krijgen met de wijzigingen wordt toegelicht hoe hun werkwijze 
wordt aangepast en hoe dat wordt geëvalueerd. 

Hoe worden de resultaten van de interne audits vastgelegd in het administratieve systeem? 
Beoordeel daarbij ook of de wijzigingen gevolgen hebben voor het kwaliteitshandboek. Wie 
voert deze wijzigingen door? 

De wijzigingen worden waar het betreft financieel/organisatorisch/administratief doorgevoerd 
door de Medewerker Financiën onder leiding van de penningmeester.  

Indien noodzakelijk zal het Kwaliteitshandboek worden aangepast. 

Andere wijzigingen die noodzakelijk worden geacht betreffen over het algemeen ook de 
inhoud van de contracten. Wijzigingen in contracten kunnen slechts worden doorgevoerd met 
volledige medewerking van betrokken partijen. Wijzigingen worden juridisch bindend 
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vastgelegd. 

 Geschillenprocedure 2.2

Waarom heeft een collectief een geschillenprocedure? Klik hier 

2.2a Hoe ziet de geschillenprocedure er uit? 

Geef aan hoe het collectief haar interne geschillenprocedure heeft ingericht 

Zie reglement geschillencommissie. We maken onderscheid tussen klachten en geschillen. Een 
klacht kan opgelost worden middels een klachtenprocedure zoals weergegeven in bijlage 5 . Is er 
geen bevredigende oplossing dan is de in de klachten procedure genoemde mediator de in te stellen 
geschillencommissie conform het reglement zoals hieronder weergegeven. 

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

Op de website is een klachtenreglement opgenomen welke door de ALV is vastgesteld. 

Wie is binnen het collectief verantwoordelijk voor de afhandeling van geschillen? 

Het bestuur is conform het door de ALV vastgestelde klachtenreglement verantwoordelijk voor 
de afhandeling van geschillen.  

Mocht er, gelet op het aantal geschillen, behoefte bestaan aan een meer structurele 
organisatie, dan zal een geschillencommissie worden ingesteld. In de standaardcontracten 
wordt de geschillenprocedure opgenomen.  

Afhandeling van geschillen kan niet in de plaats treden van eventuele gerechtelijke 
procedures. 

Hoe borgt het collectief de objectiviteit en onafhankelijkheid van deze geschillencommissie? 
Zie reglement geschillencommissie.  

De geschillencommissie bestaat uit een door de C.V. aan te wijzen persoon, al dan niet uit het 
midden van een der commissies, afhankelijk van de aard van het geschil, een persoon aan te 
wijzen door de betrokken partij en een onafhankelijk voorzitter met specifieke kennis, 
juridisch dan wel ecologisch. 

REGLEMENT VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE VAN DE COOPERATIEVE VERENIGING COLLECTIEF 
DELTAPLAN LANDSCHAP U.A. CONFORM ARTIKEL 13.4 VAN DE STATUTEN 

1 Het bestuur draagt aan de algemene ledenvergadering de taken, samenstelling en 
bemensing van de geschillencommissie voor. 

2 De leden van de geschillencommissie kunnen zijn: 

 Lid of deelnemer van de coöperatieve vereniging 

 Leden van het bestuur 

 Een daartoe geschikte persoon uit de organisatie(s) onder de deelnemers 

 Een externe deskundige met juridische kennis. 

http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763509/2_2.html
http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763509/2_2.html
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 Een relevant lid van een commissie 

3 Uitgesloten van lidmaatschap van de geschillencommissie zijn: 

 Werknemers van de coöperatieve vereniging 

 Werknemers van de organisatie(s) van de bestuursleden 

4 De geschillencommissie bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden 

5 De geschillencommissie benoemt uit haar midden een voorzitter. De secretaris / 
secretaresse fungeert als secretaris van de commissie en heeft tot taak agendering, 
verslaglegging en follow-up van de vergaderingen, maar ook de organisatie van 
dossiervorming ter behandeling van een geschil. 

6 De geschillencommissie neemt niet zelfstandig besluiten maar adviseert aan het bestuur 
waar het diens zelfstandige bevoegdheden en verantwoordelijkheden betreft. 

7 Een geschil kan worden aangedragen door een deelnemer/contractant, de auditcommissie, 
de schouwcommissie of het bestuur 

8 De geschillencommissie beziet in eerste instantie of een geschil schriftelijk dan wel 
mondeling dient te worden afgehandeld en neemt hierbij de juridische aspecten in 
ogenschouw m.b.t. het afgesloten contract, de subsidiebepalingen en/of financiële zaken. 
Vervolgens wordt beoordeeld of het geschil ecologische waarden dan wel andere 
landschappelijke waarden betreft en of de doelstellingen van de coöperatieve vereniging 
worden/zijn nageleefd. 

Voor mondelinge afhandeling wordt gekozen indien uit de voorliggende stukken zonder nadere 
toelichting geen uitsluitsel geven. 

9 De geschillencommissie komt bijeen zo vaak als nodig is. 

Voor de behandeling van mondelinge geschillen kunnen partijen worden uitgenodigd en 
gehoord. 

10 De geschillencommissie doet afzonderlijk verslag in het jaarverslag. 

11 De zittingsperiode van de geschillencommissie is maximaal 6 jaar. Daarna wordt bezien of 
her herbenoeming zal plaatsvinden na evaluatie van het functioneren van de commissie en 
de afzonderlijke leden. 

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering d.d. 22 april 2015 

Ondertekend door voorzitter en secretaris. 
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Administratie & 
Financieel beheer  
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3 Administratie & Financieel beheer 

 Het administratief beheer systeem 3.1

Welk administratief beheersysteem wordt door het collectief gebruikt? 

Het administratieve beheersysteem is het door SCAN geleverde ICT pakket. De financiële 
administratie wordt bijgehouden in een boekhoudpakket. 

 Uitvoering administratie 3.2

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

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

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële en administratieve beheer conform 
het bestuursreglement. Zie voorts de functieprofielen 

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

Zie mandatering en onder ‘onderscheiden functies in het collectief’: 

 Deelnemersregistratie/relatiebeheersysteem (Veldcoördinator ANLB); 

 Financiële administratie (penningmeester en medewerker financiën); 

 Beheerregistratie op perceelniveau (Veldcoördinator ANLB) 

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

Niet van toepassing 

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

 Het financiële en administratieve beheer wordt uitgevoerd door VNC onder uiteindelijke 
goedkeuring van de penningmeester 

Anders 

Zoals hierboven al aangegeven wordt de uitvoering neergelegd binnen de systematiek van de 
drie initiërende organisaties (Louis Bolk Instituut, Werkgroep Grauwe Kiekendief, Vereniging 
Nederlands Cultuurlandschap).  

De eindverantwoordelijkheid voor de financiële administratie ligt bij het Collectief. 
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Geef ook aan hoe wordt gezorgd voor back-ups van deze systemen/ informatie 

Er wordt gebruik gemaakt van het ingebouwde back-up SCAN systeem, en van de backup-
systematiek van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Dit betreft een beveiligde server 
met dagelijkse backups van mail en werkdocumenten. 

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

- Ondertekenen van de contracten 

- Indienen gebiedsaanvraag 

- Geschillen- of klachtenprocedure 

- Schouwprocedure 

- Bepalen van sanctiemaatregel 

- Wijziging beheerplan 

Bij opdrachtverlening en betalingen kan het bestuur binnen de begroting en het jaar-
/werkplan- mandaat verlenen aan een medewerker. 

Contracten met de deelnemer worden ondertekend door twee bestuurders. De 
penningmeester is verantwoordelijk voor betalingen en opdrachtverlening binnen begroting en 
werkplan. 

 

Tot welk bedrag zijn zelfstandige betalingen door de medewerker gelimiteerd? 

 Niet van toepassing. 

Beschrijf de werkwijze m.b.t. betalingen 

Via het SCAN systeem wordt bepaald welke deelnemer recht heeft op welke vergoeding op 
basis van de afgesloten contracten. Voorafgaand aan de betaling wordt een controle 
uitgevoerd op eventuele wijzigingen of kortingen door de Veldcoördinator ANLB. De betalingen 
zelf worden daarna gecontroleerd door de financiële medewerker en uiteindelijk verricht door 
de penningmeester.  

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

De CV volgt de vastgestelde werkwijze van RVO en stemt hiermee af. De projectleider zorgt 
ervoor dat de perceelsregistratie op gezette momenten wordt ‘bevroren’. Op die momenten 
kan de veldcoördinator ANLB niets (meer) wijzigen. Alleen de projectleider kan dan nog 
wijzigingen aanbrengen, op verzoek van veldcoördinator ANLB  Zo ook het last-minute beheer 
en pakketten als ruige mest. De perceelsregistratie wordt in ieder geval bevroren in de 
volgende periodes: - 2 weken vóór het indienen van de gebiedsaanvraag (dit is afhankelijk van 
de openstellingsdatum van de provincie) tot de beschikking van de gebiedsaanvraag ( is 
afhankelijk van de besluitvorming van de provincie) –  

En op 15 december vooraf aan het betreffende beheerjaar. 
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Accountantscontrole 

Hoe vaak en hoe vindt de accountantscontrole plaats (welke onderdelen gecontroleerd en 
vanaf welk bedrag? 

De (jaarlijkse) accountantscontrole vindt plaats op de gehele exploitatierekening, zonder 
uitzondering. Speciale aandacht zal worden besteed aan de administratieve organisatie, vooral 
ook deze neergelegd in het ICT systeem, en het contractenregister met specifieke aandacht op 
de juiste en juridisch correcte doorvoering van wijzigingen en de archivering daarvan. 

3.2b Wat wordt gearchiveerd in het administratieve beheersysteem van 
het collectief? 

Let op: de voor het Programma van Eisen verplichte documenten zijn vooraf ingevuld.  
Aanvullende stukken optioneel toe te voegen. 

Soort document Hoe lang bewaren Print of digitaal  Wie archiveert? 

Alle originele stukken m.b.t. 
de gebiedsaanvraag 

7 jaar na laatste 
betaling 

Origineel in print en 
voorzien van originele 
handtekening + 
digitaal 

projectleider 
/ecologisch expert 

Lijst met deelnemers 7 jaar na laatste 
betaling 

digitaal veldcoördinator 
ANLB 

Deelnemerscontracten 7 jaar na laatste 
betaling 

Origineel in print en 
voorzien van originele 
handtekening + 
digitaal 

veldcoördinator 
ANLB 

GIS gegevens m.b.t. 
contracten 

7 jaar na afloop 
contracten 

origineel en op kaart veldcoördinator 
ANLB 

Mutaties in beheercontracten Idem print veldcoördinator 
ANLB 

Mutaties in beheer t.o.v. 
gebiedsaanvraag (vooraf!) 

7 jaar print en kaart veldcoördinator 
ANLB 

Resultaten interne audits 7 jaar digitaal projectleider 
/ecologisch expert 

Betalingsopdrachten 7 jaar digitaal via 
boekhouding en 
bankgegevens 

financieel 
medewerker 

Accountantscontrole 7 jaar na laatste 
betaling 

print financieel 
medewerker 

Gebiedsaanvraag incl. 
onderliggende stukken 

7 jaar na laatste 
betaling 

Origineel in print en 
voorzien van originele 
handtekening + 

projectleider 
/ecologisch expert 
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digitaal 

Betaalverzoek 7 jaar na laatste 
betaling 

Printversie moet zijn 
ondertekend door 
bestuur: iemand die in 
rechte het collectief 
vertegenwoordigt 

Archivering: 
projectleider; 
ondertekening: 
penningmeester. 

Schouwverslagen tenminste 7 jaar digitaal projectleider 
/ecologisch expert 

Resultaten en planning 
beheermonitoring 

tenminste 7 jaar digitaal  projectleider 
/ecologisch expert 

Alle andere stukken, zoals 
agenda’s, stukken en 
verslagen  
bestuursvergaderingen en 
ALV, dan wel verslagen van 
de commissies en ter zake 
van geschillen 

conform de 
wettelijke regels 

digitaal projectleider 
/ecologisch expert 

 Betaling deelnemers 3.3

Wat wordt betaald aan de deelnemers en wanneer?  

3.3a Hoe wordt uitbetaling aan de deelnemers verricht? 

Let op: de voor het Programma van Eisen verplichte onderdelen zijn vooraf ingevuld.  
Aanvullende stukken zijn optioneel toe te voegen. 

Met behulp van het SCAN ICT systeem kan jaarlijks bepaald worden op welke vergoeding elke 
deelnemer op basis van het uitgevoerde beheer recht heeft. Hierbij wordt rekening gehouden met 
eventuele korting als gevolg van uitkomst klachtenprocedure en/of geschillen. De uiteindelijke 
beheervergoeding wordt vastgesteld door de financieel medewerker in samenwerking met de 
Veldcoördinator. Hiervoor wordt ook de perceelregistratie bevroren voor alle medewerkers behalve 
de projectmedewerker. 

De betalingsopdracht bestaat uit de volgende onderdelen: 

De betalingsopdracht wordt opgesteld met behulp van het SCAN ICT- systeem. Onderstaande punten  
worden tenminste opgenomen:  
  Naam begunstigde 

 Adres begunstigde 

 KVK nummer óf BIN/BSN nummer begunstigde 

 IBAN-rekeningnummer begunstigde 

 Het bedrag dat overgemaakt dient te worden 

 De termijnen van betalingen (indien van toepassing) 

 De prestaties conform achterdeurafspraak waarvoor de betalingen worden verricht 
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 De naam en handtekening van de de penningmeester 

 Verwijzing naar contract, bijvoorbeeld nummer 

Wanneer wordt uitbetaald aan de deelnemers? 

Op basis van de betalingsopdrachten (per deelnemer) kan de daadwerkelijke betaling worden 
uitgevoerd. Zodra de betalingsrun klaar wordt gezet (in samenwerking met projectleider) zal 
de bestuurder die verantwoordelijk is voor financiën akkoord dienen te geven alvorens tot 
definitieve betaling over te gaan. Betaling vindt plaats uiterlijk één maand na uitbetaling door 
RVO. Normaliter vindt de uitbetaling door RVO plaats in januari binnen één maand na afloop 
beheerperiode. Er wordt dan ook gestreefd naar uiterlijke uitbetaling in de maand februari na 
afloop beheerperiode (31 december).  

Hoe wordt de deelnemer geïnformeerd over de uit te keren uitbetaling? 

De deelnemers krijgen emailbericht van de uit te voeren betalingsopdracht. 

Wie is verantwoordelijk voor uitbetaling aan de deelnemers? (zie ook paragraaf algemene 
uitbetalingen) 

Uiteindelijk is de penningmeester daarvoor verantwoordelijk. Zie procedure. 

Hoe wordt jaarlijks een totaaloverzicht gemaakt van alle betalingen per gecontracteerde 
deelnemer? 

Door de financieel medewerker wordt een totaaloverzicht gemaakt met alle individuele 
deelnemers. Hierin zijn alle betalingen per deelnemer opgenomen. Het SCAN Office systeem 
voorziet in de mogelijkheid hiertoe. Het overzicht wat tevens benut kan worden ten behoeve 
van de uiteindelijke betalingsrun wordt in de maand januari, na afloop beheerperiode, 
opgesteld. 

 Het betaalverzoek en de verantwoording van het betaalverzoek 3.4

Het betaalverzoek bij RVO wordt in de openstellingsperiode (1 april – 15 mei) ingediend door 
de projectleider en na akkoord van de penningmeester. De projectleider zal het betaalverzoek 
voorbereiden (SCAN ICT – systeem) op basis van de gegevens afkomstig uit de voorintekening 
via de Veldcoördinator ANLB. 

3.4a Hoe wordt het betaalverzoek ingediend en door wie? 

Wie is verantwoordelijk voor het voorbereiden? 

De projectleider is verantwoordelijk voor het voorbereiden van het betaalverzoek aan het 
betaalorgaan, in ons geval per provincie. De penningmeester accordeert deze lijst en 
ondertekent het verzoek namens de coöperatieve vereniging, op basis van een daartoe 
genomen bestuursbesluit waarbij hij/zij gemandateerd wordt dit te doen. 
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Wie is verantwoordelijk voor het accorderen? 

Zie boven 

Hoe wordt vastgelegd dat goedkeuring is gegeven en waarop goedkeuring is gegeven? 

ondertekening van de lijst door de penningmeester 

Wanneer wordt het betaalverzoek ingediend? 

Op dit moment moet worden afgewacht wat de afzonderlijke provincies in hun 
subsidieverordening/regeling/beschikking in dit verband zullen opnemen. De praktijk leert dat 
in de zomer een betaalverzoek kan worden ingediend.  

Wie is verantwoordelijk voor het indienen? 

De penningmeester. 

Wie is verantwoordelijk voor het voorbereiden? 

projectleider in afstemming met de penningmeester 

Wie is verantwoordelijk voor het accorderen? 

penningmeester 

Hoe wordt vastgelegd dat goedkeuring is gegeven en waarop goedkeuring is gegeven? 

Ondertekening door de penningmeester en parafering op de bijbehorende lijst. 

Wanneer wordt het betaalverzoek ingediend? 

Zoals overeengekomen in de subsidiebeschikking(en) 

Wie is verantwoordelijk voor het indienen? 

De  penningmeester namens het bestuur. 

Eventuele stukken die meegestuurd worden ter onderbouwing van het betaalverzoek? 

De stukken die gevraagd worden in de subsidiebeschikking(en) en in ieder geval de lijst met 
contracten, de overeengekomen wijzigingen, de verplichte vergoedingen, eventuele sancties 
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en de financiële gevolgen daarvan. 

Hoe wordt onderbouwd? 

 Hoe wordt bepaald hoe op gebiedsniveau de samenhang in beheerpakketten t.b.v. de 
soorten in de leefgebieden is bereikt? 

Aan de hand van deelname bereidheid, participatiegraad in aaneengesloten gebieden 
en omvang van natuurbeheermaatregelen op bedrijfsniveau ter ondersteuning van 
ecologische doelen op landschapsschaal. Vanzelfsprekend wordt e.e.a. in relatie 
gebracht met de te realiseren doelsoorten. 

 Hoe worden verbeteringen in de toepassing van beheerpakketten doorgevoerd? Zie 
schouw en te doorlopen proces. 

Lerend beheren, kennis delen en uitwisselen van praktijk ervaringen zijn essentieel. 

Al onze bevindingen zullen we ook actief inbrengen bij gesprekken met onze 
opdrachtgever, de betreffende provincie. 
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Contracten  
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4 Contracten 

 Deelnemerscontracten 4.1

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

Een deelnemerscontract is een privaatrechtelijk contract van de coöperatieve vereniging met 
een van de leden/deelnemers, die hebben ingetekend op de mogelijkheid een vergoeding te 
ontvangen vanuit de subsidie die ten behoeve van het uitvoeren van nauw omschreven 
werkzaamheden en doelen in het kader van het agrarisch natuurbeheer aan de coöperatieve 
vereniging is verleend via een provinciale beschikking. 

Het contract bevat alle informatie ten aanzien van werkzaamheden en doelen, de wijze 
waarop deze op de agrarische gronden zullen worden uitgevoerd, de samenhang met natuur- 
en landschapsdoelen in het betreffende gebied en de verplichtingen die voortvloeien uit de 
subsidiebeschikking als hiervoor genoemd. 

4.1a Wie sluit de deelnemerscontracten? 

Wie is tekeningsbevoegd voor de deelnemerscontracten 

De Secretaris is tekeningsbevoegd voor de intentieverklaring o.b.v. de voorintekening. De 
intentieverklaring kan eenzijdig worden omgezet in een deelnemerscontract of worden 
gewijzigd dan wel beëindigd door een bestuurder. Twee bestuurders ondertekenen alle 
contracten zoals statutair bepaald. 

Wie bereidt de contracten inhoudelijk voor? 

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

De Veldcoördinator ANLB heeft het contact met de deelnemers en bereidt het 
deelnemerscontract voor middels de voorintekening. Vervolgens wordt een controle 
uitgevoerd op:  

• Gegevens deelnemer. 

• Perceel in juist zoekgebied. 

• Opmerkingen ecologische toets t.a.v. ecologische effectiviteit, samenhang 
maatregelen e.d.  

• Opmerkingen t.a.v. financiële toets.  

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

De bestuurder is verantwoordelijk voor het deelnemerscontract. Als bovenstaande controle 
positief is zal Veldcoördinator ANLB op verzoek van het bestuur de voorintekening omzetten in 
een deelnemerscontract. Bij verbeterpunten worden verwachtingen en mogelijkheden 
onderzocht met de Veldcoördinator ANLB. Deze stemt vervolgens af met de deelnemer voor 
het herzien van de voorintekening. De projectleider / ecologisch expert en de bestuurder 
hebben het eindoordeel en kunnen dus eenzijdig de voorintekening opzeggen bij een 
negatieve beoordeling.  

http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763515/4_1.html
http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763515/4_1.html
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Wie sluit de deelnemerscontracten af? 

We maken gebruik van het aangeleverde modelcontract SCAN.  

4.1b Hoe wordt het contract afgesloten? 

Hoe ziet het deelnemerscontract er uit? 

Wij gebruiken hiervoor het door SCAN ontwikkelde modelcontract.  

Geef aan hoe deelnemerscontracten worden afgesloten: 

Tijdens het veldbezoek (er is dan al duidelijk om welk type of typen beheer het moet gaan 
conform de gebiedsaanvraag) wordt de gehele inhoud van het plan doorgesproken met de 
Veldcoördinator ANLB, die tevoren met de projectleider / ecologisch expert zijn voorstellen 
heeft doorgenomen. De Veldcoördinator is eveneens gewapend met kennis over de andere 
voorwaarden en de vergoedingen. Beide partijen zijn zich ervan bewust dat de juridische 
verplichting eerst wordt aangegaan na ondertekening. 

Het uitgewerkte contract wordt in concept aangeboden (liefst tegelijkertijd met het bezoek) 
en vervolgens voorgelegd aan de projectleider / ecologisch expert die een check uitvoert en 
vervolgens voorlegt aan het bestuur ter ondertekening. Beide worden toegezonden aan de 
deelnemer met het verzoek beide exemplaren te ondertekenen, één terug te zenden en één 
te behouden. Indien er een bedrijfslandschapsplan is toegevoegd, dan wel een andere kaart, 
dient deze apart te worden ondertekend. 

De veldcoördinator houdt bij of en wanneer het ondertekende exemplaar is terugontvangen en 
‘noteert’ dit in het contractenregister. 

Hoe worden de deelnemerscontracten gearchiveerd? 

Zie ook paragraaf 3.2 administratie en hierboven 

Hoe worden wijzigingen in beheercontracten doorgevoerd? 

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

Aanvraag wijziging beheercontracten:  

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

• De Veldcoördinator ANLB gebruikt hiervoor het formulier ‘wijziging beheercontract’.  

• De aanvraag wordt ingediend bij de projectleider.  

• De wijziging wordt geadministreerd door de Veldcoördinator ANLB. 

Beoordeling en doorvoeren wijzigingen:  

• Alleen de Veldcoördinator ANLB kan wijzigingen in beheercontracten doorvoeren.  

• De Veldcoördinator ANLB kan pas wijzigingen doorvoeren in het beheercontract na:  

o Toetsing door projectleider /ecologisch expert (evt. ondersteund door externe expertise) op 
ecologische effectiviteit, samenhang maatregelen en financiële gevolgen, wat leidt tot een 
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wijzigingsadvies  

o Goedkeuring wijzigingsadvies door bestuurder.  

 

• Na goedkeuring wijziging beheercontract zal een wijziging betaalverzoek doorgevoerd 
worden. Hiertoe is op basis van voorgaande goedkeuring nodig van een van de bestuurders 
samen met de penningmeester. De wijzigingen worden door Veldcoördinator gearchiveerd.  

• Wijzigingsverzoeken worden zoveel mogelijk gebundeld en in één keer beoordeeld en 
doorgevoerd in september.  

 Contracten met derden (indien van toepassing) 4.2

  



Coöperatieve Vereniging U.A. Collectief Deltaplan landschap 

pagina 30 van 84 

Wat zijn derden, waarom werkt een collectief met derden en wanneer sluit je een contract op 
met derden? Klik hier voor meer informatie 

Verder streven wij niet naar het afsluiten van arbeidsovereenkomsten, maar werken wij op 
basis van offertes en desgewenst nul uren contracten. 

Het Collectief is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de ANLB2016 en zorgt voor het 
organiseren en uitvoeren van de taken die daaruit voortvloeien. Als voorbeeld: de werkgroep 
Grauwe Kiekendief levert een bestuurslid, maar is niet verantwoordelijk voor de organisatie 
van het collectief. Wel kan zij als derde organisatie worden ingehuurd voor werkzaamheden. 

4.2a Hoe wordt het contract afgesloten en door Wie? 

Afhankelijk van de werkzaamheden of diensten wordt een contract opgesteld, deels bestaand uit 
standaardvoorwaarden, opdat binnen de subsidievoorwaarden en afgesloten deelnemerscontracten 
wordt gehandeld. 

Wie is tekeningsbevoegd voor de contracten met derden? 

 Twee bestuursleden gezamenlijk. 

Wie bereidt de contracten inhoudelijk voor?  
 

Deze contracten worden opgesteld door het bestuur.  

Wie sluit de contracten af? 

Zie hierboven 

Hoe ziet het contract met derden eruit? 

In ons geval is er geen standaardovereenkomst, maar zal maatwerk moeten worden geleverd. 
Dit staat in sommige gevallen los van de procedure agrarisch natuurbeheer. 

Geef aan hoe contracten met derden worden afgesloten: 

Momenteel worden contracten op projectbasis en middels offerte ter ondersteuning van de 
professionalisering afgesloten.  

Hoe worden de contracten met derden gearchiveerd? 

Zie ook paragraaf 3.2 administratie 

http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763518/4_2.html
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Hoe worden wijzigingen in contracten met derden doorgevoerd: 

Zie hierboven; zelfde werkwijze 

4.2b Overzicht derden waar contracten mee zijn afgesloten: 

Overzicht contracten in 2017:     

Naam organisatie (derde) 

 

Organisaties die momenteel ingezet worden: 

1. VNC 

2. Carin Laarman van Laarman Groenadviesbureau en Interim Management. 

In 2015 en 2016 zijn ook andere experts ingehuurd: 

 Lex Roeleveld van Stichting Heg & Landschap (specialist heggenbeheer). 

 Robert Ceelen van Elfenboom (specialist heggenbeheer en Maasheggengebied). 

 Gerald Willemsen en Lars van Peij van Areal (communicatie Maasheggen en 
veldcoördinator ANLB en SCAN en GIS systeem). 

 Contract met VNC, Louis Bolk en Grauwe Kiekendief: Inzet van medewerkers vanuit de 
werkorganisaties. 

 

 

Kernactiviteiten betreffende organisatie (derde) 

  

VNC: natuur- en landschapsbeheer, specialisatie: beheer cultuurhistorisch heggenlandschap 

Werkgroep Grauwe Kiekendief: akkervogels en agrarisch natuurbeheer 

Louis Bolkinstituut: kennisorganisatie m.b.t. natuurinclusieve landbouw. 

Laarman Groenbureau en Interim Management levert ondersteuning bij het indienen, 
afstemmen en opstellen van stukken behorende bij de gebiedsaanvraag ANLB Droge 
Dooradering Maasheggen. En levert een bijdrage aan de aanpassing van het Handboek 
Certificering. 

 

Uit te voeren beheerwerkzaamheden 

Snoeien van de heggen (vanaf 2016) van de deelnemers door VNC. 
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Waarom worden deze beheerwerkzaamheden uitgevoerd door een derde en niet door een 
deelnemer? 

Vanwege specifieke ervaring met het snoeien van de heggen. Wens om de kwaliteit van het 
heggen snoeien te verbeteren. En de eis van de provincie Noord Brabant om de omvorming van 
een grote hoeveelheid knip- en scheerheggen naar struweelhagen te realiseren. In 2016 mocht 
nog 25% van de heggen een knip- en scheerheg zijn. In 2017 mag dat aandeel nog 10% zijn. In 
het verleden was dat percentage meer dan de helft. 

De snoeimethode is ook anders, gericht op het vergroten van het aantal doelsoorten in de 
heggen.  

Hoeveel procent van het totale beheerbudget gaat naar deze organisatie (derde)? 

In 2016 was dit 22% van het beheerbudget voor 1 beheerjaar. Dit percentage wordt afgebouwd 
naar 0% per jaar. De leden gaan ook beheertaken uitvoeren voor de andere deelnemers. Vanaf 
2017 is VNC ook deelnemer geworden.   

Eventueel bovenstaande vijf stappen herhalen als er meerdere ´derden´ zijn. 
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Het beheerplanproces  
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5 Het beheerplanproces 

Onder beheerplan wordt hier verstaan het plan ten behoeve van de uitvoering van 
werkzaamheden door een deelnemer/agrarische ondernemer/grondeigenaar/-gebruiker. 

Daarnaast onderscheidt het collectief de gebiedsaanvraag, uit te brengen aan de provincies 
waarbinnen het werkgebied van het collectief zich bevindt. 

Het collectief hanteert een methode voor maatwerk aan de hand van een bedrijfsnatuurplan: 

1 Inleiding. 

Een agrarische onderneming is gericht op een efficiënte bedrijfsvoering voor zowel de 
productie van commerciële gewassen als bij voorkeur ook met betrekking tot de ‘productie’ 
van natuur- en landschapswaarden. 

Daarvoor is het noodzakelijk dat beide soorten opbrengsten maximaal op elkaar afgestemd 
zijn, zowel ruimtelijk als in relatie tot de werkfilm. 

2 Beleid 

Hoewel de overheid gehouden is de doelen voor natuur- en landschapsontwikkeling, -herstel 
en beheer vast te stellen, met procedures die betrokkenheid van streek en belanghebbenden 
recht doen, zijn er inmiddels lands dekkend plannen opgesteld. 

Sommige van de doelen en maatregelen zijn bindend voor burgers (en ondernemers), via wet- 
en regelgeving en bestemmingsplannen, sommige zijn zelfbindend voor overheden. 

Deze zelfbinding komt onder meer tot uitdrukking in subsidievoorwaarden en –beschikkingen. 

3 Natuur- en Landschapsbeheer 

In het landelijk gebied wordt natuur- en landschapsbeheer uitgevoerd via de daarvoor 
bestemde Natuurbeheerplannen in gebieden waar deze als hoofdfuncties zijn vastgelegd en 
bestemd. 

In het agrarisch cultuurlandschap wordt door middel van subsidieregelingen getracht de 
nevenfunctie natuur- en landschap te bewerkstelligen. 

Hoewel de hoofdlijnen van het gewenste beheer en de resultaten daarvan vastliggen, bestaat 
er ruimte voor een bottom-up benadering, waarbij een zekere mate van keuzevrijheid bestaat 
voor de grondeigenaar/-gebruiker om een eigen invulling te geven aan de realisering van deze 
hoofdlijnen, juist met het oog op de hiervoor genoemde efficiency. 

4 Het bedrijfsnatuurplan. 

Vanuit de constatering dat een zekere mate van vrijheid in relatie tot overheidsdoelen en 
ondernemersverantwoordelijkheid bestaat, is het instrument landschapsbedrijfsplan 
ontwikkeld, in het kader van het agrarisch natuurbeheer eenvoudig om te vormen tot een 
bedrijfsnatuurplan. 

Dit is als volgt te omschrijven. 

Vanuit de gebiedsaanvraag (gebaseerd op voorintekening en belangstellingregistratie), die 
uitgaat van het Natuurbeheerplan van de provincie en het betreffende bestemmingsplan, 
worden mogelijke typen beheer afgeleid, uitgewerkt in landschapselementen met gewenst 
beheer, dan wel typen gewenste soorten, uitgewerkt op maatregelenniveau. Het 
oppervlaktebeslag, de kosten en de vergoedingen zijn hierbij in beeld gebracht en 
beschikbaar. 

De Veldcoördinator ANLB heeft deze typen bij zich bij zijn overleg met de 
grondeigenaar/gebruiker en gaat samen met hem het veld in om te bezien waar welk element 
dan wel welk beheer kan worden toegepast. 

Samen gaan zij aan de slag om dit uit te werken tot een zo samenhangend mogelijk netwerk, 
dan wel een zo groot mogelijke aansluiting bij de omgeving. 

De ondernemer kan direct inschatten welke invloed dit zal hebben op zijn bedrijfsvoering. 
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Na overeenstemming wordt een en ander op kaart gezet en worden de voorwaarden en 
vergoedingen uitgeschreven. 

5 Contract 

Het hierboven omschreven plan maakt deel uit van het contract dat met de coöperatieve 
vereniging Collectief Deltaplan Landschap wordt gesloten, dient als basis voor de betalingen, 
maar ook voor de schouw en de controles. 

 Voorintekening 5.1

Voorintekening heeft het karakter van een belangstellingsregistratie voor deelname aan de 
uitvoering van het agrarisch natuurbeheer. 

Wie organiseert de voorintekeningsbijeenkomsten? 

Er wordt een openbare oproep gedaan in de plaatselijke krant en op de website van het 
collectief. Naar aanleiding van de reacties daarop worden er keukentafelgesprekken gevoerd 
met belangstellenden.  

Daarnaast worden potentiele deelnemers in het Maasheggengebied actief benaderd. 

In de praktijk blijkt dat een persoonlijke benadering belangrijk zijn voor succesvolle 
deelname. Deze aanpak heeft in de praktijk veel leden en deelnemers opgeleverd. 

Welke gebiedspartijen worden hierbij betrokken? 
(Denk ook aan terreinbeheerders) 

Grondeigenaren en –gebruikers,  de gemeente Boxmeer, Staatsbosbeheer, Stichting 
Landschapsbeheer Boxmeer (Slabox), Brabants Landschap, indien relevant de federatie 
particulier grondbezit (FPG) en niet aangesloten particuliere grondeigenaren, gemeente(n), 
waterschap en eerdergenoemde regionale collectieven. 

Hoe is bepaald wat het meest geschikte niveau voor afstemming van de beheerpakketten voor 
de voorintekening is binnen een gebied? 

Provincies hebben keuzes gemaakt in de open te stellen beheerpakketten en daarbij 
behorende te realiseren en te versterken doelsoorten. Wij richten ons bij deze doelsoorten en 
beheerpakketten op bijbehorende deelnemers die middels beheer een bijdrage kunnen en 
willen leveren aan de ecologische eisen die doelsoorten stellen aan leefgebieden met 
aandacht voor zoveel mogelijk aaneengesloten gebieden.  

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

 

Zie beschrijving Organiseren van voorintekenbijeenkomsten. 

De mogelijkheid tot intekening wordt aangekondigd in streek- en of huis aan huisbladen. 
Verder wordt gebruik gemaakt van de website, free publicity, persberichten. 
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Eind 2016 – na twee jaar ANLB- blijkt dat het meest effectieve methode is: oproep in 
plaatselijke krant plaatsen en op de website van het collectief en vervolgens met elke 
potentiële deelnemer een gesprek voeren.  

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

 

1: Van de potentiële deelnemers zelf door gerichte acquisitie. 

2: Door contact te leggen en samen te werken met de lokale overheden zoals gemeentes en 
waterschappen en terreinbeherende organisaties in het betreffende gebied.  

Hoe beoordeelt het collectief het aanbod op kwaliteit en hoe stuurt het collectief op gewenste 
beheerkwaliteit? 

Let op: het gaat hier om een beschrijving van hoe het collectief het proces vormgeeft: de 
inhoudelijke onderbouwing gebeurt niet in het kwaliteitshandboek. 

Opties voor te nemen stappen: 

1 Vooraf het streefbeeld/ de beheerstrategie van het collectief bepalen. 

2 Dit streefbeeld/ deze beheerstrategie goed aan de potentiele deelnemers uitleggen. 

3 Aan de hand van de kansenkaart de mogelijkheden voor het beheer bespreken. 

4 Eventueel aanvullende scholing vaststellen en afspraken over het volgen hiervan maken 
(zie ook hoofdstuk 8). 

Vanuit het natuurbeheerplan van de provincie wordt de gebiedsaanvraag opgesteld. Vanuit de 
gebiedsaanvraag worden mogelijkheden geselecteerd voor de invulling van het 
bedrijfslandschaps / natuurplan. Deze mogelijkheden zijn overzichtelijk opgebouwd uit: 
gewenste doelen, maatregelen/werkzaamheden, mogelijke inpasbaarheid in de agrarische 
werkfilm en de bijbehorende vergoeding. Een en ander wordt ook op kaart aangegeven. In de 
gebiedsaanvraag wordt al rekening gehouden met de samenhang met omliggende 
natuurgebieden, eventuele waterdoelen en de samenhang van maartregelen en doelen ten 
behoeve van de vorming van een netwerk, dat de te bereiken biodiversiteit kan 
maximaliseren. 

  

Hoe worden de resultaten van de bijeenkomst vastgelegd en teruggekoppeld aan de deelnemers 
en de betrokken gebiedspartijen? 

Deelnemer aan een bijeenkomst zullen een presentielijst moeten tekenen waarop hun (e-mail) 
adresgegevens worden genoteerd en krijgen een verslag toegezonden.  

 Opstellen concept beheerplan en beheerplan 5.2

Ons collectief hanteert het bedrijfslandschaps/natuurplan als instrument om het beheer, de 
maatregelen en voorzieningen, evenals de vergoedingen worden beschreven. In het 
onderstaande wordt uitgegaan van het beheerplan volgens de definitie van het collectief. 
Vervolgens is een beschrijving van de gebiedsaanvraag opgenomen. 
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Wie stelt het beheerplan op (is eindverantwoordelijk)? 

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het opstellen van het beheerplan, afgeleid en 
invulling gevende aan het provinciale beheerplan. Het bestuur maakt daarbij gebruik van 
specifieke kennis van medewerkers bij VNC, Louis Bolk en Werkgroep Grauwe Kiekendief 
aangevuld met kennis van Stichting Heg&Landschap en Carin Laarman van Laarman 
Groenadviesbureau. De laatste is voor het collectief penvoerder geweest.  

Wat zijn belangrijke beslismomenten bij de totstandkoming van het beheerplan? 

Deelname bereidheid onder boeren en agrarische grondgebruikers, samenhang in 
beheermaatregelen, concurrerende vergoedingen, mate van aaneengesloten zijn van 
individuele plannen, hoogte van de vergoedingen, wel of niet mogelijkheid om functie 
combinaties te kunnen maken met vergroening eerste pijler, etc.  

Welke externen worden hierbij betrokken en op welke manier? 

Benoem welke organisatie en welke input daarvan wordt gevraagd en hoe zij worden 
betrokken om tot afstemming en overeenstemming te komen’. Het beheerplan is opgesteld bij 
het opstellen van de gebiedsaanvraag. De initiërende organisaties hebben voldoende kennis in 
huis om een dergelijk plan te kunnen opstellen. De Veldcoördinator ANLB en de projectleider 
/ ecologisch expert kunnen collega’s uit hun organisaties raadplegen, en bepalen of zij nadere 
input vanuit de kennisnetwerken waaraan zij deelnemen, noodzakelijk of wenselijk is. 

Hoe wordt de samenhang in de beheerpakketten getoetst en wordt beoordeeld of dit voldoet 
aan de voorwaarden uit het provinciale natuurbeheerplan? 

De samenhang is getoetst in de gebiedsaanvraag, en dat is uitgangspunt bij het voorstellen van 
maatregelen en voorzieningen in het bedrijfslandschaps/-natuurplan. De opstellers van dit 
plan zijn met de procedure bekend. 

Bij een geautomatiseerd systeem: welk? Er is geen geautomatiseerd systeem voor, omdat wij 
uitgaan van maatwerk. 

Hoe wordt de ruimtelijke samenhang beoordeeld in relatie tot de meeste actuele veldgegevens 
van de verspreiding van de doelsoorten? 

De meest actuele gegeven worden verzameld ten behoeve van het opstellen van de 
gebiedsaanvraag. Geïnventariseerd wordt welke PGO actief is in het betrokken gebied en 
bezien zal worden of er bijvoorbeeld dispersiemodellen voor de doelsoorten aanwezig zijn. 

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

De wijze waarop wij het instrument bedrijfslandschaps/natuurplan hanteren kan een oplossing 
bieden, omdat wij rekening houden met de agrarische bedrijfsvoering en met de potentiele 
deelnemer in het veld overleggen. 

Wij hebben een kwalitatief sterk beheerplan, conform de doelstellingen van onze coöperatie. 
Al voor de voorintekening is het beheerplan opgesteld. Tijdens het zoeken naar deelnemers is 



Coöperatieve Vereniging U.A. Collectief Deltaplan landschap 

pagina 38 van 84 

uitdrukkelijk gezocht naar landschappelijke samenhang en beheerclusters in het gebied. Bij 
het ontbreken van een schakel in een gewenst samenhangend netwerk zal worden bezien hoe 
toch nog een versterking van het beheerplangebied kan worden verkregen. Bijvoorbeeld door 
lokaal gebruik te maken tussen verschil voor- en achterdeur afspraken, inzet aanvullende 
private middelen of vervangende grond indien beschikbaar. Als een individueel plan 
onvoldoende bijdrage kan leveren aan een kwalitatief sterk beheerplan dan valt deze af.  

 

Hoe wordt gehandeld als de eerste voorintekening niet het kwalitatief gewenste beheer 
oplevert? 

Zie boven 

Hoe worden afspraken teruggekoppeld aan de deelnemers? 

Liefst per email, in bijzondere gevallen door de projectleider of de Veldcoördinator ANLB. 

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

Opties: 

1 Wie worden uitgenodigd voor de relevante voorintekening bijeenkomsten (denk ook aan 
deelnemers die niet in het gebied gevestigd zijn maar bijvoorbeeld land op afstand pachten 
en daarop agrarisch natuurbeheer (laten) uitvoeren). 

2 Beheerplan voor de indiening van de gebiedsaanvraag bespreken met TBO’s om uitvoering 
van beheer binnen en buiten het natuurgebied af te stemmen. 

Zie hierboven bij intekenbijeenkomsten 

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

De realisatie van doelen kan soms afhangen van zaken die buiten de macht van het collectief 
liggen, zoals planologische ontwikkelingen. In onze gebiedsaanvraag wordt aandacht besteed 
aan knelpunten, kansen en risico’s en wordt aangegeven op hoofdlijnen welke 
(beleids)maatregelen kunnen worden genomen. De deelnemers krijgen inzicht in de 
gebiedsaanvraag en worden apart gewezen op genoemde knelpunten en(on) mogelijkheden die 
daaruit voortvloeien. 

 

Overleg met de provincie is in ieder geval aan de orde omdat het budget voor ANLB Droge 
Dooradering Maasheggen niet in verhouding staat tot de minimale instapeisen zoals verwoord 
door Melman c.s. om te komen tot het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer. En daarmee per 
definitie geen kwalitatief sterk beheerplan voor het leefgebied kan worden opgesteld.  

Verder zijn er complicaties in de wijze van registreren van heggen in de perceelregistratie, 
naleving en Nederlandse implementatie van goede landbouwpraktijken (GAEC 7) betreffende 
instandhouding landschapselementen, contractduur, pluriformiteit in regelingen, onzekerheid 
van het Deltaprogramma, etc.  

Om deze problemen op te lossen is in 2016 met gebiedspartijen gewerkt aan bovenregionaal 
integraal uitvoeringsprogramma voor de Noordelijke Maasvallei o.l.v. Co Verdaas en  het 
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rapport ‘Noordelijke Maasvallei Brabant Ambitie en Strategie voor natuurnetwerk Brabant en 
overige groene doelen’ https://indd.adobe.com/view/7d170ca7-c400-4c87-9268-
cd70ba291259 

 De gebiedsaanvraag. 5.3

Het collectief was aanvankelijk voornemens gebiedsaanvragen in te brengen voor de gebieden Droge 
dooradering Maasheggen in de provincies Noord Brabant, Limburg en Gelderland. Uiteindelijk is 
2015 en 2016 alleen een gebiedsaanvraag ingediend en beschikt in de provincie Noord Brabant. 

De basis voor de gebiedsaanvraag is gevormd door de voorintekening ter invulling van provinciale 
natuurbeheerplannen met de daarin geformuleerde ecologische doelen en de doelsoorten. 

Voorts is rekening worden gehouden met water- en landschapsdoelen. 

De kennis voor het opstellen van de gebiedsaanvraag is in huis bij het collectief, maar er wordt ook 
gebruik gemaakt worden van de aanwezige kennis bij de terrein beherende organisaties, de 
gegevens verzamelende organisaties, gespecialiseerde kennisorganisaties zoals de stichting 
Bargerveen, en het netwerk van de samenstellende organisaties van het collectief (bijvoorbeeld 
t.a.v. weidevogels en de netwerkorganisatie Bloeiend Bedrijf). 

De verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur van het collectief. Overlegd zal worden met naburige 
collectieven en de betreffende provincies. 

De gebiedsaanvraag is voorzien van een paragraaf maatregelen en voorzieningen en een globale 
kostenraming en tijdsplanning, conform het aanvraagformulier van de provincie voor het indienen 
van de gebiedsaanvraag. 

  

https://indd.adobe.com/view/7d170ca7-c400-4c87-9268-cd70ba291259
https://indd.adobe.com/view/7d170ca7-c400-4c87-9268-cd70ba291259
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 Ecologische toets 5.4

Wat is een ecologische toets en waarom en wanneer wordt deze uitgevoerd? Klik hier 

5.4a Door wie en hoe wordt de ecologische toets uitgevoerd 

Wie voert de ecologische toets uit en hoe wordt geborgd dat uitvoering van de ecologische toets 
onafhankelijk en objectief gebeurt? 

Voor de ecologische toets sluiten we aan bij de stelselmonitoring ANLB. In afstemming met de 
soortenbeschermingsclubs (RAVON, FLORON, SOVON, Vlinderstichting) i.s.m. IVN Boxmeer zijn 
de provinciale doelsoortenlijsten specifiek gemaakt voor het leefgebied Droge Dooradering 
Maasheggen.  

In 2016 is een route voor de monitoring vastgesteld en gelopen. En zijn transacten voor de 
verschillende soortengroepen opgezet. Eind 2016 zijn de eerste resultaten per soortengroep 
met een presentatie gedeeld met deelnemers en vrijwilligers.  

Betrekken van (onafhankelijke) kennis van derden is belangrijk, zoals van vogelwerkgroep, 
kennisorganisaties, PGO’s etc. Naast het feit dat hiermee onafhankelijkheid is geborgd, is het 
voordeel hier ook dat langs deze weg externe partijen zich bewust zijn van de te maken 
keuzen voor beheerpakketten en hiervoor ook bij die partijen draagvlak is. De initiërende 
organisaties beschikken zelf over diepgaande en uitgebreide kennis. Contacten zullen worden 
gelegd en eventueel contracten worden aangegaan met specifiek op doelsoorten gerichte 
organisaties zoals RAVON, SOVON en eventueel Alterra. 

Welke methode wordt hiervoor gebruikt? 

Voor de ecologische resultaten is samengewerkt met de soortenbeschermingsorganisaties en 
vrijwilligers. Samen met de soortenbeschermingsorganisaties en vrijwilligers is voor de 
stelselmonitoring een doelsoortenlijst overeengekomen. Op basis hiervan is afgelopen jaar een 
route vastgesteld die afhankelijk van de soorten meerdere keren is gelopen. 

 

http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763523/5_3.html
http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763523/5_3.html
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Route Veerhuis: 
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Route Jachthaven Beugen  
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Route Sint Agatha: 

 

Eind november ’16 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden in Boxmeer, waarin de 
soortenorganisaties een terugkoppeling hebben gegeven over de monitoring van de nulmeting 
in het Maasheggengebied.  

 

 

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

De schouwcommissie toetst of het juiste beheer wordt uitgevoerd en rapporteert dit aan het 
bestuur en de projectleider / ecologisch expert.  

De soortenorganisaties rapporteren aan het bestuur en de projectleider / ecologisch expert 
wat de resultaten zijn van de monitoring. De projectleider stelt een rapportage op met daarin 
gecombineerd de evaluatie van het gevoerde beheer en de resultaten van de monitoring en 
bespreekt dit met de Veldcoördinator ANLB. 

Door wie en hoe worden de resultaten van de ecologische toets op inpasbaarheid en 
uitvoerbaarheid beoordeeld? 

De schouwcommissie toetst en het Bestuur is verantwoordelijk. Leidraad is het Beheerplan dat 
de basis is van het aangevraagde en uitgevoerde beheer. Daarin staan de doelsoorten en het 
gewenste beheer beschreven.  
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Hoe worden de gemaakte keuzes voor beheerpakketten onderbouwd? 

De gemaakte keuzes worden onderbouwd vanuit de verzamelde ecologische en bedrijfsmatige 
gegevens van de betreffende deelnemer, vanuit de gebiedsaanvraag en het provinciaal 
natuurbeheerplan. 

Op welke momenten wordt de ecologische toets uitgevoerd? 

Bij het opstellen van het bedrijfslandschaps/-natuurbeheerplan, steekproefsgewijs in het veld 
bij controle beheermaatregelen, en schouw. 
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Controle  
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6 Controle 

 Schouw 6.1

Bij de schouw wordt met het contract (waaraan het bedrijfslandschapsplan-/-
natuurbeheerplan is gehecht, in het veld bezien of de resultaten van het door de deelnemer 
gevoerde beheer de ex ante evaluatie/ecologische toets inderdaad waar maakt. Eventuele 
wijzigingen in het contract worden meegenomen, dan wel wenselijke wijzigingen besproken 
en in een voorstel tot wijziging van het contract neergelegd. 

6.1a Wie is binnen het collectief verantwoordelijk voor de schouw? 

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

De portefeuillehouder ecologie van het bestuur.  

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

REGLEMENT VAN DE SCHOUWCOMMISSIE VAN DE COOPERATIEVE VERENIGING COLLECTIEF 
DELTAPLAN LANDSCHAP U.A. CONFORM ARTIKEL 13.4 VAN DE STATUTEN 

Het bestuur draagt aan de algemene ledenvergadering de taken, samenstelling en bemensing 
van de schouwcommissie voor. 

1 De leden van de schouwcommissie kunnen zijn: 

 Lid van het bestuur 

 Lid of deelnemer van de coöperatieve vereniging 

 Een daartoe geschikte persoon uit de organisatie(s) onder de deelnemers 

 Een externe deskundige 

2 Uitgesloten van lidmaatschap van de schouwcommissie zijn: 

 Werknemers van de coöperatieve vereniging 

 Werknemers van de organisatie(s) van de bestuursleden 

3 De schouwcommissie bestaat uit tenminste twee en ten hoogste vijf leden 

4 De schouwcommissie benoemt uit haar midden een voorzitter. De veldcoördinator ANLB 
fungeert als adviseur en secretaris van de commissie, maar is geen lid van de commissie 

5 De schouwcommissie neemt niet zelfstandig besluiten maar adviseert aan het bestuur en in 
relevante gevallen de algemene ledenvergadering waar het diens zelfstandige 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden betreft. 

6 De schouwcommissie heeft het recht om haar adviezen bindend voor te dragen aan de 
voorzitter en de secretaris ter agendering op de algemene ledenvergadering. 

 De taken van de schouwcommissie zijn: Het controleren van de naleving van wet- en 
regelgeving ten aanzien van het gecontracteerde beheer.  

 Het maken van een aselecte (willekeurige) steekproef van deelnemers die in een 
beheerperiode worden geschouwd. 

 Streven om 1x per 3 jaar bij alle deelnemers te schouwen.  

 Het houden van toezicht op de naleving van de afspraken ten aanzien van het beheer 



Coöperatieve Vereniging U.A. Collectief Deltaplan landschap 

pagina 47 van 84 

zoals vastgelegd in het contract met de deelnemers en het Beheerplan (veldbezoek). 

 Het doen van voorstellen van aanpassing van het gevoerde beheer door middel van 
schouw ter plaatse (veldbezoek). 

 Naschouwen van 20% van de NVWA bevindingen. .Het bespreken van de resultaten van 
de schouw met het bestuur en het doen van aanbevelingen ter verbetering van het 
beheer of adviseren aan het bestuur om sancties op te leggen. 

 Het laten vastleggen van de bevindingen in de administratie. 

 Indien de bevindingen van de schouwcommissie over het gevoerde beheer daartoe 
aanleiding geven, verslag doen in de algemene ledenvergadering, ter verbetering van 
het de wijze van beheren van de beheertypen.  

7 De schouwcommissie komt tenminste eenmaal per jaar bijeen en zo vaak als nodig is. 

8 Vergaderingen worden geagendeerd, er wordt een verslag opgemaakt en de follow up 
wordt bewaakt door de secretaris/ secretaresse. De schouwcommissie doet afzonderlijk 
verslag in het jaarverslag. 

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 april 2017 

 

Ondertekend door voorzitter en secretaris. 

 

Bij selectie van de leden van de schouwcommissie wordt rekening gehouden met de volgende 
aandachtspunten: 

Voorbeeld: 

 Kennis van beheerpakketten 

 Ecologische kennis per leefgebied en beheertype 

 Communicatieve vaardigheden 

 Agrarisch/ niet agrarisch 

 Belangen in het gebied 

 Kennis van het afgesloten contract en de subsidieregels. 

Hoe wordt onafhankelijkheid van de schouwers gewaarborgd? 

Een open proces van kwaliteitsborging zorgt er voor dat belangenverstrengeling voorkomen 
wordt.  

6.1b Hoe wordt geschouwd en hoe worden de resultaten van de schouw 
vastgelegd? 

Hoe verzorgt het collectief de schouw? 

(objectieve standaardprocedure) 

De schouwcommissie krijgt een schouwkalender ter beschikking met daarin vermeld de 
afgesloten beheerpakketten en de momenten waarop het beste deze pakketten kunnen 
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worden geschouwd, naar voorbeeld van door SCAN ter beschikking gestelde schouwkalender. 
Zij bepaalt zelf op welke momenten zij gaan schouwen. Ook reageren zij op signalen van de 
Veldcoördinator ANLB. Als hij tekortkomingen in het veld constateert, gaat de 
schouwcommissie deze deelnemer controleren. 

De schouwcommissie bepaalt zelf wie zij gaan bezoeken en stelt daarvoor een 
meerjarenplanning op. In ieder geval wordt iedere deelnemer in de beheerperiode van 
ANLB2016 2x bezocht. 

Wie is verantwoordelijk voor het vastleggen van de bevindingen en het uitvoeren van de 
rapportage? 

De voorzitter van de schouwcommissie is hiervoor verantwoordelijk, ondersteund door de 
Veldcoördinator ANLB. Vanuit het bestuur is de portefeuillehouder ecologie verantwoordelijk. 
De Veldcoördinator ANLB is geen lid van de schouwcommissie, maar adviseur. 

Hoe worden de bevindingen van de schouw gerapporteerd? 

Zie schouwformulier op volgende pagina. 

Hoe worden de bevindingen vastgelegd in de administratie? 

De schouwformulieren worden in de administratie bewaard. De  Veldcoördinator ANLB is 
daarvoor verantwoordelijk. De voorzitter van de schouwcommissie ondertekent de formulieren 
en geeft apart aan welke wijzigingen nodig kunnen zijn en tot contractwijzigingen zouden 
kunnen/moeten leiden. Voor contractwijzigingen zie deze procedure. Er wordt een eenvoudig 
register opgesteld, waarin vastgelegd wordt wanneer de schouw bij elke deelnemer door wie 
is uitgevoerd, of de rapportage is opgesteld en ondertekend en of eventuele 
contractwijzigingen zullen moeten worden besproken en doorgevoerd.  

 

 



Coöperatieve Vereniging U.A. Collectief Deltaplan landschap 

pagina 49 van 84 

 

 Sanctie- of herstelbeleid van het collectief 6.2

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

6.2a Wat heeft het collectief vastgelegd inzake haar sanctie- of 
herstelbeleid? 

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

Het bestuur 

Welke sancties kunnen worden toegepast? 

De volgende sanctiemaatregelen zijn beschikbaar: 

VERSLAGLEGGINGSFORMULIER SCHOUWCOMMISSIE C.V. COLLECTIEF DELTAPLAN LANDSCHAP U.A. 

 

Aanwezig: (leden schouwcommissie) 
(voorzitter) 
(deelnemer/contractant) 
naam/adres/contractnummer/deelnemersnummer/rechtsvorm 

Datum: 

Geschouwde percelen: (toponiem, kadastrale aanduiding) 

Overeengekomen doelsoorten: 

Overeengekomen maatregelen: 

Overeengekomen afwijkingen/aanpassingen: 

Resultaten schouw: 

Per doelsoort 

Per beheermaatregel 

Samenhang met eventuele resultaten in het gebied van de gebiedsaanvraag 

Samenhang met eventuele resultaten in relatie tot natuurterreinen 

 

Te verwerken resultaten: 

 Afwijkingen leidend tot sancties (zie sanctiebeleid) 

 Afwijkingen leidend tot aanpassingen in het contract (zie procedure aldaar) 

 Afwijkingen ten gevolge van externe omstandigheden 

 Weergave op kaart 

Aldus gelezen en gezien: 

 

Voorzitter schouwcommissie Deelnemer 

d.d. 

http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763575/6_2.html
http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763575/6_2.html
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 Waarschuwing 

 Opschorten betaling 

 Korting op de uitbetaling 

 Niet uitbetalen 

 Boete/terugvordering eerder uitgekeerde vergoedingen over de betreffende maatregel 

 Ontbinding van het deelnemerscontract 

Hoe wordt bepaald welk type sanctiemaatregel wordt toegepast? 

Voorbeeld 

 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? 

Voorbeeld 

Bij een geconstateerde afwijking wordt eerst gekeken naar de mogelijkheid om herstel te 
bieden aan de deelnemer. Een al dan niet te treffen sanctiemaatregel wordt dan uitgevoerd 
afhankelijk van dit herstel. 

Opties: 

 Herstel binnen 2 maanden mogelijk (lichte afwijking) 

 Herstel binnen 1 jaar mogelijk (matige afwijking) 

 Geen herstel mogelijk (zware afwijking) 

 Controles NVWA 6.3

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

6.3a Hoe handelt het collectief naar aanleiding van de NVWA-controles? 

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

 De sanctiemaatregel wordt naast een schriftelijke bevestiging altijd [telefonisch / 
persoonlijk] toegelicht aan de deelnemer 

 De Veldcoördinator ANLB is verantwoordelijk voor communicatie met deelnemers 

http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763613/6_3.html
http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763613/6_3.html
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Hoe communiceren het collectief en de Provincie over (gevolgen van) bevindingen? 

Aan de provincie worden overzichten verstrekt van de afgesloten contracten, de eventuele 
wijzigingen daarin, de resultaten van de schouw en de terugkoppeling van een eventuele 
constatering van de NVWA. 

Hoe verwerkt het collectief de kortingen die het Betaalorgaan oplegt? 

In principe worden kortingen die het betaalorgaan oplegt aan het collectief, verrekend met 
contractanten. Een eventueel bezwaar wordt na het oordelen daarover door het collectief 
gemaakt. Een eventueel geschil wordt door de geschillencommissie behandeld. 

De kortingen opgelegd door het betaalorgaan worden in een register vastgelegd met daarin 
opgenomen de gegevens van de contractant, de redenen van de korting en de gevolgen voor 
de contractant met daarbij de datum/data van de geconstateerde overtreding(en) en de 
financiële gevolgen daarvan, 

Voorts wordt een koppeling gemaakt met eventuele sancties voortvloeiend uit de schouw, in 
eerste instantie via het schouwregister. 

Alle stukken worden gearchiveerd door de projectleider. 

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

 De sanctie wordt 100% doorberekend aan de deelnemende agrariër indien dit verplicht 
wordt gesteld. 

 Collectief hanteert werkwijze afhankelijk van afspraken tussen SCAN, ministerie en NVWA. 
Ons collectief is van mening dat sanctie  

 Het Collectief zal geen verantwoordelijkheid nemen betreffende sancties onder cross-
compliance als gevolg van naleving of overtreding van GAEC 7 ‘retention of landscape 
features’.  

 

Hoe heeft het collectief de solvabiliteit geregeld voor het geval het Betaalorgaan een vordering 
instelt? 

Onderdeel is vervallen 

Hoe lost het collectief calamiteiten op? 

Van calamiteiten zal melding gemaakt worden aan de betreffende provincie en samen zal 
gezocht worden naar een oplossing. 
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Evaluatie  
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7 Evaluatie 

 Beheermonitoring 7.1

Voor de beheermonitoring sluiten wij aan bij het stelsel monitoring verricht door 
eerdergenoemde soortenbeschermingsorganisaties.  

Wie voert de beheermonitoring uit? 

SOVON, RAVON, FLORON, Vlinderstichting, IVN Maasvallei, Stichting Heg&Landschap.  

Wie is eindverantwoordelijk voor de beheermonitoring? 

Via de portefeuillehouder ecologie is het bestuur verantwoordelijk. 

Volgens welke protocollen wordt de beheermonitoring uitgevoerd? 

Het collectief zal, mede gelet op het landelijk protocol, een monitoringprotocol opstellen dat 
ook voldoet aan de eisen die dit collectief stelt en die verder kunnen gaan dan het landelijk 
protocol. 

Hoe worden monitoringsresultaten door vrijwilligers verwerkt in de administratie? 

De soortenbeschermingsorganisaties leggen de monitoringresultaten vast. De resultaten in de 
vorm van presentaties en rapporten worden gearchiveerd. Bij de 
soortenbeschermingsorganisaties is een register opgesteld waar de hoofdgegevens worden 
vastgelegd (data, bezocht bedrijf/gebied, waarnemingen, toegesneden op geformuleerde 
doelen) 

Binnen welke tijdsduur zijn resultaten van de beheermonitoring beschikbaar? 

Afhankelijk van protocol beheermonitoring, maar op dit moment schatten we in binnen een 
half jaar 

Hoe worden de resultaten teruggekoppeld aan de deelnemers? 

Afhankelijk van de resultaten worden de monitoring resultaten o.a. op de volgende wijze 
teruggekoppeld: 

 mondeling direct na het veldbezoek 

 telefonisch 

 op stalkaart 

 per post/ e-mail op stalkaart 

 per post/ e-mail op gebiedskaart 
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 plenaire sessie/ALV 

 website 

 free publicity 

Hoe worden de resultaten uit de beheermonitoring gearchiveerd? 

Hierboven beschreven 

 Evaluatie beheer per beheertype 7.2

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

7.2a HOE gaat het collectief te werk bij de evaluatie beheer per 
beheertype? 

Wie is verantwoordelijk voor de evaluatie? 

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

De portefeuillehouder ecologie is eindverantwoordelijk binnen het bestuur. 

Wie voert de evaluatie beheer per beheertype uit? 

Wie doet dit binnen het collectief (aangestuurd door het bestuur) en wordt daarbij 
bijvoorbeeld advies van specialisten ingewonnen? Plantatio is het beheermanagement 
programma waarmee VNC werkt, dit wordt ook gebruikt voor het Maasheggengebied. Hiermee 
hebben we al goede ervaringen in de terreinen van SBB waar een onderhoudsplanning en 
beheerstrategie per element is opgezet. Ook kan een gedetailleerde werkomschrijving voor de 
uit te voeren maatregelen worden verstrekt en gereed melding van werkzaamheden worden 
gemaakt voor zowel deelnemers als bij collectieve aanbesteding bij marktpartijen. 

Beschrijf de wijze van evalueren voor elke betrokken groep. 

Als het gaat om het werkproces evaluatie beheer maken wij onderscheid in deelnemers en 
kennispartners. Lerend beheren met effectiviteit op doelsoorten en praktische uitvoeringstips 
in een handleiding beheer staat hierin centraal. 

 Met deelnemers, 

zie ook volgende paragraaf Via Schouwcommissie en Plantatio 

 Met kennispartners 

Met Elfenboom, Brabants Landschap Staatsbosbeheer, gemeente Boxmeer, Stichting 
Heg&Landschap, stichting Landschapsbeheer Boxmeer (SLABOX) en gast audits van de Britse 
collega’s van de National Hedgelaying Society worden beheersmaatregelen en –uitvoering in 
het veld bekeken en besproken. 

 Met gebiedspartijen 

http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763623/7_2.html
http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763623/7_2.html
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Gebiedspartijen (provincies Noord Brabant, Limburg, Rijkswaterstaat, TBO’s, ZLTO, natuur en 
milieuorganisaties, etc.) hebben zich ruim tien jaar geleden verbonden aan een integraal 
ontwikkelingsprogramma voor de Maasheggen getiteld ‘Ruimte voor herinnering in de 
Maasvallei’. Iedere ontwikkeling en bijdrage hieraan moet daaraan worden getoetst, dus ook 
het agrarisch natuurbeheer. Onder regie van provincie Noord Brabant wordt gestreefd naar 
een provincie grens overschrijdende aanpak van aanleg, herstel en beheer van Maasheggen. De 
gevraagde evaluatie zal niet zo zeer gericht op de inzet van agrarisch natuurbeheer sec, dan 
wel het slim combineren van in te zetten instrumenten in het gebied. Waarbij het ook gaat om 
plannen van Rijkswaterstaat in het kader van Ruimte voor de Rivier en Stroomlijn, 
delfstoffenwinning, inzet van BBL- en gemeente gronden, financiële arrangementen met 
Triodos, Nationaal Groenfonds, vermarkting van streekproducten als additionele private 
financiering zoals het bier Hagemeester of Maasheggen melk met de melkfabriek Boxmeer. 
Belangrijkste speerpunt zal zijn om kavelruil samen te laten vallen met 
landbouwstructuurversterking waaronder Maasheggen. 

In 2016 zijn met gebiedspartijen twee regionale programma’s ontwikkeld. De eerste is een 
nieuw integraal uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei o.l.v. Co Verdaas,  

De tweede is de uitvoering van het eerder genoemde het rapport ‘Noordelijke Maasvallei 
Brabant Ambitie en Strategie voor Natuurnetwerk Noord Brabant en overige groene doelen’ 
https://indd.adobe.com/view/7d170ca7-c400-4c87-9268-cd70ba291259 

 

 

Op welke punten wordt geëvalueerd? 

Let daarbij op de ruimtelijke samenhang. Het gaat er niet alleen om dat het puzzelstukje een 
effect heeft, maar dat de hele puzzel past. Het collectief beoordeelt of er een stevig geheel staat 
aan beheerlocaties en of deze elkaar voldoende aanvullen. 

Wij evalueren op de bijdrage aan biodiversiteit naar het model van British Hedgelaying Society 
met aandacht voor: 

 structuur: aandacht voor opbouw haag qua mantel zoom vegetatie, overstaanders 

 conditie: beschrijven welk stadium van life cycle heg op dat moment aan de orde is, 
aandacht voor gaten en dichte ondergroei, speciale aandacht voor eventueel perenvuur en 
bestrijding hiervan bij niet autochtoon plantmateriaal gebruikt in vroegere 
ruilverkavelingen. 

 plant diversiteit: de Maasheggen vormen een uitzonderlijke genenbank waar ook veel 
geoogst wordt voor autochtoon plantmateriaal, hier moet expliciet aandacht voor zijn in 
het beheer. 

 nabijheid andere semi-natuurlijke habitats: we proberen zoveel mogelijk aan te sluiten 
op beheergebied van o.a. Staatsbosbeheer. 

 groene laan effect: combinaties van elementen zijn bewezen beter voor biodiversiteit. 
Daarvoor proberen we combinaties van heggen met akker- of kruidenrijke grasstroken af te 
spreken, wordt overlegd met provincie om het concept van de ondernemende EHS (50% 
afwaardering met vestiging kwalitatieve verplichting met voorwaarden de drie g’s 
(kruidenrijk) gras, (oude) graanteelt en geen gif waarbij het landschapselement de kans 
krijgt zich cyclisch te ontwikkelen (in het geval van haag breed uitgroeien en weer 
terugzetten) en de buffer een aangepast vorm van landbouw heeft. 

 aangrenzend landgebruik: beschrijven of hagen gelegen zijn naast gras- of bouwland, 
soort gewas en wel of niet chemievrij beheerd. Zo zit in de Maasheggen een grote 
biologische boer en is het interessant om het verschil met reguliere landbouwpercelen te 
vergelijken. 

https://indd.adobe.com/view/7d170ca7-c400-4c87-9268-cd70ba291259
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Hoe worden de resultaten van de evaluatie in de administratie vastgelegd? 

In SCAN Office 

Hoe wordt beoordeeld of de resultaten leiden tot wijzigingen in het beheerplan? Zo ja, wie 
voert deze wijzigingen door? 

De resultaten worden kwalitatief beoordeeld en op basis van expert judgement aangepast. Al-
lerende-doen en al-doende-lerend. Bijvoorbeeld in beheer overstaanders, wijze van 1,2,3 
zijdig snoeien, evaluatie nieuwe machines/beheerders bij tendering, etc.  

 Evaluatie met deelnemers 7.3

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

Wie voert de evaluatie met deelnemers uit? 

De Projectleider / Ecologisch expert onder leiding van het Bestuur, portefeuillehouder 
ecologie. 

Hoe wordt geëvalueerd met deelnemers? 

Inzichten vanuit schouw, beheermonitoring en/of evaluatie per beheertype worden verwerkt 
in SCAN Office. Vervolgens worden de resultaten besproken de deelnemers door de 
schouwcommissie in aanwezigheid van de Veldcoördinator ANLB. 

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

Dan wordt er in overleg getreden met de provincie Noord Brabant. 

Hoe voert het collectief de evaluatie met de deelnemers uit? 

Eén op één met de deelnemers via bespreking van het schouwrapport en wellicht in een 
terugkoppeling op de ALV als het resultaten zijn die algemeen van toepassing zijn voor de 
deelnemers. 

 Wijzigen van het beheerplan 7.4

Wanneer kan een beheerplan gewijzigd worden? Klik hier 

7.4a Hoe gaat het collectief te werk bij het wijzigen van het beheerplan? 

Hoe vaak wordt het beheerplan geëvalueerd en door wie? 

Afhankelijk van de te beschermen doelsoorten jaarlijks of één keer per jaar geëvalueerd 
(gekoppeld aan de beheermonitoringcyclus).Wij volgen hierin het provinciaal 

http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763624/7_3.html
http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763624/7_3.html
http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763625/7_4.html
http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763625/7_4.html
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natuurbeheerplan en wijzigen indien nodig wanneer ecologische monitoring of schouw daartoe 
aanleiding geeft.  

Hoe worden de gegevens geanalyseerd? 

Aansluiten bij ecologische toets methode door derden voor ecologische monitoring.  

Hoe moeten verzoeken tot wijziging beheer worden ingediend en hoe worden deze verzoeken 
(administratief) afgehandeld? 

Binnen een beheerpakket is maatwerk in overleg met Veldcoördinator ANLB mogelijk. 

Aanpassingen van het beheer per contractant is mogelijk binnen het afgesproken beheer in de 
gebiedsaanvraag (beschikking) 

Nieuwe toetreders als wijziging beheer worden afhankelijk van bestedingsruimte coöperatie 
toegelaten 

Een verzoek tot wijziging beheer door coöperatie bestuur zal worden afgehandeld en ter 
stemming worden voorgelegd in ALV. 

Hoe worden verzoeken tot wijziging beoordeeld en afgehandeld? 

Op aard en locatie wijziging. Effect op collectief beheer, bijvoorbeeld beïnvloeding van 85% 
norm als ondergrens deelnemers voorintekening die daadwerkelijk een contract sluiten. 

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

Expert judgement oprichters al dan niet ondersteund door Heg&Landschap, Elfenboom, 
Stichting Bargerveen, provinciaal ecoloog. 

Hoe worden wijzingen in het beheer administratief vastgelegd? 

In SCAN ICT  

In geval van beheer nabij natuurgebieden: hoe worden aanpassingen in beheer afgestemd met 
de terreinbeheerder? 

In bilateraal overleg en in het projectgroep overleg Groene Gronden, de opvolger stuurgroep 
Integraal Gebiedsprogramma Maasheggen waaraan het Collectief deelneemt. 

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

Via website en nieuwsbrief 
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 Evaluatie met provincie 7.5

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

7.5a Hoe wordt de evaluatie met de Provincie uitgevoerd? 

Wie verzorgt de evaluatie met de Provincie? 

Bestuur en in ons geval provincies 

Welke informatie wordt gebruikt als input voor de voorbereiding? 

Jaarlijks betaalverzoek, jaarlijkse financiële verantwoording, jaarlijkse beheermonitoring, 
progressie realisatie gebiedsprogramma ‘ Ruimte voor herinnering Noordelijke Maasvallei, 
mogelijkheden voor kavelruil en grondverwerving, feedback van deelnemers en stakeholders 

Hoe handelt het collectief als de voordeurafspraken niet gerealiseerd zijn? 

Zie stuk sanctionering en in overleg tredend met provincie(s) 

  

http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763626/7_5.html
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8 Kwaliteit van de organisatie 

De organisatie is administratief juist georganiseerd, leeft het handboek en de daarin 
vastgelegde procedures na en voorziet in de juiste kennis bij medewerkers en bestuurder, en 
ook binnen de in te stellen commissies. 

 Kwaliteit van de bestuurders 8.1

Het bestuur draagt opvolgende bestuurders voor en de ALV benoemt ze.  

Bestuurders collectief 

Het huidige bestuur is samengesteld als volgt: 

 Mw. P.M Sangers, voorzitter. Oud adjunct-directeur Staatsbosbeheer 

 Dhr. V. Te Plate, penningmeester. Projectmanager/controller Vereniging Nederlands 
Cultuurlandschap 

 Dhr. M. Biemans, secretaris. Public Affairs Manager Gelderland, Natuurmonumenten 

 Dhr. E. Lamers, algemeen bestuurslid. Biologisch melkveehouder 

 Dhr. J. Dirkmaat, algemeen bestuurslid. Directeur Vereniging Nederlands Cultuurlandschap 

 

 Kwaliteit van de medewerkers 8.2

Aan de hand van de opgestelde functieprofielen zal worden gezocht naar medewerkers die 
hieraan voldoen. Gelet op de vele parttime functies zal binnen de oprichtende organisaties 
worden bezien hoe op adequate wijze aan de eisen kan worden voldaan. 

Professionele ondersteuning (medewerkers) collectief 

Alle medewerkers zijn professionals. 

Professionele ondersteuning (medewerkers) externe partij(en) 

Binnen de commissies kunnen deelnemers van externe partijen plaatsnemen. Daarnaast is er 
natuurlijk de accountant en kan juridische ondersteuning worden ingehuurd. Indien nodig kan 
specialistische ecologische kennis worden ingehuurd. 

 Kennis toereikend en op peil 8.3

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

http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763635/8_3.html
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Welke kennis is ‘in huis’ via (bestuurs-)leden met specialistische kennis of een deskundige 
coördinator? 

Vul hier de naam en expertise in van de persoon binnen uw collectief. Op 12 april 2017 volgt 
een bestuurswijziging. Daarna zal het collectief de namen en expertise binnen het collectief 
invullen. U kunt onderscheid maken in: 

 Besturen: voorzitter, secretaris, penningmeester, algemeen lid (of leden) 

 Administratie: penningmeester, administratieve afdelingen van de drie organisaties 

 EU regelingen: secretaris, algemeen lid, medewerkers van de drie organisaties 

 Beheermonitoring: algemeen lid, medewerkers van de drie organisaties 

 Ecologie: voorzitter, algemeen lid, medewerkers van de drie organisaties 

 Hydrologie: voorzitter, algemeen lid, medewerkers van de drie organisaties 

 Landschap: voorzitter, secretaris, penningmeester, medewerkers VNC 

 Schrijven beheerplannen, Uitvoering beheer e.d. medewerkers DGK, VNC, LBI 

 kennis van agrarische bedrijfsvoering, opstellen bedrijfslandschapsplannen: Voorzitter, 
secretaris, penningmeester, algemeen lid, medewerkers van de drie organisaties 

  

Coördinatoren: beschikken deze over actuele kennis? 

Ja, de veldcoördinator ANLB is afgestudeerd in Wageningen in het betreffende vakgebied.  

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

De medewerkers afkomstig van de drie initiatief nemende organisaties voeren regelmatig 
functioneringsgesprekken. Vanuit het collectief zullen deze gesprekken eveneens 
plaatsvinden. Er zullen contacten zijn met beroepsgenoten en medewerkers vanuit de leden 
niet grondeigenaren/gebruikers. 

Groeiproces: werken aan kwaliteit bestuurders en medewerkers 

Het stellen van kwaliteitseisen aan bestuurders en ingehuurd personeel (bijvoorbeeld: inzet vanuit 
ANV’s, dienstencentrum en andere expertise) is een uitgangspunt van de kwaliteitsborging van het 
collectief. Voor het invullen daarvan zal soms sprake zijn van een groeiproces (leren door te doen) 
vanuit de bestaande situatie. 

Wanneer nieuwe bestuurders of medewerkers worden aangetrokken kan worden gewerkt met de 
nieuwe profielen en nieuwe kwaliteitseisen. Als beoogde bestuurders of medewerkers hiervan 
afwijken, vraagt dat een gemotiveerde voordracht. Daarnaast is het van belang dat het bestuur van 
het collectief van begin af aan nadenkt over het gezamenlijke leerproces: niet alleen voor de 
bestuurders van het collectief, maar er moet ook gezorgd worden voor de noodzakelijke scholing 
van de eventuele medewerkers en natuurlijk van de boeren/deelnemers. 

 Kennisborging en -ontwikkeling bij de bestuurders van het 8.4
collectief 

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

http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763637/8_4.html
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hier 

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

Denk daarbij aan kennis en vaardigheden op het gebied van besturen, administratie, EU-
regelingen. 

Werkende weg leren via projecten (informatie via voorbeelden) 

Deelname SCAN overleg/lid worden van elkaars collectieven/kennisuitwisseling bij schouw 

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

De zittende bestuurders zijn vanuit hun functies altijd bezig met kennisontwikkeling en 
ontwikkeling en op peil houden van hun vaardigheden. In ons geval zijn deze vragen 
nauwelijks van toepassing, omdat het op peil houden van kennis een intrinsieke component is 
van de functie en functioneren. 

 Kennisborging en -ontwikkeling bij de medewerker(s) van het 8.5
collectief 

Denk daarbij aan kennis en vaardigheden op het gebied van administratie, (EU-)regelingen, 
schouw, ecologie/hydrologie en uitvoering van het beheer. Voor een overzicht aan welke 
methoden u kunt denken voor de kennisontwikkeling bij medewerkers van het collectief klik 
hier. 

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

Denk daarbij aan kennis en vaardigheden op het gebied van administratie, (EU-)regelingen, 
schouw, ecologie/hydrologie en uitvoering van het beheer. 

Ontwikkelen kennis en vaardigheden via uitwisseling met collega-collectieven 

Wij nemen actief deel aan SCAN bijeenkomsten, bereidheid tot geven van presentaties en 
workshops. Met een aantal collega collectieven is in ieder geval al sprake van praktische 
kennis uitwisseling, vooral met VALA/Onderholt en Natuurrijk Limburg.  

Speerpunt zal zijn om toch mogelijkheden te ontwikkelen die synergie brengt tussen 
verplichte goede landbouwpraktijken voor instandhouding landschapselementen, verplichte 
vergroening eerste pijler en vrijwillig agrarisch natuurbeheer. In plaats van met agrarisch 
natuurbeheer financieren wat al verplicht is vanuit de goede landbouwpraktijk.  

Werkende weg leren via projecten 

Dit zijn vooral projecten die complementair zijn aan agrarisch natuurbeheer, zoals 
bijvoorbeeld het conceptueel programma biodiversiteit voor biodiverse melkveehouderij, 

http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763637/8_4.html
http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763637/8_4.html
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bloeiend bedrijf en groenblauwe diensten in voorbeeldgebied Ooijpolder Groesbeek. 

En projecten die verbindingen leggen met de keten en complementaire private financiering. 

Lerende netwerken, praktijknetwerken  

(bijv. melkveeacademie, netwerken in de veehouderij etc.) 

Lerend netwerken: groep boeren met belangstelling voor en experimenterend met een 
bepaalde ontwikkeling op hun bedrijf. Activiteiten: experimenteren, zelf informatie te 
verzamelen, deskundigen uitnodigen, resultaten bespreken en evalueren ontstaat een 
persoonlijk leereffect + een collectief effect. Door kennis uit te wisselen tussen deze groepen 
kan elders verworven kennis gedeeld worden. Georganiseerd vanuit het collectief kan het de 
ecologische effectiviteit bevorderen doordat je als collectieve deelnemers gezamenlijk 
bediscussieert wat er aan beheerpakketten of de uitvoering ervan kan worden aangepast.  

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

(onderzoekend leren) 

De ervaring leert dat overheden weinig belangstelling hebben voor experimenten en 
subsidieverlening (met EU cofinanciering) in de praktijk weinig tot geen ruimte biedt tot 
experimenteren en het genereren van nieuwe inzichten. 

Wij willen wel, maar de overheden niet. Experimenteren en toepassen van nieuwe inzichten in 
het kader van andere, bijvoorbeeld private, geldstromen zal met beide handen worden 
aangepakt, omdat alle initiërende organisatie zelf, en de doelstellingen vastgelegd in de 
statuten, gericht zijn op vernieuwingen in herstel en beheer van de (ecologische) waarden die 
bij het agrarisch natuurlandschap behoren. 

 Kennisborging en- ontwikkeling bij de deelnemers 8.6

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

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

Kennis delen richt zich vooral op het uitdragen en door-ontwikkelen van het door Louis Bolk 
Instituut ontwikkelde concept ‘Natuurinclusieve landbouw’. De intentie is om agrarisch 
natuurbeheer te integreren in het conceptueel kader biodiversiteit waarin vier pijlers van 
biodiversiteit worden benoemd: functionele agrobiodiversiteit, landschapselementen op het 
bedrijf, specifieke soorten, brongebieden en verbindingszones.  

 

Kennis verzamelen door middel van bijeenkomsten, veldexcursies aansluitend bij werksituatie 
(informeel leren). 

Hierbij spelen de bestuursleden met hun achtergrond in deze sector een rol en/of 
medewerkers van deze kennisinstituten en / of soortenorganisaties een rol. De Algemene 

http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763640/8_6.html
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Ledenvergadering zal bestaan uit een huishoudelijk deel en een excursiegedeelte of een 
presentatie van de meest recente ontwikkelingen in de natuurlijke landbouw. 

8.6a Lerende netwerken 

Lerende netwerken: een netwerk bestaat uit groep boeren met belangstelling voor en 
experimenterend met een bepaalde ontwikkeling op hun bedrijf. Activiteiten: experimenteren, zelf 
informatie te verzamelen, deskundigen uitnodigen, elkaars resultaten bespreken en evalueren. Zo 
ontstaat er een persoonlijk leereffect, maar ook een collectief effect. Door kennis uit te wisselen 
tussen deze groepen kan elders verworven kennis weer gedeeld worden met anderen. 
Georganiseerd vanuit ANV of collectief kan het de ecologische effectiviteit bevorderen doordat je 
als collectieve deelnemers gezamenlijk bediscussieert wat er aan beheerpakketten of de uitvoering 
ervan kan worden aangepast. 

Lerende netwerken, praktijknetwerken 

(bijv. Melkveeacademie, netwerken in de veehouderij etc.). 

Zoals eerder gesteld is delen van kennis een hoofddoel van dit collectief. Alle netwerken 
zullen daartoe worden benut. 

Kennisborging met kennisleveranciers 

Het collectief is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het afsluiten van effectieve 
beheerpakketten die leiden tot het bereiken van de gestelde doelen. Een gedegen onderbouwing 
van deze maatregelen is daarom gewenst. Hiervoor kan worden samengewerkt met 
kennisaanbieders, bijvoorbeeld door hen een plaats te geven in de schouwcommissie of in het 
bestuur van het collectief. 

Soms kan een vogelwerkgroep voldoende zijn. Soms is een combinatie van partijen meer geschikt, 
afhankelijk van de kennis van de te bereiken (ecologische) doelen en de daarvoor benodigde 
beheerpakketten. Denk dus goed na over de vraag welke kennis uw collectief nodig heeft. Dit vraagt 
duidelijkheid over ieders rol in de samenwerking en de bijbehorende specifieke kennis en 
vaardigheden. Naast de nodige kwaliteiten/ vaardigheden bij bestuurders, coördinatoren en ook bij 
deelnemers vraagt dit een grote tijdsinspanning en coördinatie 

Optioneel 

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

Samenwerking bij de uitvoering van beheer 

Er zal gezocht worden naar alle vormen van samenwerking die kunnen leiden tot een effectief 
beheer, die de realisering van de doelstellingen van het collectief dichterbij brengen. 
Plantatio speelt daarin een belangrijke rol om schaalvoordeel collectief te gebruiken in 
planning werkzaamheden, eventueel tenderen van werkzaamheden onder deelnemers of op de 
markt. Ook liggen er goede kansen voor samenwerking met SBB en gemeenten om gezamenlijk 
beheerswerkzaamheden uit te voeren. 

Afhankelijk van de gehonoreerde gebiedsaanvragen wordt er bovendien samenwerking gezocht 
met relevante partijen aansluitend aan of gelegen in deze gebieden. 

In alle provincies bestaan contacten vanuit de deelnemende organisatie en leden. 

http://kwaliteitshandboek.scan-collectieven.nl/nl/magazine/8032/763641/optioneel.html
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Onderzoek en kennisuitwisseling met adviesbureaus, collega-collectieven, 
onderzoeksorganisaties en onderwijsinstellingen over vraagstukken rond agrarisch 
natuurbeheer 

Dat kan via de bestaande netwerken waaraan de deelnemers al deelnemen. 

Organisatorische samenwerking 

Er wordt actief gezocht naar samenwerking met de diverse kennisorganisaties. Zoals de 
soortenbeschermingsorganisaties en TBO’s. Dit wordt in 2017 verder uitgewerkt. En is ook 
afhankelijk van te honoreren gebiedsaanvragen.  

Organisatorische samenwerking 

Vraag is dubbel opgenomen 
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Managementprocedures 

1. Jaarbegroting en 
jaarrekening 

 

 Uitvoering diensten 

3. deelnemersregistratie / 
relatiebeheersysteem 

4. Projectadministratie 

Middelenprocedures 

2.Inkoop 

Kwaliteitsprocedures 

5. Klachtenprocedure 

Bijlage 1: Handboek procedures 

Inleiding 

In dit handboek Procedures zijn de procedures rondom de belangrijkste activiteiten van het 
Collectief Deltaplan Landschap vastgelegd. Dit met als doel om voor alle medewerkers van het 
Collectief Deltaplan Landschap helder en overzichtelijk te maken welke stappen te onderscheiden 
zijn en wie voor welke procedures en stappen eindverantwoordelijk is. 

Alvorens de formele procedures aan de orde komen gaan we hieronder kort in op algemene 
uitgangspunten 

 Snelle en korte communicatielijnen 
Het Collectief Deltaplan Landschap is een kleine vereniging. Communicatielijnen binnen de 
organisatie zijn kort en snel, deze filosofie wordt ook voor externe communicatie gehanteerd. 
Dit houdt onder meer in dat leden en andere belangstellenden altijd met hun vragen en 
opmerkingen bij het Collectief Deltaplan Landschap terecht kunnen en zo snel mogelijk reactie 
krijgen. 

 Open, transparant en respectvol 
Naast snel is de communicatie (zowel binnen als buiten de organisatie) open, transparant en 
respectvol. Belangstellenden kunnen via de website informatie aanvragen, die zij niet direct op 
de website of via andere informatiedragers kunnen vinden. Tot slot zal de vereniging ten alle 
tijden respectvol omgaan met haar leden en andere contacten die zij tijdens de uitvoering van 
haar werkzaamheden op doet. 

 Professioneel en deskundig 
De medewerkers van het Collectief Deltaplan Landschap zijn deskundig en werken 
professioneel. Zo stellen zij zich ook op naar elkaar en naar derden. Op deze wijze wordt 
gewerkt aan het bereiken van de doelen van het Collectief Deltaplan Landschap. Daar waar 
deskundigheid nodig is die niet bij de medewerkers van de vereniging aanwezig is wordt 
samenwerking gezocht met anderen die wel de benodigde deskundigheid meebrengen. 

 Overzicht procedures 
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Opstellen uitgangspunten 
voor begroting  

jaar X 

Budgetbeheerders 
leveren info over 

verwachte benodigde 
budgetten 

Opstellen 
conceptbegroting 

Vaststellen jaarbegroting 

Monitoren en evt. 
bijstellen budgetten 

Opstellen jaarrekening 

Procedure 1: Jaarbegroting en jaarrekening 

Procedure-eigenaar:  Penningmeester 

Toelichting: De jaarlijkse begroting wordt opgesteld door de penningmeester in overleg met de 

budgethouders en de Medewerker Financiën. 

 

Procedurestappen Wie Planning 

   Penningmeester  Oktober jaar x-1 

 
 
 
 

 

Budgethouders Oktober/November jaar x-1 

 
Penningmeester / 
Medewerker Financiën 

 
 
Oktober/November jaar x-1 

 
 
 
Bestuur 

 
 
 
November/December jaar x-1 

 
 
 
Budgethouders / 
penningmeester 

 
 
 
Ieder kwartaal jaar x 

 
 
Penningmeester / 
Medewerker Financiën 

 
 
 
1e kwartaal jaar x+1 
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Procedure 2: Inkoop 

Procedure-eigenaar:  Budgetbeheerders 

Toelichting: Iedere budgetbeheerder is verantwoordelijk voor de inkoop van de artikelen die binnen 

zijn/haar budget vallen. Bij dreigende overschrijding van het budget dient vóór de inkoop overleg 

plaats te vinden met de penningmeester. 

 

Procedurestappen Wie Toelichting 

 

 
Project/onderdeelverantwoordelijke 

 

  

 
Budgethouder 

 

  

 
Project/onderdeelverantwoordelijke 

Opvragen 3 
aanvraag bij nieuwe 
diensten of 
goederen of 
bedragen hoger dan 
10.000 Euro 

  

Project/onderdeelverantwoordelijke 
samen met budgethouder 

 

  

 
Project/onderdeelverantwoordelijke 

 

  

Project/onderdeelverantwoordelijke NB. Binnen termijn 
die gesteld wordt 
voor ruilen 

  

Budgethouder, penningmeester Budgetbeheerder 
controleert factuur 
t.o.v. aanvraag 

  

Medewerker Financiën  Binnen termijn 
gesteld in factuur 

  

Penningmeester  

  

  

  

  

Behoefte 
organisatie/project 

Controle 
mogelijkheden binnen 

budget 

Opvragen offertes 

Beoordelen offertes 

Bestellen 

Ontvangen en 
controleren 

dienst/goederen 

Factuur controleren, 
tekenen en naar 

administratie 

Betalingen 
klaarzetten 

Betalingen verrichten 
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Procedure 3: deelnemersregistratie/relatiebeheersysteem 

Procedure-eigenaar:   Veldcoördinator ANLB Toelichting: 

 

Procedurestappen Wie toelichting 

 

 

 
 
 
Veldcoördinator ANLB 

 
 
Geeft informatie deelnemer door naar 
Veldcoördinator ANLB 

 Veldcoördinator ANLB  

 
 
 Veldcoördinator ANLB 

 
 
 

 
 
 
 
Twee Bestuursleden 

 

 
 
 
Veldcoördinator ANLB 

 

Aanmelding 
deelnemer 

Aanleveren informatie 
en mogelijkheden 

Voorbereiden contract 

Ondertekening 
contract 

Opname in 
relatiebeheersysteem 



/ 

pagina 70 van 84 

Procedure 4: Projectadministratie 

Procedure-eigenaar:  Projectleider 

Toelichting: 

 

Procedurestappen Wie Hoe Planning 

 

 
 projectleider 

  

 
Medewerker 
Financiën 

  

 
 
Alle medewerkers 

  

 
 
Medewerker 
Financiën 

  

 
Medewerker 
Financiën i.o.m. 
Veldcoördinator 
ANLB 

  

Projectleider / 
Medewerker 
Financiën 

 Ieder kwartaal 

Penningmeester  Continu en n.a.v. 
kwartaalrapportage naar 
Bestuur 

  

Aanmaken 
projectmappen 

Begroting en 
urenplanning 
invoeren in 

projectadministratie 

Bijhouden 
urenregistratie 

Bijwerken financiële 
administratie 

Kwartaaloverzicht 
projecten 

Evt. bijsturen 
uitvoering projecten 
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Procedure 5: Klachtenprocedure 

Procedure-eigenaar: projectleider 

Toelichting: 

 

Procedurestappen Wie Hoe Planning 

 

   

 projectleider   

Projectleider / 
Ecologisch expert 

  

Projectleider  / 
Ecologisch expert 

Benoemen een van de medewerkers 
als probleemeigenaar 

 

Medewerker (de 
probleemeigenaar) 

  

 
 
 
Ja: projectleider 
 
Nee: Projectleider 
naar bestuur 

 
 
 
Registeren in klachtenregister 
 
 
 
Registeren in klachtenregister 

 

 
 
 
Projectleider in 
overleg met bestuur  

  

  

Ontvangen klacht 

Registeren in 
klachtenregister 

Beoordelen klacht 

Actie bepalen en 
uitzetten 

Actie uitvoeren en 
contact met 
gedupeerde 

Probleem 
opgelost? 

Ja, 

Registeren in 
klachtenregister 

Nee 

Mediator 
inschakelen 
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Bijlage 2: 
Budgetbewaking/betalingsprocedure 
Betalingen worden verricht volgens onderstaande procedure: 

 De budgethouder (projectleider, Veldcoördinator ANLB of financieel medewerker) en de 
penningmeester paraferen de afzonderlijke facturen. Op de factuur geeft de budgethouder aan 
of de uitgave begroot is. De overzichtslijst wordt door de penningmeester voor akkoord 
geparafeerd. Na akkoord van de penningmeester worden de betalingen door de Medewerker 
Financiën klaargezet, en kan de penningmeester de betalingen doen. 

 Het overzicht van de grootboekposten wordt tenminste 4-wekelijks bijgewerkt door de 
Medewerker Financiën. Dit document is digitaal server toegankelijk voor de budgethouders en 
geeft hen een recent overzicht over het budget. 

Delegatiebesluit 
Het accorderen van de facturen en overzichtslijsten, zal bij afwezigheid van de penningmeester 
verricht worden door de voorzitter of de secretaris. 

Financiële kwartaalrapportages 
Deze worden opgesteld door de Medewerker Financiën. De Medewerker Financiën bespreekt ze met 
de penningmeester. 

 

Handtekening en datum:  Handtekening en datum: 

 

-------------------------------------   ------------------------------------- 

Naam:voorzitter    Naam:secretaris 

 

-------------------------------------   ------------------------------------- 

 

 

 

Handtekening en datum:  Handtekening en datum: 

 

-------------------------------------   ------------------------------------- 

Naam:penningmeester    Naam:algemeen bestuurslid 

 

-------------------------------------   ------------------------------------- 
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Bijlage 3: 
bestuursprofielen C.V. Collectief Deltaplan Landschap 

Algemeen 

Bestuursleden van de coöperatieve vereniging beschikking allen in meer of mindere mate over de 
volgende kennis en competenties: 

 Affiniteit met en kennis van het landelijk gebied 

 Affiniteit met en kennis van het agrarisch cultuurlandschap 

 Kennis van huidige maatschappelijke, bestuurlijke en politieke ontwikkelingen ten aanzien van 
het landelijk gebied en het agrarisch cultuurlandschap bij zowel Nederlandse overheden als in 
de Europese Unie 

 Onderschrijven de good governance cultuur 

 Onderschrijven de doelstellingen van de coöperatieve vereniging 

 Zijn samenwerkingsgericht, willen werken in teamverband en zijn aanspreekbaar voor 
deelnemers en leden 

 Zijn bereid tot het investeren van tijd, kennis en het inzetten van het eigen netwerk ten 
behoeve van de realisering van de doelstellingen van de coöperatieve vereniging 

 Hebben ruime ervaring, academisch denk- en werkniveau. 

Voorzitter 

De voorzitter beschikt over de volgende kennis en competenties: 

 Kan een vergadering leiden, bewaakt daartoe de besluitvormingsprocessen, zowel binnen het 
bestuur als de Algemene Ledenvergadering als hoogste orgaan van de coöperatieve vereniging 

 Bewaakt de governance binnen het bestuur en de organisatie als geheel 

 Geeft leiding aan agendering, verslaglegging, besluitvorming en follow-up terzake van 
vergaderingen, in nauwe samenwerking met de secretaris. 

 Vertegenwoordigt de coöperatieve vereniging in externe gremia, waaronder de media en 
promoot actief de doelstellingen 

 Kan, naast het algemeen voorzitterschap, ook een der commissies van de coöperatieve 
vereniging voorzitten. 

 Is een bindende persoonlijkheid, overtuigend teamgericht en zich bewust van het belang om 
meningen en overtuigingen in het beleid van de coöperatieve vereniging tot uitdrukking te laten 
komen. 

 Vervult de werkgeversrol ten aanzien van de medewerkers. 

Secretaris 

 De secretaris beschikt over de volgende kennis en competenties: 

 Is op de hoogte van de uit wet- en regelgeving voortvloeiende maatregelen die van belang zijn 
voor en betrekking hebben op de doelstellingen en contracten binnen de gehele organisaties 

 Is gericht op het onderhouden van diverse netwerken in de maatschappelijke en bestuurlijke 
omgeving 

 Is in staat tot agendering en verslaglegging van vergaderingen op zodanige wijze dat de 
besluitvorming en het daartoe gevolgde proces blijvend tot uitdrukking komt. 

 Heeft leidinggevende capaciteiten met name ten aanzien van de medewerkers 

 Kan een adequate werkfilm organiseren, met inachtneming van het kwaliteitshandboek 
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  Kan voorzitter zijn van een commissie en is uitvoeringsgericht en praktisch. 

Penningmeester 

De penningmeester beschikt over de volgende competenties en kennis: 

 Is op de hoogte van administratieve en financiële processen 

 Beschikt over actuele kennis met betrekking tot subsidieregels en voorwaarden 

 Beschikt over juridische kennis m.b.t. contracten 

 Is in staat tot het beoordelen van jaarstukken, waaronder de jaarrekening en tot het 
onderhouden van contacten met de aan te stellen accountant 

 Bewaakt contacten met belastingdienst en geeft daar leiding aan. 

 Leiding geven aan administratieve en financiële processen binnen de organisatie, waaronder de 
dagelijkse werkzaamheden ten aanzien van betaal- en inkoopprocedures, wijzigingen in 
contracten. 

 Leidinggeven aan het begrotingsproces. 

 Kan voorzitter zijn van een commissie. 

Algemeen bestuurslid 

De Algemene bestuursleden kunnen beschikken over de volgende kennis en/of competenties: 

 In staat de ecologische, landschappelijke en/of cultuurhistorische waarden van het agrarisch 
cultuurlandschap te wegen en te beoordelen 

 In staat wetenschappelijke gegevens te beoordelen en ter toepassing aan de doelstellingen van 
de coöperatieve vereniging te doen komen 

 Binnen de relevante netwerken de coöperatieve vereniging te promoten 

 Kunnen functioneren als plaatsvervangend voorzitter, secretaris en/of penningmeester 

 In staat om contacten met de schouwcommissie, auditcommissie of geschillencommissie te 
onderhouden, eraan deel te nemen dan wel voorzitter te zijn van een commissie.  

 Heeft begrip voor administratieve en financiële regelgeving, extern dan wel intern en kan 
daarbinnen functioneren. 

 Heeft kennis van het beleid en instrumentarium in het landelijk gebied van Nederlandse 
overheden en de Europese Unie. 

 Het bestuur kan besluiten tot gerichte portefeuille verdeling. 
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Bijlage 4: Functieprofielen Operationele organisatie 

Projectleider / Ecologisch expert 

I. Algemene gegevens 

Organisatie: Coöperatieve Vereniging U.A. Collectief Deltaplan Landschap 

Functie: Projectleider / Ecologisch expert 

Aangestuurd door: Bestuur 

Rapporteert aan: Secretaris 

II. Taken en Werkzaamheden 

Tot de aandachtsgebieden van de medewerker behoren: 

 Coördineert de implementatie van het landelijk beleid over natuur- en landschapsbeheer in 

de regio, vertaalt naar en afgestemd op de regio, en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering 

ervan; 

 Is het vaste aanspreekpunt voor RVO (betaalorgaan) en de Provincie. Indien nodig delegeert 

de medewerker taken aan de interne medewerkers en externe ondersteuners. 

 Onderhoudt en coördineert de kwaliteitscyclus: 

 Verantwoordelijk voor het voorbereiden van betaalverzoeken vanuit de aangegane 

contracten en de daarin overeengekomen betaaldatum en draagt kennis van de het 

benodigde moeder-ict systeem waar het collectief mee werkt. 

  

 Adviseert beheerders bij het opstellen van natuurvisies en doelen, monitoringsplannen en 

kwaliteitstoetsen; 

 Controleert en toetst de resultaten en kwaliteit van het uitgevoerde beheer; 

 Stelt hiertoe een meerjarenprogramma op en bewaakt de uitvoering ervan; 

 Draagt zorg voor de uitvoering van ecologische onderzoeken. 

 Rapporteert en adviseert het bestuur over de kwaliteit van natuur en landschap in de regio. 

 Levert een bijdrage aan het landelijk beleid over natuur en landschapsbeheer vanuit de 

kennis en ervaringen in de regio. 

 Voert extern overleg met regionale overheden (op ambtelijk en bestuurlijk niveau) en 

maatschappelijke organisaties op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en wet- en 
regelgeving daaromtrent om de belangen van natuurwaarden op boerenland en de 
coöperatie te behartigen, op de hoogte te zijn van externe (beleids)plannen en 
ontwikkelingen en invloed uit te oefenen op extern beleid. 

 Adviseert beheerders en medewerkers in de regio over natuur- en landschapsbeheer. 

 Coördineert het toetsen van vergunningen. 

 Stuurt projecten aan of neemt deel aan projecten op het vakgebied. 

 

Overige 

 naast de hier al genoemde taken en werkzaamheden kan het nodig zijn dat de medewerker nog 

andere taken en werkzaamheden uitvoert, op verzoek van of via het bestuur 
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III. Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden 

Verantwoordelijkheden: 

 De medewerker is verantwoordelijk voor: 

 adequate planning en uitvoering, conform afspraken, van eigen taken en werkzaamheden 

 een accurate en klantvriendelijke dienstverlening ten behoeve van de interne en externe 

“klanten” 

 correct en volledig informeren van bestuur over de verrichte en te verrichten werkzaamheden 

 eigen professionele ontwikkeling 

 effectief en efficiënt gebruik van de ter beschikking staande middelen en materialen. 

Bevoegdheden: 

De medewerker is bevoegd om: 

 beheerders en beheerteammedewerkers over natuur- en landschapsbeheer om te informeren, 

te adviseren, te begeleiden, te coördineren en te controleren. 

 Met stafafdelingen (m.n. Natuur & Landschap en Kwaliteitszorg) en stafmedewerkers in de 

regio over natuur- en landschapsbeheer om te informeren, af te stemmen en samen te werken. 

 Met regionale overheden en maatschappelijke organisaties over regelgeving, (beleids)plannen 

en ontwikkelingen om te informeren, te overleggen, te beïnvloeden en te onderhandelen. 

 Met externe deskundigen op het vakgebied over vakinhoudelijke ontwikkelingen om te 

overleggen en om kennis en ervaringen uit te wisselen. 
 

IV. (Voor-)Opleidingen 

 Een afgeronde HBO opleiding/ academisch werk-/denkniveau 

V. Competenties 

 Communicatief vaardig 

 Samenwerkingsgericht 

 Accuraat 

V. Fysieke vereisten 

 Voor de werkzaamheden geldt geen specifieke lichamelijke belasting. 

Formatie: 16 uur per week 

 
  



/ 

pagina 77 van 84 

Medewerker financiële administratie  

I. Algemene gegevens 

Organisatie: Coöperatieve Vereniging U.A. Collectief Deltaplan Landschap 

Functie: Medewerker financiële administratie  

Aangestuurd door: Projectleider / Ecologisch expert 

Rapporteert aan: Penningmeester 

II. Taken en Werkzaamheden 

Tot de aandachtsgebieden van de medewerker behoren: 

Financiële administratie 

 Het verzorgen van o.a. de debiteuren- crediteuren en grootboekadministratie 

 Het leveren van een bijdrage aan de begroting-, rekening- en planning en controllcyclus 

 Bieden noodzakelijke ondersteuning aan accountant en penningmeester 

Overige 

 naast de hier al genoemde taken en werkzaamheden kan het nodig zijn dat de medewerker nog 
andere taken en werkzaamheden uitvoert, op verzoek van of via het bestuur, dan wel de direct 
leidinggevende 

III. Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden 

Verantwoordelijkheden: 

 De medewerker is verantwoordelijk voor: 

 adequate planning en uitvoering, conform afspraken, van eigen taken en werkzaamheden 

 een accurate en klantvriendelijke dienstverlening ten behoeve van de interne en externe 
“klanten” 

 correct en volledig informeren van bestuur over de verrichte en te verrichten werkzaamheden 

 eigen professionele ontwikkeling 

 effectief en efficiënt gebruik van de ter beschikking staande middelen en materialen. 

Bevoegdheden: 

 De medewerker is bevoegd om: 

 de eigen werkzaamheden te organiseren op basis van (werk)afspraken die gemaakt zijn 

 prioriteiten te stellen, in (en/of voortvloeiend uit het werk-)overleg met bestuur 

 met externen, dienstverleners en relaties, contacten te onderhouden en/of te overleggen 

 gevraagd en ongevraagd voorstellen te doen als zo de effectiviteit, efficiency en/of kwaliteit 
van het werk kan worden verbeterd. 

IV. (Voor-)Opleidingen 

 Een afgeronde financieel administratieve MBO opleiding op niveau 3/4 

V. Competenties 

 Communicatief vaardig 

 Samenwerkingsgericht 

 Accuraat 

V. Fysieke vereisten 

 Voor de werkzaamheden geldt geen specifieke lichamelijke belasting. 
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Formatie: 8 uur per week 

Medewerker:  Veldcoördinator ANLB  

 

I. Algemene gegevens 

Organisatie: Coöperatieve Vereniging U.A. Collectief Deltaplan Landschap 

Functie: Medewerker: Veldcoördinator ANLB Aangestuurd door: Projectleider / 
Ecologisch expert 

Rapporteert aan: Secretaris 

II. Taken en Werkzaamheden 

 Beheerregistratie op perceelsniveau 

 Voorbereiden contracten en eventuele wijzigingen daarin met deelnemers, zo nodig na 
afstemming met Projectleider / Ecologisch expert  

 Opstellen beheerplannen, in afstemming met Projectleider / Ecologisch expert. Zorgdragen voor 
het voorbereiden en indienen van betaalverzoeken vanuit de aangegane contracten en de daarin 
overeengekomen betaaldatum op aanwijzing van de Projectleider / Ecologisch expert. 

 draagt kennis van de het benodigde SCAN moeder-ict systeem waar het collectief mee werkt. 

 Naast de hier al genoemde taken en werkzaamheden kan het nodig zijn dat de medewerker nog 
andere taken en werkzaamheden uitvoert op verzoek van het Bestuur of projectleider / 
Ecologisch expert  

  

III. Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden 

Verantwoordelijkheden: 

De medewerker is verantwoordelijk voor: 

 adequate planning en uitvoering, conform afspraken, van eigen taken en werkzaamheden 

 een accurate en klantvriendelijke dienstverlening ten behoeve van de interne en externe 
“klanten” 

 zorgvuldig uitdragen en “beheren” van het gedachtegoed van het Collectief 

 voortdurende en zorgvuldige afweging van diverse belangen en belangentegenstellingen 

 correct en volledig informeren van bestuur over de verrichte en te verrichten werkzaamheden 

 eigen professionele ontwikkeling 

 effectief en efficiënt gebruik van de ter beschikking staande middelen en materialen. 

Bevoegdheden: 

De medewerker is bevoegd om: 

 de eigen werkzaamheden te organiseren op basis van (werk)afspraken die gemaakt zijn 

 prioriteiten te stellen, in (en/of voortvloeiend uit het werk-)overleg met bestuur 

 met externen, dienstverleners en relaties, contacten te onderhouden en/of te overleggen 

 gevraagd en ongevraagd voorstellen te doen als zo de effectiviteit, efficiency en/of kwaliteit 
van het werk kan worden verbeterd. 

IV. (Voor-)Opleidingen 

 De gewenste (voor-)opleiding is op HBO-niveau: HAS of Larenstein bv. landschaps- inrichting 
en/of beheer, agrarische opleiding, interesse in cultuurhistorie. 

V. Competenties 



/ 

pagina 79 van 84 

 Communicatief vaardig 

 Autonoom kunnen handelen 

 Omgevingssensitiviteit 

 Samenwerkingsgericht 

VI. Fysieke vereisten 

Voor de werkzaamheden geldt geen specifieke lichamelijke belasting. 

Formatie: 16 uur 
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Bijlage 5: Bestuursreglement 
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Bijlage 6: Begrippenlijst 
 

Afkorting of begrip Definitie 

Achterdeurafspraak De doorvertaling van de gebiedsaanvraag naar beheercontracten met 
individuele deelnemers op basis van het beheerplan. 

Agrarisch collectief Een agrarisch collectief is een voor het ANL 2016 (gecertificeerd) 
samenwerkingsverband in een (zelfgekozen) begrensd gebied dat 
bestaat uit agrariërs en andere landbeheerders in een streek die het 
beheer voeren over landbouwgrond en zich op vrijwillige basis hebben 
verenigd voor het uitvoeren van agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer. Het collectief is eindbegunstigde van de subsidie. 

Agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer 

Beheer op of aanpalend landbouwgrond ter bevordering van natuur 
en/of landschap in het landelijk gebied, inclusief waterkwaliteit. 

Agrarisch Natuur- en 
Landschapsbeheer 2016 
(ANLb) 

Implementatie van het stelsel voor collectief agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer dat per 1 januari 2016 van kracht is. 

Agrarische  
natuurvereniging (ANV) 

Een samenwerkingsverband van boeren en andere belanghebbenden 
voor het uitvoeren van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. 

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

Beheerpakket Een set van beheermaatregelen (op basis van de Catalogus Groen-
Blauwe Diensten) en aanvullende beheervoorschriften passend binnen 
een beheertype 

Beheerplan Het plan waarin per deelnemer op locatie is vastgelegd welke 
beheerpakketten (in oppervlakte en locatie) wordt uitgevoerd incl. 
een beschrijving van het beheermozaïek als nadere invulling van een 
goedgekeurde gebiedsaanvraag ANLB 2016 

Beheerstrategie De vertaling van de voorwaarden uit het natuurbeheerplan naar een 
gebiedseigen aanpak van de uitwerking van het beheerplan, waarin 
rekening is gehouden met (a)biotiek, de landbouwpraktijk en andere 
factoren. De beheerstrategie wordt opgesteld door het collectief 

Beheertype Een eenheid op regionaal niveau met een eenduidig beheerregime en 
een kleine variatie in natuurwaarde en abiotische randvoorwaarden 

Betaalverzoek Jaarlijks verzoek van het agrarisch collectief tot uitbetaling van de 
toegekende subsidie 

Bureaumedewerker Medewerker voor de uitvoering van de administratieve taken binnen 
het collectief 

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

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

Deelgebied Een logisch aaneengesloten gebied, waarbinnen beheercontracten 
liggen 
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Deelnemer Grondgebruiker met agrarische grond met een beheercontract ANLB 

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

Ecologische commissie Een onafhankelijk ingestelde commissie waarin wijzigingen of 
knelpunten in het beheerplan worden beoordeeld voordat deze worden 
doorgevoerd 

Ecologische effectiviteit De mate waarin activiteiten bijdragen aan het natuurrendement 

Ecologische toets Een methode (digitaal dan wel handmatig) waarmee het collectief kan 
beoordelen of de beoogde resultaten van het agrarisch natuurbeheer 
kunnen worden gehaald 

Eindbegunstigde subsidie Ontvanger van overheidsgelden die verantwoordelijk en aansprakelijk 
is voor het realiseren van overeengekomen doelen 

EU-conforme uitvoering 
stelsel 

Uitvoeringsproces dat voldoet aan Europese wet- en regelgeving, en 
periodiek wordt gevalideerd door Europese en nationale audits 

Gebiedsaanvraag Een in nauwe afstemming met gebiedspartners tot stand gekomen, 
samenhangend ecologisch effectief en economisch efficiënt plan van 
een agrarisch collectief voor het uitvoeren van agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer in een bepaald gebied. Dit is in feite de 
subsidieaanvraag voor het ANLb 2016. 

Gebiedscoalitie Coalitie van een agrarisch collectief, belanghebbenden en vrijwilligers 
met als doel (het ondersteunen van) de uitvoering van een ecologisch 
effectief en economisch efficiënt agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer. 

Gebiedspartners Alle partijen in het gebied waarmee wordt samengewerkt: 
overheidsorganisaties, agrarische collectieven, terreinbeherende 
organisaties, soortenorganisaties en andere belanghebbenden, zoals 
dorpsraden of de VVV 

Gebiedsprocessen Het koppelen van gebiedsbelangen en het verbinden van partijen met 
als doel een goede afweging van doelen en ruimtelijke belangen op 
een regionaal schaalniveau 

Gecertificeerde 
collectieven 

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

Gedeelde ambitie Set van doelen en activiteiten die in een streek worden ingezet. Deze 
set wordt samengesteld op initiatief van provincies, door 
gebiedspartners, zoals agrarische collectieven, andere overheden en 
natuur- en soortenorganisaties in een streek. Het doel hierbij is om 
met als uitgangspunt de ambities en kaders van verschillende 
overheden, in gesprek te gaan met de streek om interactief en 
adaptief deze gezamenlijke ambitie te bepalen 

GIS Geografische Informatie Systemen 

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

Leefgebied Een typering van agrarisch natuur op landelijk of regionaal niveau 
gebaseerd op abiotische condities als kader voor het indienen van een 
subsidieaanvraag ANBL2016 (gebiedsaanvraag) 
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Natuurbeheerplan Plandocument waarin op basis van een gedeelde ambitie op provinciaal 
schaalniveau de overeengekomen doelen op het gebied van agrarisch 
natuur- en landschapsbeheer worden vastgelegd. Het bevat een 
beheertypekaart van de huidige situatie en een ambitiekaart met 
toekomstige te realiseren doelen 

Het (aangepaste) provinciale beleidskader met een beschrijving van de 
te realiseren doelen en kwaliteiten, vormt een onderdeel van het 
Natuurbeheerplan. 

NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

Programma van Eisen 
certificering collectieven 

Voorwaarden waaraan een agrarisch collectief moet voldoen om 
gecertificeerd te worden 

RvO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

SCAN Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer 

Schouw Controle op de uitvoering van de beheerpakketten 

Schouwcommissie Onafhankelijke commissie voor het beoordelen van beheer bij de 
schouw 

Uitvoeringscontract Een zakelijke overeenkomst tussen het agrarisch collectief en een 
dienstverlener voor de uitvoering van taken binnen het collectief 

Veldcoördinator De persoon die zich bezig houdt met de werkzaamheden in het veld, 
waar onder het verzamelen van veldgegevens om beheermonitoring uit 
te voeren 

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

 


