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1. Gegevens

1. Gegevens

1.1

Gegevens collectief

Samenstelling van het collectief
Het collectief beslaat het werkgebied van de volgende ANV: Collectief Eemland.
Rechtsvorm: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (statuten in notariële akte).

Rechtsvorm collectief (en daarmee de relatie met de leden/deelnemers)
Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

Volledig rechtsbevoegde persoon
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, te
weten de voorzitter en de secretaris dan wel hun plaatsvervangers.
Zie bijlage 11.1 (Uittreksel KvK) en bijlage 11.2 (Statuten Artikel 14).

Gebied waarop het collectief zich richt
Het werkgebied bestaat uit de Eemvallei. Het gebied wordt aan de westkant begrensd door de stuwwal en
de bosgebieden van de Utrechtse Heuvelrug bij Soest, Baarn en Eemnes. Aan de oostkant is de grens met de
provincie Gelderland voornamelijk bepaald door het riviertje ‘de Laak’, in het zuiden door de bebouwing van
Amersfoort en Hoogland en in het noorden door de dijk van het Eemmeer en het Nijkerkernauw.
De totale oppervlakte van het werkgebied bedraagt: 3297 hectare (zie ook bijlage 11.3).

Aandachtsgebieden collectief (inclusief leefgebieden en beheertypen)
De Agrarische Natuurvereniging richt zich in hoofdzaak op het weidevogelbeheer. Bij de overige doelen is de
kwaliteit van water een aandachtsgebied van Collectief Eemland. Daarnaast worden lijnvormige beplantingen
beheerd.
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1.2

De organisatie

Welke functies worden binnen het collectief onderscheiden?
Zie het organigram in bijlage 11.4 en de tabel met Bestuursfuncties in bijlage 11.5.

Wijze waarop de financiële aansprakelijkheid van bestuurders van het collectief is gedekt
Bestuursaansprakelijkheid verzekering.

Vast aanspreekpunt voor betaalorgaan
De penningmeester.

Vast aanspreekpunt voor deelnemers
De gebiedscoördinator.
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1.3

Mandaten binnen het collectief

Mandaat voor het invoeren van data in het financiële en administratieve systeem
De penningmeester heeft mandaat van het gehele bestuur voor het financiële systeem. De gebiedscoördinator
heeft mandaat van het gehele bestuur én van de betreffenden deelnemer om wijzigingen in GIS door te voeren

Mandaat voor het uitvoeren van betalingsopdrachten
De penningmeester heeft mandaat van het gehele bestuur om een betalingsopdracht zelfstandig uit te voeren
tot € 5.000,00 per betaalopdracht. Daarboven kan een betalingsopdracht alleen uitgevoerd worden met
instemming/paraaf of handtekening van een daartoe bevoegd bestuurslid.

Mandaat voor het uitvoeren van schouw
Peter Peek (externe) en Gert-Jan Elbers (samen de controle- of schouwcommissie) 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.

Mandaat voor het opleggen van sancties naar aanleiding van de schouw en het doorberekenen van
sancties vanuit de subsidieverstrekker
De penningmeester en de gebiedscoördinator hebben 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.

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

Mandaat voor het onderteken voor een tussentijdse wijziging in de beheerafspraken
De gebiedscoördinator heeft mandaat om kleine wijzigingen in de deelnemerscontracten aan te brengen voor
zover die betrekking hebben op het lopende jaar, ecologisch verantwoord zijn en een minimale verhoging van de
beheerkosten met zich meebrengen (maximaal € 1.000,00 per wijziging) op voorwaarde dat deelnemer instemt
met de wijziging.
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2. Interne audit en geschillen

2.1

Kwaliteitsborging met interne audit

Hoe wordt gewerkt met de interne audit?
Wanneer wordt de interne audit uitgevoerd?
In september vindt binnen de eigen organisatie een interne audit plaats.

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

Door wie wordt de interne audit uitgevoerd?
Door een (nader aan te wijzen) persoon van buiten de organisatie.

Hoe wordt de interne audit uitgevoerd?
Volgens een vooraf vastgestelde aanpak waarbij de ‘Checklist Interne Audit‘ van SCAN leidend is (zie bijlage
11.6).

Hoe worden de resultaten doorgevoerd ter verbetering van de organisatie?
Na de audit worden de bevindingen besproken in een bestuursvergadering waarin vastgelegd wordt hoe de
wijzigingen doorgevoerd worden in de praktijk en wie waarvoor verantwoordelijk is.
Alle betrokkenen krijgen per e-mail het verslag van de interne audit.

Hoe worden de resultaten van de interne audits vastgelegd in het administratieve systeem? Beoordeel
daarbij ook of de wijzigingen gevolgen hebben voor het kwaliteitshandboek. Wie voert deze
wijzigingen door?
De resultaten worden opgeslagen in het administratieve systeem van SCAN. Eventuele wijzigingen in het
kwaliteitshandboek worden doorgevoerd door de gebiedscoördinator.
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2.2

Geschillenprocedure

Hoe ziet de geschillenprocedure er uit?
Als een deelnemer een klacht heeft, wordt eerst mondeling getracht tot een oplossing te komen. De
gebiedscoördinator is aanspreekpunt voor mondelinge klachten. Als we er niet uitkomen, kan een
geschillenprocedure gevolgd worden met als leidraad het schema op de volgende pagina. Als er een geschil is
dan wijzen beide partijen iemand aan met een onafhankelijke persoon als voorzitter.

Hoe heeft het collectief de mogelijkheden tot het indienen van een formeel geschil bekend gemaakt?
Via de website www.collectiefeemland.nl

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

Indien gewerkt wordt met een geschillencommissie: hoe borgt het collectief de objectiviteit en
onafhankelijkheid van deze geschillencommissie?
Doordat een notaris lid van deze commissie is.
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Bezwaar:
schriftelijk

Behandeling door
het bestuur

Betrokkene eens
met het besluit

Afgehandeld

Besluit:
schriftelijk

Betrokkene oneens
met het besluit

Beroep mogelijk:
schriftelijk

Behandeling door
onafhankelijke
commissie

Advies aan
het bestuur

Bindend besluit
door het bestuur

Geen beroep
mogelijk
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3. Administratie & financieel beheer

3.1

Het administratief beheer systeem

Welk administratief beheersysteem wordt door het collectief gebruikt?
Het door SCAN geleverde ICT pakket.

3.2

Uitvoering administratie

Hoe wordt de administratie van het collectief uitgevoerd en door wie?
Wie zijn binnen het bestuur eindverantwoordelijk voor het financiële en administratieve beheer?
Financiële administratie: de penningmeester.
Administratief beheer: de gebiedscoördinator.

Als het financiële en administratieve beheer volledig door het collectief zelf wordt uitgevoerd?
Niet van toepassing.

Hoe wordt gezorgd voor back-ups van deze systemen/informatie?
Via het SCAN ICT systeem en een Outlook back-up.

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

Het indienen van gebiedsaanvragen: de voorzitter.
Het ondertekenen van opdrachten en contracten: de vicevoorzitter.
Het verrichten van betalingen en aangaan van financiële verplichtingen: de penningmeester.

Tot welk bedrag zijn zelfstandige betalingen door de medewerker gelimiteerd?
De penningmeester mag betalingen verrichten tot €5.000,00 per nota (exclusief de betalingen vanuit het
gebiedsplan). Er wordt gewerkt volgens het ‘vier ogen’ principe.

Wat is de werkwijze met betrekking tot de betalingen?
De penningmeester is verantwoordelijk en voert betalingen uit. Er is een jaarlijkse kascontrole door twee leden
van de vereniging die worden benoemd tijdens de algemene ledenvergadering. Deze leden zijn maximaal twee
jaar lid van de kascontrole-commissie. Archivering vindt automatisch plaats binnen het SCAN ICT systeem.

Wat is de werkwijze met betrekking tot wijzigingen in de perceelregistratie?
De deelnemer vraagt een wijziging aan per e-mail, zodat de aanvraag schriftelijk vast ligt. Na de wijziging wordt
een digitale print ter controle aan de deelnemer gezonden (per e-mail).

Accountantscontrole
Het collectief acht het niet nodig dat er een accountantscontrole plaats vindt. Er vindt een jaarlijkse interne
audit en een jaarlijkse kascontrole plaats door een onafhankelijke kascontrolecommissie.
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Wat wordt gearchiveerd in het administratieve beheersysteem van het collectief?
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Soort document

Hoe lang bewaren?

Print of digitaal?

Wie archiveert?

Alle originele
stukken m.b.t. de
gebiedsaanvraag

7 jaar na de laatste
betaling

Digitaal

Gebiedscoördinator

Lijst met deelnemers

7 jaar na de laatste
inschrijving

Digitaal

Gebiedscoördinator

Deelnemerscontracten

7 jaar na de laatste
betaling

Origineel in print en
voorzien van originele
handtekening

Gebiedscoördinator

GIS gegevens m.b.t.
contracten

Gedurende de
subsidieperiode

Digitaal

Gebiedscoördinator

Mutaties in
beheercontracten

Gedurende de
subsidieperiode

Digitaal

Gebiedscoördinator

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

7 jaar

Digitaal

Gebiedscoördinator

Resultaten interne
audits

7 jaar

Digitaal

Gebiedscoördinator

Betalingsopdrachten

7 jaar

Digitaal

Gebiedscoördinator

Gebiedsaanvraag incl.
onderliggende stukken

7 jaar na de laatste
betaling

Digitaal

Gebiedscoördinator

Betaalverzoek

7 jaar na de laatste
betaling

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

Gebiedscoördinator

Schouwverslagen

Gedurende de
subsidieperiode

Digitaal

Gebiedscoördinator

Resultaten en planning
beheermonitoring

Gedurende de
subsidieperiode

Digitaal

Gebiedscoördinator

Intentieverklaring

7 jaar

Digitaal

Gebiedscoördinator

Verslagen van
bestuursvergaderingen

7 jaar

Digitaal

Gebiedscoördinator

3. Administratie & financieel beheer

3.3

Betaling deelnemers

Hoe wordt uitbetaling aan de deelnemers verricht?
De betalingsopdracht bestaat uit de volgende onderdelen:
•
•
•
•
•
•

De NAW gegevens van de begunstigde.
Het KVK nummer óf het BIN/BSN nummer van de begunstigde.
Het IBAN-rekeningnummer van de begunstigde.
Het bedrag dat overgemaakt dient te worden.
De prestaties conform achterdeurafspraak waarvoor de betalingen worden verricht.
De naam en handtekening van de penningmeester.

Wanneer wordt uitbetaald aan de deelnemers?
Uitbetaling vindt plaats uiterlijk één maand na uitbetaling door RVO.nl. In principe is die vóór februari volgend
op het betreffende beheerjaar.

Hoe wordt de deelnemer geïnformeerd over de uit te keren uitbetaling?
Een document via e-mail (tenzij de deelnemer geen e-mail heeft, in dat geval via de post).

Wie is verantwoordelijk voor uitbetaling aan de deelnemers?
De penningmeester.

Hoe wordt jaarlijks een totaaloverzicht gemaakt van alle betalingen per gecontracteerde deelnemer?
Een overzicht wordt jaarlijks gemaakt door middel van een eigen spreadsheet waarin de gegevens vanuit het
SCAN ICT systeem worden geïmporteerd
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3.4

Het betaalverzoek en de verantwoording van het betaalverzoek

Hoe wordt het betaalverzoek ingediend en door wie?
Wie is verantwoordelijk voor het voorbereiden?
De penningmeester bereidt het betaalverzoek voor.

Wie is verantwoordelijk voor het accorderen?
Het bestuur accordeert het betaalverzoek in een bestuursvergadering.

Hoe wordt vastgelegd dat goedkeuring is gegeven en waarop goedkeuring is gegeven?
De voorzitter tekent de notulen van de bestuursvergadering voor akkoord.

Wanneer wordt het betaalverzoek ingediend?
Tussen 1 april en 15 mei voorafgaand aan het beheerjaar.

Wie is verantwoordelijk voor het indienen?
De penningmeester.

Wie is verantwoordelijk voor het voorbereiden?
De penningmeester in samenwerking met de gebiedscoördinator.

Wat zijn de eventuele stukken die meegestuurd worden ter onderbouwing van het betaalverzoek?
Een totaaloverzicht van de beheerde hectares met de percentages beheer.

Hoe wordt onderbouwd?
•
•
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Na de voorintekening door de agrariërs bekijkt een ecologische commissie bestaande uit één persoon van
Natuurmonumenten en één persoon van Vogelbescherming Nederland het ingediende beheer.
Verbeteringen die uit deze toets komen worden aan de beheerder voorgelegd en na goedkeuring
doorgevoerd in het SCAN GIS systeem.

3. Administratie & financieel beheer
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4. Contracten

4.1

Deelnemerscontracten

Wie sluit de deelnemerscontracten?
Wie is tekeningsbevoegd voor de deelnemerscontracten?
Ieder lid van het bestuur.

Wie bereidt de contracten inhoudelijk voor?
De contracten worden gegenereerd door het SCAN ICT systeem en ingevuld door de gebiedscoördinator.

Wie sluit de deelnemerscontracten af?
Een bestuurslid samen met de deelnemer.

Hoe wordt het contract afgesloten?
Hoe ziet het deelnemerscontract er uit?
Zie het door SCAN ontwikkelde modelcontract met bijbehorende checklist (website SCAN). Zie ook bijlage 11.10.

Hoe worden deelnemerscontracten afgesloten?
Deelnemers worden uitgenodigd op het kantoor van Collectief Eemland, waarna het contract wordt
doorgenomen. Na goedkeuring door beide partijen ondertekenen zowel de beheerder als een bestuurslid het
contract. Hierna wordt het contract gedigitaliseerd naar PDF formaat, opgeslagen in SCAN ICT systeem en via
e-mail aan de deelnemer toegezonden.

Hoe worden de deelnemerscontracten gearchiveerd?
Digitaal opgeslagen in SCAN ICT systeem als PDF bestand.

Hoe worden wijzigingen in beheercontracten doorgevoerd?
•
•
•
•
•
•

Wie is bevoegd tot het doorvoeren van wijzigingen? De gebiedscoördinator en het inteken team.
Wie doet voorstel tot aanpassing? De deelnemer of de gebiedscoördinator in overleg met de deelnemer.
Hoe wordt wijziging vastgelegd? In het SCAN ICT systeem.
Beide partijen ondertekenen het nieuwe contract.
Het nieuwe contract wordt gedigitaliseerd naar PDF formaat en opgeslagen in SCAN ICT systeem en via
e-mail aan de deelnemer toegezonden.
De gebiedscoördinator houdt in de gaten of het budget niet overschreden wordt. Bij grote wijzigingen wordt
het bestuur van tevoren ingelicht in een bestuursvergadering en wordt om toestemming gevraagd.
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4.2

Contracten met derden

Hoe wordt het contract afgesloten en door wie?
Wie is tekenbevoegd voor de deelnemerscontracten?
Kees van Valkengoed en Gert-Jan de Jong.

Wie bereidt de contracten inhoudelijk voor?
Wie: Kees van Valkengoed en Gert-Jan de Jong.
Hoe : Door het invullen van het SCAN model ‘Overeenkomst opdrachtverlening’ (zie bijlage 11.7).

Wie sluit de contracten af?
De vicevoorzitter.

Hoe ziet het contract met derden eruit?
Zie het standaard contract SCAN : ‘Overeenkomst opdrachtverlening’ (zie bijlage 11.7).

Hoe worden contracten met derden afgesloten?
De contracten worden ruim voor de uit te voeren werkzaamheden voorbereid en ondertekend. Er geldt een tarief
van € 35,00 per uur. Na de uitvoering van het contract zal binnen drie maanden uitbetaling plaatsvinden.

Hoe worden de contracten met derden gearchiveerd?
Door het contract te scannen en als PDF op te slaan in het SCAN ICT systeem.

Hoe worden wijzigingen in contracten met derden doorgevoerd?
Als de opdrachtgever of opdrachtnemer een voorstel heeft tot wijziging van een bestaand contract dan zullen
zij samen deze wijzigingen in het contract doorvoeren en ondertekenen. Dit gewijzigde contract krijgt een
versienummer en wordt weer als PDF gescand en opgeslagen in het SCAN ICT systeem.
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Overzicht van derden waarmee contracten worden afgesloten:

Naam organisatie (derde):

Vogelwerkgroep het Gooi (VWG).

Uit te voeren beheerwerkzaamheden:

Monitoring van percelen met uitgesteld
maaibeheer.

Waarom worden deze beheerwerkzaamheden
uitgevoerd door een derde en niet door een
deelnemer?

Omdat de deelnemers geen tijd en/of kennis
hebben.

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

Dat hangt sterk af van de gemaakte uren en zal
naar verwachting tussen de 0,1 en 1% liggen.

Naam organisatie (derde):

Natuurmonumenten en Vogelbescherming
Nederland.

Uit te voeren beheerwerkzaamheden:

Ecologisch toetsen van het collectieve beheerplan.

Waarom worden deze beheerwerkzaamheden
uitgevoerd door een derde en niet door een
deelnemer?

Omdat de deelnemers hier geen kennis van
hebben.

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

Geen (organisatie heeft aangegeven dit kostenloos
te doen).

Naam organisatie (derde):

N.v.t. (controle commissie c.q. polderregisseurs)

Uit te voeren beheerwerkzaamheden:

Controle van het afgesproken beheer en lastminute beheer

Waarom worden deze beheerwerkzaamheden
uitgevoerd door een derde en niet door een
deelnemer?

Omdat de deelnemers zelf de te controleren partij
zijn

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

Dat hangt sterk af van de gemaakte uren en zal
naar verwachting tussen de 0,1 en 1% liggen
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5. Beheerplanproces

5. Het beheerplanproces

5.1

Voorintekening

Wie organiseert de voorintekening bijeenkomsten?
De ANV Collectief Eemland.

Welke gebiedspartijen worden hierbij betrokken?
Natuurmonumenten en Vogelbescherming zijn betrokken bij het ecologisch toetsen van het beheerplan.

Hoe is bepaald wat het meest geschikte niveau is voor afstemming van de beheerpakketten voor de
voorintekening binnen een gebied?
Voor weidevogels is een aaneengesloten mozaïek het meest geschikt. Dit mozaïek is bepaald in een ecologische
toets samen met Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland.

Hoe worden de grondeigenaren/potentiële deelnemers in het gebied geïnformeerd over de
voorintekening bijeenkomsten?
Via de nieuwsbrief, de website en tijdens de jaarvergadering worden alle leden geïnformeerd over de
voorintekening. Alle ANV leden worden geïnformeerd.

Hoe krijgt het collectief een actueel beeld van wat potentiële deelnemers willen en kunnen?
Tijdens de voorintekening bijeenkomsten (eventueel in combinatie met individuele gesprekken voorafgaand aan
de bijeenkomsten en de ervaring uit het verleden).

Hoe beoordeelt het collectief het aanbod op kwaliteit en hoe stuurt het collectief op gewenste
beheerkwaliteit?
1.
2.

Vooraf wordt gekeken hoeveel hectares er afgesloten kunnen worden en op welke percelen in de laatste
jaren de meeste nesten zaten.
Vooraf worden afspraken gemaakt over de minimale hoeveelheid zwaar beheer.

Hoe worden de resultaten van de bijeenkomst vastgelegd en teruggekoppeld aan de deelnemers en
de betrokken gebiedspartijen?
Het ingetekende beheer wordt fysiek uitgeprint en de deelnemer krijgt een hard copy mee.
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5.2

Opstellen concept beheerplan en beheerplan

Wie stelt het beheerplan op (is eindverantwoordelijk)?
De gebiedscoördinator.

Wat zijn belangrijke beslismomenten bij de totstandkoming van het beheerplan?
Na de voorintekening wordt door het bestuur het plan doorgenomen. Daarna vindt een ecologische toets plaats
door externen.

Welke externen worden hierbij betrokken en op welke manier?
De ecologische toets wordt uitgevoerd door één persoon van Natuurmonumenten en één persoon van
Vogelbescherming Nederland.

Hoe wordt de samenhang in de beheerpakketten getoetst en wordt beoordeeld of dit voldoet aan de
voorwaarden uit het provinciale natuurbeheerplan?
Door een bestuurslid met ecologische kennis en tijdens de ecologische toets.

Hoe wordt de ruimtelijke samenhang beoordeeld in relatie tot de meeste actuele veldgegevens van de
verspreiding van de doelsoorten?
Tijdens de ecologische toets worden de nestgegevens van de laatste drie jaar over het beheerplan gelegd.

Hoe wordt gehandeld als op basis van voorintekening geen kwalitatief sterk beheerplan kan worden
opgesteld?
De deelnemers worden nogmaals benaderd met het verzoek om aanpassingen door te voeren. Daarnaast
worden omliggende deelnemers ook uitgenodigd indien nodig.

Hoe worden afspraken teruggekoppeld aan de deelnemers?
Bij voorkeur via e-mail (indien niet aanwezig via een hard copy per post).

Hoe is de samenwerking met de terreinbeheerders in het gebied georganiseerd?
Jan Roodthart van Natuurmonumenten wordt indien nodig uitgenodigd bij bestuursvergaderingen.

Hoe gaat het collectief om met onzekerheden die van invloed kunnen zijn op de resultaten van het
beheerplan?
Jaarlijks worden de resultaten bekeken en zo nodig aangepast.
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5.3

Ecologische toets

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?
• Natuurmonumenten
• Vogelbescherming
Borging van onafhankelijkheid is hiermee gewaarborgd.

Welke methode wordt hiervoor gebruikt?
De toetsingcommissie bepaalt op basis van ervaring, onderzoeken van diverse instanties en locaties van de
nesten in voorgaande jaren of het beheer op de juiste plaats ligt.

Door wie en hoe wordt de mate van effectiviteit van het beheer in beeld gebracht?
Na enige jaren kan de gebiedscoördinator een overzicht genereren in GIS van de gevonden nesten die als laag
over het beheer kan worden gelegd.

Door wie en hoe worden de resultaten van de ecologische toets op inpasbaarheid en uitvoerbaarheid
beoordeeld?
Door het bestuur van Collectief Eemland, waarin diverse agrariërs zitting hebben en door de deelnemers zelf.

Hoe worden de gemaakte keuzes voor beheerpakketten onderbouwd?
Greppel-plas-drasprojecten hebben hun waarde in de afgelopen jaren bewezen. Uitgesteld maaibeheer en
kruidenrijk grasland in de directe omgeving van het plas-drasproject zorgen voor dekking en voeding voor ouders
en de jongen. Dit is getoetst in een wetenschappelijk onderzoek door Alterra.

Op welke momenten wordt de ecologische toets uitgevoerd?
Nadat de voorintekening is afgerond en vervolgens jaarlijks bij significante wijzigingen van het beheerplan.
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6. Controle

6.1

Controle

Wie is binnen het collectief verantwoordelijk voor de controle?
Wie is binnen het collectief verantwoordelijk voor de uitvoering van de controle?
De gebiedscoördinator.

Indien de controle wordt uitgevoerd door een controlecommissie, wat is de samenstelling van de
commissie?
De controlecommissie (alias schouwcommissie) bestaat uit zes personen (binnen Collectief Eemland ook bekend
als ‘polderregisseurs’). De controlecommissie bestaat uit twee agrarische leden en vier leden van de plaatselijke
weidevogelwerkgroepen.

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

Kennis van beheerpakketten.
Kennis van weidevogels.
Ecologische kennis.
Communicatieve vaardigheden.

Hoe wordt onafhankelijkheid van de controleurs gewaarborgd?
•
•
•

Geografische spreiding in het werkgebied (niet controleren in de eigen regio).
Controleren gebeurd altijd in tweetallen.
Er wordt niet gecontroleerd bij familie en/of bekenden.
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Hoe wordt gecontroleerd en hoe worden de resultaten van de controle vastgelegd?

1. Grasland met rustperiode
Rustperiode van x tot y datum, afhankelijk van pakket
Controleer dag voor aflopen rustperiode
2. Kuikenveld
Rustperiode van x tot y datum, afh. van last-minute afspraak
Tenminste 6 meter breed
Controleer dag voor aflopen rustperiode
3. Plas-drasproject
Inundatie van x tot y datum, afh. van pakket
Diepte tenminste 5 cm of 5- 20 cm en 60% opp. geïnundeerd
Pakket i t/m l rustperiode
Controle kan hele periode
4. Legselbeheer a = nestbescherming
Gevonden nesten gemarkeerd en beschermd
Bij grasland: nestenclave 50 m2, straal > 3,5 meter
Bij bouwland: nest verplaatst, beschermd?
Controle kan hele periode, zie ook stalkaart
4. Legselbeheer b = rustperiode bouwland
Rustperiode van vondst legsels tot 15 mei
Controle kan hele periode
5. Kruidenrijk grasland
Rustperiode van x tot y datum, afh. van pakket
Chemische bestrijding niet toegestaan, behalve pleksgewijs
bepaalde soorten
Gewas tenminste een keer maaien en afvoeren, voor 1 aug
4 indicatorsoorten
Uitsluitend bemesting met vaste mest na rustperiode a t/m
g, j en k. Pakket h en i geen vaste mest toegestaan
Beweiden alleen als BE is gelegen langs rand
Controle op diverse facetten
6. Extensief beweid grasland
Rustperiode van x tot y datum, afh. van pakket
Beweiding verplicht, met max. veebezetting, afh. van pakket
Controleer steekproefsgewijs de rustperiode, of er beweid
wordt en de veebezetting
redelijk eenvoudig te schouwen
te schouwen op specifiek moment, bijvoorbeeld direct ná het uitvoeren van de maatregel
of vlak vóór het aflopen van de rustperiode
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Wie is verantwoordelijk voor het vastleggen van de bevindingen en het uitvoeren van de rapportage?
Het tweetal dat de controle heeft uitgevoerd.

Hoe worden de bevindingen van de controle gerapporteerd?
Met behulp van een controle- of schouwformulier. Het meest actuele formulier kan te zijner tijd uit het SCANICT systeem worden gegenereerd (zie ook bijlage 11.8).
Rapportage vindt plaats aan de gebiedscoördinator door het tweetal dat de controle heeft uitgevoerd.

Hoe worden de bevindingen vastgelegd in de administratie?
Ondertekende controleformulieren worden gescand en digitaal opgeslagen in het SCAN ICT pakket.

Algemeen:
De controlecommissie (ook wel schouwcommissie genoemd binnen SCAN en dit kwaliteitshandboek)
bestaat uit zes polderregisseurs die het afgesproken beheer moeten controleren. Dit gebeurd op basis van
een steekproef waarbij het bestuur de deelnemers willekeurig selecteert. De rapportage vindt plaats naar de
gebiedscoördinator via het controleformulier.
Als de controlecommissie tekortkomingen constateren dan melden ze dit (niet bij de beheerder maar) bij de
gebiedscoördinator via het controleformulier. Dit in verband met de vertrouwensband die zij hebben met de
deelnemers c.q. beheerders.
De gebiedscoördinator stuurt de sanctiecommissie aan, deze constateert de tekortkoming en neemt contact op
met de beheerder om te zien of herstel mogelijk is.
De gebiedscoördinator bespreekt iedere tekortkoming in de komende bestuursvergadering, zodat het bestuur op
de hoogte is en eventuele sancties kan bepalen.
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6.2

Sanctie- of herstelbeleid van het collectief

Wat heeft het collectief vastgelegd betreffende haar sanctie- of herstelbeleid?
Wie is verantwoordelijk voor uitvoering van het sanctie- of herstelbeleid?
De gebiedscoördinator.

Welke sancties kunnen worden toegepast?
De volgende sanctiemaatregelen zijn beschikbaar:
• Waarschuwing.
• Opschorten betaling.
• Korting op de uitbetaling.
• Niet uitbetalen.
• Ontbinding van het deelnemerscontract.

Hoe wordt bepaald welk type sanctiemaatregel wordt toegepast?
Het type sanctiemaatregel dat wordt toegepast, hangt af van:
• De ernst van de afwijking.
• Of de afwijking al dan niet omkeerbaar is.
• De termijn waarbinnen herstel mogelijk is.
• De welwillendheid van de deelnemer om mee te werken.

Hoe wordt bepaald of herstelmaatregelen kunnen worden toegepast?
Door tijdens de schouw te kijken of herstelmaatregelen mogelijk zijn. 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.
• Herstel binnen 2 maanden mogelijk (lichte afwijking).
• Herstel binnen 1 jaar mogelijk (matige afwijking).
• Geen herstel mogelijk (zware afwijking).

Zie ook Bijlage 11.9 - Sanctieprotocol
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6.3

Controles NVWA

Hoe handelt het collectief naar aanleiding van de NVWA-controles?
Hoe koppelt het collectief de resultaten uit de NVWA controles terug aan de deelnemers?
•
•

De sanctiemaatregel wordt naast een schriftelijke bevestiging altijd telefonisch of persoonlijk toegelicht aan
de deelnemer.
De gebiedscoördinator is verantwoordelijk voor de communicatie met de deelnemers.

Hoe communiceren het collectief en de Provincie over (gevolgen van) bevindingen?
Via e-mail.

Hoe verwerkt het collectief de kortingen die het Betaalorgaan oplegt?
De korting wordt doorberekend aan de deelnemer. In de uitbetalingsnota wordt een veld opgenomen met daarin
de korting die de RvO oplegt.

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

De sanctie wordt volledig doorberekend aan de deelnemende agrariër.
Het collectief hanteert de werkwijze uit ‘geschil collectief en NVWA’.
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7. Evaluatie

7.1

Beheermonitoring

Wie voert de beheermonitoring uit?
Speciaal daarvoor opgeleide vrijwilligers van onder andere de Vogelwerkgroep Het Gooi.

Wie is eindverantwoordelijk voor de beheermonitoring?
Het bestuur.

Volgens welke protocollen wordt de beheermonitoring uitgevoerd?
Volgens de door SOVON aangeleverde methodes van broedpaartellingen en alarmtellingen.
Protocol: www.kenniscentrumweidevogels.nl > publicaties > brochures > SOVON Handleiding Monitoren
Weidevogels volgens BMP-methode.

Hoe worden monitoringsresultaten door vrijwilligers verwerkt in de administratie?
Na de monitoring worden de resultaten vastgelegd in een daarvoor opgezette website van de Vogelwerkgroep
Het Gooi (www.broedvogelkartering.nl).

Binnen welke tijdsduur zijn resultaten van de beheermonitoring beschikbaar?
Binnen twee weken na iedere telronde (er zijn vijf telrondes).

Hoe worden de resultaten teruggekoppeld aan de deelnemers?
Tijdens de evaluatie aan het einde van het seizoen.

Hoe worden de resultaten uit de beheermonitoring gearchiveerd?
Binnen de website van de Vogelwerkgroep Het Gooi (www.broedvogelkartering.nl).
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7.2

Evaluatie beheer per beheertype

Hoe gaat het collectief te werk bij de evaluatie beheer per beheertype?
Wie is verantwoordelijk voor de evaluatie?
Het bestuur van het collectief is eindverantwoordelijke richting de Provincie en de deelnemers. Het bestuur
bepaalt wie binnen het collectief de evaluatie opstelt. In de meeste gevallen zal dit de gebiedscoördinator zijn.

Wie voert de evaluatie beheer per beheertype uit?
De gebiedscoördinator eventueel geholpen door specialisten van buiten indien nodig.

Beschrijf de wijze van evalueren voor elke betrokken groep.
•
•
•

Met deelnemers: zie paragraaf 7.3.
Met kennispartners: desgewenst via e-mail.
Met gebiedspartijen: niet van toepassing.

Op welke punten wordt geëvalueerd?
Het greppel-plas-drasproject wordt geëvalueerd aan de hand van de diverse tellingen die hebben
plaatsgevonden in het seizoen. Tevens wordt bekeken of uitgesteld maaibeheer en last-minute pakketten op de
juiste plaats lagen aan de hand van de nestlocaties en de monitoring gegevens. Daarnaast wordt gekeken of de
deelnemers goed aansluiten qua beheer bij naastgelegen deelnemers en de spreiding daarin.

Hoe worden de resultaten van de evaluatie in de administratie vastgelegd?
Evaluatie wordt besproken binnen een bestuursvergadering en opgenomen in de notulen.

Hoe wordt beoordeeld of de resultaten leiden tot wijzigingen in het beheerplan? Zo ja, wie voert deze
wijzigingen door?
De conclusies uit de evaluatie kunnen leiden tot wijzigingen in het beheerplan. In dat geval wordt met de
deelnemer(s) overlegd of een aanpassing in het beheer inpasbaar en uitvoerbaar is.
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7.3

Evaluatie met deelnemers

Wie voert de evaluatie met deelnemers uit?
Leden van het bestuur.

Hoe wordt geëvalueerd met deelnemers?
De inzichten - vanuit schouw, beheermonitoring en/of evaluatie van het beheer per beheertype – worden met de
deelnemer besproken bij de intekening van het beheer voor het nieuwe jaar.

Hoe handelt het collectief als ‘voordeurafspraken’ niet zijn gerealiseerd?
Als het al voorkomt dan zal het bestuur met de provincie gaan overleggen.

Hoe voert het collectief de evaluatie met de deelnemers uit?
Deelnemers worden aan het eind van het seizoen in een evaluatiebijeenkomst die georganiseerd wordt door het
bestuur geïnformeerd. Indien wijzigingen noodzakelijk zijn worden deze tijdens de bijeenkomst besproken en
indien gewenst doorgevoerd.
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7.4

Wijzigen van het beheerplan

Hoe gaat het collectief te werk bij het wijzigen van het beheerplan?
Hoe vaak wordt het beheerplan geëvalueerd en door wie?
Eenmaal per jaar door het bestuur.

Hoe worden de gegevens geanalyseerd?
Door de nestlocatie en de gegevens van de monitoring over het beheerplan te leggen.

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

Als wijzigingen vanuit het collectief worden geïnitieerd: de beheerder wordt op de hoogte gebracht via
e-mail dat een wijziging gewenst is.
• Als wijzigingen door de beheerder worden geïnitieerd: wijzigingen kunnen aangevraagd worden via e-mail.
Eventuele wijzigingen worden in SCAN GIS opgeslagen.

Hoe worden verzoeken tot wijziging beoordeeld en afgehandeld?
Het bestuur beoordeelt of de wijziging een positief of negatief effect heeft of kan hebben op de weidevogels.
Getracht zal worden eenzelfde beheer elders onder te brengen (op een ander perceel of bij een andere
deelnemer). Hierbij rekening houdend met de dichtheid van de vogels.

Hoe wordt beoordeeld of een vermindering van de intensiteit van het beheer verantwoord is?
Beoordeeld wordt of er op die locatie veel of weinig vogels zitten.

Hoe worden wijzingen in het beheer administratief vastgelegd?
In het SCAN GIS systeem.

In geval van beheer nabij natuurgebieden: hoe worden aanpassingen in beheer afgestemd met de
terreinbeheerder?
Via e-mail wordt de beheerder op de hoogte gebracht van de wijziging(en).

Hoe worden deelnemers geïnformeerd over de evaluatie van beheerplan en beheermonitoring?
Zie paragraaf 7.3.
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7.5

Evaluatie met provincie

Hoe wordt de evaluatie met de Provincie uitgevoerd?
Wie verzorgt de evaluatie met de Provincie?
Het bestuur.

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

Het jaarlijks betaalverzoek.
De jaarlijkse financiële verantwoording.
De jaarlijkse beheermonitoring.

Hoe handelt het collectief als de voordeurafspraken niet gerealiseerd zijn?
Door het aanpassen van de afspraken.
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8. Kwaliteit van de organisatie

8.1

Kwaliteit van de bestuurders

Bestuurders collectief
Het bestuur kiest uit de leden bestuurders met kennis en kunde van het gebied en weidevogelbeheer.
Bestuurders worden voor drie jaar aangesteld en kunnen maximaal twee keer worden herbenoemd. (zie
statuten punt 11).
Er wordt getracht bestuurders te vinden die zoveel mogelijk voldoen aan onderstaand profiel:
Portefeuille
bestuurder

Gewenste profiel bestuurder (ideaalbeeld)

Algemeen
bestuurder

• Voorkeur voor HBO denk- en werkniveau.
• Wonend in het werkgebied van het collectief.
• Beschikken over een netwerk in de regio in het groene domein.
• Aantoonbaar belangstelling voor en kennis van landbouw, flora/fauna en/of
landschap.
• Brede maatschappelijke kijk op de (duurzame) ontwikkeling van de landbouw in
het landelijk gebied.
• Bestuurlijke ervaring en een team player zijn die over voldoende communicatieve
vaardigheden beschikt.
• Proactieve houding en een oog voor mogelijkheden voor verbetering van de
organisatie.

Voorzitter

• Ervaring met representatie, leidinggevende kwaliteiten.
• Beschikking over een breed netwerk binnen de groene sector.
• Goede en kritische sparring-partner voor personeel en overige bestuursleden.
• Als woordvoerder namens de organisatie en als onderhandelaar met derden
beschikt hij/zij over goede contactuele vaardigheden en overtuigingskracht
(inspirerend leiderschap).
• Binnen de organisatie streeft hij/zij na om ieders kwaliteiten optimaal te
benutten ten dienste van de organisatie als geheel (samenbindend leiderschap).
• De voorzitter is samen met de overige bestuursleden medeverantwoordelijk voor
het functioneren van de organisatie.

Penningmeester

• Bij voorkeur een financiële of bedrijfskundige achtergrond.
• Ervaring met de financiën van stichtingen en/of verenigingen.
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8.2

Kwaliteit van de medewerkers

Professionele ondersteuning (medewerkers) collectief
Het bestuur kiest uit de leden of uit de leden van de weidevogel vrijwilligersgroepen, medewerkers die zoveel
mogelijk voldoen aan onderstaande functieprofielen:
Functie

Gewenste profiel medewerker (ideaalbeeld)

Gebiedscoördinator

• Bij voorkeur HBO denk- en werkniveau en 3 jaar ervaring in vergelijkbare
werkzaamheden.
• Ervaring met representatie, leidinggevende kwaliteiten.
• Beschikking over een breed netwerk binnen de groene sector.
• Vertaalslag kunnen maken van doelstellingen naar functies en belangen
gebiedspartijen.
• Bij voorkeur ervaring bij een vergelijkbare organisatie.
• Hij/zij beschikt over goede contactuele vaardigheden en overtuigingskracht.
• Hij/zij heeft capaciteiten voor inspirerend leiderschap.
• Binnen de organisatie streeft hij/zij na om ieders kwaliteiten optimaal te
benutten.
• De coördinator is samen met de bestuursleden verantwoordelijk voor het
functioneren van de organisatie.
• Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
• Heeft het vermogen om op basis van inbreng van verschillende disciplines een
beheerstrategie en beheerplan op te stellen.
• Vaardigheid om als volwaardige gesprekspartner met provincie en
gebiedspartijen deel te nemen in een gebiedsproces.
• Bedrijfseconomische kennis om vergoedingengrondslag te kunnen bepalen of de
kennis om het in goed overleg door anderen te laten uitvoeren.
• Kennis van andere gebiedsdoelen voor de afstemming hierop.
• Het beheerplan inclusief afwijzingen van aanmeldingen kunnen onderbouwen.

Administratief
medewerker

• Bij voorkeur minimaal MBO denk- en werkniveau en 3 jaar ervaring in
vergelijkbare werkzaamheden.
• Bij voorkeur 3 jaar ervaring in soortgelijke werkzaamheden.
• Bij voorkeur ervaring bij een vergelijkbare organisatie (kennis van boekhoudings-,
financiële systemen en percelen intekenen).
• Gewend gestructureerd en punctueel te werken.
• Goede en kritische sparring partner voor uitvoeringsorganisatie met betrekking
tot de administratieve organisatie.
• Kan werken in de digitale snelweg en specifieke kennis rond administratie,
financiën en ‘inteken’ vaardigheden (MS Office, GIS, ed.).
• Coöperatieve instelling om samen met gebiedsmedewerkers klantvriendelijk
punctueel te werken naar klanten.
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Functie

Gewenste profiel medewerker (ideaalbeeld)

Penningmeester

• Bij voorkeur minimaal HBO denk- en werkniveau en 3 jaar ervaring in
vergelijkbare werkzaamheden.
• Een financiële of bedrijfskundige achtergrond.
• Bij voorkeur 3 jaar ervaring in soortgelijke werkzaamheden.
• Kennis van financiële systemen en boekhoudingen .
• Werkt gestructureerd en punctueel .
• Goede en kritische sparring partner voor uitvoeringsorganisatie en deelnemers
agrarisch natuurbeheer.
• Ervaring in de digitale snelweg en specifieke kennis rond financiën en ‘inteken’
vaardigheden (MS Office, GIS, ed.).
• Coöperatieve instelling .

Ecologisch expert

• Bij voorkeur HBO denk- en werkniveau en 3 jaar ervaring in vergelijkbare
werkzaamheden.
• Ecologische kennis om de beheerstrategie en beheerpakketten voor het gebied
samen te kunnen stellen.
• Kennis van gebied specifieke fysieke situatie om te beoordelen of en welke
landelijke pakketten of maatwerkpakketten ingezet kunnen worden voor het
beheer.
• Ecologische kennis om vanuit beheerstrategie en voorintekening een conceptbeheerplan op te stellen.
• Kennis van het uitvoeren van de ecologische toets (hiervoor zullen landelijk
erkende gestandaardiseerde methoden worden gebruikt).
• Kennis van de gebruikte methode in de ecologische toets om de resultaten
daarvan te doorgronden, op waarde te schatten en op basis daarvan het
beheerplan bij te stellen.
• Technische vaardigheden om de ecologische toets uit te voeren.
• Het beheerplan en de beheerstrategie kunnen uitdragen naar het gebied.
• Gebiedsmedewerkers ondersteunen bij de onderbouwing van afwijzingen van
aanmeldingen op basis van ecologische gronden.
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Functie

Gewenste profiel medewerker (ideaalbeeld)

Polderregisseur

• Bij voorkeur minimaal MBO denk- en werkniveau en 3 jaar ervaring in
vergelijkbare werkzaamheden.
• Bij voorkeur ervaring met vergelijkbare werkzaamheden (contacten met agrariërs
en overige lokale gebiedspartijen en beschikt over basiskennis van natuur en
landschap).
• Beschikking over een breed netwerk binnen de groene sector (lokaal).
• Goede contactuele eigenschappen om contacten te leggen en beheercontracten
af te sluiten met de agrariërs/deelnemers.
• Goede contactuele eigenschappen om een goede relatie op te bouwen met
maatschappelijke partijen in het gebied.
• Commerciële vaardigheden.
• Kennis van gebied specifieke situatie om te beoordelen of en welke landelijke
pakketten ingezet kunnen worden voor het beheer.
• Pakketvoorwaarden van beheerpakketten kunnen uitleggen en (ecologisch)
onderbouwen aan agrariërs/deelnemers.
• Inpasbaarheid van maatregelen in bedrijfsspecifieke situatie kunnen verwoorden
naar agrariërs/deelnemers.
• Heeft de kwaliteit om uitleg te geven over contractvoorwaarden en controle en
sanctieprotocol.
• Bezit voldoende inhoudelijke kennis en gebiedskennis om een bijdrage te kunnen
leveren aan de beheerstrategie en beheerpakketten voor het gebied (en rekening
houdend met agrarische bedrijfsvoering).
• Is geen bestuurslid van een organisatie die betrokken is bij de uitvoering van
ANLb.
• Is flexibel en werkt efficiënt en zelfstandig binnen beleids- en financiële kaders.
• Beschikt over goede organisatorische eigenschappen.
• Beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
• Kan evaluatiegesprek voeren met deelnemers.
• Heeft een uitgesproken proactieve houding, gericht op realisatie van de
doelstellingen van het project.
• Heeft kennis van het agrarisch bedrijf.
• Komt afspraken na en is in staat een vertrouwensband met de mensen op te
bouwen.
• Heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
• Heeft kennis van bestaande regelingen op het gebied van agrarisch natuur- en
landschapsbeheer.
• Heeft geen 9 tot 5 mentaliteit.
• Affiniteit met geautomatiseerde gegevensverwerking.

Professionele ondersteuning (medewerkers) externe partij(en)
Niet van toepassing.
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8.3

Kennis toereikend en op peil

Welke kennis is in huis via (bestuurs-)leden met specialistische kennis of een deskundige coördinator?
• Besturen: Het huidige bestuur.
• Administratie: Gert-Jan Elbers, Toon van ‘t Klooster, Wilhelm Bos.
• EU regelingen: Stef Huijgen, Warmelt Swart, Kees van Valkengoed.
• Beheermonitoring: Wilhelm Bos, Rob Kole, Jan Roodhart, Gert Bieshaar.
• Ecologie: Toon van’t Klooster, Gert-Jan Elbers, Jan Roodhart, Wilhelm Bos, polderregisseurs.
• Landschap: Gert-Jan Elbers, Toon van ’t Klooster.
• Schrijven beheerplannen, uitvoering beheer e.d.: Wilhelm Bos.
• Praktijk netwerk Weidevogelboeren: Kees van Valkengoed.
• Cursus kruidenrijk grasland: René Stalenhoef.
Het bestuur heeft ervaring met collectief beheer vanaf 2003.

Coördinatoren: beschikken deze over actuele kennis?
De gebiedscoördinator heeft een HBO opleiding genoten tot Zoölogisch Ecologisch analist en is als
secretaris sinds 2010 werkzaam binnen één van de lokale weidevogelwerkgroepen. Daarnaast zijn diverse
weidevogel(monitoring) cursussen gevolgd.

Hoe wordt beoordeeld of de kennis binnen uw collectief toereikend is voor de te behalen doelen?
Het bestuur beoordeelt ieder jaar waar aandacht besteed moet worden aan de kennis.
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8.4

Kennisborging en -ontwikkeling bij de bestuurders van het collectief

Ontwikkelen van vaardigheden bij bestuurders door middel van trainingen:
Vaardigheden worden opgedaan gedurende het proces, bijvoorbeeld door het bijwonen van de (maandelijkse)
bestuursvergaderingen, bijwonen van landelijke bijeenkomsten en voorlichtingsbijeenkomsten van bijvoorbeeld
SCAN.

Werkende weg leren via projecten:
Voorbeeld van een dergelijk project is het greppel-plas-dras project binnen Eemland (Grondgebruikersbank).

Wat gebeurt er om kennis en vaardigheden bij bestuurders actueel te houden?
•
•
•
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Ze krijgen de mogelijkheid om (vervolg/opfris) cursussen te volgen.
Via de website van de vereniging worden actuele zaken gemeld.
Advies om aan te melden bij ‘Dagelijkse ondernemersnetwerk berichten’.
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8.5

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

Ontwikkelen van vaardigheden bij coördinatoren door middel van trainingen:
Bezoeken van zoveel mogelijk (landelijke) bijeenkomsten die betrekking hebben op het Agrarisch Natuurbeheer.

Ontwikkelen kennis en vaardigheden via uitwisseling met collega-collectieven:
Bezoeken van vergaderingen en bijeenkomsten.

Werkende weg leren via projecten:
Voorbeeld van zo’n project is het greppel-plas-dras project in Eemland.

Lerende netwerken, praktijknetwerken:
(bijv. melkveeacademie, netwerken in de veehouderij etc.)

Aanmelden bij dit soort netwerken bevorderen.

Kennis ontwikkelen door zelf te experimenteren, op basis van nieuwe inzichten en daarnaar te
handelen:
(onderzoekend leren)

•
•
•

Grondgebruikersbank project.
Greppel-plas-dras pilot project.
Participeren in praktijknetwerken.
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8.6

Kennisborging en- ontwikkeling bij de deelnemers

Kennis overdragen, vakgericht door middel van persoonlijke ontwikkeling (opleidingen en trainingen):
Via de website van de ANV en via e-mail worden de deelnemers op deze opleidingen gewezen.

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

Tijdens de algemene ledenvergaderingen wordt kennis overgedragen door voorlichting te geven en externe
sprekers uit te nodigen die een relevante lezing verzorgen.
Deelnemers krijgen een jaarverslag van de weidevogelwerkgroep en worden uitgenodigd voor de
jaarvergadering.
Twee maal per jaar brengt de ANV een nieuwsbrief uit met daarin relevante informatie over regelingen,
toekomstvisies, actuele nieuwtjes en het behaalde resultaat van het afgelopen seizoen.

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

Deze netwerken worden gepromoot op de website van de ANV.

Optioneel
Samenwerking bij de uitvoering van beheer
De ANV heeft contacten met Natuurmonumenten, Landschap Erfgoed Utrecht LEU, Wageningen Environmental
Research en Vogelbescherming Nederland.

Onderzoek en kennisuitwisseling met adviesbureaus, collega-collectieven, onderzoeksorganisaties en
onderwijsinstellingen over vraagstukken rond agrarisch natuurbeheer
Indien de benodigde kennis niet aanwezig is binnen de ANV dan worden externen ingeschakeld.
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9. Begrippenlijst

Afkorting of begrip

Definitie

Achterdeurafspraak

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

Agrarisch collectief

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

Agrarisch natuur- en
landschapsbeheer

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

Agrarisch Natuur- en
Landschapsbeheer
2016 (ANLb)

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

Agrarische
natuurvereniging
(ANV)

Een samenwerkingsverband van agrariërs 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 inclusief 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 inclusief de
veldinventarisaties coördineert.

Cross-compliance

Het doorberekenen van financiële boetes binnen de Goede Landbouwpraktijken
naar het ANLb.
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Afkorting of begrip

Definitie

Deelgebied

Een logisch aaneengesloten gebied, waarbinnen beheercontracten liggen.

Deelnemer

Grondgebruiker met agrarische grond met een beheercontract ANLb.

Dienstencentrum

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

Ecologische
commissie

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

Ecologische
effectiviteit

De mate waarin activiteiten bijdragen aan het natuurrendement.

Ecologische toets

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

Eindbegunstigde
subsidie

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

EU-conforme
uitvoering stelsel

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

Gebiedsaanvraag

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

Gebiedscoalitie

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

Gebiedspartners

Alle partijen in het gebied waarmee wordt samengewerkt: overheidsorganisaties,
agrarische collectieven, terrein beherende 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.
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Afkorting of begrip

Definitie

Leefgebied

Een typering van agrarisch natuur op landelijk of regionaal niveau gebaseerd op
abiotische condities als kader voor het indienen van een subsidieaanvraag ANLb
2016 (gebiedsaanvraag).

Natuurbeheerplan

Plandocument waarin op basis van een gedeelde ambitie op provinciaal
schaalniveau de overeengekomen doelen op het gebied van agrarisch natuur- en
landschapsbeheer worden vastgelegd. Het bevat een beheertypekaart van de
huidige situatie en een ambitiekaart met toekomstige te realiseren doelen.
Het (aangepaste) provinciale beleidskader met een beschrijving van de te realiseren
doelen en kwaliteiten, vormt een onderdeel van het Natuurbeheerplan.

NVWA

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Programma van
Eisen certificering
collectieven

Voorwaarden waaraan een agrarisch collectief moet voldoen om gecertificeerd te
worden.

RvO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

SCAN

Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer.

Schouw

Controle op de uitvoering van de beheerpakketten.

Schouwcommissie

Onafhankelijke commissie voor het beoordelen van beheer bij de schouw.

Uitvoeringscontract

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

Veldmedewerker

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

Voordeurafspraak

De afspraak tussen het collectief en de overheid voor de uitvoering van ANLb op
basis van een gebiedsaanvraag.
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Checklist ten aanzien van het programma van eisen
			
√

PvE

Omschrijving eis uit programma van eisen

KHB

1

Wijze waarop het collectief is ingericht en werkt

1a

Beschrijving samenstelling collectief

1.1

1b

Beschrijving gebied

1.1

1c

Rechtsbevoegde rechtspersoon

1.1

1d

Financiële aansprakelijkheid

1.2

1e

Het collectief werkt met een interne audit

2.1

1f

Datum afgifte certificaat

1g

Verantwoordelijke functies en aanspreekpunten

1.1

1h

Contracteren van beheer door derden
(niet boeren-beheerders)

4.2

1i

Controleresultaten worden teruggekoppeld aan deelnemers

6.3

1j

Geschillenprocedure

2.2

2

Wijze waarop de administratie is georganiseerd

2a

Het administratief systeem is beschreven

3.1

2a

De vereiste gegevens vastgelegd in het administratief
systeem

3.2

2b

Stukken m.b.t. gebiedsaanvraag, betaalverzoek en mutaties
worden tot minimaal 5 jaar na de laatste betaling bewaard.

3.2

2b

Digitale administratie is eenduidig en opvraagbaar

3.1

3

Contracten

3c

Wijze van vastleggen van afspraken met beheerders is
vastgelegd

4.1

3c

Gebruikte contracten voldoen aan voorwaarden van het PvE

4.1

4

Interne controle

4a

Controleprotocol is beschreven inclusief vastlegging
bevindingen

6.1

4b

Werkwijze objectieve en onafhankelijke beoordeling interne
veldcontrole is vastgelegd.

6.1

Contactpersoon
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√
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PvE

Omschrijving eis uit programma van eisen

KHB

5

Sancties

5a

Sanctieprotocol is aanwezig

6.2

5b

Werkwijze kortingen vanuit Betaalorgaan vastgelegd

6.3

5c

Sancties cross compliance doorberekening vastgelegd

6.3

5d

Solvabiliteit is geregeld

6.3

6

Betalingen aan deelnemers

6a

Betaalwijze is beschreven

3.3

6b

Werkwijze opstellen totaaloverzicht betalingen per
beheerder

3.3

7

Verantwoording

7a

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

7.2

7b

De wijze waarop verbeteringen in beheerpakketten worden
doorgevoerd is voldoende beschreven

7.2

8

Borging interne kennisinfrastructuur

8a

Kennisborging binnen het collectief (bestuurders,
medewerkers, beheerders) is voldoende beschreven

8.3

8b

Verbeterpunten m.b.t. beheer, ondervonden op
gebiedsniveau, worden benut door/voor beheerders

8.3

Contactpersoon

10. Checklist ten aanzien van het programma van eisen
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11.1 Bijlage 1: Uittreksel Kamer van Koophandel

59

Kwaliteitshandboek Collectief Eemland

60

11. Bijlagen

11.2 Bijlage 2: Statuten
DOORLOPENDE TEKST (na statutenwijziging 7 december 2016).
zaaknummer: 13636
1. NAAM, ZETEL
1. De naam van de vereniging luidt: COLLECTIEF EEMLAND.
2. Zij heeft haar zetel te Bunschoten.

2. DOEL
1. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen, ontwikkelen en uitdragen van een duurzame en
waarde(n)volle invulling op economisch-, ecologisch-en cultuurhistorisch terrein van de landelijke
gebieden welke landelijke gebieden zijn gelegen in de gemeenten Bunschoten, Baarn, Soest en
Amersfoort alsmede Eemnes, Huizen en Blaricum ten oosten van de Rijksweg A27.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
• agrariërs en streekbewoners te stimuleren zich actief in te zetten voor het natuur- en
landschapsbeheer in de in lid 1 genoemde gebieden;
• het adviseren, ondersteunen, doen verrichten van onderzoek en het beïnvloeden van het
landschapsbeleid in de ruimste zin des woords;
• het sluiten en stimuleren van overeenkomsten ten behoeve van het agrarisch natuur- en
landschapsbeheer met overheden, individuele eigenaren/gebruikers en andere betrokkenen die zich
actief inzetten;
• het informeren en betrekken van geïnteresseerden (scholen, burgers, zorginstellingen en bedrijven)
bij de activiteiten van de vereniging, ten einde naast de vergroting van het inzicht in de agrarische
(natuur-)wereld ook mogelijkheden te verkrijgen voor een (financiële) bijdrage voor de geleverde
prestatie;
• het leggen van contacten met omringende steden en dorpen gericht op het verstrekken van informatie
over de karakteristieke waarden van het gebied;
• het fungeren als aanspreekpunt en overlegorgaan met overheden, andere betrokken instanties en
streekbewoners met betrekking tot agrarisch natuur- en landschapsbeheer;
• het verkrijgen van financiële middelen, welke de vereniging nodig acht voor de uitvoering van haar
doelstellingen;
• het stimuleren van milieu- en natuurvriendelijke recreatieve voorzieningen;
• alle andere wettige maatregelen, welke aan het doel bevordelijk kunnen zijn.

3. LEDEN EN DONATEURS
De vereniging kent de volgende categorieën leden:
1. natuurlijke personen die de leeftijd van achttien (18) jaar hebben bereikt en eigenaar/gebruikers zijn van
agrarisch registergoederen in het werkgebied, en die:
b. deelnemer zijn aan de overeenkomsten die in het kader van het agrarisch natuurbeheer worden
gesloten, hierna te noemen: leden A1;
b. geen deelnemers zijn aan de overeenkomsten die in het kader van het agrarisch natuurbeheer worden
gesloten, hierna te noemen: leden A2.
2. Natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en die zich actief inzetten voor het
doel van de vereniging, hierna te noemen: leden B.
3. Natuurlijke personen die op grond van de omstandigheid dat zij zich verdienstelijk hebben gemaakt
voor het behoud en de ontwikkeling van de natuur- en landschapswaarden in het werkgebied van de
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vereniging en die als zodanig tot erelid van de vereniging zijn benoemd.
Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

5. DONATEURS
1. De vereniging kent donateurs; donateurs zijn zij die zich verklaard hebben de vereniging financieel te
steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimumbedrag.
2. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten
zijn toegekend en opgelegd.

6. VERPLICHTINGEN LEDEN EN SCHORSING LEDEN
1. De leden van de vereniging zijn verplicht om jaarlijks een door de algemene ledenvergadering
vastgestelde contributie te betalen.
2. In geval een lid niet aan de verplichtingen uit dit artikel voldoet, kan het bestuur besluiten tot schorsing
van dat lid voor bepaalde tijd, met dien verstande dat het bestuur een lid voor ten hoogste drie maanden
kan schorsen.
Gedurende de schorsing is het lid in de uitoefening van zijn lidmaatschapsrechten geschorst, ook
ten aanzien van eventuele functies welke het in de vereniging bekleedt, met dien verstande dat het
geschorste lid toegang heeft tot de algemene vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt
behandeld en bevoegd is daarover het woord te voeren.
Tegen de beslissing van het bestuur staat geen beroep open.

7. AANVRAAG LIDMAATSCHAP
1. De aanvraag om als lid te worden toegelaten moet schriftelijk dan wel door een langs elektronische weg
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, worden gericht aan de (elektronische) adressen van
het bestuur zoals die door hen voor dit doel aan de vereniging bekend zijn gemaakt.
De aanvrager verstrekt alle door het bestuur nodig geoordeelde gegevens.
Het bestuur beslist over de toelating.
2. Het bestuur deelt de aanvrager schriftelijk dan wel via elektronische weg mede of hij als lid is toegelaten
of geweigerd.
3. Tegen de beslissing van het bestuur staat geen beroep open.
4. Ieder lid is verplicht aan het bestuur schriftelijk dan wel via elektronische weg zijn adres en de wijzigingen
daarin op te geven.
Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het ledenregister,
houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede de
oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg toegezonden te krijgen.
5. Indien een lid ophoudt te voldoen aan de vereisten van artikel 3.1 is dat lid verplicht daarvan onverwijld
schriftelijk dan wel via elektronische weg kennis te geven aan het bestuur.

8. EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging;
c. door ontzetting.
2. Opzegging kan geschieden zowel door het lid als door de vereniging.
Zij moet schriftelijk dan wel via elektronische weg geschieden. Indien de opzegging via elektronische
weg geschiedt, wordt de opzegging pas geacht te zijn geschied wanneer door of namens het bestuur
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3.

4.

5.
6.

de opzegging schriftelijk dan wel via elektronische weg is bevestigd aan het lid die de opzegging heeft
verstuurd.
Opzegging door een lid is alleen mogelijk tegen het einde van een boekjaar, met inachtneming van een
termijn van ten minste twee (2) maanden.
Opzegging door een lid kan evenwel met onmiddellijke ingang geschieden:
a. indien van hem redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een
andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing, bedoeld in Titel 2:7 Burgerlijk Wetboek;
c. binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen
zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van
toepassing.
Het bepaalde in 3.c vindt geen toepassing indien het gaat om wijziging van geldelijke rechten en
verplichtingen.
Opzegging door de vereniging kan met onmiddellijke ingang geschieden en is alleen mogelijk wanneer
redelijkerwijs niet van de vereniging gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, en wel
krachtens besluit van het bestuur.
Tegen het in hiervoor in lid 4 bedoelde besluit staat geen beroep open op de algemene vergadering.
Indien een lid-rechtspersoon fuseert of splitst in de zin van Titel 2:7 Burgerlijk Wetboek, gaat het
lidmaatschap niet over op de verkrijgende rechtspersoon tenzij het bestuur anders bepaalt.

9. ONTZETTING UIT HET LIDMAATSCHAP
1. Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden, indien een lid in strijd handelt met de statuten of
reglementen, of met besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. De ontzetting geschiedt bij besluit van het bestuur.
Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk dan wel via elektronische weg van het besluit, met opgave van
redenen, in kennis gesteld.
Het lid heeft gedurende een maand na ontvangst van die kennisgeving recht van beroep op de algemene
vergadering.
Het beroep wordt bij aangetekende brief, gericht aan het bestuur, ingesteld.
In geval van ontzetting eindigt het lidmaatschap met het verstrijken van de beroepstermijn, of, indien
beroep is ingesteld, op de dag waarop het besluit tot ontzetting wordt bekrachtigd.
Gedurende de beroepstermijn en hangende dit beroep is het lid in de uitoefening van zijn
lidmaatschapsrechten geschorst, ook ten aanzien van eventuele functies, welke het in de vereniging
bekleedt, met dien verstande dat het geschorste lid toegang heeft tot de algemene vergadering waarin
het besluit tot schorsing wordt behandeld en bevoegd is daarover het woord te voeren.

10. ORGANEN
De vereniging kent de volgende twee organen:
a. het bestuur; en
b. de algemene vergadering;

11. BESTUUR, TAAK EN BENOEMING
1. De vereniging kent een bestuur, bestaande uit ten minste drie (3) en ten hoogste zeven (7) personen, al
dan niet leden van de vereniging, met dien verstande dat de meerderfheid van het aantal bestuursleden
bestaat uit A leden.
Het bestuur kan een (1) of meer adviserende leden aan het bestuur toevoegen.
In verband met het aangaan en uitvoeren van de overeenkomsten zoals hiervoor bedoeld, kunnen
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kwaliteitseisen worden gesteld aan de bestuurders.
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
Bestuurders worden benoemd aan de hand van een door het bestuur op te stellen voordracht
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd.
Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van ten hoogste drie (3) jaren, met dien verstande
dat tenzij een bestuurder op een eerdere datum aftreedt, zijn bestuursperiode eindigt na afloop van de
algemene vergadering die gehouden wordt nadat drie jaren na zijn laatste benoeming zijn verstreken.
Een bestuurder kan met inachtneming van de voorgaande zin maximaal twee keer worden herbenoemd.
6. Een bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde worden geschorst en ontslagen, één en
ander met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde.
7. Indien de algemene vergadering een bestuurder heeft geschorst dient de algemene vergadering
binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten, hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing of
handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing.
Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan
alsdan ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden ingaande op de dag, waarop de algemene
vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen.
Indien de algemene vergadering niet binnen de in de vorige zin gestelde termijn tot ontslag of tot
opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing.
Een geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te
verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
8. Een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder kan door de algemene vergadering, tenzij dit op
voorstel van het bestuur geschiedt, slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/
derde van de uitgebrachte stemmen en mits ter vergadering twee/derde van de stemgerechtigde leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een besluit tot schorsing of ontslag door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur kan
worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen mits ter vergadering twee/
derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Zijn in een van de in dit artikel bedoelde vergaderingen niet ten minste twee/derde van de leden aanwezig
of vertegenwoordigd, dan zal, met inachtneming van het in artikel 17.1 bepaalde, een tweede vergadering
worden bijeengeroepen, te houden uiterlijk dertig dagen na de eerste, die alsdan, ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte
stemmen, een geldig zodanig besluit kan nemen.
2.
3.
4.
5.

12. BESTUUR, BELET EN ONTSTENTENIS
1. In geval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de
enig overblijvende bestuurder met het gehele bestuur belast.
In geval van belet of ontstentenis van alle bestuurders berust het bestuur van de vereniging tijdelijk bij
een door de algemene vergadering, al dan niet uit zijn midden, daartoe aangewezen persoon.
Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders zonder dat een persoon is aangewezen die tijdelijk met
het bestuur is belast, of in het geval die persoon niet in staat is of weigert het bestuur tijdelijk op zich te
nemen, zal iedere lid het recht hebben om een algemene vergadering bijeen te roepen om een bestuurder
te benoemen of een persoon aan te wijzen die in staat en bereid is het bestuur tijdelijk op zich te nemen.

13. BESTUUR, DAGELIJKS BESTUUR, COMMISSIES, REGLEMENT EN BESLUITVORMING
1. Het bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen, waarin
aangelegenheden, hem betreffende, worden geregeld.
Voorts kunnen de bestuurders, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen.
2. Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur instellen belast met de dagelijkse gang van zaken
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3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

van het bestuur.
Het aantal bestuurders in het dagelijks bestuur wordt door het bestuur vastgesteld.
Het bestuur kan al dan niet uit zijn midden commissies instellen en kan bij een schriftelijk vastgelegde
taakverdeling bepalen met welke taak een commissie zal zijn belast.
Het bestuur bepaalt de omvang en de samenstelling van de commissies.
Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.
Het bestuur besluit met volstrekte meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft, mits er meer dan twee bestuurders in functie zijn, de voorzitter een
beslissende stem. Zijn er (tijdelijk) twee bestuurders in functie dan is het voorstel verworpen.
Bestuurders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder doen
vertegenwoordigen.
Aan de eis van schriftelijkheid wordt eveneens voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, indien alle bestuurders zijn geraadpleegd en geen van
de bestuurders zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard.
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het bestuur over een
onderwerp waarbij hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang
van de vereniging en de met haar verbonden onderneming. Het besluit wordt in dat geval genomen door
de overige bestuurders.
Indien alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor bedoeld, dan wordt het besluit
alsnog genomen door het bestuur met goedkeuring van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan besluiten dat alle besluiten van het bestuur die zien op bepaalde, door de
algemene vergadering vast te stellen en duidelijk omschreven rechtshandelingen aan de goedkeuring
van de algemene vergadering zijn onderworpen. Dit besluit wordt schriftelijk ter kennis van het bestuur
gebracht.

14. VERTEGENWOORDIGING
1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders,
te weten de vooriztter en de secretaris dan wel hun plaatsvervangers.
2. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang in de zin van artikel 2:47 Burgerlijk
Wetboek heeft met één of meer bestuurders wordt zij vertegenwoordigd op de wijze als bepaald in lid 1,
onverminderd hetgeen dwingendrechtelijk in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald.

15. VOLMACHT
Het bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet in dienst van de vereniging, volmacht of anderszins
doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen.
Tevens kan het bestuur aan personen als in de vorige zin bedoeld, alsook aan andere personen, mits in dienst van
de vereniging, zodanige titel toekennen, als hij zal verkiezen.

16. ALGEMENE VERGADERING, SAMENSTELLING EN VERGADERINGEN
1. De algemene vergadering van de vereniging wordt gevormd door alle leden van de vereniging.
Deze leden hebben derhalve toegang tot de algemene vergadering; tevens hebben toegang
alle adviserende leden en alle donateurs. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste
bestuursleden.
2. In elk boekjaar wordt uiterlijk in de zesde maand na het einde van het boekjaar ten minste één
vergadering van de algemene vergadering gehouden.
De agenda voor deze vergadering bevat de volgende onderwerpen:
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a. de behandeling van het schriftelijk jaarverslag van het bestuur omtrent de zaken van de vereniging en
het gevoerde bestuur, voor zover dit jaarverslag is opgesteld;
b. de vaststelling van de jaarrekening.
Voorts wordt in deze vergadering behandeld hetgeen door het bestuur verder op de agenda is geplaatst.
De voorgaande onderwerpen behoeven op die agenda niet te worden opgenomen, indien de termijn
voor het opmaken van de jaarrekening en het overleggen van het jaarverslag is verlengd of een voorstel
daartoe op die agenda is geplaatst.
3. Verder worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit nodig oordeelt.
4. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door middel van een schriftelijke oproeping aan elk lid
afzonderlijk gericht. De oproeping moet ten minste zeven dagen voor de dag van de vergadering worden
gedaan.
De oproeping kan langs elektronische weg geschieden, mits leesbaar en reproduceerbaar aan de bij het
bestuur bekende adressen.
5. Indien het bestuur dit bepaalt, kan aan de vergaderingen van leden worden deelgenomen en gestemd
door middel van een elektronisch communicatiemiddel indien dit bij de oproeping is vermeld.
6. Indien het bestuur dit heeft bepaald en zulks bij de oproeping is vermeld, is ieder lid bevoegd om, in
persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan
de vergadering van leden deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen,
mits het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan
kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.
7. Het bestuur is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronisch
communicatiemiddel.
Indien het bestuur van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de
oproeping bekendgemaakt.
8. Stemmen die voorafgaand aan de vergadering van leden via een elektronisch communicatiemiddel
worden uitgebracht, maar niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de algemene vergadering,
worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.
9. De leden van het bestuur en van de algemene vergadering hebben te allen tijde recht op toegang tot de
vergadering van leden.
10. De voorzitter van een vergadering van leden is bevoegd niet-leden tot de vergaderingen of tot door hem te
bepalen gedeelten daarvan toe te laten.

17. ALGEMENE VERGADERING, BESLUITVORMING
1. Ieder lid heeft het recht op het uitbrengen van één stem in de algemene vergadering, met inachtneming
van het bepaalde in de artikelen 4.3 en 7.2.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
Ieder lid kan zich ter vergadering door een ander lid of door een bestuurder doen vertegenwoordigen, mits
schriftelijk.
Aan de eis van schriftelijkheid wordt eveneens voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
2. Besluiten van de algemene vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen,
tenzij deze statuten of de wet een grotere meerderheid voorschrijven.
Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem, met dien verstande dat een lid A1
tien (10) stemmen heeft, indien en voorzover het onderwerpen betreft die betrekking hebben op het
deelnemen aan agrarisch natuurbeheer zoals hiervoor bedoeld.
Het bestuurslid dat geen lid is van de vereniging, heeft een raadgevende stem.
Over onderwerpen die agrarische leden (zogenaamde A-leden) betreffen, kunnen slechts rechtsgeldige
besluiten worden genomen indien de ter vergadering aanwezige (of vertegenwoordigde) A-leden met
volstrekte meerderheid van stemmen, instemmen met het betreffende besluit.
3. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming van personen is het voorstel
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verworpen.
4. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is
beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een nietschriftelijk vastgelegd voorstel.
5. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan
betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering of, indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
6. Besluitvorming door alle leden kan, nadat de bestuurder(s) in de gelegenheid is (zijn) gesteld daaromtrent
te adviseren, ook op andere wijze dat in een algemene vergadering plaatsvinden, mits de stemgerechtigde
leden zich per brief of langs elektronische weg met algemene stemmen voor het voorstel hebben
verklaard.
7. De secretaris van het bestuur, dan wel een door de voorzitter aan te wijzen secretaris, is belast met het
houden van de notulen.
8. De notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van
de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering; in het laatste geval
worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering
ondertekend.
9. De door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen secretaris, is belast met het houden van de
notulen.
10. Besluitvorming door alle leden van de algemene vergadering kan, nadat de bestuurders in de gelegenheid
is (zijn) gesteld daaromtrent te adviseren, ook op andere wijze dan in een algemene vergadering
plaatsvinden, mits de stemgerechtigde leden zich (waaronder begrepen alle vormen van geschreven
tekstoverdracht al dan niet via elektronische weg) met algemene stemmen voor het voorstel hebben
verklaard.

18. REGLEMENTEN
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement en eventuele andere reglementen vaststellen.
Deze mogen geen bepalingen bevatten, in strijd met de statuten.
2. Vaststelling of wijziging van het huishoudelijk reglement of enig ander reglement van de vereniging vindt
plaats bij besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 17.

19. BOEKJAAR, JAARREKENING EN JAARVERSLAG
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de
algemene vergadering met ten hoogste vijf maanden op grond van bijzondere omstandigheden, wordt
door het bestuur de jaarrekening opgemaakt.
De jaarrekening kan vergezeld gaan van de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 17.4, tenzij
daartoe voor de vereniging geen verplichting bestaat op grond van op de vereniging van toepassing zijnde
wet- en/of regelgeving.
De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders.
Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden
melding gemaakt.
3. De vereniging zorgt, dat de opgemaakte jaarrekening en het jaarverslag voor zover dit is opgemaakt, vanaf
de dag van de oproeping voor de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de
vereniging aanwezig zijn.
De leden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
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kascommissie
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commsiie van ten minste twee personen, die
geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording
vanhet bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
5. Het hierna bepaalde is slechts van toepassing indien de wet daartoe verplicht.
De vereniging verleent opdracht aan een registeraccountant of een andere accountant, als bedoeld
in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, beiden aan te duiden als: accountant, om de door het bestuur
opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 3 Burgerlijk
Wetboek.
Tot het verlenen van de opdracht is het bestuur.
De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn
onderzoek in een verklaring weer.
De algemene vergadering alsook het bestuur, indien deze de opdracht heeft verstrekt, kan de aan de
accountant verleende opdracht met inachtneming van het daarover in de wet bepaalde, intrekken.
6. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene
vergadering het voorstel worden gedaan om decharge te verlenen aan de bestuurders voor het door hen
in het betreffende boekjaar gevoerde beleid voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of in de
vergadering van de algemene vergadering mededelingen zijn gedaan.
Indien de vereniging overeenkomstig het hiervoor bepaalde verplicht is opdracht tot onderzoek van de
jaarrekening aan een accountant te verlenen en de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen
nemen van de verklaring van de accountant, kan de jaarrekening niet worden vastgesteld, tenzij onder de
overige gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom die verklaring ontbreekt.

20. STATUTENWIJZIGING, JURIDISCHE FUSIE, SPLITSING EN ONTBINDING
1. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot statutenwijziging, juridische fusie of splitsing.
2. De algemene vergadering kan slechts besluiten tot statutenwijziging indien gedurende een periode van
ten minste vijf dagen voor de algemene vergadering tot na afloop van de dag, waarop de vergadering
wordt gehouden, een afschrift van het voorstel tot wijziging van de statuten, in welk afschrift de
voorgedragen wijziging woordelijk moet zijn opgenomen, ten kantore van de vereniging voor de leden van
de vereniging ter inzage is gelegd.
3. Tenzij het voorstel tot statutenwijziging, juridische fusie of splitsing is gedaan door het bestuur, wordt
het besluit van de algemene vergadering tot statutenwijziging, juridische fusie of splitsing genomen
met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering van
de algemene vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden van de algemene vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Zijn in een dergelijke vergadering niet ten minste twee/derde van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd, dan zal, met inachtneming van het in artikel 17.1 bepaalde, een tweede vergadering
worden bijeengeroepen, te houden uiterlijk dertig dagen na de eerste, die alsdan, ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte
stemmen, een geldig zodanig besluit kan nemen.
Wanneer het voorstel tot statutenwijziging, juridische fusie of splitsing is gedaan door het bestuur, wordt
het besluit van de algemene vergadering tot statutenwijziging, juridische fusie of splitsing genomen met
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Iedere bestuurder is bevoegd de voor de wijziging van de statuten vereiste notariële akte te verlijden.
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21. ONTBINDING
1. De vereniging wordt ontbonden:
a. door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen op de wijze als bedoeld in
de artikelen 20 lid 3;
b. door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt;
c. in alle andere gevallen genoemd in artikel 2:19 Burgerlijk Wetboek.
Het in lid 1 sub a bedoelde geval is het bestuur met de vereffening belast; de algemene vergadering is
evenwel bevoegd om de vereffening op te dragen aan een of meer andere vereffenaars.
2. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de vereniging is overgebleven, wordt
onder de leden gelijkelijk verdeeld.
3. Gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de vereniging
berusten onder degene, die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.
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11.3 Bijlage 3: Werkgebied van Collectief Eemland
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11.4 Bijlage 4: Organigram van de functies binnen het collectief

Bestuur

Geschillencommissie

Gebiedscoördinator

Controle of
schouwcommissie
(polderregisseurs)

Sanctiecommissie

Vrijwilligers
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11.5 Bijlage 5: Bestuursleden en hun taken
Functie:

Naam:

Taken:

Voorzitter

Stef Huijgen

Bestuurlijk/SCAN/VZB/Provincie

Vicevoorzitter

Gert-Jan de Jong

Contracten met de deelnemers

Penningmeester

René Stalenhoef

Begrotingen/Betalingen/GIS

Bestuursleden (5 stuks)

Wilhelm Bos

Gebiedscoördinator

Gert-Jan de Jong

Contracten met de deelnemers

Simone Eggenkamp

Beheer en sanctie

Gerwoud Netjes

Algemene zaken en P.R.

René Stalenhoef

Begrotingen/betalingen

Marcel Vedder

P.R. en contacten met polderregisseurs

Samenstelling van het bestuur van Collectief Eemland op 1 september 2018.
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11.6 Bijlage 6: Checklist interne audit
Checklist Interne Audit

Wijzigingen

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

KHB

Wat is er
gewijzigd en
hoe is dat
vastgelegd?

Uitgevoerd
door de juiste
persoon? Waar
blijkt dat uit?

PvE

Omschrijving eis uit programma
van eisen

1

Wijze waarop het collectief is ingericht en werkt

1.1

1a

Beschrijving samenstelling
collectief.

1.1

1b

Beschrijving gebied.

1.1

1c

Rechtsbevoegde rechtspersoon.

1.2

1d

Financiële aansprakelijkheid van de
bestuurders is gedekt.

2.1

1e

Het collectief werkt met een interne
audit.

1.1

1g

De verschillende functies binnen
het collectief zijn beschreven en er
zijn aanspreekpunten benoemd.

4.2

1h

Wijze van contracteren van
beheer door derden (niet boerenbeheerders) is beschreven.

6.3

1i

Controleresultaten worden
teruggekoppeld aan deelnemers

2.2

1j

Er is een klachtenregeling waarin
onafhankelijkheid en objectiviteit
zijn gewaarborgd.

Volgens afspraak
vastgelegd?
Waar blijkt dat
uit?
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Checklist Interne Audit

Wijzigingen

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

KHB

Wat is er
gewijzigd en
hoe is dat
vastgelegd?

Uitgevoerd
door de juiste
persoon? Waar
blijkt dat uit?

PvE

Omschrijving eis uit programma
van eisen

2

Wijze waarop de administratie is georganiseerd

3.1

2a

Het administratief systeem is
beschreven en er wordt naar de
beschrijving gewerkt.

3.2

2a

De vereiste gegevens worden
vastgelegd in het administratief
systeem.

3.2

2b

Stukken m.b.t. gebiedsaanvraag,
betaalverzoek en mutaties worden
tot minimaal 5 jaar na de laatste
betaling bewaard.

3.1

2b

Digitale administratie is eenduidig
en opvraagbaar.

3

Contracten

4.1

3c

Wijze van vastleggen van afspraken
met beheerders is vastgelegd en
hier wordt naar gehandeld.

4.1

3c

Gebruikte contracten voldoen aan
voorwaarden van het Programma
van Eisen.

4

Interne controle

6.1

4a

Controleprotocol is beschreven incl.
verslaglegging.

3.1

4b

Werkwijze objectieve en
onafhankelijke beoordeling interne
veldcontrole is vastgelegd.

Volgens afspraak
vastgelegd?
Waar blijkt dat
uit?
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Checklist Interne Audit

Wijzigingen

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

KHB

Wat is er
gewijzigd en
hoe is dat
vastgelegd?

Uitgevoerd
door de juiste
persoon? Waar
blijkt dat uit?

PvE

Omschrijving eis uit programma
van eisen

5

Sancties

6.2

5a

Sanctieprotocol is aanwezig.

6.3

5b

Werkwijze kortingen vanuit
Betaalorgaan vastgelegd.

6.3

5c

Werkwijze sancties cross
compliance vastgelegd.

6

Betalingen aan deelnemers

3.3

6a

Betaalwijze is beschreven.

3.3

6b

Werkwijze opstellen totaaloverzicht
betalingen per beheerder is
beschreven.

7

Verantwoording

7.2

7a

Het bereiken van samenhang
van beheermaatregelen op
gebiedsniveau is beschreven.

7.2

7b

De wijze waarop verbeteringen in
maatregelen worden doorgevoerd is
voldoende beschreven.

Volgens afspraak
vastgelegd?
Waar blijkt dat
uit?
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Checklist Interne Audit

Wijzigingen

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

KHB

Wat is er
gewijzigd en
hoe is dat
vastgelegd?

Uitgevoerd
door de juiste
persoon? Waar
blijkt dat uit?

PvE

Omschrijving eis uit programma
van eisen

8

Borging interne kennisinfrastructuur

8.3

8a

Kennisborging binnen het collectief
(bestuurders, medewerkers,
beheerders) is voldoende
beschreven.

8.3

8b

Verbeterpunten m.b.t. beheer,
ondervonden op gebiedsniveau,
worden benut door/voor
beheerders.

2.1

1e

Interne audit uitgevoerd door:
Relatie van uitvoerder interne
audit tot collectief: Is deze persoon
betrokken bij het te auditen proces?
Is er een planning voor de
uitvoering van de interne audits?

Waar worden de resultaten
vastgelegd?

Zijn aanpassingen uit voorgaande
audits aantoonbaar verwerkt?
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Volgens afspraak
vastgelegd?
Waar blijkt dat
uit?

Datum en
handtekening
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11.7 Bijlage 7: Overeenkomst opdrachtverlening
Overeenkomst opdrachtverlening
Partijen,
1. <naam collectief> hierna te noemen: Opdrachtgever,
en
2.<naam van de zelfstandige of van het bedrijf of van de ANV>,
gevestigd te <plaats>,
vertegenwoordigd door <naam>,
hierna te noemen: Opdrachtnemer,

Overwegende dat:
•

de opdrachtgever - kort gezegd - tot doel heeft het (doen) beheren van agrarische natuur en landschappen,
het (doen) aanvragen van subsidiegelden ten behoeve van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en het
(doen) beheren en aanwenden van die subsidiegelden, alsmede het voeren van overleg en het samenwerken
met andere belanghebbenden en organisaties aangaande natuur- en landschapsbeheer;

•

het collectief gecertificeerd dient te zijn om, in het kader van de SNL, een beschikking van de provincie te
kunnen ontvangen;

•

de opdrachtgever voor het laten uitvoeren van beheerwerkzaamheden en/of -diensten, ten opzichte van de
provincie, te allen tijde eindverantwoordelijk blijft;

•

de door de opdrachtnemer te leveren beheerwerkzaamheden en/of -diensten dienen te voldoen aan de
voorwaarden en/of werkwijze, zoals gesteld in het kwaliteitshandboek van de opdrachtgever,

•

de opdrachtgever bij het laten uitvoeren van beheerwerkzaamheden en/of -diensten deze wenst op te
dragen aan gekwalificeerde opdrachtnemers;

Komen het volgende overeen:
Voorwerp van de Overeenkomst
1.

Opdrachtgever verleent aan opdrachtnemer opdracht tot het verrichten van de beheerwerkzaamheden en/
of -diensten,
•

zoals omschreven in de hier als bijlage bijgevoegde tabel A tegen een in die bijlage genoemde
vergoeding en voorwaarden,
(of) <facultatief voor het collectief>

•

overeenkomstig de op basis van de offerteaanvraag van opdrachtgever <datum> door opdrachtnemer
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uitgebrachte offerte <datum, kenmerk>, welke opdracht opdrachtnemer bij dezen aanvaardt, een en
ander voor zover daarvan niet in deze overeenkomst wordt afgeweken.
2.

De opdrachtnemer dient zich te allen tijde en strikt te houden aan de voorwaarden en werkwijze zoals
die in het Kwaliteitshandboek zijn verwoord of zijn opgenomen in de door de opdrachtgever opgestelde
offerteaanvraag.

3.

Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer verzoekt meer werkzaamheden te verrichten dan tussen hen is
overeengekomen, kan daartoe een nieuwe, dan wel een aanvullende overeenkomst worden gesloten.

4.

De duur van deze overeenkomst voor bepaalde tijd is nooit langer dan de duur van de overeenkomst tussen
de deelnemer, waar of ten behoeve waarvan de beheerwerkzaamheden/- diensten worden uitgevoerd, en de
opdrachtgever, zoals is afgesproken op basis van de gebiedsaanvraag in het kader van de SNL.

Opschorting recht
5.

Indien opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig, dan wel niet behoorlijk
kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak worden de (financiële) verplichtingen
door opdrachtgever opgeschort tot het moment, dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de
overeengekomen wijze na te komen. Opschorting van de verplichtingen vindt niet plaats wanneer
voortzetting van de overeenkomst redelijkerwijs niet van opdrachtnemer verlangd kan worden.

Beëindiging van de overeenkomst
6.

Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst met opdrachtnemer met onmiddellijke ingang te
beëindigen/ontbinden indien:
•
•
•
•

door derden beslag wordt gelegd op zaken en/of vermogensrechten van opdrachtnemer;
opdrachtnemer in staat van faillissement is geraakt;
opdrachtnemer surseance van betaling heeft aangevraagd;
opdrachtnemer overlijdt, dan wel, indien opdrachtnemer een rechtspersoon is, wanneer deze
rechtspersoon wordt ontbonden.

7.

Van de beëindiging van de overeenkomst wordt door opdrachtgever schriftelijk aan opdrachtnemer
mededeling gedaan.

8.

Bij beëindiging van de overeenkomst is opdrachtnemer gehouden aan opdrachtgever te vergoeden de
kosten, die opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst of ter beëindiging van de overeenkomst heeft
gemaakt.

Aansprakelijkheid
9.
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Opdrachtgever is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtnemer, die het rechtstreeks
en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtgever toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande
dat elke aansprakelijkheid van opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat per geval door haar
aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
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10. Als een niet aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming wordt onder andere aangemerkt de situatie
waarin een opdracht is gebaseerd op beleidsvoornemens van de overheid, op wet- en regelgeving die op
het moment van uitvoering van de opdracht nog niet (volledig) tot stand is gekomen, dan wel op wet- en
regelgeving waarvan de uitleg op het moment van uitvoering van de opdracht nog niet (volledig) voor
opdrachtgever kenbaar was.
11. Opdrachtgever is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, die op welke wijze dan ook verband houdt
met de werkzaamheden van de opdrachtnemer, dan wel daardoor is veroorzaakt. Onder indirecte schade
wordt mede begrepen stagnatie in de normale gang van zaken binnen het bedrijf van opdrachtnemer.
12. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om de door opdrachtnemer te lijden schade te beperken of
ongedaan te maken.
13. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor schade aan derden, die direct of indirect met de uitvoering van
de overeenkomst samenhangt.

Geschillen
14. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer,
worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin opdrachtgever zijn
vestigingsplaats heeft.

Bijlagen
15. De navolgende bijlage maakt deel uit van deze overeenkomst. Partijen verklaren deze bijlage te hebben
ontvangen en kennis genomen te hebben van:
• Tabel A, met een omschrijving van de afgesproken werkzaamheden
(of) <facultatief voor het collectief>
• de offerte die aan de opdracht ten grondslag ligt.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend
te < plaatsnaam > en <datum>
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Opdrachtgever <collectief>
Naam + handtekening:

Opdrachtnemer
Naam + handtekening:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Functie:

Functie:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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TABEL A - De activiteiten van de opdrachtnemer bestaan uit:

1

Waaruit bestaan de uit te voeren beheerwerkzaamheden en/of -diensten?

2

Wie voert de dienst/beheeractiviteit uit?

3

In welke periode wordt de dienst/beheeractiviteit uitgevoerd?

4

Duur van de overeenkomst

5

Is wijziging van de overeenkomst mogelijk ?

6

Welke voorwaarden gelden daarbij?

7

Wat is de vergoeding voor de geleverde dienst /beheeractiviteit?

8

a. per activiteit

b. per jaar/per keer

c. per oppervlaktemaat /lengte

9

Wanneer wordt de vergoeding uitbetaald?

10 BTW nummer van de opdrachtnemer

11 KvK nummer van de opdrachtnemer
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11.8 Bijlage 8: Controle/Schouw formulier
1. Gegevens beheerder

2. Gegevens Schouw

Naam beheerder:

Datum schouw:

<Voorletters>
<Tussenvoegsel>
<Achternaam>

Adres en contact

<Postadres>

Naam schouwer(s):

gegevens:

<Postcode>/<Plaats>
<Telefoon>/<mobiel>
<E-mail>

Aanwezig bij schouw:

Ja/nee

Telefoon schouwer:

3. Informatie beheereenheid op basis van
overeenkomst

4. Geconstateerde informative beheereenheid

BE nummer:
Lengte:

Lengte:

Breedte:

Breedte:

Oppervlakte totaal

Oppervlakte:

beheerjaar:
Start deelname:
Overige informatie:

Overige informatie:

5. Omschrijving

Bevinding
Akkoord/
Niet akkoord

Aantekeningen

Hieronder pakketvoorwaarden invullen

6. Conclusie
Beheereenheid

Herstel mogelijk/niet mogelijk

Afspraken:

akkoord/niet akkoord

7 Handtekeningen

Naam:
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11.9 Bijlage 9: Sanctieprotocol

Schouwprotocol

Veldcontrole

eenheid
voldoet

eenheid
voldoet niet

Herstelprotocol

herstel
mogelijk

herstel binnen
termijn

herstel
niet mogelijk

herstel buiten
beheerjaar

herstel niet
uitgevoerd

Sanctieprotocol

waarschuwing

waarschuwing
+ opschorten
vergoeding

herhaalde overtreding

inhouden
vergoeding
+ boete
herhaalde overtreding

ontbinden
contract
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11.10 Bijlage 10: Model beheercontract
Beheercontract tussen Collectief Eemland en de deelnemer
Partijen,
1.
2.

Collectief Eemland hierna genoemd het collectief, kantoorhoudend en/of gevestigd te Bunschoten.
<deelnemer>

Overwegende:
•

dat de deelnemer bij de voorintekening heeft aangegeven belangstelling te hebben voor deelname aan
agrarisch natuur- en landschapsbeheer en/of daarmee samenhangende waterbeheerpakketten ten behoeve
van het algemeen belang;

•

dat partijen nu afspraken wensen te maken in het kader van behoud en versterking van een leefgebied, zoals
uitgewerkt in de gebiedsaanvraag en gebaseerd op de doelen in het provinciale natuurbeheerplan van de
provincie Utrecht;

•

dat het collectief een subsidiebeschikking ontvangt op basis van de ingediende gebiedsaanvraag met het
doel deze subsidie met inhouding van de transactiekosten door te geven aan de deelnemers;

•

dat de subsidie aangewend zal worden voor de kosten van het totale beheer (extra kosten en
inkomstenderving) inclusief de transactiekosten van het collectief;

•

dat de deelnemer agrarische natuur- en/of landschapsbeheerpakketten en/of waterbeheerdoelen uit zal
voeren onder de in dit beheercontract, vermelde voorwaarden;

•

dat deze voorwaarden zijn opgenomen in een viertal bijlagen waarvan de inhoud deel uitmaakt van dit
beheercontract.

Komen het volgende overeen:
A. Deelnemer:
Contactpersoon (naam + voorletters)
Straatnaam + huisnummer
Postcode + woonplaats
Telefoonnummers vast + mobiel
E-mailadres
IBAN rekeningnummer
KvK nummer of BSN
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B.

Dit beheercontract wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van formele goedkeuring van de
gebiedsaanvraag door de Gedeputeerde Staten van de Provincie UTRECHT.

C. Partijen verklaren onderstaande bijlagen 1 tot en met 4 te hebben ontvangen en kennis genomen hebben
van:
Bijlage 1: Beheereisen- en aanvullende beheervoorschriften behorende bij het beheerpakket.
Bijlage 2: Algemene voorwaarden.
Bijlage 3: Controle- en sanctieprotocol.
Bijlage 4: Kaart (uit SCAN-GIS) waarop de beheereenheden zijn vastgelegd.
D. Met de ondertekening van dit beheercontract is de deelnemer automatisch lid van het collectief.
E.

Contactgegevens namens het collectief:
Naam:
W. Bos
Telefoonnummer: 06-21885695
E-mail:
Wilhelm.Bos@collectiefeemland.nl

F.

Ondertekening.
Dit beheercontract is naar waarheid ingevuld.
Namens de deelnemer:

Plaats:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Namens het collectief:
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Plaats: Bunschoten

Datum:

Naam:

Handtekening:
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11.11 Bijlagen beheercontract
Bijlage beheercontract 1
•

De beheereisen- en aanvullende beheervoorschriften behorende bij het overeengekomen beheer.

•

Bijgevoegd zijn de beheerpakketten, inclusief alle beheereisen en aanvullende beheervoorschriften,
waarvoor op de beheereenheden zoals vastgelegd in ‘Bijlage beheercontract 4’ een beheercontract is
afgesloten.

•

De afgesloten beheerpakketten zijn bijgesloten.

Bijlage beheercontract 2
Algemene voorwaarden behorende bij het beheercontract
Algemeen
Artikel 1
De verplichtingen uit de beschikking op de gebiedsaanvraag, de provinciale subsidieverordening of subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer 2016 en aanverwante Europese wetgeving zijn van toepassing op dit
beheercontract.
Artikel 2
De voorwaarden onder artikel 1 houden onder andere in dat de deelnemer zich, bij het uitoefenen van zijn
bedrijf moet houden aan de minimum vereisten (randvoorwaarden), behorende bij een goede landbouwpraktijk.
De Europese en nationale minimumnormen op het gebied van milieu, gezondheid en dierenwelzijn, de
minimumeisen voor het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmaatregelen zijn van toepassing op dit
contract.
Artikel 3
Hoewel in sommige gevallen binnen de regeling stapeling van beheerpakketten mogelijk is, kan vanuit de
overheid niet voor dezelfde activiteit twee maal betaald worden via verschillende regelingen. De opdrachtnemer
is voor het opgeven daarvan in het e-GDI systeem zelf verantwoordelijk.
Artikel 4
De deelnemer is verplicht om conform de opgave in ‘Bijlage beheercontract 4’ op de afgesproken oppervlakte de
afgesproken beheerpakketten onder de daarvoor geldende verplichtingen uit te voeren.
Artikel 5
Partijen dienen zich te houden aan de voorwaarden en verplichtingen zoals verwoord in het door het collectief
vastgestelde kwaliteitshandboek en uitgewerkt in het controle- en sanctiedocument.
Artikel 6
De deelnemer is verplicht om mee te werken aan alle noodzakelijk toezicht, controle en monitoring op de
naleving van zijn verplichtingen uit hoofde van dit beheercontract.
Artikel 7
De deelnemer verleent toestemming aan het collectief en aan de door de provincie aan te wijzen toezicht-
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houder, dat zij toegang hebben tot, in de bijgevoegde formulieren en kaarten aangegeven locaties, teneinde
te controleren of de beheereenheden uit ‘Bijlage beheercontract 4’, conform de voorwaarden uit de
beheerpakketten worden beheerd en/of onderhouden.
Artikel 8
De deelnemer verleent aan de provincie en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO.nl) toestemming
voor het verstrekken van persoonlijke (bedrijfs-)gegevens aan het collectief (zoals perceelregister, lopende
contracten, NAW etc.).
Artikel 9
De partijen verklaren alle op dit beheercontract betrekking hebbende documenten tot vijf jaar na afloop van dit
beheercontract digitaal te bewaren.
Artikel 10
De deelnemers hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de realisatie van de prestaties.

Percelen
Artikel 11
Dit beheercontract heeft betrekking op de genummerde percelen, zoals aangegeven in de uitdraai uit SCAN-GIS
(Bijlage beheercontract 4), waarvan de deelnemer verklaart krachtens enige titel het landbouwkundig gebruik
te hebben. De deelnemer zal desgevraagd aan het collectief de benodigde gegevens ter controle hiervan ter
beschikking stellen.
Artikel 12
Indien de deelnemer als pachter de voormelde percelen in gebruik heeft, dient de deelnemer ten behoeve
van het gebruik van die percelen voor agrarisch natuurbeheer, schriftelijke toestemming te verkrijgen van de
verpachter. Op verzoek van het collectief dient de deelnemer deze schriftelijke verklaring, dan wel een kopie
daarvan, aan het collectief te overhandigen.
Artikel 13
Wanneer de deelnemer de uitvoering van de beheerpakketten niet kan nakomen, moet hij dit zo spoedig
mogelijk melden, echter uiterlijk voor aanvang van de in het beheerpakket omschreven periode.
Artikel 14
Gedurende de looptijd van het beheercontract zijn geen wijzigingen mogelijk op botanisch beheer en met
betrekking tot het beheer van landschapselementen, tenzij het collectief ermee instemt.
Artikel 15
Indien de deelnemer, voor het verstrijken van de contractduur, de percelen met daarop de in de ‘Bijlage
beheercontract 4’ genoemde beheereenheden verkoopt en/of de pacht beëindigt, stelt hij/zij het collectief
daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis, doch uiterlijk acht weken voordat de overdracht en/of
beëindiging plaatsvindt.
Artikel 16
De deelnemer gaat een inspanningsverplichting aan om - voor zover dat redelijkerwijs van hem/haar gevraagd
kan worden - te bewerkstelligen dat de nieuwe gebruiker van de beheereenheden, het overeengekomen beheer
tot het einde van de contractperiode voortzet.
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Tussentijdse wijziging
Artikel 17
De deelnemer moet er rekening mee houden dat jaarlijks bij de evaluatie van de uitgevoerde beheereenheden,
op basis van ecologische kennis en ontwikkelingen, aanpassingen van de afspraken, zoals vermeld in de ‘Bijlage
beheercontract 4’, kunnen plaatsvinden. Voor het zogenaamde ‘last minute’ beheer geldt hetzelfde, maar dan
vinden aanpassingen nog tijdens het seizoen plaats.
Artikel 18
Aanpassingen zoals bedoeld in artikel 16 vinden plaats op basis van onderlinge afspraken tussen partijen. De
wijzigingen worden vastgelegd in een aangepaste ‘Bijlage beheercontract 4’ met toelichting, welke door partijen
als aanvulling op dit beheercontract wordt ondertekend.

Vergoeding
Artikel 19
De deelnemer ontvangt voor het uitvoeren van het beheer, een jaarlijkse vergoeding, te betalen binnen één
maand nadat is uitbetaald door het Betaalorgaan (RvO.nl) aan het collectief.
Artikel 20
De hoogte van de beheervergoeding is vermeld in de uitdraai van de spreadsheet zoals die is meegegeven bij de
voorintekening.
Artikel 21
Na beëindiging van de beschikking op de gebiedsaanvraag tussen collectief en provincie, stelt het bestuur bij de
eindafrekening de totale omvang van de transactiekosten vast. Op basis van die uitkomst kan op voorstel van het
bestuur een eenmalige nabetaling plaatsvinden aan de deelnemers.
Artikel 22
De RVO legt het collectief een sanctie op wanneer tijdens controles is geconstateerd dat de deelnemer de in het
beheercontract vastgelegde afspraken niet of niet volledig is nagekomen ten aanzien van de oppervlakte van de
beheereenheden en/of de uitvoering van de beheerpakketten. De financiële gevolgen van de sanctie berekent
het collectief door aan de deelnemer.

Looptijd en ontbinding
Artikel 23
De overeenkomst heeft een looptijd van maximaal 6 jaar.
Artikel 24
Dit beheercontract kan door middel van een aangetekende brief in de volgende gevallen tussentijds worden
ontbonden:
• Door een gezamenlijk besluit van de partijen.
• Door het collectief: bij herhaald niet-nakomen van de verplichtingen door de deelnemer, waarvan de
deelnemer door het collectief schriftelijk in kennis is gesteld.
• Door de deelnemer: als door een besluit van RvO.nl, niet zijnde de uitvoering van een sanctie, de subsidie
aan het collectief wordt verlaagd of stopgezet, met overeenkomstige gevolgen voor de uitbetaling van
de vergoedingen zoals vermeld in de ‘Bijlage beheercontract 4’ aan de deelnemer.

87

Kwaliteitshandboek Collectief Eemland

•
•

Door het collectief: indien de deelnemer een vergoeding voor dezelfde beheeractiviteit ontvangt uit een
andere subsidieregeling.
Als de wet verandert, wijzigen ook de bovenwettelijke aspecten van het Agrarisch Natuurbeheer en
daarmee kan het contract door de deelnemer worden beëindigd.

Artikel 25
Ontbinding op grond van artikel 24 zal tevens aangemerkt worden als een opzeggingsgrond van het
lidmaatschap van het collectief.

Aansprakelijkheid
Artikel 26
Het collectief is niet aansprakelijk voor de schade van de deelnemer, die direct dan wel indirect voortvloeit uit
het niet of niet volledig verkrijgen van beheersubsidie, dan wel het wijzigen van de beheerpakketten.

Geschillen
Artikel 27
Alle geschillen betreffende de uitleg van dit beheercontract of haar uitvoering, worden onderworpen aan
arbitrage door één of drie scheidsmannen. De uitkomst van de arbitrage is voor beide partijen bindend. Arbitraal
hoger beroep is uitgesloten.
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Bijlage beheercontract 3: Controle- en sanctieprotocol
Het collectief heeft een controle- en sanctieprotocol vastgesteld, dat op dit beheercontract van toepassing is:

Schouwprotocol

Veldcontrole

eenheid
voldoet

eenheid
voldoet niet

Herstelprotocol

herstel
mogelijk

herstel binnen
termijn

herstel
niet mogelijk

herstel buiten
beheerjaar

herstel niet
uitgevoerd

Sanctieprotocol

waarschuwing

waarschuwing
+ opschorten
vergoeding

herhaalde overtreding

inhouden
vergoeding
+ boete
herhaalde overtreding

ontbinden
contract
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11.12 Toelichting op model beheercontract
Algemeen
Tijdens de voorintekening heeft u aangegeven belangstelling te hebben voor deelname aan agrarisch natuuren landschapsbeheer (ANLb) en/of aan de daarmee samenhangende waterbeheerpakketten. De door u
aangedragen informatie is nu door het collectief verwerkt en omgezet in dit beheer-contract met opschortende
voorwaarde (vermeld onder B van het beheercontract). Deze opschortende voorwaarde heeft betrekking op de
formele goedkeuring die verkregen moet worden van de provincie op de gebiedsaanvraag.
Alle deelnemers (contractanten) dienen lid te zijn van het collectief. Door ondertekening van dit beheercontract
wordt dat geregeld. Daarmee is geborgd dat de deelnemers/beheerders directe zeggenschap en
verantwoordelijkheid hebben bij de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Tussentijdse
beëindiging van het beheercontract kan reden zijn om het lidmaatschap van het collectief te beëindigen.

Toelichting op:
1. Contractduur
De duur van het contract is gelijk aan de resterende looptijd van de subsidiebeschikking en maximaal zes
jaar. Dit beheercontract geldt als een raamovereenkomst. Mogelijk jaarlijks en zelfs lopende het seizoen ten
behoeve van het zogenaamde ‘last minute’ beheer, kunnen aanpassingen gewenst zijn van de overeengekomen
beheerafspraken. Dergelijke aanpassingen, vastgelegd in een aangepaste tabel B, wordt gezamenlijk
ondertekend in een aanpassing op dit beheercontract. Dergelijke aanpassingen vinden plaats op grond van
ecologische kennis en ontwikkelingen in het gebied. Het collectief heeft daarbij de keuze (artikel 18 van de
algemene voorwaarden) of wijzigingen geheel in overeenstemming met de deelnemer plaatsvinden dan wel
worden opgelegd door het collectief.
2. Contract onder opschortende voorwaarden
Na het indienen van de gebiedsaanvraag worden met de provincie definitieve afspraken gemaakt over
onder andere het areaal, de ligging, de voorgestelde beheereenheden en de daarmee verband houdende
beheervergoedingen. Dit betekent dat de ondertekening van dit contract onder opschortende voorwaarden u
juridisch nog geen zekerheid geeft op een definitief beheercontract met het collectief.
3. Definitief contract, eventueel na aanpassing
Als de gebiedsaanvraag door de provincie wordt goedgekeurd en leidt tot een subsidiebeschikking, gaat dit
beheercontract onder opschortende voorwaarden met de hierin vermelde gegevens voor het uitvoeren van het
beheer, automatisch over in een definitief beheercontract tussen u en het collectief.
Als het overleg met de provincie over de ingediende gebiedsaanvraag wel leidt tot aanpassingen, vindt er
opnieuw overleg met u plaats.
Dit vervolgoverleg biedt twee mogelijkheden:
a. Er worden aanpassingen in de beheereenheden, en/of oppervlakte, en/of beheerpakket en/of
beheervergoeding voorgesteld: het definitieve beheercontract wordt daarmee anders dan het contract
onder opschortende voorwaarden. Het collectief overlegt dit met u en bij overeenstemming leidt dit met de
overeengekomen wijzigingen tot het definitieve beheercontract.
b. Een definitieve beheerovereenkomst wordt niet afgesloten omdat de voorgestelde wijzigingen niet of
onvoldoende aansluiten bij uw bedrijfsvoering, waardoor u afziet van deelname aan ANLb.
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4. Bezwaar of beroepsmogelijkheid
De interne bezwaar en beroepsprocedure staat voor de deelnemer open in geval er verschil van mening is over
de voorgestelde wijziging conform artikel 17 van de algemene voorwaarden. Verder wordt in artikel 27 van de
algemene voorwaarden in verband met geschillen aangaande dit beheercontract verwezen naar de door het
collectief ingestelde geschillencommissie met de mogelijkheid het geschil uiteindelijk voor te leggen aan de
rechter, dan wel te kiezen voor de mogelijkheid van arbitrage zonder een verdere juridische rechtsgang.

Contractonderdelen
Dit beheercontract onder opschortende voorwaarden geldt als raamcontract, dat door mogelijk jaarlijkse
overeengekomen aanpassingen van Tabel B, exact aangeeft wat waar gebeurt. Dit beheercontract geeft het
collectief de zekerheid ten aanzien van de uitvoering van het voorgestelde beheer, zoals verwoord wordt in
de gebiedsaanvraag. Voor de deelnemer geven deze contractvoorwaarden inclusief de bijlagen, inzicht in de
voorwaarden waaronder meegedaan kan worden.
Het betreft:
a. De omvang en (kadastrale) duiding van de hectares of strekkende meters van de beheereenheden (Tabel B).
b. De hoogte van de beheervergoeding (Tabel B).
c. De beheereisen en aanvullende beheervoorschriften behorend bij het overeengekomen beheer (bijlage 1).
d. De overige contractvoorwaarden (bijlage 2).
e. De controle en sanctievoorwaarden (bijlage 3).
f. De kaart met daarop aangegeven de ligging van de beheereenheden en de daarop afgesloten
beheerpakketten (bijlage 4).
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