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Gegevens
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1 Gegevens
Coöperatieve Vereniging Westergo U.A. (tevens handelend onder de naam “ANC
Westergo”) bestaat uit:
 Het bestuur, bestaande uit 3 tot 6 leden
 A-leden, zijnde de deelnemende ANV’s
 B-leden, zijnde de boeren die aan agrarisch natuur- en/of landschapsbeheer doen
 De beleidsraad, bestaande uit de bestuursleden en van elk der A-leden één
vertegenwoordiger

1.1 Gegevens collectief
Samenstelling van het collectief
ANC Westergo beslaat het werkgebied van de navolgende verenigingen:
1. Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer Oer de Wjuk
2. Natuurcoöperatie Baarderadeel U.A.
3. Agrarische Natuurvereniging “De Greidhoeke e.o.”
4. Agrarische Natuurvereniging “Tusken Marren en Fearten e.o.”
5. Agrarische Natuur Vereniging “Gooyumerpolder e.o.”
6. Vereniging Agrarisch en Particulier Natuur- en Landschapsbeheer Bosk en Greide
zie bijlage 1; het werkgebied van ANC Westergo en bijlage 3: organisatieschema

Rechtsvorm collectief (en daarmee de relatie met de leden/ deelnemers)
ANC Westergo is een coöperatieve vereniging U.A., gezeteld in de gemeente SúdwestFryslân.
de bankrekening is : NL31RABO0302193685.
Alle deelnemers aan agrarisch natuur- en/of landschapsbeheer zijn rechtstreeks lid van de
coöperatie en hebben in de algemene ledenvergadering 1 stem.

Volledig rechtsbevoegde persoon
Het bestuur is rechtsbevoegd.
Overeenkomstig art 12.1 van de statuten wordt de coöperatie vertegenwoordigd door het
bestuur. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt ook toe aan één bestuurder indien
hij daartoe door het bestuur gemandateerd is.
Het bestuur heeft (nog) geen perso(o)n(en) aangewezen die verder bevoegd zijn de
coöperatie te vertegenwoordigen.
Het bestuur wordt geadviseerd door de beleidsraad, die zwaarwegende adviezen geeft in
zaken die het structurele beleid van de coöperatie betreffen.
Het bestuur is volledig bevoegd om zelfstandig besluiten te nemen en is direct
verantwoordelijk voor o.a. het opstellen en uitvoeren van het kwaliteitshandboek en
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nakomen van de verplichtingen die voorvloeien uit de gebiedsaanvraag. Het bestuur legt
verantwoording af voor haar beleid aan de ALV.

Gebied waarop het collectief zich richt
Het werkgebied van ANC Westergo bestaat uit de werkgebieden van de inliggende
agrarische natuurverenigingen (zie hierboven; samenstelling van het collectief).
De totale oppervlakte van het werkgebied is ca. 63.500 ha, waarvan ca. 50% door
Provincie Fryslân is aangewezen als leefgebied Open Grasland en ca 15% als leefgebied
Natte dooradering. Voor de gebiedsindeling en aangewezen leefgebieden zie bijlage 1.

Aandachtsgebieden collectief (inclusief leefgebieden en beheertypen)
ANC Westergo richt zich op de leefgebieden open grasland, natte dooradering en vanaf
2019 ook op het thema water (Wetterskip Fryslân).
Voor open grasland zijn de hoofddoelsoorten met name de grutto, met daarnaast kievit,
tureluur en scholekster. Overige flora en fauna liften mee op het uitgevoerde beheer voor
deze hoofdsoorten. Daarbij ligt de nadruk op de realisatie van robuuste gebieden met een
goede mix van zwaar en lichter beheer.
Voor natte dooradering zijn de hoofddoelsoorten: bittervoorn, kleine modderkruiper,
heikikker en grote modderkruiper. De maatregelen zijn gericht op het verbeteren van het
leefgebied van deze vissen en amfibiën. Vogelsoorten als slobeend, watersnip, tureluur
en zomertaling profiteren mee.
Voor het thema water is de belangrijkste doelstelling om de kwaliteit van het
oppervlaktewater te verbeteren en een bijdrage te leveren aan de overige doelstellingen
in het kader van de Kaderrichtlijn Water.
Op dit moment is Open Akker en Droge dooradering niet aan de orde, maar dat kan in de
toekomst wel het geval zijn.
ANC Westergo maakt gebruik van de beheerspakketten, zoals die landelijk voor deze
leefgebieden zijn vastgesteld en door ANC Westergo van toepassing zijn verklaard,
waarbij in enkele gevallen (o.a. Hoog Water Peil) aanpassingen zijn gedaan.

Bijlagen
bijlage 1: kaart van het werkgebied van ANC Westergo
bijlage 2: statuten van ANC Westergo
bijlage 3: organisatieschema
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1.2 De organisatie

Welke functies worden binnen het collectief onderscheiden?
binnen ANC Westergo zijn de volgende functies:
Bestuurder

Dit zijn alle leden van het bestuur. Binnen het bestuur zijn de
volgende functies onderscheiden:
 Voorzitter
 Secretaris
 Penningmeester
 Bestuurslid.
Binnen het bestuur kan, naast de specifieke taken die horen bij
de functie, een portefeuilleverdeling plaatsvinden, bij voorbeeld
“audit en schouw” , “informatie en communicatie” of
“beheersevaluatie”.
Contracten met deelnemers kunnen uitsluitend door een daartoe
gemandateerd bestuurslid van ANC Westergo worden bevestigd
en ondertekend en ANC Westergo is verantwoordelijk voor de
gemaakte afspraken met de deelnemer

Coördinator

Verzorgt het opstellen en uitvoeren van het beheerplan, incl. de
veldinventarisaties. Is tevens belast met technische aansturing en
coördinatie van de gebiedsregisseurs en mozaïekregisseurs en
geeft leiding aan de bureaumedewerker.

Bureaumedewerker

Verzorgt alle administratieve taken en overige taken ter
ondersteuning van bestuur en coördinator. Controleert tevens de
opvoer van beheer en overige informatie in Scan en
voorbereiding van de betalingen aan deelnemers.

ANV

Het bestuur van de ANV verzorgt in samenwerking met het
bestuur en medewerkers van ANC Westergo de contacten met
de deelnemers, en zet haar gebiedskennis in om de kwaliteit van
het beheer te optimaliseren, onder meer door het beheer af te
stemmen op andere vormen van natuurbeheer. Het streven naar

optimale kwaliteit van het beheerplan en het realiseren van de
gestelde doelen is een gezamenlijke taak van ANV en ANC
Westergo. Daarbij maakt ANC Westergo de uiteindelijke
afweging van de te maken afspraken met deelnemers.
In een aantal gevallen is de contractvoorbereiding
(intentieverklaring) en de gebieds- en mozaïekregie gedelegeerd
aan de ANV. Momenteel werken 4 ANV’s (met ca 40% van het
totaal te besteden budget) overeenkomstig het delegatiebesluit
(zie bijlage 4). Bij deze ANV’s is de gebieds-/mozaïekregisseur in
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dienst van de ANV. In die gevallen voert de gebiedsregisseur
vaak ook andere taken voor de ANV uit buiten ANLB.
Daarnaast kan de ANV zelfstandig ook ander natuurbeheer
(particulier natuurbeheer, compensatie, SNL, TBO’s) aanvragen
en/of coördineren, of projecten uitvoeren gericht op biodiversiteit
of natuur en landschap.
Gebiedsregisseur

Verzorgt binnen de richtlijnen van ANC Westergo de
contractvoorbereiding, opvoer van beheer en overige informatie
in SCAN, en de uitvoering daarvan. In een aantal gevallen voert
de gebiedsregisseur ook (deels) de taken van de
mozaïekregisseur uit. De gebiedsregisseur vormt de verbinding
tussen deelnemer en mozaïekregisseur enerzijds en het bestuur
van ANC Westergo en de ANV anderzijds. Voorziet de
betrokkenen van informatie om het beheer in het gebied optimaal
in te richten.

Mozaïekregisseur

Verzorgt de eerstelijnscontacten en heeft de lokale
gebiedskennis en ecologische kennis om het beheer aan te
passen (last minute) en te coördineren.

Ecologische
expertise

De coördinator dient over voldoende ecologische kennis te
bezitten om de dagelijkse taken van ANC Westergo uit te voeren.
In voorkomende gevallen zal het bestuur deze functie op
projectbasis in huren op basis van een duidelijke
opdrachtomschrijving.

Wijze waarop de financiële aansprakelijkheid van bestuurders van het collectief is gedekt
De aansprakelijkheid is gedekt door een verzekering van de gezamenlijke collectieven via
BoerenNatuur.nl. De dekking van deze verzekering geldt zowel voor het bestuur van ANC
Westergo als bestuur en medewerkers van de ANV’s. En zowel voor activiteiten in het
kader van ANLb als ook voor het aanvragen en coördineren van particulier natuurbeheer,
SNL en overige regelingen en PR- en promotieactiviteiten.

Vast aanspreekpunt voor betaalorgaan
De penningmeester en/of de coördinator.

Vast aanspreekpunt voor deelnemers
Het eerstelijns contact met de deelnemers loopt via de gebieds- of mozaïekregisseur, die
daarbij ondersteund wordt door de ANV en de coördinator.
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ANC Westergo is eindverantwoordelijke voor de contracten met de deelnemers,
communiceert over resultaten van schouw- en NVWA controles, legt in voorkomende
gevallen de sancties op en is aanspreekpunt bij geschillen m.b.t. ANLb.
De medewerker of het bestuur van ANC Westergo heeft bij 1-op-1 contact met de
deelnemers bij voorkeur eerst overleg met de ANV (met name bij het werken middels
delegatiebesluit). Overigens zal ANC Westergo ook rechtstreeks met de deelnemers
communiceren via bijv. een nieuwsbrief, informatiebijeenkomst of ledenvergadering.

1.3 Mandaten binnen het collectief
Mandaat voor het invoeren van data in het financiële en administratieve systeem.
Het mandaat is verleend aan de coördinator, bureaumedewerkers en gebiedsregisseurs.

Mandaat voor het uitvoeren van betalingsopdrachten.
De dagelijkse betalingen worden uitgevoerd door de penningmeester
De bureaumedewerker zet desgewenst de betaalopdrachten voor de deelnemers klaar,
waarna de penningmeester deze kan goedkeuren en de betaalopdracht uitvoert.

Mandaat voor het uitvoeren van schouw.
De eerstelijns-zorg is aan de mozaïekregisseur. Deze heeft geen mandaat om sancties op
te leggen, maar signaleert en adviseert de deelnemer.
De schouw wordt gedaan door een schouwcommissie, die door het bestuur van ANC
Westergo daartoe aangesteld is. Deze commissie meldt de geconstateerde afwijkingen
van het met de deelnemer overeengekomen contract. Daarop neemt het bestuur een
besluit over de op te leggen sanctie

Mandaat voor het opleggen van sancties n.a.v. de schouw en het doorsanctioneren van sancties vanuit de
subsidieverstrekker
Het bestuur van ANC Westergo mandateert deze functie niet, maar voert deze zelf uit

Mandaat voor het ondertekenen van de intentieverklaring voorintekening.
Het voorintekenen wordt door gebiedsregisseurs verzorgd namens ANC Westergo,
waarbij de gebiedsregisseur handelt binnen de richtlijnen die daartoe door het bestuur van
ANC Westergo zijn afgegeven, o.a. wat betreft plaats en type beheer en het beschikbare
budget. Het mandaat voor het ondertekenen van de intentieverklaring is middels het
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delegatiebesluit verleend aan het daartoe aangewezen bestuurslid van de betreffende
ANV.
De delegatie van een deel van taken van ANC Westergo naar de ANV is voor een aantal
ANV’s vastgelegd in het door beide partijen ondertekende delegatiebesluit.

Mandaat voor het onderteken voor een tussentijdse wijziging in de beheerafspraken*)
Dit mandaat is verleend aan het daartoe aangewezen bestuurslid van de ANV, onder
voorwaarde dat het binnen de ANV budgetneutraal kan, voldoet aan de min/max en een
melding (kaart+ financiële impact) aan de coördinator.
De delegatie van een deel van taken van ANC Westergo naar de ANV is voor een aantal
ANV’s vastgelegd in het door beide partijen ondertekende delegatiebesluit.
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Interne audit en klachten
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2 Interne audit en geschillen
2.1 Kwaliteitsborging met interne audit
Het doel van de interne audit is om na te gaan of de processen die nodig zijn voor het
correct uitvoeren van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer, zoals die in dit
handboek beschreven staan, op een juiste wijze uitgevoerd worden en vooral om
verbeteringen daarin op het spoor te komen en deze dan ook in te voeren.

Hoe wordt gewerkt met de interne audit?
Wanneer wordt de interne audit uitgevoerd:
-

De interne audit wordt jaarlijks uitgevoerd in het vierde kwartaal

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

Bestuur van ANC Westergo

Door wie wordt de interne audit uitgevoerd:
De coördinator en het bestuurslid dat het kwaliteitshandboek in portefeuille heeft voeren
de interne audit uit, desgewenst aangevuld met een onafhankelijke derde die door het
bestuur is aangewezen. . Het bestuurslid met het kwaliteitshandboek in portefeuille voert
de audit uit op het handelen van de coördinator in de verschillende processen.

Hoe wordt de interne audit uitgevoerd?
Systematisch, volgens vooraf vastgestelde aanpak bij het uitvoeren van de controle van
interne processen met gebruik van de ‘Checklist Interne Audit‘ (bijgevoegd bijlage 5)

Hoe worden de resultaten doorgevoerd ter verbetering van de organisatie:
-

-

Na afloop volgt altijd een bespreking van de verbeterpunten met alle betrokken
partijen over de bevindingen en resultaten. Besproken (en vastgelegd) wordt hoe
wijzigingen opgenomen worden in het handboek en gerealiseerd zullen worden in de
praktijk, wie waarvoor verantwoordelijk is en wanneer er wordt geëvalueerd of de
wijzigingen het gewenste resultaat opleveren.
Alle betrokkenen krijgen, indien nuttig en nodig, per e-mail het verslag van de interne
audit.
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-

Het bestuur van ANC Westergo is verantwoordelijk voor het kwaliteitshandboek en
voor de inrichting van processen en een correcte uitvoering daarvan. Het bestuur zal
bij geconstateerde verbeterpunten de ANV en/of medewerker daar op aanspreken en
een verbetertraject starten.

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?
Het bestuur besluit over de wijzigingen in het kwaliteitshandboek en zorgt er voor dat deze
opgenomen worden, zodat er altijd een up-to-date handboek voor handen is.
Bij structurele wijzigingen vraagt het bestuur advies van de beleidsraad.
Het interne audit rapport, het verslag met de verbeterpunten en wijzigingen en de
evaluatie van de uitvoering worden gearchiveerd in het administratiesysteem (het SCAN
ICT systeem).
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2.2 Geschillenprocedure
Een uitgebreide beschrijving van de geschillenprocedure staat in bijlage 6.

Hoe ziet de geschillenprocedure er uit?
Geef aan hoe het collectief haar interne geschillenprocedure heeft ingericht
Alleen geschillen met de leden van de coöperatieve vereniging ANC Westergo worden
door het bestuur in behandeling genomen.
In geval van een klacht van een externe partij treedt het bestuur of een door het bestuur
aan te wijzen persoon namens het bestuur in overleg met de indiener van deze klacht.
De werkwijze staat beschreven in het Protocol Geschillenprocedure in de bijlage.

Hoe heeft het collectief de mogelijkheden tot het indienen van een formeel geschil bekend gemaakt?
De mogelijkheid tot het indienen van een bezwaar en het instellen van een geschillen- of
arbitragecommissie is in het contract met de deelnemer opgenomen.

Wie is binnen het collectief verantwoordelijk voor de afhandeling van geschillen?
Let op: dit is niet dezelfde persoon als degene die het dossier beheert waarop de klacht betrekking
heeft.
In eerste instantie is het bestuur belast met de afhandeling van de klacht. De coördinator
of bureaumedewerker verzamelt de benodigde gegevens en maakt een dossier op.
Het bestuur of een commissie uit het bestuur behandelt het bezwaar nadat de
bezwaarmaker gehoord is en neemt daarover een besluit. Uiterlijk 6 weken na het
indienen van het bezwaar wordt de bezwaarmaker schriftelijk of digitaal op de hoogte
gebracht van dit besluit.
De bezwaarmaker kan binnen 6 weken nadat dit besluit hem ter kennis gebracht is beroep
aantekenen bij het bestuur.
Het bestuur stelt dan een geschillencommissie samen die een zwaarwegend advies aan
het bestuur geeft.
Een geschillencommissie bestaat uit 3 onafhankelijke personen. Deze commissie
behandelt het beroep en adviseert daarover het bestuur. Op basis van dit advies besluit
het bestuur. De bezwaarmaker wordt uiterlijk 6 weken na het indienen van zijn klacht
schriftelijk of digitaal op de hoogte gesteld van dit besluit. Deze termijn kan éénmaal met 4
weken verlengd worden.
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Het bestuur kan desgewenst en in overleg met de bezwaarmaker een arbitragecommissie
instellen als daarmee een gang naar de rechter voorkomen wordt . Ook deze commissie
bestaat uit 3 personen; 1 aangewezen door de deelnemer/bezwaarmaker; 1 aangewezen
door het bestuur en 1 door de 2 voornoemde personen gezamenlijk aangewezen
onafhankelijke persoon. De uitspraak van de arbitragecommissie is bindend voor alle
partijen.
.

Indien gewerkt wordt met een geschillencommissie: hoe borgt het collectief de objectiviteit en
onafhankelijkheid van deze geschillencommissie?
Een geschillencommissie bestaat uit 3 personen.
Van deze personen is vastgesteld dat zij geen familie- of zakelijke banden hebben met
één of meer bestuursleden, noch met de bezwaarmaker.
Deze personen beschikken over de nodige kennis van ANLb en onder hen is tenminste
één met een juridische opleiding.
De bezwaarmaker wordt in kennis gesteld van de samenstelling van de commissie.
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Administratie & Financieel
beheer
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3 Administratie & Financieel beheer
3.1 Het administratief beheer systeem

Welk administratief beheersysteem wordt door het collectief gebruikt?
Het door SCAN geleverde ICT pakket
Er wordt gewerkt met het door SCAN ontwikkelde ICT pakket. Dit voldoet automatisch
aan de gestelde criteria.

3.2 Uitvoering administratie

Hoe wordt de administratie van het collectief uitgevoerd en door wie?
Wie is/ zijn binnen het bestuur eindverantwoordelijk voor het financiële en administratieve beheer?
Het bestuur van ANC Westergo is een collegiaal bestuur; d.w.z. dat het bestuur
gezamenlijk verantwoordelijk is voor de daden en uitingen van het bestuur.
Binnen het bestuur is de penningmeester degene die de portefeuille financieel en
administratief beheer heeft.

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



Deelnemersregistratie/relatiebeheersysteem: de bureaumedewerker
Financiële administratie: penningmeester, ondersteund door de
bureaumedewerker en accountant
 Beheerregistratie op perceelsniveau: de gebiedsregisseur
De gebiedsregisseurs worden technisch en inhoudelijk ondersteund en aangestuurd door
ANC Westergo. Daartoe organiseert de coördinator minimaal 3 keer per jaar een overleg
met de gebiedsregisseurs om de kwaliteit van de beheerregistratie en afstemming van
werkzaamheden te bespreken. Buiten het reguliere overleg heeft de coördinator ook
veelvuldig op andere wijze contact/overleg met de gebiedsregisseurs.
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Back-ups van deze systemen/ informatie
Uiteraard maakt de coördinator of bureaumedewerker back-ups van de gegevens die hij
beheert en de handelingen die hij verricht. Hij doet dat door
- documenten en wijzigingen in SCAN worden via de back-up van SCAN geborgd
- van documenten en overige informatie op de eigen schijf van LTO Noord wordt een
goede back-up gemaakt.
- van de vaste, structureel belangrijke stukken zoals het gebiedsplan inclusief de
voordeurafspraak, het beheerplan, het betaalverzoek, bestuursbesluiten, het overzicht
schouwresultaten en de begroting en jaarrekening enz. wordt een aparte back-up
gemaakt, die elders bewaard wordt.
- telgegevens ontvangt ANC Westergo van de BFVW en kunnen, bij het eventueel
verloren gaan, altijd opnieuw opgevraagd worden

Voor welke administratieve taken is uitdrukkelijk goedkeuring van het bestuur noodzakelijk?
De coördinator werkt binnen de opdracht en besluiten van het bestuur. De coördinator en
bureaumedewerker zijn gemandateerd voor de administratieve zaken die zich binnen
ANC Westergo afspelen zoals het (voorbereiden van) uitbetalen van
beheersvergoedingen, het aanpassen van contracten e.d.
In de taakomschrijving van de coördinator en de bureaumedewerker is zijn mandaat
geregeld.
Alle zaken die worden gedaan met externen (dus niet zijnde A- of B-leden) dienen de
goedkeuring te hebben van het bestuur of van een bestuurslid die daartoe gemachtigd is
(bijv. de penningmeester).
De penningmeester legt per kwartaal een overzicht van inkomsten en uitgaven voor aan
het bestuur met daarbij een prognose van over- of onderscheidingen van de begroting.

Tot welk bedrag zijn zelfstandige betalingen door de medewerker gelimiteerd?
de bureaumedewerker verzorgt in samenwerking met de coördinator de voorbereiding van
de uitbetaling aan de deelnemers, maar heeft geen eigen bevoegdheid voor de
betalingen.

Beschrijf de werkwijze m.b.t. betalingen aan deelnemers
De gebiedsregisseur verzorgt de beheerregistratie.
Deelnemers kunnen via mijnboerennatuur.nl het vastgelegde beheer radaplegen en bij de
gebeidsregisseur omissies of fouten aangeven en zonodig laten herstellen.
De bureaumedewerker bereidt o.b.v. de registratie in SCAN de betalingen voor en voert
deze in het financieel systeem in.
De coördinator keurt de betalingen goed en ondertekent de betalingen.
De penningmeester voert de betalingen uit.
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Beschrijf de werkwijze m.b.t. wijzigingen in perceelsregistratie
Als een deelnemer of RVO een ondergeschikte wijziging aanbrengt in de registratie of
oppervlakte van zijn perceel bespreekt hij dit met de mozaïekregisseur van de ANV.
De gebiedsregisseur voert op aangeven van de mozaïekregisseur of bureaumedewerker
de wijzigingen door in de registratie in SCAN. Wanneer sprake is van een materiële
wijziging in het beheer legt de gebiedsregisseur een gewijzigd contract voor aan de
deelnemer, die dit contract ondertekent.

Accountantscontrole
De jaarrekening wordt jaarlijks binnen 9 maanden na einde boekjaar samengesteld door
de accountant, die daarvoor een samenstellingsverklaring afgeeft. De jaarrekening wordt
ondertekend door de bestuurders.
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Wat wordt gearchiveerd in het administratieve beheersysteem van het collectief?
Let op: de voor het Programma van Eisen verplichte documenten zijn vooraf ingevuld.
Aanvullende stukken optioneel toe te voegen.
Soort document

Hoe lang bewaren

Print of digitaal

Wie archiveert?

Alle originele stukken m.b.t.
de gebiedsaanvraag

7 jaar na laatste
betaling

print en digitaal met
handtekening bestuur

coördinator

Lijst met deelnemers

7 jaar

digitaal

bureaumedewerker

Deelnemerscontracten

7 jaar na laatste
betaling

digitaal, voorzien van
de
handtekening van
deelnemer en bestuur

bureaumedewerker

GIS gegevens m.b.t.
contracten

7 jaar

digitaal

bureaumedewerker

Mutaties in
beheercontracten

tot einde looptijd
contract

digitaal

bureaumedewerker

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

7 jaar

digitaal

bureaumedewerker

Resultaten interne audits

7 jaar

digitaal

coördinator

Betalingsopdrachten

7 jaar

digitaal

bureaumedewerker

Financieel jaarrapport

7 jaar

schriftelijk en digitaal

penningmeester

Gebiedsaanvraag
Incl. onderliggende stukken

7 jaar na laatste
betaling

digitaal

coördinator

Betaalverzoek

7 jaar na laatste
betaling

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

bureaumedewerker

Schouwverslagen

7 jaar

digitaal

bureaumedewerker

Resultaten en planning
beheermonitoring

7 jaar

digitaal

bureaumedewerker
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3.3 Betaling deelnemers
Hoe wordt uitbetaling aan de deelnemers verricht?
De betalingsopdracht bestaat uit de volgende onderdelen:
-

Naam begunstigde
Adres begunstigde
KVK nummer óf BIN/BSN nummer begunstigde
IBAN-rekeningnummer begunstigde
Het bedrag dat overgemaakt dient te worden
De termijnen van betalingen (indien van toepassing)
De prestaties conform achterdeurafspraak waarvoor de betalingen worden
verricht met verwijzing naar het afgesloten contract
De naam en handtekening van degene die handelt namens het bestuur

Wanneer wordt uitbetaald aan de deelnemers?
Binnen 6 weken, nadat aan het betalingsverzoek van ANC Westergo aan de RvO
daadwerkelijk voldaan is

Hoe wordt de deelnemer geïnformeerd over de uit te keren uitbetaling?
De deelnemer ontvangt een brief, waarin de betaling aangekondigd wordt en waarin
uiteengezet wordt waarvoor de betaling bedoeld is, en eventueel de kortingen/sancties die
toegepast zijn.
In deze brief wordt ook de mogelijkheid uitgelegd hoe de deelnemer eventueel bezwaar
kan maken.

Wie is verantwoordelijk voor uitbetaling aan de deelnemers? (zie ook paragraaf algemene uitbetalingen)
De bureaumedewerker verzorgt in samenwerking met de coördinator de voorbereiding
van de uitbetaling aan de deelnemers, maar heeft geen eigen bevoegdheid voor de
betalingen.

Hoe wordt jaarlijks een totaaloverzicht gemaakt van alle betalingen per gecontracteerde deelnemer?
De coördinator maakt jaarlijks een totaaloverzicht, Dit is een belangrijke bouwsteen voor
de jaarrekening van ANC Westergo. Per beheerspakket wordt de totale uitgave bepaald.
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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 coördinator in samenwerking met de bureaumedewerker

Wie is verantwoordelijk voor het accorderen?
De penningmeester, na bespreking in het bestuur.

Hoe wordt vastgelegd dat goedkeuring is gegeven en waarop goedkeuring is gegeven?
1. Het (voorlopige) betaalverzoek, dat voor 15 mei moet worden ingediend, bestaat
uit het beheerplan, dat de vastgelegde ha’s aangeeft en een inschatting van het
last-minutebeheer
2. Het definitieve betaalverzoek wordt gedaan op basis van het daadwerkelijk
uitgevoerde beheer inclusief het last-minutebeheer
Op meerdere momenten gedurende het jaar verschaft de coördinator aan het bestuur
inzicht in de kwaliteit en ligging van het beheer. Het bestuur besluit of daarin bijsturing
nodig is en geeft de coördinator opdracht het betaalverzoek in te dienen

Wanneer wordt het betaalverzoek ingediend?
Na het betaalverzoek dat voor 15 mei via GDI wordt ingediend zal voor 1 oktober het
definitieve betaalverzoek worden ingediend

Wie is verantwoordelijk voor het indienen?
De coördinator dient het verzoek in na besluitvorming in het bestuur

Eventuele stukken die meegestuurd worden ter onderbouwing van het betaalverzoek?
Het beheerplan is onderdeel van het betaalverzoek. Overigens beschikt de RvO over
inzicht in het SCAN systeem waarin al het beheer en de wijzigingen daarin worden
vastgelegd.
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Contracten
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4 Contracten
4.1 Deelnemerscontracten

Wie sluit de deelnemerscontracten?
Wie is tekeningbevoegd voor de deelnemerscontracten
Deelnemerscontracten worden ondertekend door een daartoe gemandateerd bestuurslid.
Uiteraard ondertekent de deelnemer het contract ook.

Wie bereidt de contracten inhoudelijk voor?

De gebiedsregisseur bereidt met ondersteuning door het bestuur van de betreffende ANV
de contracten voor op basis van de intentieverklaring.
Als dat van toepassing en nuttig is zal een vertegenwoordiger van de in het gebied
actieve TBO of het Wetterskip Fryslân geraadpleegd worden.

Wie sluit de deelnemerscontracten af?
De deelnemer en het bestuur van ANC Westergo

Hoe wordt het contract afgesloten?
Hoe ziet het deelnemerscontract er uit?
Het door SCAN ontwikkelde modelcontract met bijbehorende checklist wordt hiervoor
gebruikt (zie bijlage 7).
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Geef aan hoe deelnemerscontracten worden afgesloten:
-

Het deelnemerscontract wordt besproken in een overleg tussen de deelnemer en
gebiedsregisseur
Na ondertekening door de deelnemer en paraferen door de bestuurder van de ANV
stuurt de ANV het contract op naar ANC Westergo.
De bestuurder van ANC Westergo ondertekent het contract
De bureaumedewerker of coördinator bewaart het getekende contract digitaal in SCAN,
dat daarmee ook zichtbaar is voor de gebiedsregisseur c.q. ANV.
De deelnemer krijgt een digitale versie van het contract, inclusief de bijlagen. Indien
gewenst kan de deelnemer een fysiek exemplaar ontvangen.

Hoe worden de deelnemerscontracten gearchiveerd?
De bureaumedewerker verzorgt de archivering.

Hoe worden wijzigingen in beheercontracten doorgevoerd?

Wijzigingen van het contract worden in overeenstemming met de voorwaarden in het
contract (zie bijlage 2 van het contract de punten 17 en 18) aangebracht:
- door de gebiedsregisseur (bij delegatiebesluit na goedkeuring door het daartoe
aangewezen bestuurslid van de ANV), onder voorwaarde dat het binnen de ANV
budgetneutraal kan, voldoet aan de min/max en een melding (kaart+ financiële impact)
aan de coördinator.
Overige wijzigingen behoeven de goedkeuring van het bestuur van ANC Westergo .
- het voorstel tot wijziging wordt als regel gedaan door de deelnemer in overleg met de
mozaïekregisseur. Echter, ook van de kant van het collectief of van het A-lid/ANV kan
de deelnemer benaderd worden met een voorstel tot aanpassing.
- aanpassing/wijzigingen worden digitaal vastgelegd in Scan
- Bij kleine aanpassingen (ter beoordeling aan de gebiedsregisseur) wordt niet elke
wijziging afzonderlijk, maar na afloop van het seizoen alle wijzigingen samen
vastgelegd in een gewijzigd deelnemerscontract om te voorkomen dat o.a. bij veel
last-minutebeheer en door perceelswijzigingen diverse keren nieuwe contracten
getekend moeten worden.
- Op verzoek van de coördinator en bij wijzigingen die door het bestuur worden
goedgekeurd dient tussentijds een gewijzigd contract te worden ondertekend.
- Werkwijze bij ondertekening en archivering conform bovenstaande beschrijving bij
deelnemerscontracten.
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4.2 Contracten met derden (indien van toepassing)
ANC Westergo sluit geen contracten met derden voor uitvoering van natuurbeheer anders
dan ANLb. Wel kunnen deelnemers zelf of de ANV dergelijke contracten sluiten..
Met derden kan wel een overeenkomst gesloten worden als het gaat om verrichten van
werkzaamheden in het kader van ANlB, monitoring, predatiebestrijding, controle en
administratief beheer.

Hoe wordt het contract afgesloten en door Wie?
Wie is tekeningsbevoegd voor de deelnemerscontracten?
een bestuurder van ANC Westergo

Wie bereidt de contracten inhoudelijk voor?

Afhankelijk van de aard van de diensten die via het contract worden ingekocht zal de
coördinator en/of een bestuurslid de voorbereiding doen, en zich desgewenst laten
bijstaan door deskundigen.

Wie sluit de contracten af?
het bestuur, of een daartoe aangewezen bestuurslid.

Hoe ziet het contract met derden eruit?
afhankelijk van de inhoud

Geef aan hoe contracten met derden worden afgesloten:
vastgelegd worden:
- leveringsvoorwaarden (inhoud, levertijd, geld, organisatie, communicatie,
risicobeheersing, aanpassing/wijziging, meer/minder werk)
- Financiële afspraken (ook moment van betaling)
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Hoe worden de contracten met derden gearchiveerd?
Digitaal, indien gewenst ook fysiek, door de coördinator of bestuurslid.

Hoe worden wijzigingen in contracten met derden doorgevoerd:
-

bevoegd tot doorvoeren van wijzigingen zijn 2 bestuursleden waaronder de
penningmeester
voorstel tot aanpassing wordt gedaan door de contractnemer of de contractgever
wijziging wordt schriftelijk vastgelegd en digitaal bewaard.

Overzicht derden waar contracten mee zijn afgesloten:
Naam organisatie (derde)
Momenteel heeft ANC Westergo een contract met:


LTO Noord betreffende het inhuren van de coördinator en bureaumedewerker, incl.
het gebruik van kantoorruimte en faciliteiten.



AB vakwerk betreffende inhuur personeel



BFVW betreffende het huren van een deel van het kantoor te Wiuwert

Wanneer ecologische kennis nodig is zal ANC Westergo bij voorkeur een contract sluiten
met Altenburg & Wymenga, die ook bij de ontwikkeling van het gebiedsplan betrokken
was.
Met 4 ANV’s (ANV Oer de Wjuk, ANV De Gooyumerpolder, ANV Bosk en Greide en
Natuurcooperatie Baarderadiel) is middels het delegatiebesluit afgesproken dat ze een
deel van de werkzaamheden uitvoeren namens ANC Westergo en dat ze daarvoor voor
eigen kosten en risico diensten inhuren bij derden. Voor het uitvoeren van deze
werkzaamheden heeft elke ANV een delegatiebesluit getekend waarin de verdeling van
werkzaamheden en verantwoordelijkheden zijn benoemd. Betreffende ANV’s krijgen voor
de werkzaamheden van gebieds- en mozïekregisseurs een vergoeding die afhankelijk is
van o.a. de oppervlakte ANL-beheer in het gebied en jaarlijks kan worden bijgesteld.

Kernactiviteiten betreffende organisatie (derde)
LTO Noord: agrarische belangenbehartiging
Altenburg & Wijmenga ecologisch onderzoek: opstellen gebiedsplan, monitoring,
ecologisch advies
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Het beheerplanproces

29

5 Het beheerplanproces

5.1 Voorintekening

Wie organiseert de voorintekeningsbijeenkomsten?
De gebiedsregisseurs organiseren in samenwerking met de ANV’s de
voorintekenbijeenkomsten. Er vinden per deelnemer individuele gesprekken plaats

Welke gebiedspartijen worden hierbij betrokken?

indien nuttig en nodig worden gebiedspartijen en met name TBO’s en Wetterskip Fryslân
hierbij geconsulteerd

Hoe is bepaald wat het meest geschikte niveau voor afstemming van de beheerpakketten voor de
voorintekening is binnen een gebied?
afstemming vindt in eerste instantie plaats binnen de ANV of binnen een deelgebied van
het werkgebied van de ANV

Hoe worden de grondeigenaren/ potentiële deelnemers in het gebied geïnformeerd over de
voorintekeningsbijeenkomsten?
1. Er zijn algemene voorlichtingsavonden die in de media zijn aangekondigd m.n.
gericht op boeren die tot nu toe geen deelnemer waren aan ANLb.
2. Iedere potentiele deelnemer wordt persoonlijk uitgenodigd voor een gesprek over
de mogelijkheden die ANLb biedt en over zijn mogelijke voorgenomen beheer.
Uiteraard zal dit beheer moeten passen binnen de kwaliteitscriteria die ANC
Westergo hanteert en binnen de afgesproken budgetten.

Hoe krijgt het collectief een actueel beeld van wat potentiële deelnemers willen en kunnen?
Tijdens de voorlichtingsavonden en door individuele gesprekken.
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Hoe beoordeelt het collectief het aanbod op kwaliteit en hoe stuurt het collectief op gewenste
beheerkwaliteit?

-

-

Het bestuur van de ANV stelt in samenwerking met de gebiedsregisseur een plan
op voor aanpassing bestaand beheer of uitbreiding met nieuw beheer.
De coördinator toetst het plan van de ANV aan de eisen die in het beheerplan en
de afspraken met de provincie zijn vastgesteld. Onderdeel daarvan is het
bevorderen van de doelsoorten en de robuustheid van de mozaïeken. Op basis
van deze toetsing en vergelijking met de beschikbare monitoring stelt de
coördinator een analyse op en legt deze voor aan het bestuur.
Het bestuur neemt een besluit over het voorgestelde beheer en de bijbehorende
budgetten en legt deze voor aan de beleidsraad.
De beleidsraad adviseert over het voorgenomen besluit, waarna het bestuur het
definitieve besluit communiceert naar de ANV’s en gebiedsregisseurs

Hoe worden de resultaten van de bijeenkomst vastgelegd en teruggekoppeld aan de deelnemers en de
betrokken gebiedspartijen?
Het resultaat van de individuele voorintekengesprekken is een intentieverklaring, die
getekend wordt door de deelnemer en door een bestuurslid van ANC Westergo of door
een persoon die daartoe door dat bestuurslid gemandateerd is.
als deze intenties, in een latere fase, worden omgezet naar afspraken voor het beheer en
deze afspraken consequenties hebben voor gebiedspartijen, worden deze partijen bij het
maken van de afspraken betrokken.
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5.2 Opstellen concept beheerplan en beheerplan

Wie stelt het beheerplan op (is eindverantwoordelijk)?
De coördinator stelt het beheerplan op, maar het bestuur is eindverantwoordelijk. Het
beheerplan wordt, na vaststelling van het gebiedsplan en de voordeurafspraak met de
provincie Fryslân, definitief door het bestuur vastgesteld.

Wat zijn belangrijke beslismomenten bij de totstandkoming van het beheerplan?
1. Op grond van het gebiedsplan wordt de voordeurafspraak met de provincie
Fryslân gemaakt.
2. Het bestuur stel voor 1 oktober voorafgaand aan het beheersjaar een
conceptbeheersplan vast.
3. Op basis van het concept beheersplan stelt de provincie het budget ter
beschikking.
4. Hierna stelt het bestuur het beheerplan vast.

Welke externen worden hierbij betrokken en op welke manier?
Bij het uitwerken van het initiële gebiedsplan is gebruik gemaakt van de expertise van
ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga .
Voor afstemmen van de bijstelling en optimalisatie van het beheerplan zijn de
belangrijkste gebiedspartners: TBO’s, wetterskip Fryslân en provincie Fryslân.
Daarnaast kunnen ook gemeenten, LTO, WBE’s en BFVW een rol spelen.

Hoe wordt de samenhang in de beheerpakketten getoetst en wordt beoordeeld of dit voldoet aan de
voorwaarden uit het provinciale natuurbeheerplan?
Zie de beschrijving bij de beoordeling van de kwaliteit van de voorinschrijving. Het
gebiedsplan wordt door de provincie getoetst aan het Natuurbeheerplan.

Hoe wordt de ruimtelijke samenhang beoordeeld in relatie tot de meeste actuele veldgegevens van de
verspreiding van de doelsoorten?
Aan de hand van de instapeisen en het provinciaal Natuurbeheerplan. Samenhang met
natuurgebieden en waterhuishouding spelen daarbij een rol. De coördinator is ecologisch
voldoende deskundig om op een goede wijze met deze criteria om te gaan, in
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voorkomende gevallen kan het bestuur externe ecologische kennis inhuren. In het
gebiedsplan kan de provincie de ruimtelijke samenhang toetsen

Hoe wordt gehandeld als op basis van voorintekening geen kwalitatief sterk beheerplan kan worden
opgesteld?
Tijdens de gesprekken met de potentiële deelnemers over de voorintekening wordt aan de
deelnemer duidelijk gemaakt dat, indien er voor het deelgebied, waar hij binnen valt geen
kwalitatief voldoende beheerplan gemaakt kan worden, ANC Westergo niet gehouden kan
worden de intentie waar te maken.
Het gaat hierbij niet alleen om het kwalitatieve niveau van het deelgebied maar ook om de
beschikbare middelen.

Hoe wordt gehandeld als de eerste voorintekening niet het kwalitatief gewenste beheer oplevert?
In het voorintekengesprek wordt direct al duidelijk gemaakt dat de kans van slagen in dit
geval klein is

Hoe worden afspraken teruggekoppeld aan de deelnemers?
Zo veel mogelijk in persoonlijke gesprekken, wellicht ondersteund door een onderbouwing
in de uitnodigingsbrief voor zon gesprek.
De definitieve afspraken worden vastgelegd in het contract dat na volledige ondertekening
aan de deelnemer wordt gestuurd.

Hoe is de samenwerking met de terreinbeheerders in het gebied georganiseerd?
1. Er worden, voorafgaande aan de planvorming, oriënterende gesprekken gevoerd
met de belangrijkste gebiedspartners.
2. Na vaststelling van het conceptbeheerplan (1 juni) wordt met deze partners
overlegd
3. Bij de vaststelling van individuele beheersafspraken met de deelnemers in de
herfst worden de relevante gebiedspartners geconsulteerd

Hoe gaat het collectief om met onzekerheden die van invloed kunnen zijn op de resultaten van het
beheerplan?
het bestuur schat deze onzekerheden in en neemt deze in het beheerplan op als er (op
termijn) kans van slagen is voor die zaken die gunstig zijn voor een goed beheer
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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?
De coördinator toetst aan de hand van de instapeisen, het provinciaal Natuurbeheerplan
en de beschikbare monitoring. Samenhang met natuurgebieden en waterhuishouding
spelen daarbij een rol. De coördinator is ecologisch voldoende deskundig om op een
goede wijze met deze criteria om te gaan, in voorkomende gevallen kan het bestuur
externe ecologische kennis inhuren.

Welke methode wordt hiervoor gebruikt?
zie hierboven

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

Door wie en hoe worden de resultaten van de ecologische toets op inpasbaarheid en uitvoerbaarheid
beoordeeld?
De coördinator en het bestuur beoordelen of de resultaten van de ecologische toets
inpasbaar en uitvoerbaar zijn. Bij de beoordeling wordt gekeken of de resultaten passen
binnen het kader van het Natuurbeheerplan van de Provincie en naar de
deelnamebereidheid van (potentiële) deelnemers.

Hoe worden de gemaakte keuzes voor beheerpakketten onderbouwd?
bij het omzetten van de intentieafspraken in definitieve afspraken

34

Op welke momenten wordt de ecologische toets uitgevoerd?
De ecologische toets wordt uitgevoerd bij het opstellen van het beheerplan, vóór indiening
van de gebiedsaanvraag. In de daarop volgende jaren wordt jaarlijks gecheckt of de
voorgenomen wijzigingen in het beheer opnieuw leiden tot een kwalitatief goed plan.
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Controle
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6 Controle
6.1 Schouw

Wie is binnen het collectief verantwoordelijk voor de schouw?
Wie is binnen het collectief verantwoordelijk voor de uitvoering van de schouw?
het bestuur is eindverantwoordelijk
het bestuur stelt een schouwcommissie in

Indien de schouw wordt uitgevoerd door een schouwcommissie, wat is de samenstelling van de
commissie?
de schouwcommissie bestaat uit 2 of 3 leden:





een lid van de beleidsraad of een bestuurder van een ANV.
een externe deskundige, een bestuurder van een ANV of een deelnemer.
Eventueel de coördinator, bureaumedewerker of een deelnemer.

Afhankelijk van het gebied waar geschouwd wordt stelt het bestuur deze commissie
samen. Om de onafhankelijkheid te waarborgen mogen leden van de schouwcommissie
niet schouwen in het werkgebied van de ANV waar ze aan verbonden zijn of afkomstig
zijn.

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

Kennis van beheerpakketten
Ecologische kennis per leefgebied en beheertype
Communicatieve vaardigheden
Agrarisch/ niet agrarisch
Belangen in het gebied

Hoe wordt onafhankelijkheid van de schouwers gewaarborgd?
-

Geografische spreiding in het werkgebied (niet schouwen in eigen regio, zie
hierboven)
Aandacht voor binding mét en/of belangen ín het gebied
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Hoe wordt geschouwd en hoe worden de resultaten van de schouw vastgelegd?
Hoe verzorgt het collectief de schouw?

Het gebruikte schouwprotocol en schouwformulier staan in de bijlagen. ANC Westergo
gebruikt voor het bepalen van waar geschouwd wordt zowel de aselecte steekproef als de
gewogen keuze.

Wie is verantwoordelijk voor het vastleggen van de bevindingen en het uitvoeren van de rapportage?
Het daartoe aangewezen lid van de schouwcommissie

Hoe worden de bevindingen van de schouw gerapporteerd?
M.b.v. het standaard schouwformulier –conform SCAN.
Bevindingen worden gerapporteerd aan het bestuur en aan de deelnemer. Dit laatste
gebeurt zo mogelijk mondeling, direct na de schouw en daarna schriftelijk of digitaal.

Hoe worden de bevindingen vastgelegd in de administratie?
De bureaumedewerker archiveert de schouwrapporten digitaal in SCAN.
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6.2 Sanctie- of herstelbeleid van het collectief
het herstel- en sanctiebeleid van ANC Westergo kent 3 niveaus

begeleiding van het beheer door de mozaïekregisseur van de deelnemer

op basis van schouwrapporten van de schouwcommissie

op basis van steekproefcontroles van de NVWA

Wat heeft het collectief vastgelegd inzake haar sanctie- of herstelbeleid?
Wie is verantwoordelijk voor uitvoering van het sanctie- of herstelbeleid?
-

Het bestuur is eindverantwoordelijk
De schouwcommissie wijst tijdens de schouw de deelnemer op de mogelijkheid tot
herstel, als dat te realiseren is. De schouwcommissie rapporteert de geconstateerde
afwijkingen en tekortkomingen aan het bestuur. Het bestuur beslist over de sanctie die
opgelegd wordt
- De mozaïekregisseur adviseert de deelnemer en overlegt met hem over de meest
effectieve uitvoering van het contract. Hij rapporteert niet aan het bestuur en heeft niet
het recht aanbevelingen voor sancties te doen. Dit laatste omdat voor een goede
uitvoering van het beheerscontract de vertrouwensbasis tussen de deelnemer en de
mozaïekregisseur essentieel is.
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de steekproefcontrole door de NVWA.
Afstemming van schouwacties zijn echter zeer gewenst

Welke sancties kunnen worden toegepast?
ANC Westergo kent de volgende sanctiemaatregelen, in volgorde van zwaarte en
recidive:
- Waarschuwing
- Niet uitbetalen van het niet, dan wel onjuist, uitgevoerde beheer
- Een boete
- Niet uitbetalen van de totale beheersvergoedingen aan de deelnemer
- Schorsing van het lidmaatschap van het collectief en ontbinding van het
deelnemerscontract
het bestuur kan een combinatie van deze sancties opleggen
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Hoe wordt bepaald welk type sanctiemaatregel wordt toegepast?
Het bestuur bepaalt de sanctie. De zwaarte daarvan hangt af van de mate waarin niet
voldaan is aan de beheerafspraken in het deelnemerscontract en van de hoeveelheid
overtredingen c.q. de mate van recidive

Hoe wordt bepaald of herstelmaatregelen kunnen worden toegepast?
Bij een geconstateerde afwijking wordt eerst gekeken naar de mogelijkheid de deelnemer
de kans tot herstel te bieden. Een al dan niet te treffen sanctiemaatregel wordt dan
uitgevoerd afhankelijk van dit herstel.
Opties:
- Herstel binnen het broedseizoen mogelijk en effectief (weidevogelbeheer of binnen 1
maand mogelijk (natte dooradering): lichte afwijking
- Herstel binnen 1 jaar mogelijk: matige afwijking
- Geen herstel mogelijk: zware afwijking
de schouwcommissie neemt zijn oordeel hierover op in zijn rapportage aan het bestuur.
Eventueel op te leggen sancties zijn mede hiervan afhankelijk
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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 coördinator of bureaumedewerker stuurt een kennisgeving van tekortkomingen naar
de deelnemer en koppelt dit terug aan de ANV, die vervolgens (evt. via de gebieds- of
mozaïekregisseur) de resultaten bespreekt met de deelnemer.

Hoe communiceren het collectief en de Provincie over (gevolgen van) bevindingen?
Bij het jaarlijks overleg met de provincie worden de controlebevindingen en eventuele
gevolgen en maatregelen besproken.

Hoe verwerkt het collectief de kortingen die het Betaalorgaan oplegt?
-

Het bestuur besluit of en in welke mate de korting wordt doorberekend aan
deelnemer.
Kortingen op grond van administratieve gebreken zal ANC Westergo niet
doorberekenen. Uiteraard zullen de gebreken hersteld worden.

Hoe wordt gehandeld in geval van een sanctie voor cross-compliance?
De korting altijd doorberekenen aan de deelnemende agrariër, waarbij het bestuur de
sanctie vaststelt. Afhankelijk van de situatie is daarbij de richtlijn:
korting valt binnen de fictieve rekenruimte: de sanctie berekenen door 50 %
van het kortingspercentage toe te passen op het bedrag dat daadwerkelijk
aan deelnemer wordt uitbetaald voor het beheer over het jaar van controle.
Bij herhalingen wel 100% van de kortingen doorberekenen
Het kortingsbedrag is maximaal EUR 1.000,-,
korting valt niet weg binnen de fictieve rekenruimte: het hoogste bedrag van of
a.: bovenstaande berekening of b.: de daadwerkelijk door RVO toegepaste
korting (kortingspercentage x gemiddelde bedrag gebiedsaanvraag)
Het bestuur kan in bijzondere situaties van deze richtlijn afwijken.
ANC Westergo verrekent de sanctie met de eerstvolgende uitbetaling aan deelnemer,
nadat het bericht van RVO m.b.t randvoorwaardenkorting is ontvangen. Alleen
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wanneer het contract met deelnemer is beëindigd zal ANC Westergo de sanctie
middels een factuur in rekening brengen.

Hoe heeft het collectief de solvabiliteit geregeld voor het geval het Betaalorgaan een vordering instelt?
Sancties/vorderingen worden rechtstreeks verhaald op de deelnemer.

Hoe lost het collectief calamiteiten op?
Indien zich een calamiteit voordoet zal het bestuur, binnen zijn verantwoordelijkheden,
bevoegdheden en mogelijkheden maatregelen treffen.
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Evaluatie
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7 Evaluatie
7.1 Beheermonitoring
ANC Westergo kent binnen zijn werkgebied 2 soorten leefgebieden; open grasland
(weidevogels) en natte dooradering.
Van de natte dooradering is onvoldoende bekend m.b.t. voorkomen van de doelsoorten,
beheersmaatregelen etc. Daardoor is het momenteel niet mogelijk hiervoor een
beheersmonitoringssysteem op te zetten. De beschrijving die hierna volgt heeft dan ook
alleen maar betrekking op open grasland (weidevogelbeheer). Dit is ook het overgrote
deel van het beheer dat door ANC Westergo is gecontracteerd.

Wie voert de beheermonitoring uit?
De coördinator is voor wat betreft het proces en de inhoud verantwoordelijk voor de
beheermonitoring, waarbij de telgegevens van de BFVW de basis vormen.
Met de BFVW is via het KBF een contract afgesloten voor levering van de telgegevens.
Door gebruik te maken van de tellingen van het BFVW is de onafhankelijkheid van de
monitoring geborgd.
De nazorgers van de bij de BFVW aangesloten vogelwachten tellen de broedgevallen en
broedparen, signaleren de predatie en doen de alarmtellingen. Al deze gegevens worden
in een geautomatiseerd systeem van de BFVW opgeslagen. Na het broedseizoen kunnen
ANC Westergo en de inliggende ANV’s over deze gegevens beschikken en mede aan de
hand daarvan eventueel het beheer aanpassen. Uiteraard speelt daarbij de
bedrijfsvoering van de deelnemer ook een grote rol.
Indien naar oordeel van het bestuur in specifieke gevallen meer ecologische kennis
gewenst is schakelt het bestuur een ecologisch bureau in om in samenwerking met de
coördinator tot een oordeel te komen

Wie is eindverantwoordelijk voor de beheermonitoring?
Het bestuur is eindverantwoordelijk

Volgens welke protocollen wordt de beheermonitoring uitgevoerd?
De BFVW hanteert een vastgestelde en wetenschappelijk getoetste tel-methode, die voor
de provincie maatgevend en bepalend is.
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Hoe worden monitoringsresultaten door vrijwilligers verwerkt in de administratie?
De deelnemer zorgt er voor dat hij een nazorger voor zijn landerijen heeft. De nazorger
beschermt de nesten, telt nesten en alarmtellingen en signaleert naar de deelnemer en de
mozaïekregisseur.
De nazorger rapporteert aan de nazorgcoördinator van zijn gebied/rayon en voert, met
zijn instemming de gegevens in (4 ogen principe) in het telsysteem van de BFVW. De
nazorger is verantwoordelijk voor de kwantiteit en de kwaliteit van de aangeleverde
gegevens.
De boer/deelnemer is er verantwoordelijk voor dat er op zijn landerijen nazorg gebeurt en
er geteld wordt.

Binnen welke tijdsduur zijn resultaten van de beheermonitoring beschikbaar?
De resultaten zijn systematisch beschikbaar in september na het broedseizoen.
Signalering gebeurt tijdens het broedseizoen en is van groot belang voor effectief lastminute beheer.

Hoe worden de resultaten teruggekoppeld aan de deelnemers?
-

mondeling direct na het veldbezoek
telefonisch
e-mail op gebiedskaart

Hoe worden de resultaten uit de beheermonitoring gearchiveerd?
-

digitaal in database van de BFVW. De mozaïekregisseurs hebben een inlogcode voor
dit systeem dat door de provincie Fryslân is vastgesteld als het maatgevende systeem
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7.2 Evaluatie beheer per beheertype
Open grasland
Na het broedseizoen wordt, waar dat nuttig en/of nodig is met deelnemers overlegd of
aanpassing van het beheer meer ecologisch effect zal sorteren en in te passen is in de
bedrijfsvoering van de deelnemer.
Natte dooradering
Van de natte dooradering is onvoldoende bekend m.b.t. voorkomen van de doelsoorten,
beheersmaatregelen etc. Daardoor is het momenteel niet mogelijk hiervoor een
beheersmonitoringssysteem op te zetten. Enige evaluatie is de controle op de juiste
uitvoering van de maatregelen.

Hoe gaat het collectief te werk bij de evaluatie beheer per beheertype?
Wie is verantwoordelijk voor de evaluatie?
Het bestuur van ANC Westergo is eindverantwoordelijke richting de Provincie en de
deelnemers. Een bestuurslid krijgt de taak beheer en evaluatie in zijn portefeuille en zorgt
ervoor dat de coördinator de evaluatie opstelt.

Wie voert de evaluatie beheer per beheertype uit?
De coördinator voert de jaarlijkse evaluatie van het beheer per beheertype uit in
samenwerking met de gebiedsregisseurs en ANV’s. Indien nodig wordt gebruik gemaakt
van het advies van externe deskundigen

Beschrijf de wijze van evalueren voor elke betrokken groep.
Evaluatie en aanpassen weidevogelbeheer.
Tijdens het broedseizoen:
o De mozaïekregisseur overlegt met de deelnemer over last-minute beheer en over
mogelijke aanpassingen van het beheer voor het volgende seizoen.
o De gebiedsregisseur zorgt dat het last-minute in SCAN wordt opgenomen en de
deelnemer wordt bevestigd.
Na afloop van het broedseizoen
o De gebiedsregisseur maakt in overleg met de ANV en de coördinator een
overzicht van de mogelijke aanpassingen per deelnemer en maakt een intentieafspraak met de deelnemer hierover.
o De coördinator verzamelt deze intentieafspraken en toetst deze aan het
gebiedsplan en aan de financiële mogelijkheden van ANC Westergo. Op basis

46

daarvan legt hij een voorstel tot aanpassing/verbetering van het beheer en zo
nodig het gebiedsplan aan het bestuur van ANC Westergo voor.
Na besluitvorming door het bestuur van ANC Westergo worden de betreffende
deelnemerscontracten aangepast.

Op welke punten wordt geëvalueerd?

Er wordt geëvalueerd op:
- Heeft de wijze van beheer (potentieel) maximaal ecologisch effect?
- Zijn de beheervoorwaarden of -pakketten optimaal voor het bereiken van het doel?
- Is de afstand tussen de beheerlocaties optimaal?
- Heeft het gebied voldoende variatie (of juist eenheid) voor de beoogde doelsoort?
- is de samenhang met natuurterreinen voldoende effectief
- zijn er verbetermogelijkheden in de fysieke omstandigheden, m.n. de
waterhuishouding

Hoe worden de resultaten van de evaluatie in de administratie vastgelegd?
Wijzigingen worden in SCAN vastgelegd
Wijzigingen worden in het deelnemerscontract aangebracht, ondertekend en
gearchiveerd.

Hoe wordt beoordeeld of de resultaten leiden tot wijzigingen in het beheerplan? Zo ja, wie voert deze
wijzigingen door?
De beoordeling is hierboven beschreven. De bureaumedewerker zorgt voor het opnemen
van de wijzigingen in SCAN en in de contracten
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7.3 Evaluatie met deelnemers
Tijdens het broedseizoen heeft de deelnemer contact met de mozaïekregisseur (met
name voor last minute) en maakt hij na het seizoen zo nodig een intentieafspraak met de
gebiedsregisseur.

Wie voert de evaluatie met deelnemers uit?
-

Het bestuur van de ANV samen met de gebieds- en mozaïekregisseur

Hoe wordt geëvalueerd met deelnemers?
De inzichten - vanuit schouw, beheermonitoring en/of evaluatie van het beheer – worden
besproken met de mozaïekregisseurs en zo nodig rechtstreeks met (een groep)
deelnemers om hen te ondersteunen bij het uitvoeren van het beheer op bedrijfsniveau.

Hoe handelt het collectief als ‘voordeurafspraken’ niet zijn gerealiseerd?
Gelet op het voorafgaande en het feit dat in de voordeurafspraak een marge zit, is dit niet
waarschijnlijk, tenzij er sprake is van een calamiteit zoals bij voorbeeld een muizenplaag
of de (daarop volgende) overmatige predatie.
ANC Westergo zal dan in overleg treden met de provincie en gebiedspartners en
betrokken instanties daarover informeren

Hoe voert het collectief de evaluatie met de deelnemers uit?
zie hierboven
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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?
het bestuur evalueert het gebiedsplan 1 keer per jaar in de herfst

Hoe worden de gegevens geanalyseerd?
Aansluitend bij de eerder opgesomde gang van zaken

Hoe moeten verzoeken tot wijziging beheer worden ingediend en hoe worden deze verzoeken
(administratief) afgehandeld?
Verzoeken tot wijziging worden via de gebiedsregisseur ingediend. De coördinator of
bureaumedewerker archiveert dit verzoek . Het verzoek wordt in de eerder beschreven
evaluatieprocedure meegenomen.

Hoe worden verzoeken tot wijziging beoordeeld en afgehandeld?
In overeenstemming met de hiervoor beschreven evaluatie procedure

Hoe wordt beoordeeld of een vermindering van de intensiteit van het beheer verantwoord is?
Dit wordt beoordeeld aan de hand van de ecologische effectiviteit voor het beheerde
perceel en de omgeving daarvan.

Hoe worden wijzingen in het beheer administratief vastgelegd?
Is hiervoor al beschreven; via wijziging van SCAN en via wijziging van het
deelnemerscontract
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In geval van beheer nabij natuurgebieden: hoe worden aanpassingen in beheer afgestemd met de
terreinbeheerder?
De deelnemer en de mozaïekregisseur overleggen met de terreinbeheerder van de TBO

Hoe worden deelnemers geïnformeerd over de evaluatie van beheerplan en beheermonitoring?
Deelnemers krijgen toegang tot het voor hen relevante deel van de “stippenkaart’ uit het
registratiesysteem van de BFVW en krijgen op verzoek een voor hen relevant deel van
de “stippenkaart’ uit het registratiesysteem. Als daarnaast voor hen van belang zijnde
wijzigingen in het beheerplan worden aangebracht worden zij daar van op de hoogte
gebracht via een gesprek met de mozaïekregisseur of via een mail-bericht.
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7.5 Evaluatie met provincie

Hoe wordt de evaluatie met de Provincie uitgevoerd?
Wie verzorgt de evaluatie met de Provincie?
De coördinator verzorgt de voorbereiding van de evaluatie, en legt deze na goedkeuring
door het bestuur aan de provincie voor.

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?
ANC Westergo zal dan een nieuwe afspraak met de provincie maken
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Kwaliteit van de organisatie
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8 Kwaliteit van de organisatie

8.1 Kwaliteit van de bestuurders
Bestuurders van ANC Westergo worden benoemd aan de hand van een door de
beleidsraad goedgekeurde profielschets. Aan de benoeming gaat een
sollicitatieprocedure vooraf.
Bestuurders van de betrokken ANV’s worden benoemd door de ALV van de betreffende
ANV, waarbij het bestuur van ANC Westergo een adviserende rol kan spelen, met name
om voldoende kennis en vaardigheden in het ANV-bestuur te bewerkstelligen.

Bestuurders collectief
Een overzicht van de opleiding, ervaring en competenties van de bestuursleden staat in
bijlage 11.
Binnen het bestuur van ANC Westergo zijn de portefeuilles verdeeld naar aanwezige
kennis en kunde . Bij het aantreden van nieuwe bestuursleden worden de functies zo
nodig herverdeeld zodat de verdeling aansluit bij de aanwezige kennis en kunde. Dit
wordt vastgelegd in de notulen.
Taakverdeling en verdeling portefeuilles aan de hand van het kwaliteitshandboek:
voorzitter:
taken: contacten met de ANV’s en derden, personeel, KBF
portefeuilles Kwhb: H4 (contracten met deelnemers en derden), H7 (evaluatie en
aanpassen beheerplan), H8 (kwaliteit van de organisatie)
secretaris:
taken: verslaglegging, externe contacten, PR en communicatie
portefeuilles Kwhb: H 1 (organisatie en mandaten), H2.2. (geschillen), H6 (Schouw, en
sancties)
penningmeester:
taken: kwaliteitshandboek, administratie
portefeuilles Kwhb: H2.1 (interne audit en geschillen), H3 (administratie en betalingen), H5
(Beheerplanproces),
Het uitvoeren van de taken en beheer van de portefeuilles is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van het bestuur, dat daarbij ondersteund wordt door:


Coördinator: uitvoering dagelijkse werkzaamheden en inhoudelijke kennis



Beleidsraad: advisering aan het bestuur bij strategische vraagstukken

Overige bestuurders binnen het collectief:
In ANC Westergo heeft de beleidsraad een adviserende taak en zijn een aantal taken
gedelegeerd aan het bestuur van de ANV’s.
De beleidsraad bestaat uit vertegenwoordigers die door de ANV zijn aangewezen,
meestal de voorzitter van de ANV. Een overzicht van de opleiding, ervaring en
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competenties van de leden van de beleidsraad, c.q. voorzitters van de ANV’s staat in
bijlage 12.
De ANV’s kiezen hun bestuursleden op basis van betrokkenheid, kennis en vaardigheden
en zijn daarin statutiair zelfstandig bevoegd. Bij het tekenen van het delegatiebesluit en
jaarlijkse evaluatie zal het bestuur van ANC Westergo zich verzekeren van voldoende
kennis en capaciteiten binnen het bestuur van de ANV om de taken naar behoren uit te
kunnen voeren.

8.2 Kwaliteit van de medewerkers
Het bestuur beslist over de aanstelling en/of het inhuren van medewerkers. Op grond van
het te vervullen takenpakket wordt een profiel opgesteld.
Voor invulling van de functies: zie organogram in bijlage 3.

Professionele ondersteuning (medewerkers) collectief
Momenteel heeft ANC Westergo een coördinator, projekt-/bureaumedewerker, een
gebiedsregisseur en 3 mozaïekregisseurs in dienst, totaal ca 3 fte.
De ANV’s laten zich ondersteunen door gebieds- en mozaïekregisseurs. Dezen vallen
hiërarchisch onder verantwoordelijkheid van de ANV en worden technisch aangestuurd en
gecoached door de coördinator en bestuur van ANC Westergo.
De aanwezige kennis en ervaring van de medewerkers van zowel ANC Westergo als de
ANV’s is geregistreerd in het Overzicht Kwaliteit Organisatie ANC Westergo. Dit overzicht
wordt actueel gehouden door het bestuur.
Een nieuwe medewerker moet voldoen aan de profielschets voor betreffende functionaris
zoals deze door het bestuur is vastgesteld.

Professionele ondersteuning (medewerkers) externe partij(en)
Bij de BFVW worden de tellingen uitgevoerd door vrijwilligers die als nazorger in hun
gebied actief zijn. Zij hebben goed inhoudelijke kennis van de weidevogels en worden
daarin jaarlijks door het bestuur van de lokale afdeling aangestuurd en middels
nieuwsbrieven en overige communicatie door het bestuur van de BFVW.
Overige professionele ondersteuning wordt op flexibele basis extern ingehuurd. Bij de
inhuur van deze externe partijen zijn deskundigheid en kosten bepalend voor de
uitbesteding. Er zullen jaarlijks evaluatiegesprekken plaatsvinden die kunnen leiden tot
bijstelling van de overeenkomst. Het bestuur van ANC Westergo besluit over de
aanstelling van medewerkers van externe partijen.
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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?








Bestuursleden ANC Westergo:
Bestuursleden ANV’s: aangesteld op basis van kennis en vaardigheden
Coördinator: voldoet aan het door SCAN geleverde profiel
Bureaumedewerker: heeft kennis en ervaring met administratieve systemen
(SCAN) en archivering
Gebiedsregisseurs: hebben aantoonbare, jarenlange ervaring op het gebied van
agrarisch natuurbeheer en het verzorgen van de benodigde administratie en
beschikken over voldoende inhoudelijke kennis om het beheer in hun regio de
gewenste kwaliteit te geven.
Mozaïekregisseurs: beschikken over voldoende kennis van de lokale
natuurwaarden, zijn in staat om dit te monitoren en met deelnemers te bespreken
en daarop het beheer aan te passen. Hebben een lokaal netwerk en kunnen goed
met de deelnemers communiceren over het ANLb-beheer. Heeft de cursus
mozaïekregie met goed gevolg afgerond

Een overzicht met de opleiding en specialistische kennis en ervaring van de bestuurders
en leden van de beleidsraad staat in de bijlage .

Coördinatoren: beschikken deze over actuele kennis?
De coördinator beschikt over voldoende actuele kennis om zijn taken te verrichten. Kennis
op peil houden door het volgen van cursussen, provinciale en landelijke
instructiebijeenkomsten en overleggen, bilateraal overleg met zuster-collectieven, etc.

Hoe wordt beoordeeld of de kennis binnen uw collectief toereikend is voor de te behalen doelen?
De beoordeling of de aanwezige kennis binnen het Collectief aanwezig is vindt plaats
door een jaarlijkse analyse in de november/december bestuursvergadering. Het
uitgangspunt is dat het bestuur voortdurend werkt aan de kwaliteit van bestuurders,
medewerkers en boeren (deelnemers). Indien de analyse leidt tot de conclusie dat er
kennis/kunde hiaten zijn zal hierin worden voorzien door opleiding of inhuur van
expertise.
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8.4 Kennisborging en -ontwikkeling bij de bestuurders van het collectief

Ontwikkelen van vaardigheden bij bestuurders middels trainingen (vraagt tijd, geld)
Door het benoemen van bestuurders en medewerkers met de juiste opleiding, kennis en
ervaring is er geen directe noodzaak voor aanvullende trainingen. Indien gewenst kunnen
bestuurders ondersteuning krijgen voor hun werkzaamheden, bijv. in de vorm van een
cursus, training of bijstand van een derde. Jaarlijks wordt bezien of ondersteuning
gewenst is en welk budget en tijd daarmee gemoeid zijn.

Werkende weg leren via projecten (info via voorbeelden)
In de aanloop naar dit nieuwe stelsel ANLb gegeven cursussen, bijeenkomsten en SCANproducten zijn van belang geweest. Een belangrijke kennis en ervaringsbron is de
collegiale overdracht die via het Kollektivenberie Fryslân gebruikt kan worden.

Wat gebeurt er om kennis en vaardigheden bij bestuurders actueel te houden?
Kennisuitwisseling met andere collectieven d.m.v. werkbezoeken, bijhouden van de
vakliteratuur.
Bestuurders van ANC Westergo nemen ten minste eenmaal per jaar deel aan een
landelijke bijeenkomst over agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
Bestuurders van de ANV’s nemen tenminste eenmaal per jaar deel aan een bijeenkomst
voor informatieoverdracht en/of kennisuitwisseling die door ANC Westergo georganiseerd
wordt.

8.5 Kennisborging en -ontwikkeling bij de medewerker(s) van het collectief
ANC Westergo organiseert minimaal 3 keer per jaar een bijeenkomst voor gebieds- en
mozaïekregisseurs om informatie over te dragen, kennis uit te wisselen (o.a. evaluatie
beheer) en het werken conform het kwaliteitshandboek te bevorderen.
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de coördinator en voorzitter is een
bestuurslid van ANC Westergo.
Naast de gebieds- en mozaïekregisseurs kunnen ook ANV-bestuurders deelnemen.
Daarnaast zal ANC Westergo de gebieds- en mozaïekregisseurs aansturen en coachen
via persoonlijke contacten, mails, nieuwsbrief en communicatie via het ANV-bestuur.
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Ontwikkelen van vaardigheden bij coördinatoren door middel van trainingen (vraagt tijd, geld)
Ruimte voor het volgen van cursussen, trainingen en regionale en landelijke overleggen.

Ontwikkelen kennis en vaardigheden via uitwisseling met collega-collectieven
Via het collectievenberaad (KBF) en door samenwerking met andere collectieven op
deelterreinen

Werkende weg leren via projecten
Project bezoeken en evt. participeren.

Lerende netwerken, praktijknetwerken

Door kennis uit te wisselen tussen deze groepen kan elders verworven kennis gedeeld
worden. Georganiseerd vanuit collectief kan dit ecologische effectiviteit bevorderen
doordat je als collectieve deelnemers gezamenlijk bediscussieert wat er aan
beheerpakketten of de uitvoering ervan kan worden aangepast.
Daarnaast kennisontwikkeling door contact met terreinbeheerders van TBO’s. Tevens
valt de Dairy Campus binnen de grenzen van ANC Westergo waardoor eenvoudig van de
daar ontwikkelde kennis gebruik gemaakt kan worden.

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

ANC Westergo wil kennis en nieuwe inzichten ontwikkelen door initiëren van of
meewerken aan experimenten, o.a.:


Peilverhoging in samenwerking met Wetterskip Fryslân.



Predatiebestrijding (o.a. kunstbouw vos) in samenwerkingen met de WBE



Aangepaste beheerpakketten rondom natuurgebieden in samenwerking met TBO’s



Kwaliteitsverbetering in samenwerking met andere collectieven, o.a. via KBF

57

8.6 Kennisborging en- ontwikkeling bij de deelnemers
ANC Westergo organiseert minimaal 1 keer per jaar een bijeenkomst voor deelnemers om
informatie over te dragen en kennis uit te wisselen (o.a. evaluatie beheer). Deze
bijeenkomst wordt georganiseerd door de coördinator in samenwerking met de ANV’s en
voorzitter is een bestuurslid van ANC Westergo of ANV.
Daarnaast loopt de communicatie vooral via de ANV, maar zal ANC Westergo ook
rechtsreeks kennis overdragen aan de deelnemers middels o.a. mails en de nieuwsbrief
en organisatie van veldexcursies.

Kennis overdragen, vakgericht door middel van persoonlijke ontwikkeling (opleidingen en trainingen)
Middels de ledenvergaderingen, overige bijeenkomsten, excursies en de nieuwsbrief
wordt kennis naar de deelnemers overgedragen. Voor persoonlijke ontwikkeling middels
trainingen en cursussen voor deelnemers is momenteel onvoldoende budget, wel zal ANC
Westergo daarin bemiddelen en faciliteren als de deelnemer daar behoefte aan heeft.

Kennis verzamelen door middel van bijeenkomsten, veldexcursies aansluitend bij werksituatie (informeel
leren).
Bij veldexcursies worden de deelnemers betrokken en deelnemers van elders
uitgenodigd.

Lerende netwerken
Lerende netwerken, praktijknetwerken

Gebruik zal worden gemaakt van de reeds bestaande netwerken binnen de ANV’s en
Kollektieven Berie Fryslân. Daarnaast zijn er goede contacten met de Dairy Campus, de
TBO’s, de provinsje Fryslân en Wetterskip Fryslân.
Tevens zijn de (nazorgers van de) BFVW en WBE’s van groot belang in ons netwerk.

Samenwerking bij de uitvoering van beheer
Samenwerking met nazorgers van de BFVW, leden van de inliggende Wild
Beheerseenheden (WBE’s) en overleg met de TBO’s.
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Onderzoek en kennisuitwisseling met adviesbureaus, collega-collectieven, onderzoeksorganisaties en
onderwijsinstellingen over vraagstukken rond agrarisch natuurbeheer
Regelmatig komen er verzoeken van onderzoeksorganisaties of zij in onze gebieden
onderzoek mogen doen. De wederprestatie die ANC Westergo dan vraagt is te kunnen
beschikken over de onderzoeksresultaten.

Organisatorische samenwerking
De samenwerking in het provinciale collectievenberaad is van essentieel belang. ANC
Westergo investeert nadrukkelijk in deze samenwerking.
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Begrippenlijst
Afkorting of begrip

Definitie

Achterdeurafspraak

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

Agrarisch collectief

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

Agrarisch natuur- en
landschapsbeheer

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

Agrarisch Natuur- en
Landschapsbeheer
2016 (ANLb)

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

Agrarische
natuurvereniging (ANV)

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

Beheercontract

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

Beheerpakket

Een set van beheermaatregelen (op basis van de Catalogus GroenBlauwe Diensten) en aanvullende beheervoorschriften passend binnen
een beheertype

Beheerplan

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

Beheerstrategie

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

BFVW

Bûn fan Fryske Fûgelwachten (Bond van Friese Vogelwachten)

Bureaumedewerker

Medewerker voor de uitvoering van de administratieve taken binnen het
collectief

Coördinator

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

Cross-compliance

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

Deelgebied

Een logisch aaneengesloten gebied, waarbinnen beheercontracten liggen

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.
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Gebiedscoalitie

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

Gebiedspartners

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

Gebiedsprocessen

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

Gecertificeerde
collectieven

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

Gedeelde ambitie

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

GIS

Geografische Informatie Systemen

Kansenkaart

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

Leefgebied

Een typering van agrarisch natuur op landelijk of regionaal niveau
gebaseerd op abiotische condities als kader voor het indienen van een
subsidieaanvraag ANBL2016 (gebiedsaanvraag)

Natuurbeheerplan

Plandocument waarin op basis van een gedeelde ambitie op provinciaal
schaalniveau de overeengekomen doelen op het gebied van agrarisch
natuur- en landschapsbeheer worden vastgelegd. Het bevat een
beheertypekaart van de huidige situatie en een ambitiekaart met
toekomstige te realiseren doelen

Het (aangepaste) provinciale beleidskader met een beschrijving van de te
realiseren doelen en kwaliteiten, vormt een onderdeel van het
Natuurbeheerplan.
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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 t.a.v. programma van eisen
√

PvE Omschrijving eis uit programma van eisen

KHB

Contactpersoon

1

Wijze waarop het collectief is ingericht en werkt

1a

beschrijving samenstelling collectief

1.1

penningmeester

1b

Beschrijving gebied

1.1

Penningmeester

1c

Rechtsbevoegde rechtspersoon

1.1

Secretaris

1d

Financiële aansprakelijkheid

1.2

Penningmeester

1e

Het collectief werkt met een interne audit

2.1

penningmeester

1f

Datum afgifte certificaat

1g

Verantwoordelijke functies en aanspreekpunten

1.1

Secretaris

1h

Contracteren van beheer door derden (niet boeren-beheerders)

4.2

Voorzitter

1i

Controleresultaten worden teruggekoppeld aan deelnemers

6.3

Coördinator

1j

Geschillenprocedure

2.2

Secretaris

2

Wijze waarop de administratie is georganiseerd

2a

Het administratief systeem is beschreven

3.1

Coördinator

2a

De vereiste gegevens vastgelegd in het administratief systeem

3.2

Coördinator

2b

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

3.2

Coördinator

2b

Digitale administratie is eenduidig en opvraagbaar

3.1

Coördinator

3

Contracten

3c

Wijze van vastleggen van afspraken met beheerders is vastgelegd

4.1

Voorzitter

3c

Gebruikte contracten voldoen aan voorwaarden van het PvE

4.1

Voorzitter

4

Interne controle

4a

Controleprotocol is beschreven incl. vastlegging bevindingen

6.1

Secretaris
Secretaris

4b

Werkwijze objectieve en onafhankelijke beoordeling interne
veldcontrole is vastgelegd.

6.1
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5

Sancties

5a

Sanctieprotocol is aanwezig

6.2

Secretaris

5b

Werkwijze kortingen vanuit Betaalorgaan vastgelegd

6.3

Coördinator

5c

Sancties cross compliance doorberekening vastgelegd

6.3

Coördinator

5d

Solvabiliteit is geregeld

6.3

Penningmeester

6

Betalingen aan deelnemers

6a

Betaalwijze is beschreven

3.3

Penningmeester

6b

Werkwijze opstellen totaaloverzicht betalingen per beheerder

3.3

Coördinator

7

Verantwoording

7a

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

7.2

Voorzitter

7b

De wijze waarop verbeteringen in beheerpakketten worden
doorgevoerd is voldoende beschreven

7.2

Voorzitter

8

Borging interne kennisinfrastructuur

8a

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

8.3

voorzitter

8b

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

8.3

Voorzitter
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Versiebeheer / wijzigingen
Versie

datum

Wijzigingen

Beoordeling t.b.v.
certificering

Sk-3

28-5-2015

Eerste versie

5-6-2015 t.b.v. certificering

gs 2

18-11-2017

Conceptversie met algehele revisie n.a.v. tekortkomingen en

1-12-2017 en bespreking

aanbevelingen n.a.v. audit oktober 2016

13-12-2017

Aanpassingen nav eerste beoordeling conceptversie, met name

17-12-2018

gs 2.2.

17-1-2018

het opnemen delegatiebesluit en gewijzigde statuten i.v.m. rol
beleidsraad en ANV’s.

gs 2.3

10-8-2018

Par. 6.3. Aanvulling mbt sancties n.a.v. korting vanwege
randvoorwaarden (cross comliance).
Bijlagen, met name lay-out en actualisatie gegevens
Deelnemerscontract: beheerpakketten en sanctiebeleid
toegevoegd, art. 28 van de algemene voorwaarden aangevuld.
Schouwprotocol: samenstelling schouwcommissie
Herstel- en sanctieprotocol

Gs 2.4

18-1-2021

Conceptversie met diverse aanpassingen, met name wat beterft
de directe aansturing gebiedsregisseur en mozaïekregisseur
door ANC Westergo voor ANV Greidhoeke en ANV Tusken
Marren en Fearten
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