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Onderwerp
Producten opstellen beheerstrategie en beheerplan
Doelstelling
De producten helpen collectieven bij het opstellen van een beheerstrategie en het
beheerplan, beiden ter voorbereiding van de gebiedsaanvraag.
Bijlagen
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5. Soorten – pakketten tabel
6. Toelichting beheerpakketten en adviestarieven
7. Overzicht beheerpakketten ANLB
8. Adviestarieven ANLB
9. Werkwijze beheerpakket legselbeheer
10. Handleiding maatwerkpakketten
11. Format beheerplan
12. Handreiking criteria leefgebieden en beheertypen (product BIJ12)
13. Overzicht beheerpakketten per cluster en beheerfunctie
Toelichting
Het collectief kan aan de hand van de volgende producten de gebiedsaanvraag
voorbereiden:
1. Voorbereiding van de gebiedsaanvraag
In dit document is toegelicht hoe de beheerstrategie, beheerpakketten, voorintekening en
het beheerplan gekoppeld zijn aan de gebiedsaanvraag.
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2. Toelichting flexibiliteit van het beheer
In deze toelichting wordt de flexibiliteit van het vernieuwde stelsel beschreven aan de
voor- en achterdeur en binnen de administratie van het collectief.
3. Checklist beheerstrategie
Deze checklist helpt het collectief bij het opstellen van een eigen beheerstrategie. In de
beheerstrategie geeft het collectief aan hoe het de doelen en spelregels uit het
natuurbeheerplan vertaalt naar een gebiedseigen invulling. Een beheerstrategie is nodig
ter voorbereiding van de voorintekening.
4. Soortenfiches (product van BIJ12)
De uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies, BIJ12, heeft soortenfiches
opgesteld, deze zijn te raadplegen op het Portaal Natuur en Landschap. Hierin is voor alle
doelsoorten van het ANLB uitgebreide informatie te vinden over de beheermaatregelen
die ecologisch effectief zijn, gerubriceerd per leefgebied.
5. Soorten – pakketten tabel
In deze matrix is per doelsoort van het ANLB aangegeven welk type biotoop deze soort
nodig heeft en welke beheerpakketten daarvoor ingezet kunnen worden. Ook is per
doelsoort aangegeven in welke type leefgebied de soort kan voorkomen en hoe belangrijk
een bepaald beheerpakket is voor de realisatie van dit biotoop. De informatie in de tabel is
zeer compact. De tabel is dan ook bedoeld om een snelle scan te kunnen uitvoeren ten
aanzien van soorten en relevante beheerpakketten.
6. Toelichting beheerpakketten en adviestarieven
Deze toelichting gaat in op bijzonderheden van specifieke beheerpakketten, en geeft
uitleg over de tarieven: het bepalen van een reëel beheervergoeding, de opbouw van het
tarief, etc.
7. Overzicht beheerpakketten ANLB
Het overzicht is geen statisch geheel. Wanneer er nieuwe maatwerkpakketten zijn
ontwikkeld, worden deze na goedkeuring toegevoegd aan het landelijke overzicht. De
laatste versie is altijd te vinden op de SCAN Kennisbank.
8. Adviestarieven ANLB
De laatste versie van de adviestarieven, behorend bij het overzicht beheerpakketten, is
altijd te vinden op de SCAN Kennisbank.
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9. Werkwijze beheerpakket legselbeheer
In deze notitie wordt uitgelegd hoe en op welke detailniveau legselbeheer uitgewerkt
moet worden in de gebiedsaanvraag en het beheerplan. Ook gaat de notitie in op de wijze
waarop de verantwoording aan de provincie, RVO en de NVWA is geregeld.
10. Handleiding maatwerkpakketten (concept)
Naast het aanbod aan landelijke beheerpakketten, kunnen collectieven ook gebruik
maken van de mogelijkheid om zelf beheerpakketten op te stellen. Op basis van deze
handleiding kunnen collectieven zelf maatwerkpakketten ontwikkelen. Het is raadzaam
contact op te nemen met de regionale projectleider van SCAN als een collectief met
maatwerkpakketten aan de slag wil.
11. Format beheerplan
De beheerstrategie en de voorintekening leiden samen tot een collectief beheerplan. Dit
beheerplan is de basis voor de gebiedsaanvraag. Collectieven kunnen gebruik maken van
dit format voor het opstellen van een beheerplan.
12. Handreiking criteria leefgebieden en beheertypen (product van BIJ12)
In deze handreiking staan per leefgebied en beheertype kwalitatieve en kwantitatieve
criteria benoemd die bruikbaar kunnen zijn om eigen (ecologische) spelregels te bepalen.
13. Overzicht beheerpakketten per cluster en beheerfunctie
In het Natuurbeheerplan staan in paragraaf 4.5 de beoordelingscriteria, met daarin
beheerclusters en/of beheerfuncties. Elk cluster kent een aantal mogelijk beheerfuncties,
en elke beheerfunctie is gekoppeld aan een aantal beheerpakketten. Deze koppeling
tussen beheerpakketten, clusters en beheerfuncties is in dit overzicht te raadplegen.

	
  

