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1. Inleiding
Het natuurbeheerplan van de provincie biedt het beleidskader voor het nieuwe stelsel
voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB). Het natuurbeheerplan beschrijft per
(deel)gebied welke natuur- en landschapsdoelen nagestreefd worden. Op basis van dit
natuurbeheerplan stelt het agrarisch collectief een gebiedsaanvraag op. In deze
gebiedsaanvraag staat op ‘voordeur niveau’ welke natuurdoelen het collectief wil gaan
realiseren en hoe ze dit wil doen.
Voor het collectief zijn beheerpakketten een middel om de natuurdoelen van de provincie
‘aan de achterdeur’ met de deelnemers te realiseren. Er staat onder meer in aan welke
afspraken een deelnemer zich moet houden (activiteiten die hij of zij gaat uitvoeren of
juist nalaten).
Voor het nieuwe stelsel ANLB heeft de overheid landelijke beheerpakketten geformuleerd,
vergelijkbaar met de huidige SNL pakketten. Collectieven krijgen deze aangeboden om
daarmee de doelen uit het natuurbeheerplan te realiseren. Daarnaast kan elk collectief
kiezen voor regionaal maatwerk: het zelf opstellen van een beheerpakket dat aansluit bij
de regionale omstandigheden, indien het landelijk aanbod aan pakketten hierin niet of
onvoldoende voorziet. Als collectief bepaalt u zelf welke beheerpakketten u waar wilt
inzetten om de doelen uit het natuurbeheerplan te realiseren.
Landelijke beheerpakketten
In het huidige SNL stelsel bestaan al een flink aantal beheerpakketten. Deze (inhoudelijk
beperkt aangepaste) pakketten worden door de overheid aangeboden om collectieven
werk te besparen: veel collectieven zullen immers behoefte hebben aan dezelfde
beheerpakketten. De landelijke pakketten zijn getoetst op hun ecologische meerwaarde.
Dat wil zeggen dat gebruik van deze beheerpakketten voor het realiseren van de doelen
voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer door alle provincies als effectief zal worden
beoordeeld.
De (voorlopige) tarieven van de landelijke pakketten zijn op basis van de Catalogus
Groenblauwe Diensten (CGBD) bepaald en geactualiseerd naar het prijspeil van 2014. Voor
een toelichting op de CGBD, zie bijlage 1. Bij actualisatie in 2015, kunnen deze dus nog
wijzigen.
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Nog in ontwikkeling: onderscheid in pakketvoorwaarden
Momenteel overleggen SCAN en BIJ12 nog met onder meer de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RvO.nl) over een onderscheid in pakketvoorwaarden. Een
toelichting:
In het huidige SNL werden de beheerpakketten ter goedkeuring voorgelegd aan
Brussel. Dit had als gevolg dat alle pakketvoorwaarden in het veld gecontroleerd
moesten worden. Brussel wil namelijk weten waarvoor het betaalt.
In het nieuwe stelsel worden de beheerpakketten niet meer ter goedkeuring
voorgelegd aan Brussel, maar alleen de Catalogus Groenblauwe Diensten op basis
waarvan de tarieven voor de beheerpakketten worden bepaald.
Onze inzet
Alle pakketvoorwaarden die invloed hebben op het tarief (die dus gerelateerd zijn aan
de set maatregelen / activiteiten uit de Catalogus Groenblauwe Diensten) worden
formeel gecontroleerd door de NVWA. Deze categorie pakketvoorwaarden noemen we
beheereisen. Voorbeelden van beheereisen zijn:
- Pakket Plas-dras: Tijdens de inundatieperiode staat minimaal 60% van de
beheereenheid onder water.
- Pakket Elzensingel: Het element wordt periodiek gesnoeid / afgezet.
Alle overige pakketvoorwaarden noemen we aanvullende beheervoorschriften. Deze
worden niet door de NVWA gecontroleerd, maar wel door het collectief zelf aangezien
deze voorwaarden wel van wezenlijk belang zijn voor het realiseren van natuurresulaat,
en onderdeel uitmaken van de afspraak tussen collectief en deelnemer. Voorbeelden
van aanvullende beheervoorschriften zijn:
- Pakket Plas-dras: De laag water op de beheereenheid is tussen de 5 en 20 cm.
diep.
- Pakket Elzensingel: Tenminste 75% van de lengte van het element wordt als
hakhout beheerd en periodiek afgezet in een cyclus van 6 – 21 jaar.
De bepalingen in bijlage G van de CGBD zijn het uitgangspunt bij het onderscheid
tussen beheereisen en aanvullende beheervoorschriften.
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Regionaal maatwerk
Naast het aanbod van de landelijke beheerpakketten, kunnen collectieven ook gebruik
maken van de mogelijkheid om zelf regionale beheerpakketten op te stellen: zogenaamde
maatwerkpakketten. Het ontwikkelen van maatwerkpakketten is zinvol wanneer de
landelijk aangeboden beheerpakketten voor (het werkgebied van) uw collectief
onvoldoende geschikt zijn om de doelen uit het provinciaal natuurbeheerplan te
realiseren.
U kunt zelf een beheerpakket met pakketvoorwaarden ontwikkelen, gericht op de
natuurdoelen (leefgebied, doelsoort) in uw regio. Het bijbehorende tarief is wel aan een
maximum verbonden op basis van de Catalogus Groenblauwe Diensten.
Regionaal maatwerk is een manier om één van de hoofddoelstellingen van het nieuwe stelsel te
realiseren: meer natuurkwaliteit. Alle collectieven hebben dan ook de mogelijkheid hier gebruik
van te maken.
Het is echter niet noodzakelijk om zelf beheerpakketten te ontwikkelen. Maatwerk leveren kost
tijd en geld. SCAN onderschrijft het belang van maatwerk, mits deze een duidelijke
(ecologische) meerwaarde heeft ten opzicht van het landelijke aanbod aan beheerpakketten.
In deze handleiding leest u hoe u als collectief zelf een maatwerkpakket inclusief tarief
kunt ontwikkelen. De handleiding is afgestemd met BIJ12 (de uitvoeringsorganisatie van
de gezamenlijke provincies), de werkwijze wordt daarmee door alle provincies
ondersteund.
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2. Werkwijze opstellen maatwerkpakketten
In dit hoofdstuk wordt stap voor stap uitgelegd hoe u als collectief zelf een
maatwerkpakket inclusief tarief kunt ontwikkelen. Uitgangspunt zijn de landelijk
aangeboden beheerpakketten.
De behoefte aan maatwerkpakketten zal ontstaan wanneer landelijke pakketten qua
inhoud en/of tarief niet voldoen voor het realiseren van de natuurdoelen in het
werkgebied van uw collectief. Om te komen tot een maatwerkpakket doorloopt u het
stappenplan in deze handleiding.

Stap 1 Bepaal of het zinvol is een maatwerkpakket te ontwikkelen
Toelichting
Het zelf ontwikkelen van beheerpakketten is alleen zinvol wanneer de regionale
omstandigheden of specifieke doelsoorten in uw gebied specifiek maatwerk vragen waar
de landelijke beheerpakketten onvoldoende op inspelen.
De behoefte tot aanpassing van de landelijke beheerpakketten zal veelal op drie
onderdelen zijn:
1. Beheereisen
Dit deel van de pakketvoorwaarden heeft een directe relatie met het tarief. Bij een
aanpassing van de beheereisen (bv. vaker maaien, of een andere uitgestelde
maaidatum), zal altijd gekeken moeten worden of het tarief ook aangepast moet
worden (zie kader op pagina 3 voor een toelichting). Ook heeft aanpassing van de
beheereisen invloed op de ecologische effectiviteit van een beheerpakket.
2. Aanvullende beheervoorschriften
Dit deel van de pakketvoorwaarden heeft geen invloed op het tarief, maar heeft wel
invloed op de ecologische effectiviteit van een beheerpakket (bv. wijziging van het
percentage hakhout dat periodiek wordt afgezet).
3. Tarief
Het tarief is onder meer afhankelijk van de beheereisen. Het gaat dan om een
vergoeding voor de maatregelen die een deelnemer uitvoert (bv. maaien) of juist
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nalaat. Daarbij is ook de inkomstenderving een component om het tarief te bepalen
(bv. een lagere gewasopbrengst door het niet bemesten).
Werkwijze
• Breng in beeld welke natuurdoelen aan de orde zijn voor het werkgebied van het
collectief, op basis van het (concept) natuurbeheerplan:
o Om welke leefgebieden / beheertypen gaat het?
o Om welke specifieke soorten / soortgroepen gaat het?
• Raadpleeg de soorten – pakkettentabel op www.portaalnatuurenlandschap.nl om te
kijken welke landelijke beheerpakketten zinvol zijn voor deze beheertypen / soorten.
• Neem het aanbod aan landelijke beheerpakketten op
www.portaalnatuurenlandschap.nl door. In bijlage 3 vindt u het huidige overzicht (1510-2014).	
  
• Beoordeel of de pakketvoorwaarden van de landelijke pakketten toereikend zijn, op
basis van de volgende hulpvragen:	
  
o Welk beheer is nodig?	
  
o Voor welke doelsoort(en)?	
  
o Welk habitat is beoogd?	
  
o Welke functie heeft het beoogde habitat? (Nestgelegenheid, foerageren, etc.)	
  
o Waarom zijn de aangeboden pakketten niet toereikend?
In de soortenfiches (te vinden op www.portaalnatuurenlandschap.nl) kunt u een
overzicht vinden van de beheermaatregelen die ecologisch effectief zijn voor alle
doelsoorten, gerubriceerd per leefgebied.
Aanpassen tarief
Het kan zijn dat uw wens tot maatwerk bestaat uit alleen een aangepast tarief. In dat geval
geldt een andere werkwijze dan geschetst in deze handleiding.
Het gaat hierbij om situaties waarbij u zich kunt vinden in de pakketvoorwaarden en
genoemde maatregelen, maar u van mening bent dat de component inkomstenderving voor
uw gebied afwijkt. Denk aan een hogere gewasopbrengst in uw regio, dan het landelijk
gemiddelde dat voor het bepalen van het landelijke tarief is gebruikt. De onderbouwing van de
huidige tarieven vindt u op het Portaal Natuur en Landschap.
In dat geval neemt u eerst contact op met de provincie. Wanneer de provincie zich kan vinden
in uw kwalitatieve onderbouwing waarom de regionale situatie afwijkt, dan meldt de provincie
zich (samen met uw collectief) bij de Taakgroep Index om te kijken welke mogelijkheden er zijn
voor een aanpassing van het tarief.
Voor deze situatie hoeft het stappenplan in deze handleiding niet doorlopen te worden, maar
neemt u direct contact op met de provincie.
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Het doel van maatwerkpakketten is minstens dezelfde, maar liever nog grotere,
ecologische effectiviteit realiseren dan de landelijke beheerpakketten. Het is uiteraard niet
mogelijk maatwerk in te zetten met enkel het doel de pakketvoorwaarden te versoepelen,
wanneer dit ten koste gaat van de effectiviteit.
Eindresultaat
Na stap 1 zijn er een aantal mogelijke eindresultaten:
• De landelijke beheerpakketten voldoen aan de wensen van het collectief.
• De landelijke beheerpakketten voldoen in hoofdlijnen aan de wensen van het
collectief, maar u wil een aanpassing doen in ofwel de:
a. beheereisen, ofwel de
b. aanvullende beheervoorschriften
• De landelijke beheerpakketten voldoet niet aan de wensen van het collectief, u wil een
compleet nieuw beheerpakket ontwikkelen met andere beheereisen, andere
aanvullende beheervoorschriften.
Vervolgstap
• Als het ontwikkelen van een maatwerkpakket niet nodig blijkt, benut u het landelijke
aanbod van beheerpakketten om de doelen te realiseren
• Wanneer u aanpassingen wil doen in de beheereisen, aanvullende beheervoorschriften
of een geheel nieuw pakket wil ontwikkelen: ga naar stap 2 van deze handleiding:
maak een uitwerking van het gewenste maatwerkpakket.

Stap 2 Maak een uitwerking van het gewenste maatwerkpakket
Toelichting
Maak een uitwerking van het gewenste beheerpakket, vergelijkbaar met de opbouw van
de landelijke beheerpakketten. Welk resultaat wil je bereiken? Welke (aangepaste)
pakketvoorwaarden zijn daarvoor nodig?
Werkwijze
• Maak gebruik van de algemene tips (do & don’ts) in bijlage 2.
• Benut het format voor de regionale beheerpakketten (zie bijlage 3).
• Geef aan welke soort / soortgroepen het pakket ondersteunt.
• Geef aan of het om een aanpassing van een landelijk beheerpakket gaat, of om een
geheel nieuw regionaal maatwerkpakket. Zie bijlage 4 voor het huidige overzicht van
de landelijke beheerpakketten (per 15-10-2014).
• Vul de naam in van het beheerpakket.
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o Bij aanpassing van een bestaand pakket: vul de naam in van het landelijke
beheerpakket.
o Bij een nieuw regionaal maatwerkpakket: geef het beheerpakket een naam die
het bijbehorende natuurdoel en/of de voorgestelde beheermaatregelen zo
goed mogelijk omschrijft.
Geef aan in welke provincie uw collectief het beheerpakket wil inzetten.
Beschrijf wat het gewenste resultaat is van het maatwerkpakket. Het gaat hier feitelijk
om een onderbouwing waarom uw collectief van mening is dat de beschikbare
landelijke beheerpakketten niet volstaan om de natuurdoelen te realiseren. U kunt
hierbij gebruik maken van (een duidelijke verwijzing naar) de informatiebronnen uit
stap 1 van deze handleiding.
Geef een algemene beschrijving van het gewenste maatwerkpakket, vergelijkbaar met
de beschrijving van de bestaande landelijke beheerpakketten. Beschrijf het beoogde
habitat (nestgelegenheid, foerageergebied, etc.) eruit ziet, voor welke doelsoort(en)
het geschikt is, etc.
Benoem puntsgewijs de afbakening van het gewenste maatwerkpakket: wat maakt het
onderscheid tussen dit beheerpakket en andere pakketten? Wat wil je uitsluiten?
Voorbeelden zijn:
o Pakket weidevogelgrasland met rustperiode: de beheereenheid bestaat uit
grasland;
o Pakket Elzensingel: windsingels om boomgaarden en kwekerijen horen niet tot
dit pakket.
Mogelijk is de afbakening identiek aan het landelijke beheerpakket.
Benoem puntsgewijs welke pakketvoorwaarden uw collectief wil opnemen in het
aangepaste of nieuwe beheerpakket:
o Bij aanpassing van een bestaand pakket: neem alle beheereisen en aanvullende
beheervoorschriften over in het format (bijlage 3) en maak vetgedrukt wat de
wijzigingen zijn ten opzicht van het bestaande landelijke beheerpakket.
o Bij een nieuw regionaal maatwerkpakket: benoem de gewenste
pakketvoorwaarden. Het onderscheid tussen beheereisen en aanvullende
beheervoorschriften hoeft u niet zelf te maken (hier wordt uw collectief in
ondersteund in stap 4 van deze handleiding).
Aandachtspunten: welke beheermaatregelen zijn nodig om het gewenste
natuurdoel te behalen? Wat moet een deelnemer doen (bv. uitgestelde maaien
tot datum X), en wat moet hij of zij juist laten (bv. bemesten)?
o U kunt, naast de expertise vanuit uw collectief, documenten als de
soortenfiches op www.portaalnatuurenlandschap.nl benutten om hieruit
maatregelen te selecteren die ecologisch effectief worden geacht voor de
doelsoorten en/of de ontwikkeling van het leefgebied.
Vul de contactgegevens van het collectief in.
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•

Het onderdeel ‘Ondersteunende partijen’ is pas aan de orde na stap 3 van deze
handleiding.

Eindresultaat
• Een ingevuld format voor een maatwerkpakket (bijlage 3)
Vervolgstap
• Toets het maatwerkpakket op ecologische effectiviteit (stap 3)

Stap 3 Toets het maatwerkpakket op ecologische effectiviteit
Toelichting
Om geen twijfel te laten bestaan over de ecologische meerwaarde van het
maatwerkpakket, laat uw collectief het pakketvoorstel ondersteunen door een ecoloog
van de provincie en één externe expert. Mogelijk heeft uw collectief zelf al een ecologische
commissie / adviesraad ingesteld die deze rol kan vervullen.
Doel van deze stap is géén zware ecologische toetsing, maar het benutten van
(gebieds)kennis. Het inzetten van beheerbudget voor een pakket dat niet of onvoldoende
bijdraagt aan het realiseren van natuurdoelen is uiteraard niet in het belang van het
collectief.
Werkwijze
• Neem contact op met een ecoloog van de provincie om het gewenste maatwerkpakket
aan voor te leggen.
• Neem contact op met minstens 1 externe partij om het gewenste maatwerkpakket aan
voor te leggen. Kies uit:
o een medewerker van een ecologisch adviesbureau
o een vertegenwoordiger van een landschapsbeheerorganisatie
o een vertegenwoordiger van een soortbeschermingsorganisatie
o een vertegenwoordiger van een terreinbeherende organisatie
• Als het gaat om een maatwerkpakket om waterdoelen te realiseren, neem dan contact
op met een vertegenwoordiger van het waterschap.
• Een overleg organiseren is niet noodzakelijk. Het voorleggen van het maatwerkpakket
kan uiteraard ook per e-mail. Als collectief maakt u zelf de afweging of een gezamenlijk
overleg (bv. met het oog op toekomstige samenwerking) op dat moment meerwaarde
heeft.
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Vul de naam en contactgegevens van de ondersteunende partijen in op het format
voor het maatwerkpakket (bijlage 3).

De provincie beoordeelt uiteindelijk de gebiedsaanvraag waarin uw collectief gebruik maakt
van beheerpakketten. Daarom is het van belang om (de ecoloog van) de provincie als één van
de twee partijen te betrekken bij deze stap. Doel is voorkomen dat in het stadium waarin de
gebiedsaanvraag wordt beoordeeld alsnog discussie ontstaat over het gebruik van bepaalde
beheerpakketten.
Om de ontwikkeling van maatwerkpakketten niet vertragend te laten zijn, is landelijk
afgesproken dat de provincie binnen 3 weken na ontvangst van het verzoek aangeeft of het uw
maatwerkpakket ondersteunt. Mocht deze termijn van 3 weken onverhoopt niet gehaald
worden, dan kan uw collectief het verzoek (mits voorzien van ondersteuning van een externe
partij) alsnog indienen bij de taakgroep Index (zie stap 4).
Eindresultaat
• Een ecologische effectief maatwerkpakket dat ondersteund wordt door de provincie
en 1 externe partij.
Vervolgstap
• Dien het maatwerkpakket in bij de taakgroep Index (stap 4).

Stap 4 De taakgroep Index maakt het maatwerkpakket ‘Brussel-proof’
Toelichting
In de taakgroep Index zijn partijen als BIJ12, koepelorganisatie voor ANV’s en
Landschapsbeheer Nederland vertegenwoordigd. BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van alle
provincies, is opdrachtgever van deze taakgroep. Een van de taken is het bijhouden van
alle landelijke beheerpakketten en -tarieven.
De taakgroep Index komt in de periode november 2014 t/m maart 2015 (indien nodig)
elke 2 weken samen om alle binnengekomen maatwerkpakketten door te nemen en af te
handelen.
Het is van belang dat collectieven werken met beheerpakketten die ‘Brussel-proof’ zijn, en
dus voldoen aan de Catalogus Groenblauwe Diensten. Dat voorkomt dat het collectief
contracten afsluit met deelnemers, waarvoor het collectief na afloop van het beheerjaar
geen vergoeding kan ontvangen.
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De taakgroep Index heeft hiermee een ondersteunende functie voor de collectieven: zij
hebben uitgebreide kennis van de bepalingen en rekensystematiek in de Catalogus
Groenblauwe Diensten, welke bij collectieven en individuele provincies veelal niet
aanwezig is. Vanwege de complexiteit van de CGBD is het niet zinvol om deze kennis
binnen alle collectieven te organiseren: deze expertise is landelijk beschikbaar.
Werkwijze
• Neem contact op met de taakgroep Index en mail het maatwerkpakket (ingevuld
format bijlage 2). Het mailadres is te vinden op www.portaalnatuurenlandschap.nl.
• U kunt verzoeken altijd indienen. Om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken, worden
de verzoeken door de Taakgroep gebundeld afgehandeld per:
o 15 november 2014
o 15 december 2014
o 15 januari 2015
o 15 februari 2015
o 15 maart 2015
Als u voorafgaande aan deze data indient, ontvangt u binnen 4 weken na
bovengenoemde data een inhoudelijke reactie van de taakgroep.

De taakgroep Index verricht vervolgens de volgende werkzaamheden voor het collectief:
Beheereisen
• Check of de genoemde beheereisen conform de CGBD zijn (o.a. check op
controleerbaarheid).
• Bij een aanpassing van een bestaand beheerpakket: check of de aangepaste
beheereisen leiden tot een aangepast tarief, en zo ja: deze berekenen.
• Bij een geheel nieuw maatwerkpakket: splitsing van de pakketvoorwaarden in
beheereisen en aanvullende beheervoorschriften.
Aanvullende beheervoorschriften
• Check of de benoemde aanvullende beheervoorschriften in de juiste categorie staan
(en niet bij de beheereisen horen).
• Bij een geheel nieuw maatwerkpakket: splitsing van de pakketvoorwaarden in
aanvullende beheervoorschriften en beheereisen.
Tarieven
• Berekenen van een tarief voor het pakket op basis van de beheereisen en de CGBD.
• Op verzoek van individuele provincies (zie kader op pagina 6): check of een aangepast
tarief (op basis van regionale verschillen in opbrengstderving) mogelijk is voor een
bestaand landelijk pakket en zo ja: deze berekenen.
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Vervolgens zorgt de taakgroep Index dat:
• Het collectief het uitgewerkte beheerpakket + rekenformulier ontvangt.
• Het maatwerkpakket wordt toegevoegd aan het landelijke aanbod (zodat ook andere
collectieven hier vervolgens gebruik van kunnen maken). Het maatwerkpakket is
daarmee een landelijk pakket geworden.
• Indien nodig neemt de taakgroep contact op met het collectief voor aanvullende
informatie.
De taakgroep heeft expliciet niet de taak om het ingediende maatwerkpakket ecologisch
te beoordelen. Deze verantwoordelijkheid ligt bij het collectief en is middels stap 3 al
gedekt.
•
•

Na ontvangst van het beheerpakket inclusief tarief, kan het pakket door uw collectief
benut worden bij het opstellen en uitvoeren van de gebiedsaanvraag.
Wanneer er nog vragen zijn, kunt u uiteraard nog contact opnemen met de taakgroep.

Eindresultaat
• Een ecologisch effectief beheerpakket inclusief een op werkelijke kosten gebaseerde
(‘Brussel-proof’) beheervergoeding.
• Het regionale maatwerkpakket is toegevoegd aan de landelijke lijst met
beheerpakketten op het Portaal Natuur en Landschap.
Vervolgstap
• Benut het beheerpakket bij het realiseren van de natuurdoelen in uw werkgebied.
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Bijlage 1: Toelichting Catalogus GroenBlauwe Diensten
De Catalogus Groenblauwe Diensten (CGBD) is een overzicht van de maximale
vergoedingen die Nederlandse grondgebruikers mogen ontvangen voor diensten voor
natuur en landschap, cultuurhistorie, recreatie en waterbeheer. De vergoedingen voor de
huidige SNL beheerpakketten en het landelijke aanbod aan beheerpakketten voor het
nieuwe stelsel ANLB zijn ook gebaseerd op deze Catalogus.
Grondbeginselen
De vergoedingssystematiek uit de CGBD is gebaseerd op de beginselen van het
plattelandontwikkelingsbeleid en de relevante wetgeving op Europees en (inter)nationaal
niveau:
• Er mag alleen betaald worden voor inspanningen die verder gaan dan wat wettelijk
verplicht is en in normen is vastgelegd (Base-line).
Dat wil zeggen dat er geen vergoeding mogelijk is voor cross compliance vereisten en
andere relevante verplichte eisen vanuit de Nederlandse en Europese wetgeving.
• Er mag alleen betaald worden voor iets dat niet kosteloos kan worden geleverd.
• Het moet helder zijn waarvoor betaald wordt.
Dat wil zeggen dat clusters (van maatregelen) verifieerbaar en controleerbaar moeten
zijn, voor zowel het doel als de uitvoering.
• Er mag geen concurrentieverstoring plaatsvinden.
Om staatssteun te voorkomen, mogen vergoedingen voor beheerpakketten de
maximumbedragen uit de CGBD niet overschrijden.
Dat wil zeggen dat het tarief voor een beheerpakket gebaseerd moet zijn op het betalen
voor extra kosten, opbrengstderving en reële transactiekosten als gevolg van de
uitvoering van de beheermaatregelen uit het pakket.
De CGBD is eigendom van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en is te raadplegen op Portaal
Natuur en Landschap (www.portaalnatuurenlandschap.nl).

Rekensystematiek beheervergoedingen
De Europese Commissie heeft de CGBD getoetst en geoordeeld dat er geen oneigenlijke
financiële steun (staatssteun) aan ondernemers wordt gegeven, wanneer de catalogus
wordt toegepast.

	
  	
  

Pagina 13 van 18

WWW.SCAN-COLLECTIEVEN.NL INFO@SCAN-COLLECTIEVEN.NL POSTBUS 186, 9200 AD DRACHTEN	
  

	
  
STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER	
  

SCAN
De rekensystematiek van de CGBD bestaat uit maximale bedragen voor activiteiten
(bijlage L) en vergoedingen voor opbrengstderving (bijlage M). Om het tarief van een
pakket te bepalen, kan gebruik worden gemaakt van de modellen (rekenregels) en
berekeningen die in deze bijlagen zijn opgenomen.
Het werken met deze rekensystematiek vraagt een uitgebreide kennis van de CGBD, welke
bij collectieven en individuele provincies veelal niet aanwezig is. Van collectieven wordt
niet verwacht zich deze kennis eigen te maken. De taakgroep Index (zie stap 4 van deze
handleiding) ondersteunt uw collectief hierin.
Maximum bedragen voor activiteiten
In bijlage L zijn de maximale bedragen opgenomen voor activiteiten. Boven deze
maximale bedragen mag een overheid niet vergoeden. De vergoeding voor activiteiten
moet altijd marktconform zijn bepaald. Dat betekent dat als blijkt dat een bepaalde
activiteit bedrag X kost op basis van offertes en daarmee lager is dan het maximale bedrag
Y uit de Catalogus, bedrag X gehanteerd moet worden voor de vergoeding.
Vergoeding voor opbrengstenderving
De component inkomstenderving is te berekenen met de rekenregels uit de modellen in
bijlage M. Uitgangspunt is de referentieopbrengst waar een aantal onderdelen die
opbrengstderving opleveren vanaf getrokken worden. Een rustperiode (niet maaien) na de
ideale maaidatum voor wat betreft de meeste voedingswaarde, levert een agrarisch bedrijf
opbrengstderving op, afhankelijk van de periode. Dit is allemaal in het model in te vullen.
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Bijlage 2: Do & don’ts bij maatwerkpakketten
Do
• Algemene tip: hou het simpel!
• Gebruik de soortenfiches (www.portaalnatuurenlandschap.nl) voor inspiratie, advies en
onderbouwing.
• Betrek partners bij het ontwerpen van het nieuwe pakket.
• Bedenk dat alles dat het collectief als eis stelt ook (eenvoudig en goedkoop)
gecontroleerd moet kunnen worden.
• Zorg dat de eisen die het collectief stelt eenduidig en SMART zijn. Voorkom
misverstanden!
• Hou de algemene beschrijving bondig. Benoem de soorten waarvoor het pakket
waarde kan hebben. Benoem de leefgebieden waarvoor het pakket relevant kan zijn,
en zeg eventueel in algemene zin iets over de bedoeling van de maatregelen in het
pakket. Hooguit een half A4.
• Kies liever voor een extra pakketvariant (pakket a, pakket b) dan voor voorwaardelijke
eisen (indien…, dan…).
• Hou de praktische uitvoering in de gaten. Hou bijvoorbeeld rekening met
werkbreedtes van machines. Voorkom handwerk als dat enigszins kan.
• Laat ruimte voor flexibele invulling en uitvoering.
• Indien mogelijk: test het pakket eerst eens uit in de praktijk voor indiening bij de
Taakgroep Index (stap 4 van de handleiding), of pols onder de achterban wat zij ervan
vinden.
Don’t
• Belast de pakkettekst niet met overbodige ballast, zoals
- goedbedoelde beheeradviezen
- voorstellen voor veranderingen in de inrichting (het gaat om beheerpakketten)
• Probeer niet te gedetailleerd te zijn. Focus op de hoofdzaken. Te gedetailleerde eisen
maken het pakket moeilijker controleerbaar, verhogen de kans op onbedoelde fouten
(en daarmee sancties), en zullen bovendien het enthousiasme onder potentiële
deelnemers negatief beïnvloeden.
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Bijlage 3: Format beheerpakket
Algemene informatie beheerpakket: altijd invullen
Doelsoort(en)
Noem de doelsoort of soortgroep(en) die het pakket moet gaan bedienen.

Aangepast landelijk pakket / nieuw regionaal maatwerkpakket
Streep door wat niet van toepassing is.

Naam beheerpakket
Geef de naam van het bestaande landelijke pakket, of het nieuwe regionale maatwerkpakket.

Provincie
Geef aan in welke provincie u dit beheerpakket wil inzetten.

Gewenst resultaat
Geef een onderbouwing waarom dit pakket nodig is / de landelijke beheerpakketten niet voldoen.

Beschrijving
Beschrijf het beoogde habitat, voor welke doelsoort(en) het geschikt is, etc.

Afbakening
•

Benoem de afbakening: wat maakt het onderscheid tussen dit pakket en andere beheerpakketten?

Pakketvoorwaarden: alleen invullen bij aanpassing van landelijke beheerpakketten
Beheereisen
•

Welke beheereisen zijn van toepassing? Maak de wijzigingen t.a.v. het bestaande landelijke pakket
vetgedrukt.

Aanvullende beheervoorschriften
•

	
  	
  

Welke aanvullende beheervoorschriften zijn van toepassing? Maak de wijzigingen t.a.v. het bestaande
landelijke pakket vetgedrukt.
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Pakketvoorwaarden: alleen invullen bij nieuwe regionale maatwerkpakketten
Beheermaatregelen en voorwaarden
•

Welke gewenste beheermaatregelen en bijbehorende voorwaarden zijn van toepassing?

Contactgegevens collectief: altijd invullen
Naam collectief
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mailadres
Postadres

:
:
:
:
:

Ondersteunende partijen: altijd invullen
Provincie
Naam organisatie
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mailadres

:
:
:
:

Externe partij
Naam organisatie
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mailadres

:
:
:
:
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Bijlage 4: Overzicht pakkettenlijst (per 15-10-2014)
1. Weidevogelgrasland met rustperiode
2. Weidevogelgrasland met een rustperiode en voorweiden
3. Plas-dras
4. Legselbeheer
5. Kruidenrijk grasland
6. Extensief beweid weidevogelgrasland
7. Ruige mest
8. Greppel-plasdras
9. Hoog waterpeil
10. Poel en klein historisch water
11. Natuurvriendelijke oever
12. Rietzoom en klein rietperceel
13. Duurzaam slootbeheer
14. Bouwland met broedende akkervogels
15. Bouwland met overwinterende en doortrekkende akkervogels
16. Bouwland voor hamsters
17. Kruidenrijke akker
18. Kruidenrijke akkerrand
19. Houtwal en –singel
20. Hoge houtwal met greppels
21. Holle weg en graft
22. Elzensingel
23. Knip- of scheerheg
24. Struweelhaag
25. Laan
26. Knotbomen
27. Struweelrand
28. Bomenrij en solitaire boom
29. Bossingel
30. Hoogstamboomgaard
31. Hakhoutbosje
32. Griendje
33. Bosje
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