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Planning collectieven: financiering inzet collectieven
In het Plan van Aanpak Professionalisering Collectieven is een budget opgenomen voor het
inrichten en professionaliseren van het collectief. Met andere woorden: het klaarstomen van de
collectieven voor hun nieuwe rol in het agrarisch natuur- en landschapsbeheer vanaf 1 januari
2016. Daarnaast zijn er nog andere activiteiten van collectieven waarvoor financiering nodig is.

A. Inrichten en professionaliseren van het collectief
Voor deze activiteiten is voorzien in de begroting van het plan van aanpak professionalisering
collectieven. In totaliteit is hier een bedrag van € 2.500.000,- (incl. BTW) voor de collectieven zelf
voorzien. Voor 2014 is voor elke collectief een werkbudget gereserveerd. Ook voor 2015 zal te
zijner tijd een budget beschikbaar gesteld worden. Dit budget is beschikbaar voor de volgende
activiteiten:
• Overleg tussen ANV’s over de vorming en inrichting van collectieven
• Bijwonen van informatie- en instructiebijeenkomsten van SCAN
• Investeringen in kennis en vaardigheden van bestuur en werkorganisatie van het collectief
• Toepassen van producten van SCAN al dan niet met begeleiding van derden
• Overleg met derden
B. Investeringen benodigd voor uitvoering van werkzaamheden tot 1 januari 2016
Het gaat hierbij om investeringen die het collectief moet doen om op 1 januari 2016 klaar te zijn
voor het uitvoeren van de gebiedsaanvraag. Deze kosten zijn niet meegenomen in de financiering
voor het Plan van Aanpak Professionalisering Collectieven.
Het gaat hierbij om de volgende activiteiten:
• Het participeren in het gebiedsproces om te komen tot een provinciaal natuurbeheerplan,
inclusief doelbepaling en afstemming met provincie en andere gebiedspartijen (2014)
• Het opstellen van de gebiedsaanvraag, inclusief het opstellen van een maatregelenset, het
werven van deelnemers, het uitvoeren van de voorintekening, het opstellen van een
beheerplan en de ecologische toets hierop (2014 – 2015)
• Het opstellen van een kwaliteitshandboek door het maken van keuzes hoe het interne proces
in te richten en dit uit te werken in een eigen handboek op basis van het aangereikte format
(2014 – 2015)
• De voorbereidende werkzaamheden om in 2016 daadwerkelijk aan de slag te kunnen met het
feitelijk beheer: het maken van de achterdeurafspraken, inclusief de veldinventarisatie en het
verwerken tot beheercontracten (2015)
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C. Kosten voor de uitvoering van de gebiedsaanvraag vanaf 1 januari 2016
Deze categorie omvat de kosten voor de uitvoering van de gebiedsaanvraag vanaf 1 januari 2016
tot aan het ontvangen van de eerste betaling voor de uitvoering van het eerste jaar. Deze
transactiekosten gaan voor de baten uit. Deze kosten zijn niet meegenomen in de financiering
voor het Plan van Aanpak Professionalisering Collectieven.
Het gaat hierbij om de volgende activiteiten:
• Administratie
• (Veld)controle
• Sanctionering
• Verantwoording en indienen betaalverzoek
• Evaluatie beheer 1e jaar en bijsturen voor 2e jaar

Mogelijkheid tot voorfinanciering
De kosten onder A zijn gedekt in de begroting bij het Plan van Aanpak Professionalisering
Collectieven. De kosten onder B en C zijn transactiekosten (overheadkosten) van het collectief en
moeten tijdens de uitvoering van de gebiedsaanvraag gedurende 6 jaar terugverdiend worden.
Momenteel wordt onderzocht hoe de kosten en investeringen gefinancierd kunnen worden. De
volgende oplossingsrichtingen worden bekeken:
• Benutten van bestaande organisatie kostenregelingen van provincies (dit is niet overal
mogelijk)
• Vervroegen declaratiemoment transactiekosten collectieven in elk beheerjaar
• Aanpassen kasritme transactiekosten
• Voorfinanciering door Nationaal Groenfonds

Juni 2014

Pagina 2 van 2
	
  

