STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER

SCAN
AANPASSINGEN REKENTOOL DROGE EN NATTE DOORADERING I.V.M.
UITBREIDING GEBIEDSAANVRAAG
Een collectief kan een uitbreiding van de gebiedsaanvraag doen. De redenen voor uitbreiding van de
gebiedsaanvraag zijn gepubliceerd op www.portaalnatuurenlandschap.nl. Bij de leefgebieden droge
en natte dooradering is het gemiddelde hectarebedrag bij de oorspronkelijke gebiedsaanvraag tot
stand gekomen met behulp van de rekentool voor droge en natte dooradering. Met deze rekentool
kon met behulp van de gegevens uit de voorintekening vanuit de achterdeur adviesvergoedingen van
SCAN een gemiddeld hectarebedrag berekend worden. De instructie over de werking van de
rekentool vindt u hier.
De advies beheervergoedingen (achterdeur) in de rekentool zijn gebaseerd op een contractperiode
van 6 jaar. Bij een contractperiode (achterdeur) van 5 jaar zullen de meeste adviesvergoedingen
hoger worden. Dit heeft ook effect op het gemiddelde hectarebedrag. Ook zullen er een aantal
achterdeurvarianten van pakketten bijkomen door de kortere resterende contractperiode. Deze
situatie zal zich jaarlijks voordoen aangezien de contractperiode voor nieuwe contracten tot het
einde van de beheerperiode telkens een jaar korter wordt.
Toelichting hoger worden beheervergoedingen
De adviesbeheervergoedingen worden alleen hoger bij beheerpakketten (achterdeurvariant) met
een periodieke ingreep zoals eindkap.. De jaarlijkse adviesbeheervergoeding voor een pakket is het
gemiddelde van de kosten die in de contractperiode aan het element gemaakt worden. De kosten
voor het periodieke beheer (dat niet elk jaar in de contractperiode voorkomt) worden verdeeld over
alle jaren in de contractperiode. Bij een paar beheerpakketten wordt de adviesbeheervergoedingen
lager doordat het aantal ingrepen lager is in een 5 jarige periode dan in een 6 jarige periode. In
onderstaand rekenvoorbeeld voor een houtwal met eindkap het verschil in jaarlijkse
beheervergoeding.
Contractduur 6 jaar
Jaarlijks Eindkap (een
beheer
keer in
contractduur
Kosten per
keer / ha
Aantal keer in
contractduur
Totale kosten
/ contractduur
Jaarlijkse

€ 2281,-

€ 25.861,-

Contractduur 5 jaar
Jaarlijks
Eindkap
beheer
(een keer in
contractdu
ur
€ 2281,€ 25.861,-

6

1

5

1

€ 13.686

€ 25.861,-

€ 11.405

€ 25.861,-

Totale
kosten
contractduur

€ 39.547,€6.591,-
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Totale
kosten
contractduur

€ 37.266,€ 7.453,-

SCAN
vergoeding

Toelichting uitbreiding achterdeurvarianten
Voor beheerpakketten met een cyclus eens in de 2 of 3 jaar is de adviesbeheervergoeding berekend
door respectievelijk 3 keer of 2 keer de kosten van het beheer te nemen en deze te delen door de
periode van 6 jaar. Bij een vijfjarige contractperiode kan het voorkomen dat het beheer bij een cyclus
van eens per 2 jaar binnen de contractperiode nog 2 keer of 3 keer voor kan komen. Dit heeft effect
op de beheervergoeding. Hiervoor zullen, net zoals bij de bomenrijen met een cyclus van eens per 5
jaar al gebeurt, meerdere achterdeurvarianten komen, zodat een reële vergoeding voor het aantal
periodieke beheeractiviteiten binnen de contractperiode gegeven kan worden. Uiteraard is het vrij
aan collectieven wel of geen gebruik te maken van deze systematiek. Zij kunnen zelf ook kiezen voor
de mogelijkheid alleen uit te betalen aan de achterdeur in het jaar dat een ingreep heeft
plaatsgevonden. Van belang is dan wel rekening te houden in de begroting met het totale aantal
ingrepen.
Voorbeeld Hoogstamboomgaard:
Kosten
per
snoeibe
urt
Halfstam- en
hoogstaamboomgaard snoeien
eens per 2 jaar (3 keer / 6 jaar)
Halfstam- en
hoogstaamboomgaard snoeien
eens per 2 jaar (3 keer / 5 jaar)
Halfstam- en
hoogstaamboomgaard snoeien
eens per 2 jaar (2 keer / 5 jaar)

Totale kosten
contractduur

Advies jaarlijkse
beheervergoeding

€ 40,16

Aantal
snoeibeurt
en /
contractdu
ur
3

€ 120,48

€ 20,08

€ 40,16

3

€ 120,48

€ 24,09

€ 40,16

2

€ 80,32

€ 16,06

Relatie met SCANGIS
In de rekentool zijn de pakketcodes zoals ze bekend zijn in SCANGIS opgenomen. In de rekentool
staan echter meer achterdeurvarianten van pakketten dan er standaard in SCANGIS staan. Deze
hebben in de code staan ‘+toev’. Indien u gebruik wilt maken van een achterdeurvariant dan kunt u
de helpdesk vragen deze aan te maken. Deze variant krijgt dan een code met toevoeging specifiek
voor uw collectief.
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SCAN
Het aanpassen van de vergoedingen van een 6 jarige beheerafspraak naar een 5 jarige
beheerafspraak heeft ook consequenties voor de inrichting in SCANGIS.
1. Hetzelfde beheerpakket krijgt meerdere beheervergoedingen afhankelijk van de contractduur
Binnen het bouwteam van SCANGIS wordt de mogelijkheid om aan één beheerpakket meerdere
verschillende beheervergoedingen te koppelen momenteel uitgewerkt. Geadviseerd wordt
tijdens de voorintekening voor de uitbreidingsaanvraag 2017 voorlopig te werken met nieuw aan
te maken Z-pakketten waarbij aan eenzelfde pakket als waar mee gewerkt wordt bij zesjarige
contracten een andere vergoeding wordt gekoppeld. Daarbij is het van belang zeer zorgvuldig te
werken bij het aangeven van de ingangsdatum van 1 januari 2017 van het (voorgenomen)
beheercontract. Deze intekening met nieuwe z-pakketten vervuilt dan niet het ANLB-bestand en
kan na beschikking omgehangen worden in de ANLB-pakketstructuur voor 2017. De instructie
hoe om te gaan in SCANGIS met verschillende vergoedingen binnen hetzelfde beheerpakket volgt
zo spoedig mogelijk na de technische uitwerking hiervan door het bouwteam van SCANGIS.
2. Een pakket krijgt meerdere achterdeurvarianten
Deze situatie is al bekend bij bijvoorbeeld de bomenrijen met een cyclus een keer snoeien per 5
jaar en een contractperiode van 6 jaar. Voor een aantal beheerpakketten die een cyclus van 2
danwel 3 jaar kennen worden de nieuwe achterdeurvarianten toegevoegd aan SCANGIS.
Bepalen gemiddelde hectarebedrag voor uitbreidingsaanvraag
De uitbreidingsaanvraag leidt tot een nieuwe beschikking. Daarin komt een nieuw gemiddeld
hectarebedrag te staan. Dit bestaat uit al afgesloten beheer van 2016 en de resultaten van de
voorintekening voor 2017. Voor het bepalen van het nieuwe gemiddelde hectarebedrag moet een
gewogen gemiddelde van de begroting voor de 6 jarige periode en de 5 jarige periode berekend
worden. Hiervoor wordt onderstaande rekenwijze gehanteerd (met voorbeeld). Deze rekenmethode
is opgenomen in de vernieuwde rekentool voor droge en natte dooradering in een apart tabblad in
dit excelbestand.






Max hectares 6 jarige periode x gemiddelde hectarebedrag = basis max subsidie per jaar uit de
oorspronkelijke beschikking (voorbeeld: € 920.000)
Max hectares 5 jarige periode x gemiddelde hectarebedrag = Aanvulling max subsidie per jaar uit
de huidige voorintekening (voorbeeld: € 135.000)
Basis max subsidie per jaar + aanvulling max subsidie per jaar = Totaal max subsidie per jaar
(voorbeeld: € 920.000 + € 135.000 = € 1.055.000)
Max hectares 6 jarige periode + Max hectares 5 jarige periode = Totaal hectares (voorbeeld: 450)
Totaal max subsidie per / Totaal hectares = Nieuw gemiddeld hectarebedrag (voorbeeld: €
1.055.000 / 450 = € 2.344,44)
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SCAN
Aanvraag

Max hectares

6 jaar (basis)
5 jaar (aanvulling 1)
Totaal

Gemiddeld
Max subsidie
hectarebedrag per jaar
400
€ 2.300,00
€ 920.000,50
€ 2.700,00
€ 135.000,450
€ 2.344,44
€ 1.055.000,-

Overweging collectieven gebruik verschillende beheervergoedingen aan achterdeur
Het overzicht met adviesbeheervergoedingen voor een vijfjarig beheercontract bevat de
beheervergoedingen die horen bij een reële beheervergoeding behorend bij het door de deelnemer
uit te voeren werk gedurende de contactperiode. Het is aan het collectief zelf om te besluiten of zij
deze beheervergoedingen voor nieuwe, vijfjarige contracten, wil toepassen of dat zij ook dezelfde
(lagere) jaarlijkse beheervergoedingen wil toepassen als bij beheercontracten voor zes jaar. Er zijn
overwegingen om dit laatste te doen, zoals:




In het gebied zullen deelnemers elkaar spreken en het collectief vragen gaan stellen over de
verschillende jaarlijkse beheervergoedingen voor dezelfde beheeractiviteiten. Dit is uitlegbaar
(zie boven), maar complex.
De veelheid aan verschillende beheervergoedingen voor eenzelfde beheerpakket. Deze zal zoals
in de introductie genoemd is, ieder jaar toenemen. Dit leidt mogelijk tot meer administratieve
lasten. Dit kan echter beperkt worden door het goed inrichten van de SCANICT.
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