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Vraag en antwoord Kleine Beheerders, 19 augustus 2016 
 

De SVNL 2017 is doorslaggevend voor eventuele vragen en antwoorden. 

Nr Vraag Antwoord 

 Subsidie aanvragen   

1 Wie kan de subsidievraag indienen? Een rechtspersoon die aanvragen indient voor natuurbeheer door terreinbeheerders (zie hiervoor de SVNL 

2017), hierna genoemd collectief. 

2 Waar en wanneer kan de subsidieaanvraag worden ingediend?  Van 15 november tot en met 31 december 2016 bij de provincie.  

 

 Werking van het nieuwe subsidiestelsel  

1 Waarom voeren de provincies de werkwijze van collectieve aanvragen in?  Het uitgangspunt is om het beheer te organiseren vanuit meer vertrouwen in de beheerders; zij hebben 

immers de meeste kennis over hun gebied in huis. Ook geldt dat samenwerking in een collectief zorgt voor 

meer bundeling en uitwisseling van kennis. De verwachting is dat op die manier het werken met 

collectieven ook meer natuurkwaliteit oplevert. Daarnaast verlaagt het werken met collectieven de  

administratieve lasten. Met een collectief is er voor de provincie een beperkt aantal aanspreekpunten. 

2 Als ik op dit moment geen beheersubsidie krijg, kan ik die straks dan wel 

krijgen? 

Ja dat kan, mits de gronden waarvoor u subsidie wilt aanvragen zijn aangemerkt als subsidiabel en het 

budget is opengesteld.  

3 Wat gebeurt er als binnen een collectief een terreineigenaar/ deelnemer 

overlijdt? 

Het collectief ontvangt straks de subsidiebeschikking van de provincie. De erfgenamen van een overleden 

deelnemer maken dus afspraken met het collectief.  

4 Kunnen er nieuwe of losse percelen worden toegevoegd aan een bestaande 

beschikking van een collectief? 

Ja, dat kan mits de gronden die worden toegevoegd zijn aangemerkt als subsidiabel en het budget is 

opengesteld. 

5 Hoe blijf ik op de hoogte  van verdere ontwikkelingen? Via uw collectief 

 

 Individuele aanvraag versus collectieven   

1 Blijft de ondergrens  de komende jaren bestaan?  Ja, deze blijft de komende jaren bestaan.  

2 Ik heb 80 ha grond in gesubsidieerd natuurbeheer. Van deze oppervlakte 

ligt 60 ha in de ene provincie en 20 ha in een andere provincie. Moet ik me 

nu ook aansluiten bij een collectief? 

De subsidieaanvraag wordt per provincie geregeld. U moet in beide provincies voldoen aan de ondergrens 

als u individueel wilt aanvragen. Anders kunt u alleen aanvragen via een collectief. 

3 Moet de grond die in een nog te vormen collectief wordt ingebracht 

grenzen aan de grond van andere deelnemers? 

Nee 
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4 Kan ik individueel subsidie aanvragen als ik 64 ha grond in erfpacht heb en 

20 ha in driejarige pacht van Staatsbosbeheer? Zo niet, kan de grens van 75 

ha dan omlaag? 

Dat ligt aan de ondergrens die de provincie stelt. De ondergrens voor de individuele aanvraag geldt voor het 

aantal hectares aan gronden in eigendom of erfpacht. De  pachtgronden mogen hierbij niet worden opgeteld. 

De provincie bepaalt in de regeling of voorafgaand aan de openstelling voor de subsidieaanvraag de 

ondergrens.  

5 Mijn beschikking loopt af na 31 december 2016.  Moet ik mij in het kader 

van mijn huidige subsidie ook laten certificeren en/of bij een collectief 

aansluiten? 

Nee, de nieuwe regels gelden alleen voor beschikkingen die aflopen voor 31 december 2016.  

 

6 Hoe is de fysieke controle op het beheer geregeld? Een gecertificeerde beheerder kan (administratief) worden gecontroleerd. 

7 Ik overweeg een collectief te vormen met andere kleine beheerders in mijn 

provincie. Wij bereiken de ondergrens niet, wat moet ik doen? 

U kunt nieuwe deelnemers erbij zoeken om de ondergrens te halen of u aansluiten bij een collectief met 

voldoende hectares. 

 

 Beheertypen  

1 Ik heb alleen een kwalitatieve verplichting op mijn land zonder 

gesubsidieerd beheer; destijds was dat namelijk niet aantrekkelijk genoeg. 

Als ik nu een aanvraag doe, krijg ik dan met de nieuwe regels te maken?  

Ja, als u een nieuwe aanvraag doet, krijgt u te maken met de nieuwe regels.  

2 Voor welke beheertypen kan ik subsidie aanvragen?  Voor de beheertypen waarvoor de provincie de mogelijkheid heeft opengesteld om subsidie aan te vragen. 

Raadpleeg hiervoor de website van de provincie voor het Natuurbeheerplan 2017 en het 

openstellingsbesluit. 

3 Het beheertype op de kaart van de provincie komt niet overeen met het 

beheertype op mijn perceel. Kan ik zelf een wijzigingsverzoek indienen? 

We adviseren u hierover contact op te nemen met het collectief dat uw aanvraag regelt.  

 

 

 Certificering  

1 Wat is het verschil tussen een collectief met een groepscertificaat en een 

collectief met individuele certificaten?  

 

Een collectief met een groepscertificaat is als collectief gecertificeerd. De leden van het collectief voldoen 

via hun lidmaatschap aan de certificeringseis. Het collectief moet voldoen aan het Programma van Eisen 

dat de provincies hebben vastgesteld. Het collectief beschrijft hoe het kennis borgt en de interne controles 

regelt. Het collectief maakt ook een kwaliteitshandboek. Daarin beschrijft het hoe het invulling geeft aan 

de gestelde eisen.   

 

Een collectief met individuele certificaten is een collectief dat niet zelf gecertificeerd is maar waarvan de 

leden allemaal individueel gecertificeerd zijn. Iedere individuele beheerder moet voldoen aan het 

Programma van Eisen. Iedere beheerder stelt individueel een kwaliteitshandboek op. Daarbij kan hij 
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gebruik maken van het (door de provincies) goedgekeurde kwaliteitshandboek van Part-Ner. Dit maakt de 

individuele certificering gemakkelijker.    

2 Moet iedereen zich certificeren? Een beheerder die is aangesloten bij een collectief met een groepscertificaat hoeft zich niet individueel te 

laten certificeren. Een beheerder die is aangesloten bij een collectief dat werkt met individuele certificaten 

moet wel zelf gecertificeerd zijn. Dus afhankelijk van welk type collectief u kiest, moet u zich wel of niet 

individueel certificeren.  

3 Hoe kan ik mij certificeren? Hoe vraag ik een certificaat aan? 

 

 

Dat hangt af van de keuze die u maakt:   

 

1. Wilt u een individueel certificaat aanvragen met gebruikmaking van het Kwaliteitshandboek 

(KHB) van Part-Ner? Dan kunt u digitaal een aanvraag doen bij de Stichting Certificering via 

www.portaalnatuurenlandschap.nl. U moet vooraf contact opnemen met Part-Ner voor meer 

informatie over deze certificeringen en om afspraken met hen te maken. Part-Ner kan u ook 

begeleiden bij het aanvragen van een certificaat. Meer informatie hierover vindt u op 

www.portaalnatuurenlandschap.nl.  

 

2. Wilt u zelf een collectief oprichten en als collectief gecertificeerd worden? Dan kunt u een 

aanvraag doen via het aanvraagformulier dat u vindt op www.portaalnatuurenlandschap.nl. U 

moet  een kwaliteitshandboek opstellen dat voldoet aan het geldende Programma van Eisen. Het  

Programma van Eisen en het format voor het kwaliteitshandboek vindt u ook op 

www.portaaalnatuurenlandschap.nl. NB: het kwaliteitshandboek is nu nog vormvrij. De 

Stichting Certificering is bezig met het opstellen van een format voor het kwaliteitshandboek. U 

kunt daar straks gebruik van maken.   

 

3. U kunt uw aanvraag indienen door het kwaliteitshandboek en de vereiste bijlagen te mailen naar 

CertificeringSNL@bij12.nl. Meer informatie hierover vindt u op www. 

portaalnatuurenlandschap.nl 

 

4. Wanneer u zich aansluit bij een reeds gecertificeerd collectief hoeft u geen certificaat aan te 

vragen. U hoeft dan alleen afspraken te maken binnen het collectief over de werkwijze en 

afspraken die gelden binnen het collectief.  

 

http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/
http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/
http://www.portaaalnatuurenlandschap.nl/
mailto:jolanda.dwinter@bij12.nl
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4 Wanneer moet ik gecertificeerd zijn?   Bij uw subsidieaanvraag (die kunt u indienen tussen 15 november en 31 december 2016) moet u aantonen 

dat u bent gecertificeerd of een aanvraag voor certificering heeft ingediend.   

5 Voor welke datum moet ik een kwaliteitshandboek indienen? Voor 31 december 2016 (zie het kritisch tijdpad Natuur en Landschapsbeheer kleine beheerders, 

beschikbaar als download op www.portaalnatuurenlandschap.nl) .  

6 Hoe lang duurt het proces van certificeren? 

 

 

De Stichting Certificering streeft ernaar uw aanvraag in maximaal 16 weken te behandelen. Het  aantal 

aanvragen kan de komende tijd groot zijn vanwege het gewijzigde beleid (verplichte certificering). De 

behandeltermijn wordt dan langer. De Stichting Certificering streeft er naar een aanvraag uiterlijk 1 

oktober 2017 te hebben afgehandeld.  

7 Welke kosten zijn verbonden aan het aanvragen van een certificaat? De Stichting Certificering brengt geen kosten in rekening.  

8 Waarom moet ik mij certificeren? Certificering waarborgt de kwaliteit van het gevoerde beheer. U laat hiermee zien dat u het beheer op een 

juiste wijze invult en uitvoert.   

9 Aan welke eisen moet ik voldoen voor de certificering? U moet voldoen aan het Programma van Eisen zoals is vastgesteld door alle provincies gezamenlijk. U 

vindt dit op www.portaalnatuurenlandschap.nl   

10 Moet ik na afloop van de beheerperiode opnieuw een certificaat aanvragen?  Nee, de Stichting Certificering streeft ernaar dat zowel de collectieven als de individuele beheerders eens 

per 4 jaar worden geaudit. Uit de audit blijkt of het collectief/de beheerder het certificaat kan behouden of 

dat aanpassingen nodig zijn of opnieuw gecertificeerd moet worden.  

 

 Natuurcollectieven  

1 Wie bepaalt de spelregels om tot collectieven te komen?  De provincies  

2 Wie bepaalt hoe de collectieven hun werk uitvoeren? De collectieven zelf 

3 Welke rechtsvorm kan een collectief hebben? Een collectief moet een rechtspersoon zijn, zoals een vereniging of een stichting. 

4 Is het mogelijk een collectief op te richten dat de provinciegrenzen 

overschrijdt?  

Ja, provinciegrensoverschrijdende collectieven zijn mogelijk. Het collectief moet wel bij beide provincies 

een subsidieverzoek indienen (voor de gronden die in de betreffende provincie liggen en per provincie 

voldoen aan de ondergrens).  

5 Wie nemen er deel aan een collectief en wie bepaalt dit? Een collectief bepaalt zelf wie deelneemt. De deelnemers van een collectief zijn beheerders met 

eigendom/erfpacht in gebieden die de provincie heeft begrensd in het natuurbeheerplan 2017. Er geldt per 

provincie wel minimaal aantal hectares per collectief (ondergrens).    

6 Hoe weet ik welke collectieven er al zijn opgericht? Via de provincie 

http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/
http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/
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7 Ik vorm samen met andere beheerders al een collectief of 

samenwerkingsverband. Ik wil geen certificaat halen en/of haal de 

ondergrens niet. Kunnen we ons in die vorm aansluiten bij de bestaande 

collectieven? 

Ja, indien dit collectief een groepscertificaat heeft, anders moet u zich nog individueel certificeren. 

8 Wat zijn de kosten voor individuele deelnemers in een nieuw te vormen 

collectief. 

De kosten van deelname bepaalt ieder collectief zelf. Infomeer dus bij het collectief waar u belangstelling 

voor hebt.   

9 Kan een collectief in oprichting een aanvraag indienen? Nee 

10 Kan het systeem van SCAN ook gebruikt worden of bruikbaar gemaakt 

worden voor de collectieven? 

Het systeem van SCAN is niet bruikbaar voor aanvragen voor subsidie voor natuurbeheer. 

 

11 Is er een bestaand systeem dat alle collectieven kan ondersteunen bij het 

indienen van de subsidieaanvraag? 

Collectieven die aanvraag doen voor het beheerjaar 2017 kunnen gebruik maken van de diensten en ICT-

systeem van de Unie van Bosgroepen. Voor volgend jaar zal nog nader worden bekeken welk systeem 

daar structureel voor beschikbaar is.   

15 Wie bepaalt en betaalt straks de uitvoeringskosten van het collectief en wie 

bepaalt dus de uitvoeringsstructuur van het collectief? 

Het collectief en haar leden 

 


