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inatie Agrarisch Natuurbeheer
Op

28 september 2012

heeft het bestuur van de
Stichting Certificering
ubsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer
besloten dat:

L Noord-Groningen Wierde & Dijk

t aangemerkt als gecertificeerde organisatie zoals bedoeld in de provinciale
dening Subsidie Natuur en Landschapsbeheer. Toekenning heeft plaatsgevonden
ond van o.a. het ingediende kwaliteitshandboek.

uitgereikte certificaat is geldig voor zover de gecertificeerde, in voldoende mate
voldoen aan de in de verordening gestelde eisen, waaronder begrepen de uitvoerapport is een uitgave van:
van het genoemdeDit
kwaliteitshandboek.

het bestuur van de stichting certificering SNL.
Het secretariaat van het bestuur wordt verzorgd
de Dienst Landelijk
Gebied SNL, drs. J.P.J. Lokker
oorzitter van door
de Stichting
Certificering
Postbus
20021
|
3502
la
Utrecht
het college van Gedeputeerde Staten in de betreffende provincie.
www.portaalnatuurenlandschap.nl
Email: certificeringsnl@minlnv.nl
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1 Informatie over de stichting en het subsidiestelsel
Certificering binnen het subsidiestelsel
Met de inwerkingtreding van het Stelsel Natuur en
Landschapsbeheer (afgekort tot SNL) hebben de provincies aangegeven meer uit te gaan van de deskundigheid
van de beheerder en vertrouwen in zijn werk. Dit in
tegenstelling tot de werking van het vroegere Programma
Beheer. Vandaar dat voor zover de EU dit toestaat,
afgestapt is van gedetailleerde veldcontroles. In plaats
daarvan is een stelsel van certificering afgesproken.
Daartoe is in 2011 door de provinciale besturen de
Stichting Certificering SNL in het leven geroepen. De
stichting verzorgt namens de provinciale besturen de
certificering voor agrarische natuurbeheer (certificaat voor
gebiedscoördinatoren) en de andere natuurbeheerders
(certificaat natuurbeheer voor terreinbeherende organisaties en particuliere beheerders).
Al deze beheerders dienen hun beheer uit te (laten) voeren
op basis van een programma van eisen (= PVE) voor
certificering, dat in de provinciale verordeningen is
opgenomen.

Rol van de Stichting Certificering
De start van de werkzaamheden van de stichting lag bij
het agrarisch natuurbeheer. Daarin is sinds 2011 sprake van
gebiedscoördinatoren (afgekort GC). Dit zijn rechtspersonen die zijn aangewezen door het provinciaal bestuur en
als een verlengstuk van dit bestuur zorgen voor een
adequaat collectief beheer. De GC zijn onderdeel van en
steunen voor hun werk op de agrarische natuurverenigingen. Gebiedscoördinatoren vertalen het beleid vanuit het
provinciale natuurbeheerplan naar hun specifieke situatie
in eigen collectieve beheerplannen en zorgen dat het
beheer daarop wordt afgestemd. De rol van de gebiedscoördinatoren is in 2013 verder toegenomen omdat zij nu
ook verantwoordelijk zijn voor het maken van collectieve
plannen voor het overige agrarische natuur- en landschapsbeheer (inclusief het verzorgen van collectieve
aanvragen namens beheerders).
Zij leggen hun werkwijze vast in een kwaliteitshandboek.
Dit handboek wordt door het bestuur van de Stichting
Certificering SNL (de Certificeringscommissie) getoetst op
o.a. het voldoen aan het PVE. Is dit voldoende dan kan een
certificaat voor het collectief agrarisch natuurbeheer
worden verstrekt.
Het bestuur hanteert bij de certificering van gebiedscoördinatoren de volgende visie. Het certificaat moet betekenis hebben, ook al is afgesproken met een lichte vorm van
certificering te zullen werken. Er is sprake van een groeien leerproces bij de GC/de Agrarische Natuur Verenigingen
(afgekort ANV’s) aangezien de werkzaamheden relatief
nieuw (weidevogelcoördinatie) of geheel nieuw (coördina-

tie overig agrarisch beheer) zijn. Vertrouwen in beheerders
betekent evenwel niet dat het bestuur “blind en naïef” is.
De geloofwaardigheid van het certificaat en de certificeringscommissie zijn daarbij immers ook in het geding.
De focus bij de beoordeling van het kwaliteitshandboek
ligt bij de manier waarop de GC/ANV de zaak intern heeft
georganiseerd.
Vanwege het groei- en leerproces zullen de eisen die
gesteld worden strenger worden. Verstrekking van het
certificaat vindt veelal ook onder voorwaarden plaats; de
te certificeren partij wordt gevraagd verbeteringen in haar
werkproces en/of kwaliteitshandboek aan te brengen
waarna dit enige tijd na het verstrekken van het certificaat
wordt gecontroleerd door de stichting. Hierbij wordt met
name nagegaan of de werkwijze in het handboek in de
praktijk ook wordt nageleefd.
Bij de certificering van de natuurbeheerders is daarentegen géén sprake van een groei- en leerproces.
Natuurbeheerders doen dit werk al vele jaren en hebben
daarvoor de nodige ervaring opgebouwd. Zij moeten voor
een certificaat dan ook direct aan de eisen van het PVE
voldoen.

Nieuwe ontwikkelingen
Twee nieuwe ontwikkelingen hebben hun schaduw in 2013
vooruit geworpen.
1. In 2016 dient het agrarisch natuurbeheer op een
andere, meer efficiënte en effectieve, leest te worden
geschoeid. Dit conform het afgesloten natuurpact
tussen rijk, provincies en beheerders. Het bestuur
wordt bij het onderdeel toekomstige certificering
betrokken. In afwachting hiervan is recent besloten
om de audits bij de resterende GC alleen te doen daar
waar dit spoort met het nieuwe beleid.
2. In het particulier natuurbeheer is besloten dat vanaf
1/1/2014 alle beheerders groter dan 75 hectare
verplicht gecertificeerd moeten worden. Dit in het
kader van het beleid om met deze groep te gaan
werken met een zogenoemde ‘lumpsum financiering’.
Dit betrof zowel de beheer- als de inrichtingsgelden.
Er wordt door de provincies nog gekeken naar hoe om te
gaan met kleinere beheerders.
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Samenstelling Bestuur
Het bestuur bestaat uit drie personen namelijk de heren
J.P.J. Lokker, J. Jansen en H. Menninga. In het dagelijks
leven respectievelijk waarnemend burgemeester, directeur
Bosschap en voormalig directeur bij de provincie
Groningen. Secretaris/penningmeester is de heer J.G. van
Beek van DLG. Hij is in 2011 in die hoedanigheid formeel
aangewezen door de directeur van het IPO. Hij werd in
2013 bijgestaan door mevr. S. Woudenberg van DLG. In
2013 is het bestuur driemaal bijeen geweest.
Het bestuur laat zich bij zijn werk adviseren door een pool
van externe en onafhankelijke deskundigen. In 2013 waren
dat voor het collectief agrarisch natuurbeheer:
De heer D. Melman van onderzoeks instituut Alterra
De heer G. J. van Herwaarden van Landschapsbeheer
Nederland
De heer R. Griffioen van DLG Noord
De heer L. Simons van DLG Zuid
Mevr J. Jansen van DLG West en
Bij de beoordeling van de grote natuurbeheerders maakt
het bestuur gebruik van twee externe deskundigen: mevr.
M. Hoogstra, docent bij de WUR , en L.Klaassen, directeur
Omgevingsdienst Haaglanden. Bij de beoordeling van de
FPG* aanvragers, meestal de kleinere beheerders, zijn de
deskundigen L. Simons en G. J. van Herwaarden betrokken. Bij het opzetten en uitvoeren van de audits werd
gebruikt gemaakt van de expertise van Leo Ancher (Ancher
Coaching & Training).
*FPG= Federatie Particulier Grondbezit

Uitreiking certificaat aan
directeur Staatsbosbeheer

Jaarverslag Stichting Certificering SNL over het jaar 2013 | 5

2. Informatie over de activiteiten van de
stichting in 2013
Certificering & Audits Gebiedscoördinatie Agrarisch Natuurbeheer
Verstrekking nieuwe certificaten voor
gebiedscoördinatie
In 2013 heeft het proces van certificering van gebiedscoördinatoren zich voortgezet. Zoals ook in het vorige
jaarverslag opgemerkt zijn in het kader van het groeiproces bij de verstrekking van het certificaat in vele gevallen
suggesties ter verbetering gedaan. In de praktijk bleek het
lastig om alleen op basis van het kwaliteitshandboek een
goed oordeel te kunnen vellen. Om toch tot een gedegen
oordeel te komen werd daarom vaak in combinatie met
het kwaliteitshandboek het collectieve beheerplan
bekeken. Het merendeel van de gebiedscoördinatoren had
geen bezwaar tegen deze werkwijze.
In schema 1 wordt weergegeven welke gebiedscoördinatoren in 2013 gecertificeerd zijn

Schema 2; Uitgevoerde audits bij gebiedscoördinatoren in 2013 en
de resultaten
Naam organisatie

Provincie

ANV De Eendracht (cat 2)

Groningen

Ganzenvereniging de Fjûrlannen (cat 2)

Friesland

Stichting voor ANL-beheer Weidehof
Krimpenerwaard (cat 2)

Zuid Holland

Plattelandsver. Natuurlijk Voorne Putten
(cat 2)

Zuid Holland

ANV Vockestaert (cat 1)

Zuid Holland

VANL De Wetering (cat 2)

Zuid Holland

Hierbij is weer gewerkt a.d.h.v het auditplan dat eerder
i.s.m. de koepels van ANV’s is opgesteld.

Schema 1; In 2013 gecertificeerde Gebiedscoördinatoren.
Naam organisatie

Provincie

ANV De Alde Delte

Friesland

ANV De Súdwesthoeke

Friesland

VANL De Tjongervallei

Friesland

ANV Tusken Tsjûkemar en Tsjonger

Friesland

ANV Oer de Wjuk

Friesland

ANV Lingestreek

Gelderland

ANV De Frisse Wind (ontstaan uit
GC ‘De kop van NH’)

Noord Holland

VANL De Rotgangs (ontstaan uit
GC ‘De kop van NH’)

Noord Holland

ANV Altena Biesbosch

Noord Brabant

De Stichting Duinboeren

Noord Brabant

ANV De Brabantse Wal

Noord Brabant

De meeste audits bij de gecertificeerde gebiedscoördinatoren hebben reeds in 2012 plaatsgevonden maar ook in
de loop van 2013 zijn nog enkele audits uitgevoerd (zie
schema 2).

Bij de beoordeling van de audits hanteert het bestuur drie
mogelijkheden:
• Categorie 1: Behoud van het certificaat met
aanbevelingen;
• Categorie 2: Verbeterpunten die opgepakt dienen te
worden binnen een door het bestuur bepaalde termijn,
waarna het certificaat behouden blijft;
• Categorie 3: Intrekking van het certificaat, als de audit
resultaten (heel) slecht zijn.
Wanneer de organisatie in categorie 1 wordt ingedeeld dan
betekent dit dat de GC naar aanleiding van de audit alleen
aanbevelingen wordt gegeven ter verbetering. Wanneer de
gebiedscoördinator in categorie 2 valt dan betekent dit dat
er verbeterpunten zijn gesignaleerd waar de gebiedscoördinator (binnen een door het bestuur gestelde hersteltermijn) aan moet voldoen. Wanneer dit niet gebeurt dan
wordt het certificaat ingetrokken. Van de 34 uitgevoerde
audits in 2012 en 2013 zijn er 29% in categorie 1 en 71 % in
categorie 2 geplaatst.
Eind 2013 is een actie opgestart om de categorie 2 GC te
vragen wat er met de aanbevelingen en verbeterpunten is
gedaan.
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Certificering Natuurbeheer
Natuurbeheerders zijn in de gelegenheid gesteld om via
plannen van aanpak hun organisatie aan te passen aan de
eisen van certificering. Met subsidie van het IPO en in
overleg met de stichting zijn (model) kwaliteitshandboeken opgesteld, die moeten worden geïmplementeerd in
hun organisaties en/of bij hun leden.

Certificering FPG-leden
De Stichting heeft eerst het model-kwaliteitshandboek
van de FPG beoordeeld en in 2012 akkoord bevonden. Een
individuele FPG deelnemer maakt dat model specifiek
voor zijn situatie via een persoonlijk kwaliteitshandboek.
Daartoe is een individueel aanvraagformulier ontwikkeld.
In 2013 is het proces van certificering van FPG deelnemers
voortgezet en zijn aan diverse particulieren certificaten
verleend (zie schema 3).

Certificering van de Provinciale Landschappen
Reeds is 2012 zijn de individuele kwaliteitshandboeken van
elf provinciale landschappen (minus Gelderland) ingeleverd ter beoordeling. Begin 2013 zijn de handboeken door
de stichting beoordeeld en hebben de deskundigen de
nodige adviezen verstrekt ter verbetering.
In het voorjaar van 2013 hadden de landschappen het
commentaar verwerkt en is de stichting overgegaan tot
het verstrekken van certificaten op. Het Gelders Landschap
heeft in 2013 een aanvraag ingediend en het certificaat
gekregen op 15 oktober 2013.

Certificering van de Vereniging
Natuurmonumenten
Conform verwachting is begin 2013 het kwaliteitshandboek van Natuurmonumenten ontvangen. Voor NM is
besloten om het certificaat (onder voorwaarden) te
verstrekken. De feestelijke uitreiking heeft in het voorjaar
van 2013 plaatsgevonden.

Schema 3. In 2013 gecertificeerde FPG-leden

Certificering van Staatsbosbeheer
Naam Landgoed

Provincie

Ubbinkbos

Drenthe

Het Cadoelerveld

Overijssel

Landgoed De Grote Woeste Hoeve

Gelderland

Landgoed Kruisvoorde

Gelderland

Landgoederen Van der Huchtbos,
Loenerveld,

Van Staatsbosbeheer is in het voorjaar van 2013 een
concept- kwaliteitshandboek ontvangen en beoordeeld.
De stichting heeft besloten om het certificaat te verstrekken en medio oktober is het certificaat overhandigd.
Het opstellen van de handboeken is door deze organisaties zeer serieus genomen hetgeen o.a. mag blijken uit het
feit dat het hoogste management van deze organisaties
betrokken geweest is hierbij. In 2012 hebben we dat ook
ervaren bij de Unie van Bosgroepen.

Willemsbos en Zwaluwenberg

Gelderland

Landgoed Het Sellink

Gelderland

Kroondomein Het Loo

Gelderland

Landgoederen Splinterenburg, Schepersveld en Maartensijksebos

Utrecht

Landgoed Weerdesteyn

Utrecht

Communicatie en diverse overige
werkzaamheden in 2013

Landgoed Het Lange Broek

Utrecht

Verstrekken van adviezen

Landgoed Het Blauwe Huis

Utrecht

Landgoed Pijnenburg

Utrecht

Landgoed Het Kombos

Utrecht

Landgoed De Goede Morgen

Noord Holland

Landgoed 't Pesthuys

Zuid Holland

Landgoed De Tinteling

Zuid Holland

Landgoed De Berkt

Noord Brabant

Het bestuur is terughoudend met communicatie over
nieuwe beleidsontwikkelingen. Immers: de provincies zijn
de opdrachtgevers van de stichting en zij bepalen het
beleid en zijn verantwoordelijk voor de communicatie
daarover. Wel wordt desgevraagd kennis ingebracht. Zo
heeft de stichting in 2013 bijvoorbeeld geadviseerd bij het
ontwerpen van het nieuwe stelsel voor agrarisch
natuurbeheer.

Landgoed Jagershagen

Noord Brabant

Landgoed Ouwe Landen

Noord Brabant

Landgoed Velder

Noord Brabant

De laatste 3 betreft beheerders die (naast FPG) ook lid zijn
van de Unie van Bosgroepen en via het groepscertificaat
van deze unie reeds waren gecertificeerd. De stichting
heeft besloten om bij wijze van uitzondering hen ook nog
het individuele certificaat te verstrekken.

Relatie met FSC en PEFC certificaat (beide t.b.v.
duurzaam bosbeheer)
Reeds is 2012 is met het secretariaat van Stichting FSC
Nederland verkend in hoeverre de SNL certificering gebruik
kan maken van het FSC certificaat teneinde dubbele
certificering (dus bureaucratie) te vermijden. In het
voorjaar van 2013 is om dezelfde reden gesproken met de
vereniging PEFC Nederland. Aan beide organisaties is de
nodige informatie aangereikt zoals het normenkader dat
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wordt gehanteerd ter beoordeling van het kwaliteitshandboek bij SNL- certificering. Beide organisaties hebben
toegezegd om te onderzoeken in hoeverre de doelen en
het normenkader dat gebruikt wordt bij deze certificaten
overeenkomen. Helaas bestond hierover eind 2013 nog te
weinig duidelijkheid.

Overige zaken
• Er is gesproken met de FPG en het IPO over de wijze
waarop particuliere natuurbeheerders (die minder van
75 ha beheren) kunnen worden gecertificeerd. De
stichting heeft hierin een adviesrol.
• Vanuit het bestuur is daarnaast op landelijke
bijeenkomsten voorlichting gegeven over het werk
van de stichting.
• In 2013 is gestart met een oriëntatie op de wijze
waarop inrichtingsprojecten (inrichting natuurgebieden) kunnen worden gecertificeerd. In 2014 zal de
stichting komen met een voorstel. Uitgangspunt
hierbij is dat deze vorm van certificering een meerwaarde dient te hebben.
• Er is enkele malen contact geweest met de
Beroepsvereniging Natuurboeren die op erfpachtbasis
gronden van SBB en andere TBO’s wil gaan beheren.

Uitreiking certificaat aan de provinciale landschappen
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Uitreiking certificaat aan Federatie Particulier Grondbezit lid
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3 Financiële gang van zaken over 2013
Eind oktober 2013 heeft een gesprek plaatsgevonden
tussen het bestuur en de directeur van het IPO ,de heer
Beukema. Tijdens dit gesprek is decharge verleend over
het door de stichting gevoerde beleid in 2012 inclusief de
financiële verantwoording.
Tevens is in dit gesprek de hierna weergegeven begroting
2014/2015 en het werkplan over 2014 besproken. Deze zijn
eind 2013 formeel aangeboden aan het IPO voor definitieve goedkeuring. Deze goedkeuring is ook verkregen.

De uitvoering van de plannen van aanpak van de TBO’s
t.b.v. de certificering heeft vertraging opgelopen. Het IPO
heeft hier mee ingestemd. Vandaar het verschil in
daadwerkelijke uitgaven t.o.v. de begroting. Alleen de FPG
heeft in 2013 gefactureerd. De overige TBO’s komen in
2014.
De inzet van externen was iets hoger dan begroot. De
verklaring wordt hierna gegeven.
De balans eind 2013 plus toelichting

Onderstaande financiële cijfers gaan over het geld dat via
de bankrekening van de stichting loopt. Het merendeel
van de financiën betreft het certificeringwerk van de
stichting zelve. Daarnaast loopt via de rekening van de
stichting ook de betaling aan de terreinbeherende
natuurorganisaties (TBO’s) voor de uitvoering van hun
plannen van aanpak die ertoe dienen hun organisaties
gereed te maken voor certificering.
De resultatenrekening over 2013 (met tussen haakjes de
begroting)plus een korte toelichting
Debiteuren
-Bijdragen provincies
Crediteuren
-inzet externen

€ 471.582
(begroot € 468.000)
€ 194.530
(begroot € 186.000)

-Plan van aanpak FPG

€ 40.925
(begroot € 292.000)

Totaal crediteuren

€ 235.455

Resultaat over 2013

€ 236.127

Toelichting
De inzet door externen is als volgt opgebouwd:
-inzet DLG
-inzet LBN/Alterra/WUR/Ancher
-inzet accountant
-bankkosten

€ 112.859
€ 64.032
€ 5.504
€
38

-vergoeding bestuursleden:
* de heer Lokker
* de heer Jansen
* de heer Menninga

€ 4570
€ 2998
€ 4529

Totaal

€ 194.530

* De uitgaven van de heer Lokker zijn over de jaren 2012 en 2013

Stand rekening courant begin 2013: € 38.098
Resultaat over 2013

€ 236.127

Stand rekening courant eind 2013: € 274.225
Crediteuren:

€ 20.604

Netto beschikbaar eind 2013

€ 253.621

Toelichting
Dit beschikbare resultaat van € 253.621 is geheel nodig
voor de resterende uitvoering van de plannen van aan pak
van de natuurbeheerders (TBO’s). Deze zouden eind 2013
zijn afgerond maar zijn vertraagd. Er staat nog een bedrag
van € 289.000 aan verplichtingen. Als deze verplichtingen
worden verminderd op hetgeen netto beschikbaar is dan
bedraagt het netto tekort over 2013 € 289.000 - € 253.621
= € 35.379
Dit tekort van € 35.379 is in 2013 veroorzaakt door meer
werk tbv aanvragen voor certificering van beheerders
aangesloten bij de FPG (m.n. de grote beheerders die per
2014 hiertoe verplicht zijn) en meer benodigde inzet bij de
certificering van GC. In de loop van 2013 heeft het bestuur
dit tekort zien aan komen en heeft maatregelen genomen
om het zo gering mogelijk te laten zijn. Zo zijn er na het
voorjaar geen nieuwe audits bij de GC meer uitgevoerd.
Ook is de inzet van externen beperkt tot het absoluut
noodzakelijke. In oktober 2013 heeft het bestuur aan het
IPO verzocht om toestemming voor het verrichten van dit
meerwerk toen begroot op € 48.000. Dat verzoek is eind
2013 gehonoreerd en maakt deel uit van de begroting
2014/2015.
Over 2013 heeft i.t.t. 2012 geen uitgebreide accountantscontrole plaatsgevonden mede gelet op het geringe aantal
transacties. Wel heeft er een bescheiden controle van de
financiële administratie door de controller van Bij12
plaatsgevonden. Hij vond geen afwijkingen.

10 | Jaarverslag Stichting Certificering SNL over het jaar 2013

2013 was het laatste jaar van uitvoering van het drie jarige
DLG contract. Via dit contract is de inzet voor het werk van
de stichting geregeld voor DLG-ers en andere externen.
DLG financierde dit geheel aan uitgaven voor. Het contract
is met bovengenoemd negatief saldo afgesloten door
goedgekeurd meerwerk. Van af januari 2014 zal er op basis
van een begroting worden gewerkt die wordt ingediend bij
B12 en wordt goedgekeurd door de provincies.

Uitreiking certificaat Natuurbeheer Vereniging Natuurmonumenten

Jaarverslag Stichting Certificering SNL over het jaar 2013 | 11

4. Begroting 2014/2015 en werkplan 2014
Activiteit in 2014 en 2015

aantal

Inzet aan uren per
activiteit

Totale inzet

In geld bij een tarief van €
125 per uur

Audits bij restant GC

50

2 personen x8 uur
pp plus 4 uur
nazorg

1000

125.000

Nazorg audits bij GC

50

8

400

50.000

Opstellen en vaststellen auditplan TBO’ s

1

80

80

10.000

Opstellen en vaststellen auditplan particulieren FPG

1

40

40

5.000

Audit TBO’ s

15

2 personen x 16
uur pp

480

60.000

Aanvragen restant particulieren beoordelen

80

4

320

40.000

Audits particulieren

70

12

840

105.000

Inzet tbv bestuur plus vergoedingen bestuur

5 vergaderingen
per jaar

12

60

7500 plus bestuursvergoedingen

200

25.000

Secretariële ondersteuning (incl. financiële
administratie , archief en communicatie)
Restant kosten bijv huur vergaderzaal en
representatiekosten

50.000

Onvoorzien

22.500

Sub totaal werk 2014/2015

500.000

Meerwerk 2013

48.000

Totaal 2014/2015

€ 548.000
(te verdelen over 298.000
in 2014 en 250.000 in 2015)

Op verzoek van het IPO is een begroting over 2 jaren nl.
2014 en 2015 ingediend. In bovenstaand schema is voor de
certificering van zowel het ANB als voor het (particulier)
natuurbeheer de hoeveelheid werk plus de kosten ervan in
deze jaren ingeschat.

De onderstaande uitgangspunten zijn gehanteerd bij de
opzet van de begroting over 2014/2015;

De focus ligt voor het werk in 2014 op:
- het afronden van de audits bij de GC
- de start van de audits bij de TBO’s: de UVB, provinciale
werkgroepen van de FPG en een landschap
- de certificering van particuliere natuurbeheerders
- enkele audits bij particuliere natuurbeheerders.

2. Er is uitgegaan van een verplichte certificering voor de
grote FPG beheerders (> 75 ha). Daarbij is qua aantallen
gerekend met een inschatting van de FPG. Het exacte
aantal is afhankelijk van de vraag of een beheerder met
het FPG- danwel het Unie van Bosgroepen model wil
gaan werken. Ook kan er sprake zijn van een gefaseerde
invoering. Immers deze categorie aanvragers kan zich
ook gespreid in de tijd melden voor certificering
namelijk als hun huidige Programma Beheer subsidie
beschikking afloopt.
In de onderhavige opzet is ervan uitgegaan dat de
komende 2 jaar alle grote beheerders komen om
zodoende de maximale inzet in te kunnen schatten.

Daarna komen in 2015 de audits bij het merendeel van de
particuliere natuurbeheerders en de TBO’s.
In de jaren na 2015 gaat het om de nazorg en de herhaling
van de audits bij zowel de GC als bij de natuurbeheerders.
Er behoeven dan geen certificaten meer te worden
afgegeven. De inzet dan zal beduidend lager liggen en
afhankelijk zijn van de frequentie van de audits plus de
nazorg. Ingeschat wordt dat er dan sprake is van maximaal
25 % van de huidige inzet.

1. Er is uitgegaan van een gemiddeld tarief van € 125 per
uur.

3. Er wordt bij de audits af te nemen bij de FPG particulieren gewerkt met steekproeven die lopen via de
provinciale FPG werkgroepen. Die zullen eerst worden
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geaudit. Uitgangspunt is verder dat daarnaast 10% van
de gecertificeerden wordt geaudit.
4. Als we de FSC/PEFC certificering kunnen benutten dan
neemt de hoeveelheid werk bij aanvragers met bos af.
De komende maanden wordt dit nagegaan door de
betreffende secretariaten.
5. Er is nog geen rekening gehouden met extra inzet ten
behoeve van:
a. De certificering van de nieuwe gebiedscollectieven in
het kader van het nieuwe EU beleid vanaf 2016. Ook
de overgang naar deze situatie toe is nog niet
meegenomen omdat het beleid nog niet is
uitgekristalliseerd.
b. Een verplichte certificering voor de kleine particuliere
natuurbeheerders.
6. Er is rekening gehouden met enig meerwerk over 2013.
Dit is goedgekeurd in het bestuurlijk overleg van eind
oktober 2013. Het begrootte meerwerk over 2013 ligt
hoger dan het feitelijke meerwerk ( € 48.000 versus €
35.379)
Als met bovenstaande uitgangspunten rekening wordt
gehouden dan komen de totale kosten naar schatting te
liggen op maximaal € 548.000 voor deze twee jaren. En
op jaarbasis over 2014 op € 298.000.

Dit rapport is een uitgave van:
Dienst Landelijk Gebied
Postbus 20021 | 3502 LA Utrecht
www.dienstlandelijkgebied.nl
Augustus 2010

