Voorwoord
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2017. We praten u weer zo goed mogelijk bij. We
wachten op de goedkeuring van de Stichting Certificering op de wijzigingen in ons handboek,
zijn druk bezig met het wegwerken van de aanvragen die in 2016 zijn binnengekomen en ook
al weer met nieuwe aanvragen voor 2017.
Om alles goed bij te kunnen houden zijn we gestart met het werken in SpinOffice, een
ontzetten praktisch en eenvoudig administratiesysteem. Op dit moment zijn we alle
deelnemers aan het invoeren. Hebt u wijzigingen in uw gegevens wilt u die dan aan ons
doorgeven? Zeker als uw emailadres wijzigt is dat belangrijk omdat we zo veel mogelijk via
de mail communiceren. Met dit systeem kunnen we straks ook selecteren op de
beheertypen die onze deelnemers hebben. Dan kunnen we ook heel gericht met u gaan
communiceren.
In deze nieuwsbrief staan twee terreinbezoeken aangekondigd. Daar kunt u zich voor
opgeven. In het najaar organiseren we er dan nog twee.
Nieuwe deelnemers
Allereerst willen we in deze nieuwsbrief de 284 nieuwe deelnemers van harte welkom
heten. Een deel van u heeft inmiddels het certificaat al ontvangen. Tot 1 mei zijn we nog
druk bezig met het begeleiden en controleren van de aanvragen van nieuwe deelnemers.
In Noord West Overijssel hebben we drie dagen interviews gehouden waarbij we 65
deelnemers geholpen hebben met de aanvraag van het certificaat. We hebben ons drie
dagen ondergedompeld in de wereld van de rietsnijders. We hebben enorm veel geleerd,
over kraggen, ribben, bintenkoppen, wintermaaien enzovoort. Wat een passie, kennis en
gedrevenheid om het gebied te behouden zijn we tegen gekomen.
Op onderstaande foto’s een impressie van de interviewdagen.
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Kwaliteitshandboek
Een vernieuwde versie van het kwaliteitshandboek ligt op dit moment voor ter goedkeuring
bij de Stichting Certificering.
Belangrijkste wijzigingen zijn het loslaten van de eis van jaarlijks inleveren van werkplan,
logboek en verantwoording en het instellen van startbijeenkomsten voor nieuwe
deelnemers.
Van veel deelnemers heb ik inmiddels hun jaarlijkse materialen ontvangen. Mocht u dit nog
niet hebben gedaan, vooruitlopend op het vernieuwde handboek is dit niet erg. Het is wel
van belang dat u het logboek 2016 afsluit, de verantwoording over 2016 opmaakt en een
nieuw werkplan 2017 maakt. Deze documenten moeten onderdeel uitmaken van uw
administratie. Bij een interne audit wordt gecontroleerd of alles aanwezig is. Met de
verplichte certificering vanaf 2017 weegt dit duidelijk zwaarder en kan het ontbreken ervan
direct consequenties hebben voor uw beheervergoeding.
Voor de nieuwe deelnemers gaan we startbijeenkomsten organiseren. Op deze
startbijeenkomst lichten we het kwaliteitssysteem nog eens toe zodat u heel helder hebt
wat van u verwacht wordt. Dit doen we in samenwerking met de Natuurcollectieven in de
provincies. Het wachten is op dit moment op de goedkeuring van het gewijzigde handboek.
Verder hebben we een voorstel gedaan voor een nieuw audit formulier. Hiermee gaan we
dit jaar proefdraaien.

Jaarverslag 2016
Het bestuur van Part-Ner heeft het jaarverslag 2016 opgemaakt. U kunt dit vinden op de
website via onderstaande link.
http://part-ner.nl/wp-content/uploads/2017/03/2017-03-20-jaarverslag-Part-Ner-2016.pdf

Terreinbezoeken
Wij gaan dit jaar vier terreinbezoeken organiseren. U moet u zelf aanmelden voor een
terreinbezoek. Dus als locatie en beheertypen u aanspreken kunt u zich opgeven. Er wordt
een presentielijst en verslag gemaakt van het terreinbezoek. Dit kunt u vervolgens
toevoegen aan uw logboek.
De eerste twee zijn bij:
Cadoelerveld (familie Temmink)
Beheertypen: N10 en N11 natte en droge schraallanden
Het is een plezier om te horen hoe dhr. Temmink gewerkt heeft aan de ontwikkeling van zijn
gebied. Hij heeft in de loop der jaren veel kennis vergaart.
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Datum: 9 juni 2017
Tijdstip: 13.30 -16.00 uur
Locatie: Oppenswolle 9 8325 PE Vollenhove
Maximaal aantal personen: 10 (bij meer belangstelling proberen we meerdere bezoeken te
plannen)
Opgeven via Info@part-ner.nl vóór 29 mei 2017.
Brabants Landschap
Terreinbezoek over de beheertypen:
- N 16.01: Droog bos met Productie
- N 15.02: Dennen-, Eiken-, Beukenbos
Beproken worden de overeenkomsten en de verschillen tussen beide beheertypen en hoe
als beheerder om te gaan met de oogstbeperking in het Dennen-, Eiken-, Beukenbos
wanneer gestreefd wordt naar het veranderen van de bosopstand tot een natuurlijker bos.
Tijdens het terreinbezoek is ruimte voor het voorleggen van beheervragen en het delen van
kennis en ervaringen.
Datum: 18 mei 2017
Locatie: Tweede Stichting in Omloo (Werkplaats bos Instituut Bronlaak)
Tijdstip: 13.30 – 16.00
Maximaal aantal personen: 25
Opgeven via Info@part-ner.nl vóór 1 mei 2017.
Verder willen we deelnemers gaan ondersteunen als ze zelf het initiatief willen nemen een
terreinbezoek te organiseren. Dus als u het leuk vindt een keer een groep mensen die
dezelfde beheertypen als u hebben of die in de buurt wonen bij u uit te nodigen, neem dan
contact op met ons secretariaat. Wij kunnen u dan helpen met de organisatie van zo’n
terreinbezoek.
Tarieven Part-Ner en btw
Het afgelopen half jaar hebben wij met de belastingdienst meerdere gesprekken gevoerd
over de btw-plichtigheid van Part-Ner. Bij de oprichting werd een vrijstelling gegeven, maar
omdat we daar toch vraagtekens bij kregen en geen risico’s wilden lopen hebben we vorig
jaar contact gezocht met de belastingdienst.
We hebben een officieel verzoek tot vrijstelling van btw-plicht ingediend. En er moet gezegd
worden: de belastingdienst heeft ontzettend goed gekeken of er een vrijstelling mogelijk
was door een aparte beschikking af te geven. Helaas lukte dat niet.
Dat betekent dat Part-Ner btw-plichtig is, en dus de deelnemerbijdragen ook belast zijn met
btw. Voor een aantal deelnemers zal dat geen probleem zijn omdat zij de btw weer kunnen
verrekenen. Maar voor een aantal deelnemers komt de btw dus bij de deelnemerbijdrage
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op. Wij vinden het ontzettend jammer en we hebben echt alles op alles gezet om dit te
voorkomen. Helaas is de wetgeving hierin onverbiddelijk.
Vakbekwaam natuur beheren
Vanaf 2021 gaan Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer eisen van vakbekwaamheid
stellen aan hun pachters van natuurlanden. Hiervoor worden allerlei cursussen ontwikkeld.
Part-Ner is een groot voorstander van kennisontwikkeling. Wij gaan er van uit dat heel veel
van die kennis al aanwezig is bij de beheerders. Daarom gaan we binnenkort met
Natuurmonumenten in gesprek om te kijken waar en hoe we gebruik kunnen maken van
elkaars kennis.
Wij hebben verder aangegeven dat wij er gezamenlijk belang bij hebben dat het SNL
certificaat, wat zowel Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer als onze deelnemers hebben,
als een bewijs van vakbekwaamheid wordt erkend. Omdat deze certificering van
natuurbeheer relatief nieuw is en met dit certificaat het vertrouwen van de overheid in de
beheerders vorm is gegeven, is het van belang dat wij met elkaar de waarde van het
certificaat natuurbeheer SNL hoog houden. Het certificaat moet voldoende zekerheid bieden
voor kwaliteit.

SNL aanvraag 2016; verplichte certificering
Vanaf 2017 is de certificering natuurbeheer verplicht voor iedereen die opnieuw of een
nieuwe aanvraag voor een SNL subsidie wil doen. De eerste groep deelnemers aan de SNL
die hier mee te maken kreeg waren de mensen met een aflopende beschikking op 31
december 2016. Van deze groep heeft 57% gekozen voor een eigen certificaat via het model
van Part-Ner. De rest heeft zich aangesloten bij een groepscertificaat.
Wij zijn erg blij dat zo’n grote groep heeft gekozen voor een eigen certificaat. Het nemen van
eigen verantwoordelijkheid, gezien willen worden als beheerder, laten zien waarmee je
bezig bent is van groot belang voor het particuliere natuurbeheer.

SNL aanvraag 2017
Als u een aflopende beschikking op 31-12-2017 of in de loop van 2018 hebt en niet meer
zelfstandig kunt aanvragen, kunt u zich aanmelden bij het Natuurcollectief in uw provincie.
Ook als u wel zelfstandig kunt aanvragen kunt u er voor kiezen dit via een Natuurcollectief te
doen.
In onderstaand schema de grenzen per provincie (daar onder kunt u niet meer zelfstandig
aanvragen) en de emailadressen van de Natuurcollectieven. Het kan zijn dat deze grenzen
voor dit jaar nog veranderen, provincies moeten daar nog over beslissen.
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Op de site van de Natuurcollectieven vindt u meer informatie, www.natuurcollectieven.nl.

Grens provincie
Friesland >75 ha

Natuurcollectief
NC Fryslân

email
info@natuurcollectieffryslan.nl

Utrecht > 75 ha

NC Utrecht

info@natuurcollectiefutrecht.nl

Brabant > 75 ha

NC Brabant

info@natuurcollectiefbrabant.nl

Drenthe > 75 ha

NC Drenthe

info@natuurcollectiefdrenthe.nl

Groningen >75 ha

NC Groningen

info@natuurcollectieven.nl

Zeeland > 75 ha

NC Zeeland

a.ruijtenberg@zeelandnet.nl

Overijssel > 75 ha

NC NW Overijssel

Gelderland > 150 ha

NC Overijssel
NC Gelderland

info@natuurcollectiefnoordwest
overijssel.nl
info@natuurcollectieven.nl
info@natuurcollectiefgelderland.nl

Zuid Holland > 0,5 ha

NC VALA
NC Zuid Holland

info@natuurcollectieven.nl
info@natuurcollectieven.nl

Limburg > 50 ha

NC Limburg

info@natuurcollectieflimburg.nl

Noord Holland > € 5000

NC Noord Holland

ayham@bayzid.org
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