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NIEUWSBRIEF NUMMER 3; JAARGANG 2019 
 
 

1. Voorwoord 
Er zijn een aantal wijzigingen die voor uzelf van belang zijn om aan ons door te geven.  We 
hebben ze voor u nog even op een rijtje gezet. 
We hebben de grove planning van terreinbezoeken voor volgend jaar klaar. U vindt deze 
verder in de nieuwsbrief. Zo kunt u alvast bekijken welk terreinbezoek voor u interessant zou 
kunnen zijn. We zijn nog bezig ze tot in detail in te vullen. 
De collectieven zijn allemaal druk bezig met de aanvraag SNL 2020. Mocht u nog  
beschikkingen hebben lopen kijk dan even goed naar de einddatum. Afgelopen jaar kwamen 
een aantal mensen er op het allerlaatste nippertje achter dat ze hun SNL aanvraag nog 
moesten doen. Dat werd wel spannend. 
Tineke de Vries 

 
 
2. Wijzigingen 
Los van normale wijzigingen die wij graag ontvangen, een adreswijziging, een wijziging van 
het emailadres enzovoort, zijn er twee typen wijzigingen waarbij het voor uw certificaat en 
beheervergoeding van belang is dat Part-Ner en, als u daarbij bent aangesloten, het 
Natuurcollectief daar van op de hoogte zijn: 
1. toevoeging van een nieuw beheertype aan uw certificaat.  
Dit kan doordat het huidige beheertype is gewijzigd of doordat u een perceel toevoegt met 
daarop een beheertype wat nog niet in uw certificering voorkwam. In zo’n geval moeten uw 
handboek en werkplan worden uitgebreid met een nieuw type. Deze wijziging willen wij 
graag ontvangen omdat in dit geval uw handboek en werkplan opnieuw langs de Stichting 
Certificering moeten ter beoordeling. 
2. verkoop of vererving van gronden waarop u een lopende SNL beschikking hebt.  
In geval van verkoop of vererving van gecertificeerde gronden is het verstandig de 
beschikking mee over te laten gaan naar de nieuwe eigenaren. Anders bestaat de kans dat u 
de reeds ontvangen voorschotten van de SNL subsidie moet terugbetalen (de overeenkomst 
wordt immers van uw kant ontbonden). In zo’n geval dient de nieuwe eigenaar ook direct te 
voldoen aan het hebben van een certificaat. 
Mocht dit spelen, neemt u dan in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met ons en, 
indien van toepassing, ook met uw collectief. Wij weten inmiddels hoe dit kan worden 
geregeld. 
 
We kunnen daar geen standaard beschrijving van geven. Niet in alle provincies werkt het 
hetzelfde en ook vraagt elke situatie vaak maatwerk. 
Neem bij vragen vooral contact met ons op. 
 
 



 
 

2 
 

3. Verantwoordingen 
Wat in ons handboek wordt gevraagd is het jaarlijks opsturen van een verantwoording. Het 
logboek van dat jaar en het werkplan van het nieuwe jaar hoeven niet mee te worden 
gestuurd. Wij komen er achter dat dit toch wel handig zou zijn voor uzelf om dit mee te 
sturen: 

- Het voorkomt dubbel werk. In het logboek hebt u vaak al zoveel opgeschreven. Dan 

is het niet nodig dat nog een keer te doen in de verantwoording. In de 

verantwoording kunt u dan volstaan met uw evaluatie van het beheer (had het 

beheer het effect wat ik voor ogen had, wat waren de knelpunten en wat moet ik 

veranderen). 

-  Het kan voor u erg handig zijn dat alles ook in uw dossier bij ons zit. Het is een back-

up extra. Als u iets mist kunnen wij het altijd weer toesturen. 

Dus het is niet verplicht, maar stuur gerust uw logboek/werkplan mee. 
 
Wij hebben over 2018 bijna 500 verantwoordingen ontvangen. Van een enkele deelnemer 
missen we hem nog. Die krijgen nog een berichtje van ons. 
 

4. Terreinbezoeken en kennismomenten 
 

datum tijd beheertype locatie 

29-11-2019 10.00-12.00 N15.02 Dennen-, eiken-, 
beukenbos 

Leersum 

 
Opgeven kan via info@part-ner.nl. 
Als we erg veel aanmeldingen krijgen voor dit terreinbezoek en niet iedereen mee kan, dan 
zullen we er nog één organiseren op een bostype. 
 
Planning 2020 
Voor 2020 staan de volgende bijeenkomsten op het programma: 
 

beheertype wanneer waar 

   

Graslanden voorjaar Friesland 

Graslanden voorjaar midden 

Graslanden voorjaar zuid 

Vochtig hooiland/nat schraalland zomer noord 

Vochtig hooiland/nat schraalland zomer midden 

Vochtig hooiland/nat schraalland zomer zuid 

Rietlanden zomer oost 

Brandpreventie zomer zuid 

Beheercyclus en evalueren   laat voorjaar Zeeland 

Beheercyclus en evalueren laat voorjaar Brabant 
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Vochtige heide najaar oost 

Bos najaar midden 

Bos najaar midden 

Bodem voorjaar  Proeflocatie midden 

Bodem voorjaar Proeflocatie noord 

 
Bij een aantal van deze terreinbezoeken gaan deskundigen mee. We zijn nog met hen in 
gesprek over data en locatie. Zit er een terreinbezoek bij waar u belangstelling voor hebt, 
houd dan de volgende nieuwbrief goed in de gaten. Dan hopen we overal datum, locatie en 
tijd achter gezet te hebben. 
Wilt u uw terrein beschikbaar stellen voor een terreinbezoek laat het dan nog even weten. 
Voor een aantal terreinbezoeken uit bovenstaande lijst zoeken we nog een locatie. 
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Wellicht leuk voor de deelnemers in Overijssel: 
 
De provincie Overijssel organiseert een BiodiFestival op 4 december  
“Het gaat niet goed met de biodiversiteit. Je hebt vast gehoord van onderzoeken over het 
verdwijnen van bijen en insecten. Er dreigen 1 miljoen planten en dieren te verdwijnen van 
onze aardbol. En wat gaan we daar in Overijssel aan doen? Op 4 december willen we alles en 
iedereen die van betekenis is en kan zijn voor biodiversiteit in Overijssel samenbrengen. We 
bieden je een festival vol interessante key note sprekers, motiverende workshops en kansen 
om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. Dat alles in het decor van de prachtige 
Sallandse Heuvelrug, op de Holterberg. Als dat niet inspireert! Bezoek snel onze 
festivalpagina voor alle ins en outs: https://www.natuurvoorelkaar.nl/actie/biodifestival” 
 
 
 
  

https://www.natuurvoorelkaar.nl/actie/biodifestival

