NIEUWSBRIEF NUMMER 3; JAARGANG 2020
1. Voorwoord
Hoewel onze activiteiten met u samen op dit moment helemaal stil liggen in verband met
Corona, gaat het werk natuurlijk gewoon door.
Bijna alle aanvragen van dit jaar zijn ingediend. Vooral Hanneke heeft in de laatste maanden
hard hieraan gewerkt. De Stichting Certificering heeft tot 1 oktober de tijd om alles te
beoordelen.
Het bestuur van de Stichting Certificering heeft laten weten dat het voor deelnemers geen
problemen gaat geven als verplichtingen door de Corona niet kunnen worden nagekomen en
vertraging oplopen.
Wij hebben nog geen idee of vanaf september terreinbezoeken weer kunnen doorgaan, we
volgen de richtlijnen. We schatten in dat bijeenkomsten binnen dit jaar lastig blijven. We zijn
voor de startbijeenkomsten van dit jaar nu in ieder geval al aan het kijken naar een andere
vorm. We houden u op de hoogte.
Tineke de Vries

2. Verantwoording 2019
Wij hebben nog niet alle verantwoordingen over 2019 binnen. Deze week gaat er een mail
naar de deelnemers van wie wij de verantwoording nog niet hebben. Na deze eerste
herinnering krijgt u nogmaals drie weken de tijd de verantwoording 2019 aan te leveren.
Wilt u de verantwoording sturen naar info@part-ner.nl
Hebt u de verantwoording 2019 al naar ons gestuurd en krijgt u toch de mail, doet u ons dan
even een berichtje. Zeker met de wisseling van mensen en ook mailboxen kan het zijn dat
we iets over het hoofd hebben gezien.
We krijgen heel verschillende verantwoordingen binnen. Veel verantwoordingen zijn heel
compleet, we krijgen hele mooie verslagen, maar ook staat er bij een deel wel heel weinig in.
Dan is er eigenlijk geen sprake van een doorlopende kwaliteitscyclus. Daarbij is het jammer,
de verantwoording blijft een soort administratieve verplichting die voor de deelnemer zelf
niet veel oplevert.
Zonder een heel boekwerk te hoeven maken is het toch goed om even terug te kijken en aan
te geven waar het goed gaat en waar u tegen knelpunten aan loopt.
Als voorbeeld én ter inspiratie vindt u als bijlage bij deze nieuwsbrief twee
verantwoordingen die heel compact zijn, maar toch volledig. Van de deelnemers mocht ik
die gebruiken, ze zijn zoveel mogelijk anoniem gemaakt.
Van een wat kleinere deelnemer de verantwoording van natuurgebied Akkepet en
Grietelan, totaal ongeveer 6,5 hectare met 4 verschillende beheertypen.
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In de verantwoording van Akkepet en Grietelan zijn o.a. werkplan/logboek van 2019
opgenomen. Dat is een handige manier, zeker voor kleinere deelnemers, het scheelt dubbel
werk. Alle verplichte onderdelen zijn nagelopen. Verder is duidelijk waar wordt bijgesteld in
het beheer. Ook is er een eigen inventarisatie gedaan door middel van het nemen van foto’s.
De (prachtige) foto’s met elkaar geven een mooi beeld van het gevoerde beheer.
Van een grotere deelnemer (>150 ha) met 22 verschillende beheertypen kregen we een
verantwoording waarbij de belangrijkste algemene constateringen duidelijk zijn verwoord en
waarbij elk beheertype is behandeld. Aangegeven wordt dat is gewerkt volgens het werkplan
of waar is afgeweken. Soms zijn er geen bijzonderheden te melden. Waar iets valt te melden
is dat gedaan. Alle verplichte onderdelen zijn behandeld. Voeg hierbij de
werkplannen/logboeken en je hebt een goed beeld van het gevoerde beheer.

3. Inventarisatie
Omdat we regelmatig vragen krijgen hoeveel deelnemers en hoeveel hectares nu
vertegenwoordigd zijn binnen de Natuurcollectieven en binnen Part-Ner hebben we een
inventarisatie gedaan.
Binnen Natuurcollectieven Nederland zijn 17 collectieven vertegenwoordigd. Deze
collectieven verzorgen de SNL aanvraag voor dik 1100 deelnemers met gezamenlijk iets
meer dan 14.000 ha natuur.
Bij Part-Ner zijn daarnaast 76 deelnemers die (nog) zelfstandig een SNL aanvraag hebben. Zij
vertegenwoordigen gezamenlijk rond de 24.000 hectare natuur.
Part-Ner en Natuurcollectieven Nederland vertegenwoordigen dus samen zo’n 38.000
hectare natuur in Nederland. Waarbij de enorme diversiteit een gegeven is, maar het hart
van beheerders voor hun terreinen elke keer weer mooi is om te zien. De collectieven en
Part-Ner doen met elkaar hun best dit uit te dragen en het particuliere natuurbeheer een
duidelijke stem te geven.

4. Evaluatie Standaard Kostprijs (SKP)
Met de standaardkostprijzen voor het natuurbeheer wordt beoogd de werkelijke, voor heel
Nederland gemiddelde kosten van adequaat natuur- en landschapsbeheer in beeld te
brengen. De standaardkostprijzen worden jaarlijks gecorrigeerd voor loon- en prijsstijgingen
en eenmaal in de 5 jaar grondig geëvalueerd.
Op dit moment loopt er een evaluatie van de SKP.
In maart en april 2020 had BIJ12 hiervoor een aantal workshops gepland voor beheerders,
provincies en andere deskundigen.
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Nu de workshops niet konden doorgaan, is besloten de eerste noodzakelijke input bij alle
belanghebbenden via een online enquête op te halen. De workshops kunnen eventueel in
een later stadium worden gebruikt voor een verdiepingsslag.
Binnen Natuurcollectieven Nederland is deze enquête inmiddels verspreid. Mocht u
belangstelling hebben om hem zelf eventueel in te vullen dan kun u even een mailtje sturen
naar info@part-ner.nl. Wij sturen u de mail met vragenlijsten dan door. U hebt nog tot 18
mei de tijd hiervoor.

5. Online boekje Wim Schippers
Vorige week kregen we onderstaand berichtje en met veel plezier deel ik de link met u.
------------------Deze week heb ik een boekje afgerond over het ontwikkelen van weidevogel-kuikenland via inzaaien.
https://www.albelli.nl/onlinefotoboek-bekijken/26911c2a-b60a-4d2c-8821-9fc04de32831
Voel je vrij om de link te delen of in te sluiten op een website.
Met een hartelijke groet,
Wim.
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