
Bijlage 9 Controleprotocol SVNL (natuurbeheeer) 
 
Toelichting 

Door het uitvoeren van het particulier natuurbeheer door collectieven bestaan er korte lijnen 
tussen de beheerder en het collectief. Uitgangspunt in deze relatie is onderling vertrouwen en 
eigen verantwoordelijkheid. Toch is het nodig om als collectief te kunnen verantwoorden dat de 
deelnemers de afgesproken prestaties nakomen. Dit protocol beschrijft de controleprocedure. 

Doel veldcontrole 

Uitvoeren van veldcontroles om de naleving van de contractvoorwaarden te controleren en 
daarbij – zo nodig- optreden tegen in gebreke blijvende deelnemende boeren/ beheerders. 
Daarnaast kan de schouw ook helpen het beheer bij te sturen om zo het gewenste resultaat te 
behalen.  

Wie is binnen het collectief verantwoordelijk voor de schouw? 

Vanuit het bestuur is één bestuurder verantwoordelijk voor het organiseren van controles. 
Hiervoor wordt de bestuurder ondersteund door de uitvoeringsorganisatie. 

De daadwerkelijke schouw in het veld zal bij collectief RVV worden uitgevoerd door de 
veldcoördinator als onderdeel van zijn taak om de deelnemers te begeleiden bij het beheer.  

Hoe wordt gecontroleerd? 

Om als collectief zeker te weten dat gemaakte afspraken worden waargemaakt, is het goed om 
te controleren of het beheer op juiste wijze wordt uitgevoerd.  

De afspraken in de afgesloten contracten en de werkplannen worden gecontroleerd. Waar 
mogelijk zullen meerdere controlepunten tegelijk worden gecontroleerd.  

Hoe worden resultaten vastgelegd? 

Aan de hand van de beheertypen en de werkplannen wordt een checklist opgesteld die is 
vertaald in een controleformulier. Het formulier wordt door de veldcoördinator ingevuld en 
ondertekend. 

De controle wordt tijdens het veldbezoek en in aanwezigheid van de deelnemer uitgevoerd. Dat 
om het lerend effect van de controle optimaal tot uiting te laten komen. Eventuele afwijkingen 
van het beheer worden direct besproken.  

De bevindingen legt de coördinator vast in het administratief systeem.  

Sanctie- of herstelbeleid 

Wanneer er onjuistheden zijn geconstateerd wordt dit door de coördinator schriftelijk 
voorgelegd aan het bestuur van het collectief en treedt het sanctieprotocol in werking. 

 

 

 

 

 

 
 
 


