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definitief 17 juni 2021

03062021

  

BEHEEROVEREENKOMST 

NNN KRIMPENERWAARD 2022-2027

De ondergetekenden:

de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag en op grond van artikel 176, tweede lid van de

Provinciewet, vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koning drs. J. Smit, dan wel zijn

gemachtigde de heer B.K. Potjer,

 hierna te noemen ‘“eigenaar”,

en 

de Stichting Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard, gevestigd Achterbroek 32, 2825 NG

Berkenwoude, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80574823, rechtsgeldig

vertegenwoordigd door …en …in zijn  hoedanigheid van ., 

hierna te noemen: “beheerder”,
 
eigenaar en beheerder hierna tezamen te noemen: “partijen”,

Overwegende dat: 

- eigenaar de realisatie en het beheer van het Natuurnetwerk Nederland (hierna: NNN) onder

andere wenst uit te voeren door het in beheer uitgeven van de daarvoor bestemde

registergoederen aan die (rechts-)personen die het langdurig beheer wensen te voeren over

die registergoederen, onder de door eigenaar te stellen voorwaarden; 

- eigenaar, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de

rechtsvoorgangers van de gemeente Krimpenerwaard in december 2014 de

Gebiedsovereenkomst Krimpenerwaard 2014-2021 hebben ondertekend, welke voorziet in

afspraken over onder meer de realisatie van circa 2.250 ha van het Natuurnetwerk Nederland,

gecombineerd met een bijpassend robuust en duurzaam watersysteem in het kader van de

Kaderrichtlijn Water (KRW) en het tegengaan van de bodemdaling; 

- de raad van de gemeente Krimpenerwaard op 5 maart 2019 het bestemmingsplan

Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard heeft vastgesteld, welk plan voorziet in

bestemmingen ten behoeve van Natuur en Natuur - Extensief agrarisch medegebruik,

alsmede (als onderdeel van dit bestemmingsplan) het Inrichtingsplan Krimpenerwaard, welk

Inrichtingsplan op 15 januari 2019 door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is vastgesteld;  

- eigenaar opdrachtgever is voor het Beheerplan Krimpenerwaard, welke met beheerder is

besproken en waarin het advies van beheerder is verwerkt; 
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- het Beheerplan op 1 april 2020 is gereedgekomen, met als titel: ‘Beheerplan NNN

Krimpenerwaard; een ecologisch advies voor (ontwikkelings)beheer en onderhoud’ (bijlage

1);

- eigenaar de intentie heeft de provinciale gronden ten behoeve van het NNN Krimpenerwaard,

met  toepassing van het level playing field -principe, uiterlijk per 1 januari 2028 in erfpacht aan

beheerder over te dragen;  

- eigenaar de intentie heeft om gedurende de termijn van zes jaar vanaf 1 januari 2028 aan

beheerder een vergoeding te voldoen voor het beheer, indien de subsidieregeling SNL op 1

januari 2028 niet meer of niet meer volledig bestaat. De door eigenaar alsdan te verstrekken

vergoeding wordt verstrekt via een regeling die voor de SNL-subsidie in de plaats treedt en die

in hoogte en duur van de uitkering gelijk zal zijn aan de SNL-subsidie.

- vooruitlopend aan uitgifte in erfpacht, eigenaar thans de grond onder de voorwaarden

genoemd in onderhavige overeenkomst en zoals nader uitgewerkt in het Beheerplan middels

pacht in beheer wenst te geven aan beheerder; 

Definities:

- Beheerplanperiode: de looptijd van het Beheerplan. Ten tijde van het aangaan van deze

overeenkomst betreft dat een zesjarige periode van 2022 tot en met 2027. Daarna start

een nieuwe beheerplanperiode van 2028 tot en met 2033. 

- Beheerplan 1: het document met als titel ‘Beheerplan NNN Krimpenerwaard; een

ecologisch advies voor (ontwikkelings)beheer en onderhoud’ d.d. 1 april 2020, waarin de

Natuurdoelen zijn beschreven alsmede het beheer om de Natuurdoelen te realiseren.

Beheerplan 1 geldt voor de periode 2022-2027.

- Beheerplan 2: het document, welke zal worden opgesteld in het jaar 2027 en geldt voor

de periode 2028-2033, waarin de Natuurdoelen zijn beschreven alsmede het beheer om

de Natuurdoelen te realiseren. Voor de beheerperiode 2028-2033 zal beheerder voor

eigen rekening en risico een nieuw beheerplan opstellen.

- level playing field (gelijke speelveld-principe): rechtvaardigheidsprincipe waarbij alle

spelers binnen dezelfde kaders gelijke kansen krijgen om mee te doen aan het spel

waarin dezelfde spelregels voor alle spelers gelden. 

- Het gepachte: de percelen zoals beschreven in de Pachtovereenkomst provinciaal

eigendom; 6- jarige geliberaliseerde pacht Natuurbeheercollectief met als kenmerk PZH-

2021-776866139.

- Het gepachte zelfrealisatoren: de percelen die eigenaar aan zelfrealisatoren in 6-jarige

pacht heeft uitgegeven op basis van een ‘Uitvoeringsovereenkomst zelfrealisatie

bedrijfsmatig’ en het bijbehorende Natuurinrichtingsplan.

- Het beheerde: de percelen waarop beheersubsidie op grond van deze overeenkomst

wordt verstrekt. Het beheerde bestaat uit het gepachte en het gepachte zelfrealisatoren

zoals omschreven in bijlage 2.

- Inrichtingsplan: het document met als titel Inrichtingsplan Krimpenerwaard bestaande uit

deel A en deel B, vastgesteld door de raad op 5 maart 2019, waarin de Natuurdoelen zijn

vastgelegd en begrensd en waarin de inrichtingsmaatregelen zijn beschreven om deze

Natuurdoelen te realiseren, bij partijen genoegzaam bekend. 

- Natuurdoelen: de beheertypen zoals deze in het Inrichtingsplan, Beheerplan en

Provinciaal Natuurbeheerplan zijn vastgesteld en begrensd.

- Natuurinrichtingsplan zelfrealisatoren: plan waarin de inrichtingsmaatregelen en het

beheer in de eerste twee planperioden is beschreven, van zowel de eigen als gepachte

gronden van de zelfrealisator. 
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- Provinciaal Natuurbeheerplan: het jaarlijks door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

vast te stellen document waarin de Natuurdoelen voor het NNN in Zuid-Holland zijn

beschreven. 

- Zelfrealisator: de (rechts)persoon waarmee met  eigenaar een overeenkomst zelfrealisatie

is gesloten, op grond waarvan door eigenaar (een deel van) het beheerde in zesjarige

pacht is uitgegeven en waarop de zelfrealisator tezamen met zijn eigen grond de

Natuurdoelen zal realiseren.

- Zelfrealisatie: het proces waarbij de (rechts)persoon op eigen en gepachte grond de

Natuurdoelen realiseert.

De beheerovereenkomst wordt gesloten onder de volgende bepalingen en bedingen:

Doel overeenkomst

Artikel 1

De overeenkomst heeft als doel het maken van afspraken over de uitvoering van het natuurbeheer en

de vergoeding daarvoor van de natuurgronden in provinciaal eigendom in de Krimpenerwaard, voor

de periode 2022 tot en met 2027. 

Belangen van partijen 

Artikel 2

1. Eigenaar heeft het beheerde aangekocht als landbouwgrond met als doel om het als natuurgebied

in te (laten) richten en te (laten) beheren. Eigenaar heeft als belang dat het beheerde zodanig

wordt beheerd als natuur, dat uiterlijk aan het eind van twee beheerplanperioden, dus in het jaar

2033, voor de gebieden met bestemming ‘Natuur’ de SNL-kwaliteit ‘Hoog’ is gerealiseerd. Voor de

gebieden met bestemming Natuur - extensief agrarisch medegebruik’ is de doelstelling dat uiterlijk

in het jaar 2033 de SNL-kwaliteit ‘Midden’ is bereikt. 
2. Eigenaar heeft als belang dat de verwachte waternatuur als gevolg van de (tot 1 januari 2027 uit

te voeren) inrichtingsmaatregelen, zoals aangegeven in het Inrichtingsplan deel B, via beheer in
stand wordt gehouden. 

3. Eigenaar heeft als belang dat de gronden welke aan zelfrealisatoren in pacht worden uitgegeven,

beheerd worden volgens de afspraken uit het Natuurinrichtingsplan en volgens de

subsidievoorwaarden voor het natuurbeheer, zonder dat dit tot hoge afstemmingskosten voor

eigenaar leidt.  

4. Eigenaar heeft als belang dat, indien op termijn tot erfpachtuitgifte besloten wordt, een Beheerplan

beschikbaar is welke is toegesneden op het behalen van de in lid 1 van dit artikel genoemde

doelstellingen en welke deel zal uitmaken van de kwalitatieve verplichting. 

5. Beheerder heeft als belang dat zij als beheerder van het beheerde in staat is om de gewenste

natuurdoelen te realiseren en daarvoor de beleidsmatige kaders en financiële middelen

beschikbaar worden gesteld.

6. Beheerder heeft als belang dat zij als coördinatiepunt voor het beheer van het NNN in de

Krimpenerwaard wordt gezien en in overleg met betrokkenen de gewenste natuurdoelen

gerealiseerd worden.

Inrichting, beheer en vergoeding

Artikel 3

1. Beheerder zal zich bij de inrichting van het gebied houden aan en zijn medewerking verlenen aan

de uitvoering van het Inrichtingsplan Krimpenerwaard.

2. Beheerder zal voor eigen rekening en risico het beheerde beheren als natuur. Gedurende de

beheerplanperiode zal beheerder voor het gepachte specifiek die beheertypen in stand houden en

ontwikkelen als omschreven in het Beheerplan 1. 
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3. Gedurende de beheerplanperiode zal beheerder voor het gepachte zelfrealisatoren specifiek die

beheertypen in stand (doen) houden en (doen) ontwikkelen als omschreven in het

Natuurinrichtingsplan van de betreffende zelfrealisatoren.  

4. Ten behoeve van het opstellen van Beheerplan 2 en voor aanvullende natuurmonitoring zoals

omschreven in het in bijlage 2 opgenomen monitoringsplan, zal door eigenaar aan beheerder

respectievelijk een éénmalige vergoeding van € 70.000,- inclusief BTW en een bijdrage van € 

45.000,- incl. BTW worden verstrekt.

5. Beheerder kan ten behoeve van het beheer subsidie aanvragen op grond van de tarieven 2022

van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 (SNL 2016).

6. De door eigenaar te verstrekken subsidie wordt (onder voorbehoud van goedkeuring door

Provinciale Staten) verstrekt via een regeling die voor de SNL-subsidie in de plaats treedt en die

qua voorwaarden, hoogte en duur van de uitkering vergelijkbaar is met de SNL-subsidie. 

7. Middels de in vorig lid genoemde subsidie worden tevens de in lid 4 opgenomen bedragen

vergoed voor Beheerplan 2 en voor de aanvullende natuurmonitoring. 

8. De subsidiebeschikking bevat conform het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening

informatie over aan welke wet/regelgeving de aanvraag is getoetst, welk subsidiebedrag is

verleend, welke prestaties zijn afgesproken en de voorschriften die daaraan gekoppeld zijn, of er

een voortgangsrapportage moet worden ingediend en wanneer de aanvraag tot vaststelling moet

worden ingediend.

9. De subsidie zal, indien beschikt, een looptijd hebben van 1 januari 2022 tot en met 30 december

2027.

10. Indien de oppervlakte van het beheerde als gevolg van toevoegingen, ruilingen of

vervreemdingen wijzigt, zal de subsidie naar rato van de oppervlakte aangepast worden.

Wijzigingen worden gemeld volgens de bestaande wijzigingsprocedure van de Algemene

Subsidieverordening.

11. Tijdelijke aanpassingen in het beheer als gevolg van inrichtingswerkzaamheden behoeven niet te

worden gemeld en hebben geen gevolgen voor de subsidie.   

12. Partijen erkennen dat er conform Beheerplan 1 sprake zal zijn van ontwikkelings- en eindbeheer,

terwijl de subsidie zoals bedoeld in lid 7 van dit artikel uitsluitend toeziet op eindbeheer. Indien dit

leidt tot een tekort, treden partijen in overleg om op dit punt tot een oplossing te komen, met de

intentie deze vast te leggen in een separate overeenkomst.

Verplichtingen beheerder

Artikel 4

1. De langetermijndoelstelling zoals omschreven in Beheerplan 1 is dat uiterlijk aan het eind van

twee beheerplanperioden, dus in het jaar 2033, voor de gebieden met bestemming ‘Natuur’ de

SNL-kwaliteit ‘Hoog’ is gerealiseerd. Voor de gebieden met bestemming Natuur - extensief

agrarisch medegebruik’ is de doelstelling dat uiterlijk in het jaar 2033 de SNL-kwaliteit ‘Midden’ is

bereikt. Beheerder verplicht zich om op de percelen waarop subsidie als bedoeld in artikel 1 lid 7

alle subsidiabele beheeractiviteiten te (doen) verrichten die in de eerste beheerplanperiode

noodzakelijk zijn voor het bereiken van de langetermijndoelstelling en geen handelingen te (doen)

verrichten of te gedogen die afbreuk doen aan deze doelstelling.  

2. Beheerder is verplicht voor de gehele duur van de subsidie over een individueel certificaat

natuurbeheer of groepscertificaat natuurbeheer te beschikken.

3. Beheerder is verantwoordelijk voor nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de

beheersubsidie en de natuurcertificering, ook voor het gepachte zelfrealisatoren, inclusief

administratie, toezicht op naleving subsidievoorwaarden, monitoring en evaluatie.

4. Beheerder is verplicht de subsidie geheel of gedeeltelijk door te geven aan zelfrealisatoren, mits

via een overeenkomst tussen beheerder en zelfrealisator de verplichtingen uit hoofde van de

subsidiebeschikking van beheerder worden doorgelegd aan de zelfrealisator.  
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5. Beheerder verplicht zich de aanvullende natuurmonitoring uit te voeren zoals omschreven in het

monitoringsplan (bijlage 2).

6. Beheerder stelt uiterlijk in het jaar 2027 voor eigen rekening en risico Beheerplan 2 op volgens

een systematiek die vergelijkbaar is met die van Beheerplan 1. In Beheerplan 2 zijn de maximale

bemestingsniveaus en de transitie van dunne naar ruige stalmest voor de tweede

beheerplanperiode 2028-2033 (bijlage 3) geoperationaliseerd.

7. Beheerder verplicht zich eigen beleid vast te stellen met betrekking tot het (onder)verpachten van

gronden, welk beleid gebaseerd zal zijn op objectieve criteria.

Staat van het beheerde 

Artikel 5

1. De gronden worden in beheer gegeven in de staat waarop het zich bij het tot stand komen van

deze overeenkomst bevindt.  

2. Beheerder is bekend met het feit dat eigenaar met een aantal zelfrealisatoren een

Uitvoeringsovereenkomst is aangegaan. Beheerder accepteert deze overeenkomsten, welke

opgenomen zijn in bijlage 4, uitdrukkelijk.

Onder- en overmaat en vergroting areaal

Artikel 6

1. Onder- of overmaat van het beheerde zal aan geen van partijen enig recht verlenen.

2. Beheerder aanvaardt dat de gronden die na ondertekening van deze overeenkomst zullen worden

verworven, onder dezelfde (financiële) voorwaarden zullen worden toegevoegd aan het beheerde.    

Ingebrekestelling en verzuim

Artikel 7

1. Partijen zijn over en weer in verzuim indien zij, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig zijn of blijven

de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst te voldoen. Ingebrekestelling geschiedt

schriftelijk bij aangetekende brief met inachtneming van een termijn van acht dagen.

2. Ingeval een partij, na bij aangetekende brief in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft in de 

nakoming van één of meer van zijn uit deze overeenkomst voorvloeiende verplichtingen, verbeurt

hij ten behoeve van de wederpartij een zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete van € 

10.000 euro (zegge: tienduizend euro) per gebeurtenis, onverminderd het recht op nakoming van

bedoelde verplichtingen, dan wel vergoeding van de door haar geleden schade of te lijden

schade dan wel ontbinding van de overeenkomst.

Koppeling pachtovereenkomst 

Artikel 8

Onderhavige overeenkomst laat onverlet de afspraken gemaakt in de Pachtovereenkomst provinciaal

eigendom; 6- jarige geliberaliseerde pacht Natuurbeheercollectief met als kenmerk PZH-2021-

776866139. 

Looptijd

Artikel 9

1. Deze overeenkomst eindigt uiterlijk op 30 december 2027 of zoveel eerder als partijen dit

overeenkomen.

2. Deze overeenkomst wordt niet van rechtswege verlengd. 
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Uitgifte in erfpacht

Artikel 10

1. Voorafgaand aan afloop van deze overeenkomst zullen eigenaar en beheerder, met inachtneming

van het level playing field, met elkaar in overleg treden omtrent een uitgifte van het recht van

erfpacht voor het gepachte en indien van toepassing voor het gepachte door de zelfrealisatoren

en de daarbij te stellen voorwaarden. Op grond van de erfpacht kan beheerder vanaf 2028 een

SNL-subsidie aanvragen, zodat niet langer een beheerovereenkomst als deze nodig is. Indien de

subsidieregeling SNL op 1 januari 2028 niet meer of niet meer volledig bestaat, dan treden

partijen met elkaar in overleg over verlenging van deze overeenkomst voor zes jaar (2028 – 

2033).

2. Een voorwaarde voor een uitgifte van het recht van erfpacht is in ieder geval de opname als

kwalitatieve verplichting van het in artikel 4 lid 6 bedoelde Beheerplan 2. 

Gewijzigde inzichten over natuurbeheer

Artikel 11

De verplichtingen uit de onderhavige overeenkomst hebben een lange looptijd.

Indien op enig moment de inzichten over natuurbeheer in het algemeen en het provinciaal

natuurbeheer in Zuid-Holland in het bijzonder, maken dat de onderhavige overeenkomst niet meer 

in deze vorm uitgevoerd kan worden, kan de meest gerede partij aan de andere partij verzoeken

nadere afspraken te maken.

Opzegging en ontbinding

Artikel 12

1. Tussentijdse opzegging van deze overeenkomst is niet mogelijk.

2. Iedere partij is gerechtigd deze overeenkomst te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar is

tekortgeschoten in de nakoming van deze overeenkomst, in die mate, dat dit ontbinding van de

overeenkomst rechtvaardigt. 

3. Daarnaast kan eigenaar deze overeenkomst ontbinden indien er uiterlijk per 1 december 2021

geen pachtovereenkomst door beheerder is ondertekend.  

4. In het geval van het ontbinden van deze overeenkomst, zonder dat een nieuwe overeenkomst tot

stand is gekomen, zal beheerder geen aanspraak hebben op enige schadevergoeding ten

opzichte van eigenaar.

5. Partijen zullen in het geval van het ontbinden van deze overeenkomst afspraken maken teneinde

een ordentelijke uitvoering van het nog lopende beheerjaar mogelijk te maken, zonodig doordat

eigenaar de uitvoering van het beheer ter hand zal nemen. 

Rechtskeuze, wijzigingen en geschillen

Artikel 13

1.    Op deze overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende afspraken is Nederlands recht van

toepassing.

2. Wijzigingen van deze overeenkomst zijn alleen geldig indien zij schriftelijk zijn

vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

3. In het geval van geschillen of situaties waarin deze overeenkomst niet voorziet, verbinden

partijen zich ertoe om eerst met elkaar in overleg te treden. Indien dat noodzakelijk is om een

oplossing te bereiken, zullen partijen zich inspannen om dit overleg op bestuurlijk niveau te laten

plaatsvinden. Indien ook in dat geval geen oplossing kan worden bereikt, zullen partijen eerst

bezien of bindend advies door een onafhankelijke, ter zake deskundige, derde geschikt is om het
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ontstane geschil te beslechten. 

4. Indien de procedure zoals in voorgaand lid niet tot overeenstemming leidt, zullen de geschillen

worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.

Besluitvorming

Artikel 14

1. Deze overeenkomst laat onverlet de publiekrechtelijke taken, bevoegdheden en

verantwoordelijkheden van eigenaar.

2. Deze overeenkomst wordt door eigenaar aangegaan onder voorbehoud van positieve

besluitvorming van het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Aldus in drievoud opgemaakt en getekend:

Plaats: Den Haag   Plaats:

Datum:     Datum:

De eigenaar,    De beheerder, 

de Commissaris van de Koning  …………… 

in de provincie Zuid-Holland,  

namens deze,    

…………………………………  ……………………………  

ir. B.K. Potjer, 

Gedeputeerde Natuur voorzitter

Bijlage 1: Beheerplan NNN Krimpenerwaard d.d 1 april 2020

Bijlage 2: Monitoringsplan

Bijlage3: Tabellen maximale bemestingsniveaus 

Bijlage 4: Uitvoeringsovereenkomsten zelfrealisatoren
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BIJLAGE 2

Monitoringsplan NNN Krimpenerwaard 

Behorende bij de beheerovereenkomst NBC 2022-2027

Met ingang van 2022 wordt het NNN Krimpenerwaard in eigendom van de provincie beheerd op basis van

nieuwe beheerafspraken en volgens de systematiek van de SNL. Het beheer van deze gronden zal worden

uitgevoerd door nieuwe partijen, zijnde particuliere zelfrealisatoren en het NBC. Met name bij percelen met

bestemming Natuur – Extensief agrarisch medegebruik zal sprake zijn van lerend beheer om de

ecologische doelen te bereiken, rekening houdend met de agrarische inpasbaarheid.

Het halen van de natuurdoelen is mede hierom niet vanzelfsprekend en de provincie vindt het dan ook

wenselijk om de natuurontwikkelingen in de eerste twee beheerplanperioden (2022-2027 en 2028-2033)

met een hogere frequentie te volgen dan gebruikelijk volgens de SNL-systematiek. De afspraken hierover

maken deel uit van de beheerovereenkomst met NBC; voor de NNN-eigendommen van Zuid-Hollands

Landschap en zelfrealisatoren worden separaat afspraken gemaakt. 

De monitoringsresultaten zijn in de eerste plaats bedoeld om de beheerders in staat te stellen te leren en bij

te sturen, maar ook om het periodieke goede gesprek tussen de provincie en NBC te ondersteunen.

Bovendien zijn de monitoringsresultaten van belang voor de besluitvorming over de verkoop van provinciale

pachtgronden aan zelfrealisatoren na 6 of 12 jaar. Deze besluitvorming vindt plaats in het vierde kwartaal

van het jaar 2027 of 2033. 

De te monitoren soorten van de soortgroepen betreffen steeds de kwalificerende soorten zoals genoemd in

de Index Natuur en Landschap. Het idee is om in de verschillende natuurbeheertypen (kruiden- en faunarijk

grasland, weidevogelgrasland, vochtig hooiland, nat schraalland en moeras) dezelfde soortgroepen te

monitoren (‘robuuste monitoring’). Dit vanwege de eenvoud en omdat soorten zich nu eenmaal niet laten

beperken tot het N-type. Daarnaast wordt de ontwikkeling van de graslandfasen (engels raaigras-

grassenmix-dominant-stadium-graskruidenmix etc) gevolgd. Zie tabel: 

 PZH-grond met provinciale beheersubsidie 

Kwalificatie grastype (Schippers1) X

Broedvogels (alle) X

Planten (alleen kwalificerende soorten) X

Dagvlinders, sprinkhanen en libellen (alle) X

Behalve voor N13.01 Vochtig weidevogelgrasland, welke vanuit de SNL elke drie jaar gemonitord wordt,

leidt driejaarlijkse monitoring tot meerkosten ten opzichte van de SNL-monitoringsvergoeding vanwege de

hogere monitoringsfrequentie. Vanwege het bijzondere karakter van de organisatie van het natuurbeheer in

de Krimpenerwaard en gelet op de differentiatie in natuurdoelen (natuur met en zonder extensief agrarisch

medegebruik) is het toch van belang om de natuurontwikkelingen zeker in de beginfase goed te volgen.

Ook gelet op de grote investeringen die met de realisatie van het NNN Krimpenerwaard gemoeid zijn. 

                                                                                      

1 fase 0 Engels raaigras - fase 1 Grassenmix – fase 2 Dominantstadium – fase 3 Graskruidenmix/N12.02 – 
fase 4 Bloemrijk grasland/N10.02 – fase 5 Schraalland/N10.01. Zie beheerplan NNN Krimpenerwaard voor
0-meting grastypen. 
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De coördinatie van de uitvoering van de monitoring voor de provinciale gronden ligt bij het NBC. Los van de

monitoring vindt er ook een evaluatie plaats. Om de rollen goed gescheiden te houden vindt de evaluatie

plaats in opdracht van de provincie. Het onafhankelijke ecologische adviesbureau wat hiervoor de opdracht

krijgt, maakt dan gebruik van de veldgegevens die vanuit de monitoring worden aangeleverd en toetst deze

aan de SNL-natuurdoelen. De langetermijndoelstelling zoals geformuleerd in de beheerovereenkomst is dat

uiterlijk aan het eind van twee beheerplanperioden, dus in het jaar 2033, voor de gebieden met bestemming

‘Natuur’ de SNL-kwaliteit ‘Hoog’ is gerealiseerd. Voor de gebieden met bestemming Natuur - extensief

agrarisch medegebruik’ is de doelstelling dat uiterlijk in het jaar 2033 de SNL-kwaliteit ‘Midden’ is bereikt.

Onderdeel van de evaluatie is een veldbezoek. Deze systematiek is een combinatie van de SNL-evaluatie

en de ‘gebiedsschouw’ van nieuwe natuur, zoals de provincie laat uitvoeren in nieuw ingerichte

natuurgebieden in Zuid-Holland. Het bureau benut ook andere beschikbare gegevens, zoals van het

provinciale vegetatiemeetnet. 

De evaluatierapporten worden meegenomen in het ‘goede gesprek’ tussen NBC en de provincie. Het is de

bedoeling dat de beheerders dan toelichten hoe zij de onderzoeksresultaten benutten in het kader van

lerend beheren. 

Planning 

Jaartal Wat Deadline Opdrachtgever Uitvoering

1ste

beheerplanperiode 

2022-2027 

2022    

2023 Monitoring soorten en 

grastypen 

 

31-12- 

2023

 

NBC Naar keuze

NBC

2024 Gebiedsschouw incl. 

beoordeling

monitoringsresultaten

2023

1-10- 

2024

 

2025    

2026 Monitoring soorten en 

grastypen 

 

31-12- 

2026 

 

NBC Naar keuze

NBC

2027 Gebiedsschouw incl. 

beoordeling

monitoringsresultaten

2026*

1-10- 

2027 

Provincie Ec.

adviesbureau

2de 

beheerplanperiode 

2028-2033

Indicatief, geen

onderdeel van de 

beheerovereenkomst

2022-2027

2028    

2029 Monitoring soorten en 

grastypen 

31-12- 

2029

NBC Naar keuze

NBC

2030    

2031    

2032 Monitoring soorten en 

grastypen 

31-12- 

2032

NBC Naar keuze

NBC

2033 Gebiedsschouw incl. 

beoordeling

monitoringsresultaten

2032*

1-10- 

2033

Provincie Ec.

adviesbureau
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* de gebiedsschouwen uit 2027 en 2032 vormen de basis voor het provinciale besluit om de PZH-

pachtgronden al of niet te verkopen aan de zelfrealisatoren. Zie voor de toetsingscriteria de bijlagen van de

uitvoeringsovereenkomsten.  

Berekening meerkosten ten opzichte van SNL-monitoringsvergoeding 2022-2027

Beheertype 

n 

Totaal 

ha pzh- 

grond* 

SNL 

monitorin 

g

2021/ha/jr

Jaarbudg 

et

Totaal 

beschikb 

aar vanuit 

SNL 

2022-2027

Frequenti 

e SNL- 

monitorin 

g 

Benodigd aanvullend

budget indien 3-

jaarlijkse monitoring

N12.02 krfr 

gras

350 5,17 1.810 10.857 6 jaar 10.857

N13.01

wvgras

243 8,33 2.024 12.145 3 jaar -

N10.01 nat 

schraall

30,96   6 jaar 

N10.02

vochtig hooi

2 22,47 45 270 6 jaar 270

N05.03

veenmoeras 

8 24,06 192 1.152 6 jaar 1.152

Kwalificatie 

grastype

(Schippers)

    20.000

Totaal

peildatum 1-

4-2021

peildatum

603   24.424  32.279

Totaal

peildatum

31-12-2021

778   31.512  41.647

Idem, incl. 2 

% jaarlijkse

indexatie t/m

2026 

  34.110  45.000

* : PZH-grond gelegen op de beheertypenkaart Provinciaal Natuurbeheerplan 2022 

De provincie monitort zelf in het kader van de Meetnet Weidevogels Zuid-Holland (jaarlijks/2-jaarlijks) en

Monitoring agrarisch weidevogelbeheer Zuid-Holland (3-jaarlijks en het meetnet Vegetatie (3-jaarlijks).

Provincie en NBC zullen bij de uitvoering van het Monitoringsplan in het kader van deze overeenkomst de

planning en uitvoering van de monitoringsactiviteiten op elkaar afstemmen. Indien dit besparingen voor het

NBC oplevert, kan zij deze naar eigen inzicht aanwenden voor aanvullende monitoringsactiviteiten.   
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BIJLAGE 3

Maximale bemestingsniveaus in gebieden met Natuur – Extensief agrarisch medegebruik

Bron: Beheerplan NNN Krimpenerwaard, d.d. 1 april 2020

Bemestingsniveau Vochtig weidevogelgrasland voor de twee beheerplan-perioden (1e: 2022-2027; 2e: 2028-
2033). Transitie van dunne naar ruige stalmest dient voor het einde van de tweede beheerplanperiode, dus eind
2033, volledig te zijn afgerond. De fase waarin een grasland zich in een beheerperiode bevindt is uitgangspunt
voor de bemesting.

Grasland
stadium

Productie Termijn
Maximaal bemestingsniveau voor
ontwikkelingsbeheer

Fase 0:

Raaigrasweide
> 10 ton droge stof ha jr

1e beheerplanperiode

60 - 64 kg zuivere stikstof per ha per

jaar:

- 10 ton ruige stalmest ha / jr óf

- 15 ton dunne mest ha / jr

Fase 1:

Grassenmix
8-10 ton droge stof ha jr

50 - 64 kg zuivere stikstof per ha per jr:
- 7,8 – 10 ton ruige stalmest ha / jr óf

- 12,5 – 15 ton dunne mest ha / jr

Fase 2: Overgang

(Witbol)dominant

stadium naar gras- 

kruidenmix-

stadium

6-8 ton droge stof ha jr
2e

beheerplanperiodeperiode

25-50 kg zuivere stikstof per ha per jr:

- 3,9 – 7,8 ton ruige stalmest ha / jr 

Bemestingsniveau Kruiden- en faunarijk grasland voor de twee beheerplanperioden (1e: 2022-2027; 2e: 2028-
2033).  Transitie van dunne naar ruige stalmest dient voor het einde van de tweede beheerplanperiode, dus eind
2033, volledig te zijn afgerond. De fase waarin een grasland zich in een beheerperiode bevindt is uitgangspunt
voor de bemesting.

Grasland stadium Productie Termijn Maximaal bemestingsniveau voor
ontwikkelingsbeheer

Fase 0: Raaigras- 
stadium 

> 10 ton droge stof 
ha jr 

1e 
beheerplanperiode 

60 - 64 kg zuivere stikstof per ha per jaar:
- 10 ton ruige stalmest ha / jr óf
- 15 ton dunne mest ha / jr

Fase 1: 
Grassenmix- 
stadium 

8-10 ton droge stof 
ha jr 

50 - 64 kg zuivere stikstof per ha per jr:
- 7,8 – 10 ton ruige stalmest ha / jr óf
- 12,5 – 15 ton dunne mest ha / jr

Fase 2: 
(witbol)dominant- 
stadium  

6-8 ton droge stof 
ha jr 

2e 
beheerplanperiode 

25-50 kg zuivere stikstof per ha per jr:
- 3,9 – 7,8 ton ruige stalmest ha / jr óf
- 6,3 – 12,5 ton dunne mest ha / jr

Fase 3: gras- 
kruidenmix-stadium 

5-7 ton droge stof 
ha jr 

25 kg zuivere stikstof per ha per jr:
- 3,9 ton ruige stalmest ha / jr óf
- 6,3 ton gier ha / jr

Vanaf 2034 geldt voor beide beheertypen als eind- c.q. instandhoudingsbeheer het bemestingsniveau

en aard van de mest zoals dat geldt aan het eind van de tweede beheerplanperiode.   


