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Voorwoord

Het eerste Actieplan Natuurbeheer Midden-- en Oost-Europa is opgenomen geweest
in het Meerjarenprogramma Natuur en Landschap 1992 – 1996. Daarin staat dat in
1991 is begonnen met de Kleinschalige Natuurbeschermings Initiatieven Projecten
(KNIP): kleinschalige natuurbehoudsprojecten, ofwel “seedmoney” projecten.
De door de landbouwposten voor te dragen projecten dienden gericht te zijn op de
uitgangspunten van het Natuurbeleidsplan. Nevendoel was het internationale
natuurbeleid te incorporeren in de activiteiten van de buitenlandse posten van het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
KNIP is voor de Midden- en Oost-Europese landen ingesteld:
•
om op een praktische manier bij te kunnen dragen aan de implementatie in de
regio van het internationale natuurbeleid;
•
om wat meer vorm te kunnen geven aan bilaterale relaties op natuurvlak met een
aantal prioritaire landen;
•
om landbouwattachés en landbouwraden nadrukkelijker bij het beleidsveld
Natuur te betrekken.
Nu, na ruim 12 jaar ervaring met het KNIP-programma ziet het er naar uit, dat de
doelstellingen ruimschoots gehaald zijn. Het EC-LNV heeft een analyse gemaakt van
de ervaringen met KNIP in Midden- en Oost-Europa. Het blijkt dat er in de afgelopen
jaren meer dan 140 kleinschalige natuurprojecten zijn uitgevoerd, waarbij een groot
aantal organisaties, vaak ook vrijwilligers zijn betrokken. “Vele zaadjes zijn in de
grond gestopt” om uit te groeien naar meer begrip voor de natuur en een betere
bescherming ervan.
Het EC-LNV heeft met plezier aan deze opdracht van de directie Natuur gewerkt, niet
in het minst om hiermee meer inzicht te geven in de vraag hoe ook op een
kleinschalige manier aan de biodiversiteit kan worden bijgedragen.
Moge deze analyse er toe leiden dat ook in de toekomst allerlei kleinschalige
natuurinitiatieven kunnen worden genomen.

Ir. H. de Wilde
Waarnemend Directeur Expertisecentrum LNV
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1

Inleiding

1.1

KNIP in het Actieplan Natuurbeheer

Het Actieplan Natuurbeheer Midden- en Oost-Europa 2001 – 2004, dat mede is
bedoeld het beleidsmatige raamwerk te zijn voor de toekenning van financiële steun
aan projecten in het kader van het PIN-MATRA-programma (thans BBI-MATRA) rust
wat de uitvoering van projecten betreft op drie pijlers:
de tenderprojecten; uitgevoerd door LASER op basis van de subsidieregeling;
de afzonderlijke opdrachten (zoals die voor IUCN, Birdlife, Plantlife etc.) en
de bilaterale projecten, te weten de MoU’s en KNIP.
Deze evaluatie heeft betrekking op de een deel van de laatste pijler: de KNIP
projecten.
Sinds medio negentiger jaren worden in (thans een 14-tal) landen in Midden- en OostEuropa, aangevuld met Turkije jaarlijks gelden ter beschikking gesteld voor Kleine
Natuur Initiatieven Projecten (KNIP). De bilaterale prioriteitstelling in het Actieplan is
leidraad voor selectie en goedkeuring van projecten.
De besteding van KNIP-gelden via de LNV raden is niet beperkt tot Midden en Oost
Europa, maar is t/m 2002 ook van toepassing op alle DAC-landen (Development Assist
Countries) en thans voor alle DGIS-prioriteitslanden voor zover daar een LNV-raad
actief is. Deze analyse beperkt zich tot de besteding van KNIP-gelden in Midden en
Oost Europa, inclusief Turkije.
KNIP-gelden zijn vooral bedoeld om ontwikkelingen/processen te stimuleren; dit kan
bijvoorbeeld zijn het stimuleren van natuurorganisaties (bijv. NGO’s), de uitwisseling
van kennis (bijv. door het deelnemen aan congressen en studiereizen), de
ontwikkeling van projecten voor tenders, etc.
De LNV-raad is eerstverantwoordelijk voor de selectie en begeleiding van KNIPprojecten.
Hoewel de LNV-raden in het algemeen aangeven, dat met deze KNIP-projecten nuttige
stimulansen gegeven kunnen worden, is er echter te weinig inzicht of de KNIPprojecten werkelijk effect hebben op de geformuleerde doelen. Om inzicht te krijgen
in de kwaliteit en resultaten van de gehonoreerde KNIP-projecten, en in de
doorwerking ervan, heeft de directie Natuurbeheer van LNV aan het Expertisecentrum
LNV gevraagd een analyse te maken van de uitgevoerde KNIP-projecten over de
periode 2000 – 2002.
Deze analyse zal ook dienen als een bijdrage aan de discussie met het ministerie van
Buitenlandse Zaken over een eventuele voortzetting van “KNIP” na afloop van het
vigerende Actieplan (2001 – 2004). Daarnaast is dit een bouwsteen voor de evaluatie
van het actieplan in 2004.
Tijdens de vorige evaluatie van het Actieplan Natuurbeheer Midden- en Oost-Europa
(programma 1996-2000) is beperkt aandacht aan KNIP besteed. Toen is vooral gekeken
naar het proces en naar een aantal geselecteerde projecten. Er is niet gekeken naar de
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concrete resultaten en de doorwerking en de effecten van deze initiatieven op langere
termijn (spin-off).

1.2

De opdracht

Het EC-LNV is verzocht op de volgende vragen een antwoord te vinden:
welke KNIP-projecten zijn in de jaren 2000, 2001 en 2002 gestart en uitgevoerd:
•
wat waren de kosten?
- in welke landen?
- wie was de beneficiant?
- wat was het doel?
- wat is het concrete resultaat?
- welke problemen zijn ondervonden om de gestelde doelen te bereiken?
•
wat is de mening van de LNV-raad over KNIP:
- als instrument (effectiviteit, efficiency)?
- wat zou er kunnen worden verbeterd?
Om de antwoorden op deze vragen te vinden is een enquête opgesteld (zie bijlage 1).
Deze bestond uit twee delen:
deel 1:
een algemeen oordeel, dat slechts eenmaal per ambtgebied behoefde te
worden ingevuld;
deel 2:
een beschrijving van de projecten afzonderlijk.
Op basis van de uitkomsten is een database opgesteld van projecten met de
hierboven genoemde gegevens (zie bijlage 8, a en b).

1.3

Inkadering

In dit rapport wordt verslag gedaan over het volgende:
•
Kwantitatief onderzoek naar de projecten in de periode 2001 t/m 2002;
•
Een soort “tevredenheidsanalyse”: hoe tevreden zijn de LNV-raden en hun staf
over KNIP en de projecten;
•
Nagegaan in hoeverre de projecten overeenkomen met de doelen van het
Actieplan Midden- en Oost-Europa.
Er is geen studie verricht naar de samenwerking tussen de directie Natuurbeheer en
de LNV-raden (aansturing t.a.v. KNIP, correspondentie, het stellen van criteria t.b.v.
goedkeuring projecten, etc.). Evenmin is nagegaan hoeveel KNIP-projecten in de
periode 2001 t/m 2002 werkelijk zijn gehonoreerd en welk deel de 142 projecten,
waarover is gerapporteerd hiervan innemen. De indruk bestaat dat er projecten
gemist kunnen zijn uit 2001 en dat de projecten in de latere jaren behoorlijk compleet
zijn. Zouden er projecten missen, dan bestaat de indruk dat dit niet tot een wezenlijk
ander inzicht zou leiden.
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1.4

Respons

De brief met enquêteformulieren is op 10 juni 2003 per e-mail aan alle LNV-raden in
Midden- en Oost-Europa toegestuurd. Dit betreft de volgende posten en landen:
Ankara:
Turkije;
Boedapest
Hongarije, Bosnië-Herzegovina, Servië-Montenegro en Kroatië
Boekarest:
Roemenië en Bulgarije;
Kiev:
Oekraïne, Moldavië, Armenië en Georgië;
Kopenhagen:
Estland;
Moskou:
Russische Federatie, Oezbekistan, Kazakstan, Azerbeidjaan;
Praag:
Tsjechië en Slowakije;
Warschau:
Polen, Litouwen en Letland;
Wenen:
Slovenië.
Alle LNV-raden hebben gereageerd en de ingevulde formulieren tijdig teruggestuurd.
De respons is dus 100%!

1.5

Leeswijzer

De opbouw van deze nota is als volgt:
•
een beschrijving van het algemene oordeel van de LNV-raden inzake KNIP als
instrument (effectiviteit, efficiency);
•
een beschrijving van het oordeel van de LNV-raden over de afzonderlijke KNIPprojecten;
•
een analyse van het EC-LNV van KNIP met een aantal conclusies t.a.v. de analyse;
•
slotconclusies met een aantal aanbevelingen van het EC-LNV voor een eventueel
vervolg.
In deze analyse is de aangeleverde informatie in de bijlagen te vinden. De
enquêtegegevens zijn daar zo goed mogelijk in opgenomen (zie ook de bijlagen 8, a
en b). De formulieren zijn in het archief van het EC-LNV opgeslagen en zullen daar
conform de richtlijnen worden bewaard.
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2

2.1

Algemeen oordeel van de LNV-raden

De vragen

In de enquête is de LNV-raden gevraagd een algemeen oordeel te geven over KNIP als
instrument (effectiviteit, efficiency) en wat er zou kunnen worden verbeterd. Hierbij
zijn de volgende vragen gesteld:
Op welk(e) land(en) heeft dit fiche betrekking?
Hoe worden in uw ambtsgebied de projectvoorstellen ingediend?
In welke taal worden de voorstellen ingediend?
Hoe worden in uw ambtsgebied de projectvoorstellen getoetst?
Heeft u behoefte aan ondersteuning bij de beoordeling van de projecten?
Heeft u met uw collega’s van tijd tot tijd overleg over KNIP?
Vindt u KNIP als instrument efficiënt?
Vindt u KNIP als instrument effectief?
Heeft u suggesties voor verbetering?
Als KNIP zou worden opgeheven, wat heeft dat voor betekenis voor de invulling
van uw “natuur”-taken?
Heeft nog andere opmerkingen?

2.2

De antwoorden

Het actieplan betreft de volgende landen: Estland, Letland, Litouwen, Rusland,
Belarus, Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Oekraïne, Roemenië, Bulgarije, Kroatië,
Slovenië en Turkije.
De landen Moldavië, Armenië en Georgië, Oezbekistan, Kazakstan, Azerbeidjaan
behoren feitelijk niet tot de PIN-MATRA-landen. Maar aangezien KNIP ook voor deze
landen was opengesteld zijn de projecten die in deze landen zijn uitgevoerd wel
nader bezien.
Hieronder worden de antwoorden van de LNV-raden op bovenstaande vragen
samengevat.
De wijze waarop de projectvoorstellen worden ingediend
Bij een zevental posten kunnen de projecten doorlopend worden ingediend. Een
tweetal posten hanteert een “tenderprocedure”, waarbij zowel het principe “wie het
eerst komt, het eerst maalt” geldt en ook gekeken wordt of – uit efficiency
overwegingen - aangesloten kan worden bij andere projecten. Eén post heeft een
presentatie gehouden tijdens een “bilateral focus”, waarna projecten konden worden
ingediend.
De taal waarin de projectvoorstellen worden ingediend
Bij drie posten worden de projectvoorstellen in zowel de lokale taal als in het Engels
ingediend, bij de overige alleen in de Engelse taal.
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Het toetsen van de projectvoorstellen
Drie posten geven aan de voorstellen intern te toetsen, de overige posten doen dit in
overleg met vertegenwoordigers van de ambassade (3x), van LNV, incl. EC-LNV (2x),
alsmede nationale (4x) en internationaal werkende organisaties (2x), zoals Wetland
International.
Behoefte aan ondersteuning bij de beoordeling van de projecten
Zes posten geven aan van tijd tot tijd behoefte te hebben aan ondersteuning vanuit
DN en het Expertisecentrum LNV. Twee posten hebben hieraan geen behoefte en één
post heeft deze vraag niet beantwoord.
Overleg over KNIP-voorstellen
De meeste LNV-raden (5x) hebben soms overleg met collega’s over de wijze waarop
het KNIP-instrument kan worden uitgevoerd, één regelmatig en drie nooit.
Efficiency van KNIP als instrument
Zes respondenten vinden KNIP een efficiënt instrument; het wordt gezien als een
leuke stimulering, het geeft weinig werk, is snel en pragmatisch. Het genereert
relatief veel lokaal engagement en lokaal resultaat.
Daartegenover vinden drie anderen KNIP juist niet efficiënt. Zij vinden, dat het veel
tijd vergt om de relatief bescheiden middelen te vertimmeren. Sinds de invoering van
“Piramide” (een administratief systeem van BuZa) is het volgens een respondent
alleen maar slechter op geworden. Vooral de vraag wie de uiteindelijke autorisatie
geeft (er zijn nu vier handtekeningen nodig) en de projecten daadwerkelijk monitort,
leidt tot spanningen en grote vertragingen in de betalingen, vooral op afstand (de
projecten in Bulgarije). Als men kijkt naar het toegewezen budget voor KNIP en
omvang van de individuele projecten, in relatie tot de tijd die er ingestoken moet
worden staat dit, naar de mening van deze respondent in géén verhouding!
Effectiviteit van KNIP als instrument
Alle respondenten vinden KNIP als instrument effectief. Ze zijn concreet en lokaal, het
zijn snelle en praktische oplossing voor sommige bottlenecks. Mits zorgvuldig
toegepast kunnen zij dienen als aanjager voor het aantrekken van grotere fondsen en
samenwerking stimuleren. Door relatief kleine fondsen kunnen ook kleinere NGO’s
ondersteund worden die nog in opbouwfase zijn; dit komt de diversiteit in NGO’s ten
goede. Met kleine bedragen wordt zeer veel gedaan en kunnen in de praktijk
voorbeelden neergezet worden.
Wel wordt opgemerkt, dat veel afhankelijk is van de selectie en beoordeling van de
projectaanvragen en van de uitvoerders. Dit betekent, dat ook de posten – zo meldt
een LNV-raad - er gedeeltelijk debet aan zijn indien een project niet de verwachte
resultaten heeft opgeleverd. Ook wordt opgemerkt dat controle en monitoring (qua
tijd maar ook vanwege het beperkte projectbudget) vrijwel onmogelijk is. Het
eindresultaat wordt beoordeeld op basis van het door de organisatie zelf opgestelde
eindrapport.
Suggesties voor verbetering
De suggesties voor verbetering zijn onder te verdelen in een paar groepen: de
procedures, de ondersteuning, de doorwerking en feedback.
De procedures
De procedures op de ambassade verlopen moeizaam. Dit wordt momenteel vooral
veroorzaakt door het nieuwe administratieve systeem Piramide; wel wordt gemeld,
dat de BZ procedure inmiddels is aangepast.
Een oplossing wordt aangedragen door in een beoordelingsmemorandum een
duidelijke procedure af te spreken, waarbij het LNV-bureau zorgt voor uitbetaling.
Daarbij gaat het om een heldere en eenduidige instructie wat betreft doel, uitvoering
en besteding van KNIP.
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Hoewel een LNV-raad zegt, dat de coördinatie op de ambassade prima loopt met een
minimale administratieve belasting ("niet aankomen"), vinden anderen de procedures
voor zulke kleine projecten redelijk omslachtig. Eén LNV-raad heeft een oplossing
gevonden door de voorselectie te laten plaats vinden via UNDP/GEF.
Door verschillende partijen (w.o. de directie Natuurbeheer) wordt vaak verschillende
malen om dezelfde informatie gevraagd, zowel in het Engels als in het Nederlands.
Voorgesteld wordt, indien het programma wordt voortgezet, een centrale database
op te zetten met een gering aantal gegevens, bijvoorbeeld een fiche per project met
inhoud, budget, looptijd en regio, dat bij verzoeken gewoon verstuurd kan worden en
waarvan bekend is waar deze worden bewaard.
Ondersteuning
Ondersteuning door de directie Natuurbeheer en door het Expertisecentrum LNV kan
een oplossing zijn, doch er wordt getwijfeld of dit realistisch is gezien de zeer
beperkte omvang van het budget.
Monitoring
Monitoring op de post wordt gezien als een must, in verband met lokale
gevoeligheden en de financiële vinger aan de pols. De controle en monitoring zou
echter veel beter moeten zijn, maar hoe? Ook dit weer gezien tijdsbesteding in relatie
tot omvang van de projecten.
Doorwerking
Na de afsluiting van het project voelen, zo bericht een LNV-raad, de organisaties zich
vaak een beetje vergeten. Het is altijd goed nog eens te bellen, bijvoorbeeld een half
jaar of jaar na dato, of als je in de buurt bent op bezoek te gaan, zodat je kunt
controleren of de resultaten duurzaam zijn en ook om te tonen dat het niet enkel om
geld gaat maar ook om interesse in de ontwikkelingen van natuurbescherming. Veel
indieners zijn zeer enthousiast en het helpt als je dit enthousiasme beantwoordt, zij
hebben vaak weinig nodig om met fantastische resultaten te komen en beseffen soms
niet hoe veel er kan met weinig middelen.
Feedback van de resultaten
Er komt - volgens de respondenten - weinig respons uit Den Haag op verslagen, die
over KNIP worden opgestuurd. Dit geldt ook voor de beoordelingsmemoranda. KNIP
lijkt vaak een ondergeschoven kindje, omdat er zeer weinig geld achter staat en er
weinig eer mee valt te behalen. Juist het feit dat met zeer weinig middelen zeer goede
resultaten te behalen zijn, door de specifieke opzet van het programma, zou meer
benadrukt moeten worden.
Overige opmerkingen
Ruimte voor eigen invulling per land wordt wenselijk genoemd, aangezien landen
nogal verschillen. KNIP zo mogelijk gebruiken als voorinvestering voor MATRA
projecten
Wat betekent opheffing van KNIP voor de invulling van de “natuur”-taken?
Een bloemlezing
De LNV-raden zijn unaniem in hun mening, dat opheffing van KNIP betekent het
wegvallen van een drijfveer om in de natuursector actief te zijn (en om Nederlandse
natuur good will te tonen). Dan zou er met het oog op voldoende aandacht voor dit
beleidsterrein en activiteiten op dit gebied meer sturing uit Den Haag nodig zijn.
De natuurtaak verwordt dan weer zuiver tot beleidsrapportage. Het netwerk is
moeilijker in stand te houden, de ingangen bij NGO’s / overheid zijn minder makkelijk
toegankelijk. Aantrekkelijke mogelijkheden voor het opbouwen/onderhouden van
een netwerk op dit gebied staan niet meer tot beschikking.
Een "seed-money" instrument om leuke projecten en contacten op natuurgebied te
onderhouden verdwijnt daardoor.
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Over een tweetal landen werden nog specifieke opmerkingen gemaakt:
Roemenië
In een toetredend land als Roemenië dat nog zeer veel zaken op orde moet stellen op
natuurgebied, is dit een groot gemis. Zeker ook omdat Nederland de enige donor is
die een zo specifiek programma voor natuur heeft.
Oekraïne
Dan blijft er weinig over. Juist de kleinschaligheid van KNIP projecten is in een land als
Oekraïne waar weinig geld is een uitstekend middel om locale instanties (NGO’s) te
betrekken bij praktische en realistische natuur projecten. Men heeft hier weinig geld
dus kan men soms moeilijk om gaan met grote bedragen. Veel geld geven is
makkelijk, maar absoluut niet noodzakelijk. Het is juist de kunst ze het geld goed te
laten benutten, dus dan zijn kleinere bedragen realistischer. Misschien is de werklast
voor het LNV-bureau hoger, maar het geld wordt beter benut en verdwijnt niet in
zakken.
Overige opmerkingen
Op de vraag naar andere opmerkingen is als volgt gereageerd (soms zijn – om het
persoonlijke er in te houden - de letterlijke citaten van de LNV-raden overgenomen):
Het hangt zeer van het land en de inspanningen van de overheid af wat voor
soort projecten wordt ingediend. Voor het Ministerie van LNV in Den Haag
kunnen projecten er soms mooi uitzien op papier, maar in de praktijk kunnen
projecten heel anders uitpakken dan projectvoorstellen. Daarom is het goed de
rol van het LNV-bureau centraal te houden. Tevens is het landenspecifiek welke
methode het beste gevolgd kan worden voor de selectie van de projecten.
In Centraal- en Oost-Europese landen waar voorkeursbehandelingen lange tijd de
norm waren, is het verstandig zoveel mogelijk openbaarheid en transparantie te
geven aan het programma en te voorkomen dat dezelfde organisaties steeds
terugkomen voor financiering, al dan niet in dezelfde vorm.
Vaak zijn er goede organisaties met zeer veel goede ideeën die na een jaar KNIP
met weer een enorm goed idee terugkomen. Er zijn vrijwel geen mogelijkheden
deze mensen door te verwijzen naar andere fondsen. Het MATRA-PIN programma
is vaak te groot en MATRA-KAP niet geschikt, of wordt niet toegekend i.v.m.
voorheen ontvangen KNIP-gelden. Andere donoren hebben vrijwel geen fondsen.
De vraag of het project spin-off heeft gehad is moeilijk meetbaar. We worden
niet altijd op de hoogte gehouden na afloop van een project, hoewel wel vaak
wordt aangegeven dat er spin-off zal zijn. De projecten zijn vaak opgesteld met
een einddatum, maar dat wil zeker niet zeggen dat er geen vervolg is.
In de post-accessie periode inzetten op uitwisseling en overdracht van expertise
opbouw Natuur.
Veruit de meeste ingediende projectvoorstellen zijn gericht op B1:
gebiedsbescherming en beheer ecosystemen, met name wetlands, kustzones en
bossen.
Overige thema’s zijn misschien voor KNIP een “bridge to far”. Bovendien zijn dit
ook niet echt thema’s welke als lokaal initiatief / met lokale participatie naar
boven komen drijven.
Nieuwe richtlijnen voor MATRA/KAP en KNIP, waar de ambassade strikt op toetst,
helpen wat dat betreft ook niet echt mee. Er wordt wel heel sterk met een
MATRA/KAP oog naar gekeken. Er bestaan notoire “KNIP-steun-trekkers”. Daar is
het niet voor bedoeld.
Er is behoefte aan een centrale instructie dat een organisatie/NGO slechts één
keer in de zoveel jaar in aanmerking komt voor een eenmalige ondersteuning uit
KNIP fondsen. Bijvoorbeeld: in principe een keer in de drie jaar.
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De projecten, volgens de LNV-raden

3.1

De vragen

In dit deel wordt beschreven hoe volgens de LNV-raden de projecten tot stand zijn
gekomen en zijn uitgevoerd. De volgende vragen vormden hierbij de leidraad:
Land.
Invuller van de enquête.
Titel van het KNIP-project.
Jaar van toekenning project.
Jaar van uitvoering project.
Toegezegd budget.
Definitief bedrag (uitbetaald).
Beneficiant.
Doel van het project.
Wanneer is het project gereed gekomen?
Is naar uw mening het gestelde doel bereikt?
Welke producten zijn opgeleverd?
Hoe heeft het project bijgedragen aan de natuurbescherming?
Heeft dit project een doorwerking of voorbeeldwerking (spin-off)?
Hebben er problemen gespeeld tijdens de uitvoering van dit KNIP-project?

3.2

De antwoorden

Hieronder worden de antwoorden van de LNV-raden inzake de projecten samengevat.
Type projecten
De 142 projecten zijn heel grofweg als volgt onder te verdelen.
soorten (met name vogels, verder vleermuizen, planten, insecten)
educatieve projecten (folders, boekjes, etc.)
cursussen en seminars (deelname, w.o. de Wetlandcursus van RIZA)
beheer en beheersplanning
landbouw
monitoring
natuurontwikkeling
handhaving
parkbeheer
toerisme
participatie
bouwwerkjes
ecologische netwerken
projectvoorstellen
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31
29
17
13
10
10
9
8
5
3
3
2
1
1
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Er is één project gemeld, dat niet is gehonoreerd. Dit project (in Turkije, tarwe) is
verder niet in de analyse betrokken.
De projecten in de geselecteerde landen
De KNIP-analyse heeft betrekking 142 projecten in 18 landen, volgens onderstaande
verdeling (2000, 2001, 2002. Cursief de landen die formeel niet tot de lijst van landen
behoren, die in het Actieplan zijn genoemd.
Armenië
2
Azerbeidjaan
1
Bulgarije
4
Estland
4
Georgië
5
Hongarije
7
Litouwen
4
Letland
3
Oekraïne
33
Oezbekistan
1
Polen
10
Roemenië
11
Rusland
15
Slovenië
3
Slowakije
13
Tsjechië
11
Turkije
12
Turkmenistan
3
Deze lijst is niet helemaal uitputtend, omdat niet alle posten een complete lijst van
projecten kon overleggen (oorzaak: archivering die niet altijd goed toegankelijk was,
maar ook (recente) personeelswisseling). Wel kan worden vastgesteld, dat verreweg
de meeste projecten in de groslijst zijn opgenomen, zodat inhoudelijk gezien een
goede analyse mogelijk is.
De beschreven
1999
2000
2001
2002
2003

142 goedgekeurde projecten zijn aangevraagd in de jaren:
2 projecten
39 projecten
40 projecten
60 projecten
1 project

De totale uitgaven bedroegen € 645.213, met een gemiddeld bedrag van € 4.543
(minimum € 344, max. € 21.713). Dit is gemiddeld circa € 200.000 per jaar.
Verdeling van het geld over de projecten:
Euro
344 – 1.000
Euro
1.000 – 2.500
Euro
2.500 – 5.000
Euro
5.000 – 10.000
Euro
10.000 – 25.000

9
34
44
53
2

projecten
projecten
projecten
projecten
projecten

Beneficianten
De verdeling van de projecten over de verschillende organisaties is als volgt:
Particuliere organisaties (NGO’s)
17
Overheidsorganisaties
116
Wetenschappelijke instituten
14
Consultants
3
Sommige projecten hebben meerdere beneficianten, vandaar dat het totaal hoger
uitkomt dan het totaal van de projecten.
Is het gestelde doel bereikt?
De LNV-raden geven aan dat van de meeste projecten (ruim 90%) de doelen zijn
bereikt; slechts enkele projecten zijn mislukt.
Doel bereikt
130
Doel niet of slechts in beperkte mate bereikt
2
Project vervallen
2
Projecten lopen nog
5
Resultaten onbekend
3
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Welke producten opgeleverd?
De KNIP-projecten zijn qua eindproducten zeer variabel en uiteenlopend. Het
onderstaande lijstje geeft inzicht in het soort projecten dat is uitgevoerd.
Er is in totaal voor 71 van de 142 projecten, volgens opgave van de LNV-raden een
verslag ingediend. Bovendien zijn de volgende concrete producten benoemd:
1. Inrichting van natuurgebieden
11
2. Bescherming en beheer van natuurgebieden
10
3. Folders met informatie over natuur en milieu
22
4. Boekjes met informatie over natuur en milieu
10
5. Educatieve of voorlichtingsactiviteiten
12
6. Brochures met informatie over natuur en milieu
7
7. Cd-rom, video of over natuur- en milieuonderwerpen
8
8. Volgen cursussen, seminars en het houden van trainingen
4
9. Websites
4
10. Het vervaardigen van kaartmateriaal (incl. GIS)
2
11. Acties gericht op het betrekken van de media
2
12. Participatie en samenwerking
5
13. Elektronische bulletins
1
Er is in 14 gevallen geen concreet product benoemd. Dit heeft te maken met het niet
doorgaan van projecten (2x), maar ook omdat de bijdrage niet gericht was op een
concreet product (bijvoorbeeld bijwonen cursus of seminar), terwijl er geen verslag is
ingeleverd.
Bijdrage aan de doelen van het Actieplan Midden- en Oost-Europa
De doelen van het Actieplan natuurbeheer Midden- en Oost-Europa zijn als volgt
samen te vatten.
A. Beleidsontwikkeling en -implementatie biodiversiteit
1. stimulering biodiversiteitstrategieën en ecologische netwerken; Pan-Europees
Ecologisch Netwerk; uitvoering nationale actieplannen; integratie
natuurbeheer in ander beleid;
2. partnership in natuurbeheer: samenwerking met andere overheden en NGO’s,
particuliere natuurorganisaties, onderzoek en bedrijfsleven; bevorderen
maatschappelijke participatie; versterken financiering.
B. Concrete gebiedsbescherming en beheer
1. gebiedsbescherming en beheer ecosystemen, met name wetlands, kustzones
en bossen;.
2. bescherming trekvogelroutes; uitwisseling expertise t.a.v. natuurlijke
ecosystemen;
3. bevorderen duurzame relatie tussen landbouw – natuurbeheer.
In onderstaande tabel is de inschatting van de LNV-raden weergegeven hoe de
onderscheiden KNIP-projecten binnen deze doelen vallen.
Er is door de LNV-raden van 38 projecten gezegd, dat deze – zonder specificatie –
vallen binnen de doelen van het actieplan. Voor 25 projecten is deze inschatting niet
gemaakt, hetgeen niet wil zeggen dat zij niet vallen onder de doelen van het
actieplan. De overige 79 projecten, waarvan de doelen wel zijn gespecificeerd zijn als
volgt onder te verdelen. Ook hier kan het totaal hoger uitkomen dan het totale aantal
projecten van 142.
Indeling volgens de LNV-raden
A.1 biodiversiteitstrategieën en ecologische netwerken c.a.
A.2 partnership in natuurbeheer, maatschappelijke participatie
B.1 gebiedsbescherming en beheer ecosystemen
B.2 trekvogelroutes en natuurlijke ecosystemen
B.3 duurzame relatie tussen landbouw – natuurbeheer
Niet gespecificeerd
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30
40
6
7
38
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Het EC-LNV heeft getracht de 38 projecten, waarvan de doelen niet verder zijn
gespecificeerd alsnog toe te delen op basis van de ingevulde enquêteformulieren. Dit
leidde tot het volgende inzicht (hoewel wellicht een aantal keren een wat arbitraire
keuze is gemaakt):
Interpretatie overige projecten door het EC-LNV
A.2 partnership in natuurbeheer, maatschappelijke participatie
B.1 gebiedsbescherming en beheer ecosystemen
B.2 trekvogelroutes en natuurlijke ecosystemen
B.3 duurzame relatie tussen landbouw – natuurbeheer

10
39
7
3

Het totaal overziend kunnen de KNIP-projecten als volgt over de in het Actieplan
aangegeven doelen worden verdeeld:
A.1 biodiversiteitstrategieën en ecologische netwerken c.a.
11
A.2 partnership in natuurbeheer, maatschappelijke participatie
40
B.1 gebiedsbescherming en beheer ecosystemen
79
B.2 trekvogelroutes en natuurlijke ecosystemen
13
B.3 duurzame relatie tussen landbouw – natuurbeheer
10
Doorwerking of voorbeeldwerking (spin-off)
Een flink aantal van de projecten leidt, volgens de LNV-raden tot een zekere mate van
doorwerking, van spin-off. De stand ziet er als volgt uit.
Doorwerking en spin-off
Onbekend, niet ingevuld
Geen doorwerking of spin-off
Vervallen projecten

64
50
24
2

In bijlage 3 is een bloemlezing gegeven van de wijze waarop doorwerking is te
verwachten.
Problemen tijdens uitvoering?
Er zijn wel wat (in totaal in 22 van de 142 projecten), maar niet veel ernstige
problemen geweest bij de uitvoering. In bijlage 4 zijn de opmerkingen van het LNVbureau weergegeven. De problemen lagen vooral op het vlak van de (financiële)
verslaglegging, die onder de maat of te laat was; het weer speelde parten bij de
uitvoering van projecten in de moeilijkere klimaatsgebieden. Voorst werden er
wijzigingen in het project aangebracht, zonder overleg met de LNV-raad, en er zijn
een paar problemen geweest met projectleiders. Vrijwel alle problemen zijn opgelost,
hetgeen niet betekent dat dit geen extra administratieve last is voor de mensen op de
posten.
Een tweetal projecten kon niet worden gerealiseerd.

18
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4

Analyse door het EC-LNV

Hierboven is antwoord gegeven hoe de LNV-raden de volgende vragen, die zijn
gesteld in het enquêteformulier hebben beantwoord:
wat is de mening van de LNV-raad over KNIP (algemeen deel)
welke KNIP-projecten zijn in de jaren 2000, 2001 en 2002 gestart en uitgevoerd
(de projecten)
Hieronder wordt door het EC-LNV een nadere beschouwing gegeven over deze twee
onderwerpen.

4.1

Analyse EC-LNV; algemeen deel

Als de bovenstaande meningen van de LNV-raden nader worden beschouwd dan valt
het volgende op:
Betrokkenheid LNV-raden
•
De LNV-raden voelen zich betrokken bij dit onderdeel van hun werk. De respons
op de enquête is 100% en zij vinden unaniem, dat KNIP hen helpt bij de uitvoering
van hun “natuurtaak”. Als de KNIP-subsidie zou verdwijnen, dan zou hun taak,
wat dit aspect betreft moeilijker worden en zou het moeilijker zijn contacten te
leggen en te onderhouden. Zij zien het nut in van het ter beschikking kunnen
stellen van de relatief kleine bedragen, die van belang zijn, voor zowel de
kleinere organisaties (vaak NGO’s), als ook voor een start van toekomstige
grotere projecten.
Administratieve aspecten
•
De administratieve last blijkt volgens een aantal LNV-raden vrij groot te zijn. Er
worden suggesties aangedragen voor vereenvoudiging, zoals het opstellen van
een beoordelingsmemorandum, dan wel een praktische handleiding, waarin een
duidelijke procedure wordt afgesproken. Dit vraagt bij een eventueel vervolg van
KNIP nadere aandacht.
•
Het opzetten van een centrale database, bevattende een gering aantal, doch
relevante gegevens is praktisch goed uitvoerbaar en zou kunnen worden
gekoppeld aan de database, die thans wordt ingevuld voor andere internationale
projecten (PROFORIS).
•
De controle en monitoring kan beter, de wijze waarop verdient nadere uitwerking
(zo praktisch mogelijk, het gaat immers om erg weinig geld). De monitoring moet
echter wel in verhouding staan met de hoogte van de bijdragen (vaak gering) en
rekening houden met het controlewerk, dat elders wordt gedaan (bijvoorbeeld bij
BZ/DGIS).
Overleg en ondersteuning
•
Er blijkt weinig overleg te zijn tussen de verschillende posten over KNIP; het
verdient wellicht aanbeveling, bijvoorbeeld tijdens één van de aanstaande
Attachéweken hierop een keer plenair terug te komen
•
Er blijkt uit de reacties van de LNV-raden, naast een lokale ondersteuning een
zekere behoefte aan ondersteuning vanuit DN en/of het Expertisecentrum LNV.
Dit vraagt nadere uitwerking.
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•

•

Ook kan de suggestie van een LNV-raad nader worden onderzocht de voorselectie
te laten plaats vinden door een andere organisatie, zoals via UNDP / GEF. Dit is
naar de mening van het EC-LNV echter sterk afhankelijk van de kwaliteit van de
UNDP-posten, die wellicht veel te “zwaar” zijn voor dit soort kleine projectjes.
De opmerking, dat er inhoudelijk gezien vanuit “Den Haag” te weinig
terugkoppeling zou zijn over de resultaten en producten behoeft is eveneens een
aandachtspunt voor de toekomst (communicatie).

Accenten bij de keuze van projecten en doorwerking
•
Ruimte voor eigen invulling per land wordt wenselijk genoemd, aangezien de
landen nogal verschillen. KNIP zou overigens goed kunnen worden gebruikt als
voorinvestering voor MATRA projecten: "seed-money".
•
Er zijn door de LNV-raden een paar praktische suggesties gedaan om de
doorwerking van de projecten een impuls te geven, bijvoorbeeld door contact te
onderhouden met de verschillende organisaties en af en toe navraag te doen. Dit
is een goed idee; de resultaten hiervan zouden dan kunnen worden gevolgd,
bijvoorbeeld door deze op te nemen in de hierboven genoemde database.

4.2

Analyse door EC-LNV; de projecten

Wat betreft de projecten zal worden ingegaan op de inhoud, de administratie, de
doorwerking en de problemen bij de uitvoering.
4.2.1
Landen
Er zijn in 18 landen projecten uitgevoerd. Dit is een goede dekking, hoewel het aantal
projecten per land erg uiteen loopt (van 1 tot 33), waarbij Oekraïne, Rusland,
Slowakije, Turkije, Roemenië en Tsjechië de aanvoerders zijn. In Belarus zijn, als enig
land van de lijst van landen die voor KNIP in aanmerking komen, geen projecten
uitgevoerd.
Vastgesteld kan worden dat de projecten inhoudelijk goed passen bij de
uitgangspunten van het Actieplan Midden- en Oost-Europa.
Van de 142 projecten zijn er 12 (8%) toegekend in de landen buiten de kaders van het
Actieplan, en 130 daarbinnen.
Als de landen als Polen, Hongarije, Slovenië en Tsjechië als de “rijkere” landen worden
bezien en de overige landen als de armere kan worden vastgesteld, dat 78% van de
projecten bij de laatste categorie terecht gekomen zijn en slechts 22% bij de rijkere
Midden-Europese landen. Dit is goed in overeenstemming met de uitgangspunten van
het Actieplan.
4.2.2
De doelen van het Actieplan
Op basis van een globale beoordeling kan worden vastgesteld, dat de onderscheiden
projecten redelijk over de twee hoofddoelen van het Actieplan zijn verdeeld. De
projecten hebben 51 keer betrekking op het doel: “Beleidsontwikkeling en implementatie biodiversiteit” (A) en 102 keer op het doel “Concrete
gebiedsbescherming en beheer” (B). Verschillende projecten kunnen betrekking
hebben op meerdere doelen. Er is overigens niet gekeken naar een mogelijke
verdeling over de 28 “gewenste acties” die hiervan zijn afgeleid.
Concrete projecten, gericht op inrichting en beheer, en participatie scoren hoger dan
de andere thema’s, die vaak wat abstracter (beleidsontwikkeling), grootschaliger
(trekvogelroutes) en specifieker (landbouw-natuur) zijn.
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4.2.3
Doorwerking en effecten
Het valt op dat de LNV-raden vaak hebben kunnen aangeven, dat de projecten nuttig
zijn. Het EC-LNV deelt deze conclusie. De lange lijst van resultaten, die als bloemlezing
in bijlage 3 is opgenomen bewijst dit.. Er zijn bijna 100 (98) concrete producten
benoemd; zeer uiteenlopende projecten van inrichting en beheer tot boekjes en
brochures. Een fors aantal van de projecten is niet te vangen in een concreet product.
In de meeste gevallen is verantwoording afgelegd in de vorm van een verslag. In 14
gevallen is geen product of verslag opgeleverd. Dit wordt als een gemis gezien; bij
een eventueel vervolg op KNIP dient een eindverslag verplicht te worden gesteld.
Voor een gemiddeld bedrag van euro 4500 per project heeft er in 18 landen 142 keer
een ondersteuning plaats gehad, die steeds heeft geleid tot contacten tussen de
Nederlandse ambassade en bij het natuurbeheer betrokken organisaties in Middenen Oost-Europa. En dit steeds met een eigen “drive” om een steentje bij te dragen aan
de verbetering van de natuurbescherming en het beheer in die landen. Dit betekent
dat voor relatief geringe bedragen heel wat projecten in een groot aantal landen
konden worden gedaan.
Aangezien door het EC-LNV verder geen onderzoek is gedaan naar de kwaliteit van de
producten kunnen verder geen inhoudelijke conclusies worden getrokken.
4.2.4
Criteria voor uitvoering projecten en verdeling middelen
Bij de uitvoering van het Actieplan wordt voorrang gegeven aan projecten, die
voldoen aan een aantal nader genoemde kenmerken. Hieronder wordt bezien in
hoeverre dit het geval is.

1
2
3
4
5
6

7
8
9

Prioritaire projecten Actieplan
activiteiten die naar verwachting tot blijvende
resultaten leiden c.q. deel uitmaken van een
structurele aanpak
activiteiten die bijdragen aan versterking van
de institutionele natuurbeheerstructuur, zowel
NGO als overheid
activiteiten met een brede bestuurlijke steun in
de ontvangende regio
activiteiten die bijdragen aan breed gedragen
beleidsontwikkeling
activiteiten die toetsbaar en concreet “in het
veld” bijdragen aan duurzame bescherming en
beheer van natuur, bos en landschap
activiteiten die maximaal ten goede komen aan
het ontvangende land, en daarbij tevens
rekening houden met de inbreng en belangen
van Nederland.
activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen
van het MATRA-programma van de
Nederlandse regering
in accessielanden dienen projecten te stroken
met het EU-(toetredings)beleid
activiteiten die multidisciplinaire,
sectoroverstijgende samenwerking bevorderen

Conclusie EC-LNV
Wordt aan voldaan.
Er zijn veel NGO’s betrokken bij de projecten.
Ja, binnen de beperktheid van de projecten
zelf.
N.v.t., de projecten zijn hiervoor te beperkt van
omvang.
Ja, alle projecten hebben in zekere mate met
“het veld” te maken.
Alle projecten worden door de mensen in de
landen zelf uitgevoerd. De inbreng vanuit
Nederland is geringer, maar dat is gelet op de
beperktheid van de projecten redelijk.
Ja, voldoet goed.
Geen strijdigheden aangetroffen.
In beperkte mate en voorzover mogelijk binnen
het karakter en schaal van de projecten. Er is
zeker sprake van een samenwerking met
Nederland, via de LNV-raden.

Bij de uiteindelijke inzet van middelen over de verschillende beleidsprogramma’s en
thema’s spelen naast bovengenoemde criteria ook de volgende aspecten een rol:
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1

2
3

Overige aspecten Actieplan
het kostenniveau van de activiteiten; veel
belang wordt gehecht aan concrete
gebiedsbeschermingsmaatregelen, maar deze
hebben een veel hoger prijsniveau dan b.v.
expertise uitwisseling;
de urgentie en de prioriteiten / wensen van de
betrokken landen;
een redelijk evenwichtige verdeling van de
middelen over de diverse landen en thema’s

Conclusie EC-LNV
De kosten van de projecten zijn in het
algemeen laag, vanwege de kleinschaligheid
van de projecten.
De projecten zijn geheel vraaggestuurd.
Uit de analyse hierboven blijkt dat er een
redelijke tot goede verdeling is over de landen
en thema’s.

4.2.5
Problemen bij de uitvoering
Er zijn een aantal problemen gesignaleerd bij de uitvoering. Deze zijn echter allemaal
opgelost. Van een tweetal projecten diende de oorspronkelijke toezegging te worden
ingetrokken. Indien daartoe aanleiding bestond is het geld teruggevorderd.

4.3

Waar verder geen onderzoek naar is gedaan

Gelet op de beperktheid van dit onderzoek zijn een aantal vragen niet in de
onderzoeksvraag betrokken. Dit zijn de volgende.
4.3.1
Toekenning budgetten en toetsing voorstellen
Jaarlijks wordt binnen het PIN-MATRA-budget vastgesteld welk bedrag voor KNIP
beschikbaar kan worden gesteld. De LNV-raden kunnen op verzoek van LNV-DN ieder
jaar een lijstje met gewenste projecten indienen. Op grond van dit lijstje met
projecten wordt een budget per land toegekend.
Er bestaan geen vaste afspraken t.a.v. inhoudelijke toetsing van de KNIP-projecten. De
resultaten worden getoetst door de LNV-raad, in sommige gevallen met advies van DN
of EC-LNV.
Naar deze relatie is verder geen onderzoek gedaan.
4.3.2
Besteding budgetten
Evenmin is onderzoek gedaan naar de vraag of de beschikbaar gestelde budgetten
zijn uitgeput, evenmin naar de vraag in welke mate door de hiervoor in aanmerking
komende organisaties een beroep op deze financiële ondersteuning wordt gedaan.
Ook is niet nagegaan of, en zo ja wat voor soort projecten zijn afgewezen.
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5

Slotconclusies

Het EC-LNV is verzocht op de volgende vragen een antwoord te vinden:
•
Welke KNIP-projecten zijn in de jaren 2000, 2001 en 2002 gestart en uitgevoerd:
- wat waren de kosten?
- in welke landen?
- wie was de beneficiant?
- wat was het doel?
- wat is het concrete resultaat?
- welke problemen zijn ondervonden om de gestelde doelen te bereiken?
•
Wat is de mening van de LNV-raad over KNIP:
- als instrument (effectiviteit, efficiency)?
- wat zou er kunnen worden verbeterd?
Deze vragen zijn in het voorgaande uitgebreid behandeld. In dit laatste hoofdstuk
wordt nog op een paar punten in concluderende zin teruggekomen.
De conclusie van het EC-LNV is, dat – op basis van de analyse van 142 projecten - zeer
concrete dingen zijn gedaan, die hebben geleid tot een stimulans van een groot
aantal organisaties, die vaak onder nog steeds moeilijke omstandigheden moeten
werken.
De LNV-raden voelen zich betrokken bij het onderwerp en bij de organisaties die in
Midden- en Oost-Europa proberen iets van de grond te tillen t.a.v. het natuurbehoud.
We stellen vast dat het zeker de moeite waard is in een of andere vorm het
instrument van de Kleine Natuur Initiatieven Projecten (KNIP) voort te laten bestaan
om de relatie tussen de LNV-posten en de lokale organisaties te laten voortbestaan en
wellicht zelfs wat te intensiveren, als “seed money” voor toekomstige projecten of
gewoon om startende of zich ontwikkelende organisaties een stapje verder te helpen.
De opmerkingen van de LNV-raden, zie hiervoor de bijlagen 5, 6 en 7 kunnen leiden
tot verbering van het proces.
Het EC-LNV is er voorstander van dat de posten zich vooral richten op de “nieuwe
buren” en de resterende pre-accessielanden, maar toch ook de andere Midden- en
Oost-Europese landen niet te vergeten.
De accenten hierbij zouden aan de orde moeten komen bij de evaluatie van het
Actieplan Natuurbeheer Midden- en Oost-Europa. Hierna zouden dan ook de
aangedragen verbeterpunten en oplossingen voor de geconstateerde knelpunten
verder kunnen worden uitgewerkt.
De toegankelijkheid van dit instrument voor de verschillende organisaties in de
ambtsgebieden van de respectievelijke LNV-raden vraagt nog aandacht. Moet worden
gestreefd naar een “eerlijke” verdeling over de organisaties, of wordt het KNIP-geld
ingezet voor de beste projecten, los van de vraag wie de indiener is? Hierbij speelt
mee hoe er wordt “geadverteerd” en hoe er met de verschillende partijen (overheid
en niet-overheid) wordt samengewerkt. Hiervoor zijn allerlei praktische en simpele
uitwerkingen te bedenken.
Voorts blijkt dat de financiële afwikkeling en de procedures een toenemende last aan
het worden is. Dit vraagt bij een eventueel vervolg nadere aandacht.
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Bijlage 1 Enquête KNIP 2000 - 2002

De enquête bestaat uit twee delen:
•
een beschrijving van de projecten afzonderlijk;
•
een algemeen oordeel, dat slechts eenmaal per ambtgebied behoeft te worden
ingevuld.
Fiches per project - Voor de KNIP projecten in de jaren 2000, 2001 en 2002 in het
ambtsgebied
Land
Invuller van de enquête
Titel van het KNIP-project
Jaar van toekenning project
Jaar van uitvoering project
Toegezegd budget
Definitief bedrag (uitbetaald)
Beneficiant

Doel van het project
Wanneer is het project gereed gekomen?
Is naar uw mening het gestelde doel bereikt?
Welke producten zijn opgeleverd?

Hoe heeft het project bijgedragen aan de
natuurbescherming?
Heeft dit project een doorwerking of
voorbeeldwerking (spin-off)?
Hebben er problemen gespeeld tijdens de uitvoering
van dit KNIP-project?
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1999, 2000, 2001, 2002
2000, 2001, 2002, 2003
guldens / euro
guldens / euro
•
overheid
•
NGO
•
wetenschappelijk instituut
•
anders:

ja / nee, waarom niet?
§
boekje, oplage:
§
folder, oplage:
§
poster, oplage:
§
verslag (seminar, reis)
§
anders:
•
•
•
•

ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee

nee, dit project is als een eenmalige
activiteit te beschouwen
ja, omdat
nee
ja, te weten
• institutioneel:
• logistiek:
• inhoudelijk :
• anders:
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Algemene vragen (1 fiche per ambtsgebied)
Op welk(e) land(en) heeft dit fiche betrekking?
Hoe worden in uw ambtsgebied de projectvoorstellen •
via een tender
ingediend?
•
doorlopend
•
anders:
In welke taal worden de voorstellen ingediend?
•
nationale taal
•
Engels
•
beide
Hoe worden in uw ambtsgebied de projectvoorstellen •
alleen door LNV-raad
getoetst?
•
met advies van DN, resp. EC-LNV
•
met behulp van lokaal advies
•
anders:
Heeft u behoefte aan ondersteuning bij de
beoordeling van de projecten?
Heeft u met uw collega’s van tijd tot tijd overleg over •
regelmatig
KNIP?
•
soms
•
nooit
Vindt u KNIP als instrument efficiënt?
Toelichting:
Vindt u KNIP als instrument effectief?
Toelichting:
Heeft u suggesties voor verbetering?
Bijvoorbeeld t.a.v.:
• procedures
• ondersteuning door directie
Natuurbeheer
• ondersteuning door Expertisecentrum
LNV
• monitoring
• coördinatie op de ambassade
• doorwerking
• feedback van de resultaten
• anders:
Als KNIP zou worden opgeheven, wat heeft dat voor
betekenis voor de invulling van uw “natuur”-taken?
Heeft nog andere opmerkingen?
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Bijlage 2 Actieplan Natuurbeheer Midden- en
Oost-Europa KNIP

In deze bijlage worden enige achtergronden geschetst inzake de KNIP-projecten.
Hierbij is gebruik gemaakt van de teksten van het Actieplan Natuurbeheer Midden- en
Oost-Europa.
De thema’s
De thema’s van het Actieplan Natuurbeheer Midden- en Oost-Europa zijn de volgende:
A. Beleidsontwikkeling en -implementatie biodiversiteit
Met als thema’s:
1 stimulering biodiversiteitstrategieën en ecologische netwerken; Pan-Europees
Ecologisch Netwerk; uitvoering nationale actieplannen; integratie
natuurbeheer in ander beleid;
2 partnership in natuurbeheer: samenwerking met andere overheden en NGO’s,
particuliere natuurorganisaties, onderzoek en bedrijfsleven; bevorderen
maatschappelijke participatie; versterken financiering.
B. Concrete gebiedsbescherming en beheer
Met als thema’s:
1. gebiedsbescherming en beheer ecosystemen, met name wetlands, kustzones
en bossen;.
2. bescherming trekvogelroutes; uitwisseling expertise t.a.v. natuurlijke
ecosystemen;
3. bevorderen duurzame relatie tussen landbouw – natuurbeheer.
Deze thema’s zijn in het actieplan uitgewerkt in een 28-tal “gewenste acties”.
Het actieplan betreft de volgende landen: Estland, Letland, Litouwen, Rusland,
Belarus, Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Oekraïne, Roemenië, Bulgarije, Kroatië,
Slovenië en Turkije (en vanaf 2003 Servië en Montenegro).
Criteria voor uitvoering projecten en verdeling middelen
Bij de uitvoering van het Actieplan wordt voorrang gegeven aan projecten, die
voldoen aan de volgende kenmerken:
•
activiteiten die naar verwachting tot blijvende resultaten leiden c.q. deel
uitmaken van een structurele aanpak;
•
activiteiten die bijdragen aan versterking van de institutionele
natuurbeheerstructuur, zowel NGO als overheid;
•
activiteiten met een brede bestuurlijke steun in de ontvangende regio;
•
activiteiten die bijdragen aan breed gedragen beleidsontwikkeling;
•
activiteiten die toetsbaar en concreet “in het veld” bijdragen aan duurzame
bescherming en beheer van natuur, bos en landschap;
•
activiteiten die maximaal ten goede komen aan het ontvangende land, en daarbij
tevens rekening houden met de inbreng en belangen van Nederland.
•
activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van het MATRA-programma van
de Nederlandse regering;
•
in accessielanden dienen projecten te stroken met het EU-(toetredings)beleid.
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Bij de uiteindelijke inzet van middelen over de verschillende beleidsprogramma’s en
thema’s spelen naast bovengenoemde criteria ook de volgende aspecten een rol:
•
activiteiten die multidisciplinaire, sectoroverstijgende samenwerking bevorderen;
•
het kostenniveau van de activiteiten; veel belang wordt gehecht aan concrete
gebiedsbeschermingsmaatregelen, maar deze hebben een veel hoger prijsniveau
dan b.v. expertise uitwisseling;
•
de urgentie en de prioriteiten / wensen van de betrokken landen;
•
een redelijk evenwichtige verdeling van de middelen over de diverse landen en
thema’s.
Vooral bij verzoeken voor ondersteuning van uitvoerende natuurbeheers-, behoudsof -herstelprojecten zal kritisch worden gekeken naar de financiële noodzaak en het
Europese belang. De PIN-Matra-middelen zijn te beperkt en Oost-Europa is te groot
om op grote schaal uitvoerende projecten te kunnen bekostigen. De prioriteit ligt
daarom bij gebieden van uitzonderlijk belang en/of projecten met een demonstratieof innovatiekarakter, waarbij voorrang wordt gegeven aan de armste landen in de
regio. Voorts zal worden getoetst in hoeverre de aanvragende organisatie
redelijkerwijs in staat mag worden geacht uit eigen middelen of van derden (deel)
financiering voor het betreffende project te verkrijgen.
Toetsingscriteria
Jaarlijks wordt binnen het PIN-MATRA-budget vastgesteld welk bedrag voor KNIP
beschikbaar kan worden gesteld. De LNV-raden kunnen op verzoek van LNV-DN ieder
jaar een lijstje met gewenste projecten indienen. Op grond van dit lijstje met
projecten wordt een budget per land toegekend.
Er bestaan geen vaste afspraken t.a.v. inhoudelijke toetsing van de KNIP-projecten. De
resultaten worden getoetst door de LNV-raad, in sommige gevallen met advies van DN
of EC-LNV.
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Bijlage 3 Doorwerking of voorbeeldwerking
(spin-off)

Hieronder wordt een bloemlezing gegeven van de door de LNV-raden gegeven
voorbeelden van doorwerking en spin-off.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

Aanpak vormen van een “rivier-coalitie” op locaal niveau succesvol
gebleken. Andere NGO’s, zowel in SK als aangrenzende landen hebben al
interesse getoond voor deze aanpak.
Andere parken maken nu ook dergelijke plannen
Bescherming vogels tijdens broedseizoen alsmede verbeteren condities
om te broeden (herstel nesten, nestkasten)
Beter inzicht in oorzaken uitval jonge populatie Golden Eagle waardoor
een aantal preventieve maatregelen kunnen worden / zijn genomen.
Deelname cursus heeft geleid tot rapport over Wise-use and Sustainable
Management of Wetland habitats in Slovakia t.b.v. Slowaakse
Natuurbeschermings Agency
Internationalisering van Poolse natuurbescherming en natuurbeleid.
Verbetering samenwerking in de regio waardoor een effectievere inzet
van middelen kon worden bereikt.
Enige NGO in Turkmenistan die gegevens omtrent watervogels kan
leveren. Dhr. Rustamov is een oud contact van het LNV-bureau en
onderhoud zijn internationale netwerk ook via internationale seminars,
conferenties.
Financiering van een veel groter project door UNDP
Grotere betrokkenheid NGO’s bij voorbereiding Tsjechië op toetreding tot
de EU op natuurgebied
Grotere bewustwording inzake bescherming grote roofdieren in de West
Karpaten alsmede overleg/samenwerking diverse stakeholders,
inclusiefjagers.
Het beschermde gebied wordt wellicht opgenomen in de Natura-2000
voorstellen alsmede uitgebreid. Locale bevolking beter geïnformeerd over
het belang/nut van bescherming van het gebied.
In het rapport werd het volgende gemeld: “Public Council of the Ministry
of Environment adopted a decision about support of the Bakhmat iniative
on organization of national campaign Anti-Burning 2003 next year. In
2003 the 3rd Conference of all-Ukrainian Environmental Community this
decision will be supported and adopted”.
Informatie en bewustwording m.b.t. implementatie Natura 2000,
stimulering samenwerking diverse stakeholders m.b.t. implementatie
Natura 2000
Informatieverzameling omtrent kwaliteit/toestand van belangrijke
wetlands (waterfowl als indicator), informatie beschikbaar over omvang
en locatie sterfte vogels door elektriciteitsdraden, conservering
belangrijke broedplaatsen in Trencin regio
Meer involvement boeren bij natuurbeheer
Meer soortgelijke activiteiten; PIN-MATRA-project 2003
Beter besef van het belang van migratie routes/ ecologische netwerken
Het materiaal wordt permanent gebruikt bij de natuurvoorlichting in het
centrum.
Meer activiteit leden NGO + netwerken
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
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Naderhand verdere maatregelen zijn genomen ter bescherming van de
natuur
Relevante input voor Sloveense aanwijzing SPA's op basis van
gedocumenteerde IBA's:
Verdere acties zijn genomen voor het verhogen van de natuurwaarden
van het park
Verdere grootschaliger herinrichting
Beïnvloeding van de festivalorganisatoren die ook in de toekomst met
nieuwe criteria zullen moeten werken. Ook zijn door de bijdrage uit KNIP
andere donoren over de brug gekomen met kleine bedragen.
Beter bescherming van wetlands in de lower Silesia regio in het algemeen
met kraanvogels voorbeeldwerking.
Bevordering van maatschappelijke participatie
Kennisuitwisseling tussen landen in de regio en daarmee tot een betere
regionale afstemming van bescherming trekvogels
Veel media-aandacht waarbij dit project duidelijk als voorbeeld voor
andere, kleinschalige herstelprojecten is gepresenteerd. De organisatie
heeft voor de uitvoering de Romanian Heritage Award gewonnen en
daarmee een geldprijs waarmee aan een ander in verval geraakt
mineraalbad gewerkt zal worden. Uiteindelijk zal de hele regio, waar zich
vele tientallen minerale bronnen bevinden, profijt trekken uit het herstel
van deze baden.
Ook het locale bestuur van de stad heeft een bijdrage geleverd aan het
project
Project heeft een bijdrage geleverd aan implementatie vogelrichtlijn door
Tsjechië – specifiek voor de Corncrake
Publieke bewustwording en verbeterde samenwerking met
overheidsinstanties op gebied van bescherming beschermde vogels
Versterken (inhoudelijke kennis) locale NGO, van belang voor activiteiten
van deze NGO op dit gebied
Voorlichting en bewustwording rol organische landbouw in relatie tot
natuurbeheer/biodiversiteit.
Waardevolle informatie t.b.v. river restaurations voor een veel breder
publiek (NGO’s, (semi)overheid, waterschappen etc) toegankelijk.
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Bijlage 4 Gesignaleerde problemen tijdens
uitvoering

Er zijn tijdens de uitvoering door de LNV-raden een (beperkt aantal
probleempunten gesignaleerd. Hieronder volgt een bloemlezing.
1.
Door weersomstandigheden is de uiteindelijke opening van de trail
vertraagd.
2.
Financiële verantwoording werd pas na lang aandringen (2jaar!!)
afgelegd, ondanks bemoeienis van een Nederlander via wie het LNVbureau het voorstel kreeg.
3.
Het bleek uiteindelijk onmogelijk om de windmolen op de Taimyr te
plaatsen.
4.
Het leerboekje nog niet ontvangen.
5.
Ja, helaas werd het project steeds niet afgerond en daarom uiteindelijk
het resterende bedrag teruggevraagd.
6.
Afronding van financieel rapport ging moeizaam.
7.
Financiële rapport was aanvankelijk onvoldoende, later in orde.
8.
Logistiek: vertraging in aanschaf van equipement door problemen
leverancier, positief: NGO heeft ondertussen van een andere donor geld
ontvangen om digitale camera aan te schaffen, en kan zo dit materiaal
ook gebruiken voor ons project.
9.
Tijdens de uitvoering is een van de medewerkers zeer ernstig ziek
geworden, waardoor grote problemen ontstonden voor de afronding van
het project. Door het toekennen van extra tijd is het project alsnog
afgerond.
10.
De organisatie heeft een aantal budgetonderdelen gewijzigd zonder
hiervoor toestemming te vragen. Dit heeft de uitbetaling van de tweede
tranche vertraagd.
11.
Met projecten als deze in de openlucht hangen de expedities af van
weersomstandigheden. Er mogen nooit gevaarlijke situaties ontstaan,
maar toch moet getracht worden zoveel mogelijk informatie en monsters
te verzamelen. De weersomstandigheden waren niet ideaal, dus heeft de
groep een aantal expedities waarbij in de grotten gekampeerd zou
worden aan moeten passen. Dit heeft echter geen invloed gehad op de
zeer positieve resultaten, noch op de financiële bijdrage.
12.
Monitoring is vanuit Moskou moeilijk tot onmogelijk, alleen op basis van
rapporten kan beoordeeld worden of het project goed uitgevoerd wordt.
Daarnaast kan deze monitoring niet vanuit LNV-bureau verricht worden
wegens ontbreken van kennis van dit vakgebied.
13.
Ontslag Projectleider.
14.
Project heeft enkele maanden vertraging opgelopen vanwege procedures
GEF/UNDP.
15.
Verantwoording naar ons was beneden de maat, ondoorzichtige
organisatiestructuur, met gevaar van vermenging van zakelijke, privébelangen en NGO-belangen.
16.
Vertraging binnen het project, verantwoording zal eind zomer 2003
plaatsvinden.
17.
vertraging van eindrapport door verkeerde berekening van de werklast.
18.
Was voor NGO eerste project en had veel sturing nodig met project en
vooral met rapporten.
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Bijlage 5

Suggesties voor verbetering

De LNV-raden droegen de volgende suggesties voor verbetring aan.
Database
Indien het programma wordt voortgezet, is het misschien een idee
een centrale database op te zetten met een gering aantal
gegevens, bijvoorbeeld een fiche per project met inhoud, budget,
looptijd en regio, dat bij verzoeken gewoon verstuurd kan worden
en waarvan bekend is waar deze bewaard worden.
Doorwerking

Doorwerking: na de afsluiting van het project voelen de
organisaties zich vaak een beetje vergeten. Het is altijd goed nog
eens te bellen, bijvoorbeeld een half jaar of jaar na dato, of als je in
de buurt bent op bezoek te gaan, zodat je kunt controleren of de
resultaten duurzaam zijn en ook om te tonen dat het niet enkel om
geld gaat maar ook om interesse in de ontwikkelingen van
natuurbescherming.

Doorwerking:

Veel indieners zijn zeer enthousiast en het helpt als je dit
enthousiasme beantwoordt, zij hebben vaak weinig nodig om met
fantastische resultaten te komen en beseffen soms niet hoe veel er
kan met weinig middelen. Feedback van de resultaten:

Instructie

Heldere en eenduidige instructie handig wat betreft doel,
uitvoering en besteding van KNIP. Ruimte voor eigen invulling per
land wel wenselijk aangezien landen nogal verschillen.

Monitoring

Monitoring: monitoring op de post is een must, in verband met
lokale gevoeligheden en de financiële vinger aan de pols.

Monitoring

Monitoring: controle en monitoring zou veel beter moeten zijn,
maar hoe?? Ook dit weer gezien tijdsbesteding in relatie tot
omvang van de projecten (plus: coördinatie op de ambassade·
doorwerking· feedback van de resultaten)

Ondersteuning

Soms: ondersteuning door directie Natuurbeheer ondersteuning
door Expertisecentrum LNV, locale expert
Ondersteuning door directie Natuurbeheer: Vaak wordt
verschillende malen om dezelfde informatie gevraagd door
verschillende partijen, zowel in het Engels als in het Nederlands.

Ondersteuning

Ondersteuning

Ondersteuning door directie Natuurbeheer, ondersteuning door
Expertisecentrum LNV; in voorkomende gevallen graag, maar als ik
zie hoeveel tijd ik er al besteed en er natuurlijk nog veel meer
posten zijn dan vraag ik mij af in hoeverre dit realistisch is gezien
de zeer beperkte omvang van het budget.

Prioriteit

Vaak lijkt KNIP een ondergeschoven kindje, omdat er zeer weinig
geld achter staat en er weinig eer mee valt te behalen. Juist het feit
dat met zeer weinig middelen zeer goede resultaten te behalen
zijn, door de specifieke opzet van het programma, zou meer
benadrukt moeten worden.
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Procedures

Bijvoorbeeld t.a.v. Procedures: Een duidelijke procedure waarbij
LNV-bureau zorgt voor een beoordelingsmemorandum, dat
eenmaal goedgekeurd door de juiste persoon afdoende gedekt is
voor uitbetaling, zodat de verdere afhandeling door het LNVbureau uitgevoerd kan worden.

Procedures

Coördinatie op de ambassade: Moeizaam, momenteel vooral
veroorzaakt door het nieuwe administratieve systeem Piramide.

Procedures

Coördinatie op de ambassade, loopt prima, daardoor minimale
adm. Belasting, "niet aankomen"; knip zo mogelijk gebruiken als
voorinvestering voor Matra projecten

Procedures
Procedures
Respons

Procedures: redelijk omslachtig voor zulke kleine projecten,
De BZ procedure is inmiddels aangepast, blijft relatief zwaar
Er komt weinig respons uit Den Haag op verslagen die over KNIP
worden opgestuurd, evenmin op de beoordelingsmemoranda.

Tijdsbeslag

Veel tijd nodig voor besteding kleine bedragen daarom nu meeste
projecten via UNDP/GEF waardoor voorselectie plaatsvindt.
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Bijlage 6 Andere opmerkingen

De LNV-raden hebben ook nog een serie overige opmerkingen gemaakt, die ook voor
een eventueel vervolg op KNIP van betekenis kunnen zijn.
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•

•
•

Gezien de huidige LNV-raad begin 2003 is aangetreden in Kiev en de
administratief medewerker begin 2002 hebben we voornamelijk de fiches van
2002 vollediger kunnen invullen dan de fiches van 2000/2001.
Wat betreft de vraag “hoe het project heeft kunnen bijdragen aan de
beleidsdoelstellingen van Actieplan Natuurbeheer” hebben we moeten
concluderen dat die een beetje ongelukkig gesteld is en door de werkintensiteit
momenteel niet door ons beantwoord kan worden. De vraag of het project spinoff heeft gehad is moeilijk meetbaar.
We worden niet altijd op de hoogte gehouden na afloop van een project, hoewel
wel vaak wordt aangegeven dat er spin-off zal zijn. De projecten zijn vaak
opgesteld met een einddatum, maar dat wil zeker niet zeggen dat er geen
vervolg is. Vandaar ons antwoord: onbekend
Het hangt zeer van het land en de inspanningen van de overheid af wat voor
soort projecten wordt ingediend. Voor het Ministerie van LNV in Den Haag
kunnen projecten er soms mooi uitzien op papier, maar in de praktijk kunnen
projecten heel anders uitpakken dan projectvoorstellen. Daarom is het goed de
rol van het LNV-bureau centraal te houden.
Tevens is het landenspecifiek welke methode gevolgd het beste gevolgd kan
worden voor de selectie van de projecten.
In Centraal- en Oost-Europese landen waar voorkeursbehandelingen lange tijd de
norm waren, is het echter verstandig zoveel mogelijk openbaarheid en
transparantie te geven aan het programma en te voorkomen dat dezelfde
organisaties steeds terugkomen voor financiering, al dan niet in dezelfde vorm.
Vaak zijn er goede organisaties met zeer veel goede ideeën die na een jaar KNIP
met weer een enorm goed idee terugkomen. Er zijn vrijwel geen mogelijkheden
deze mensen door te verwijzen naar andere fondsen.
Het MATRA-PIN programma is vaak te groot en MATRA-KAP niet geschikt, of
wordt niet toegekend i.v.m. voorheen ontvangen KNIP-gelden. Andere donoren
hebben vrijwel geen fondsen.
In post-accessie periode inzetten op uitwisseling transfer expertise opbouw
Natuur
Veruit de meeste ingediende projectvoorstellen zijn gericht op B1. Overige
thema’s zijn misschien voor Knip een “bridge to far”. Bovendien zijn dit ook niet
echt thema’s welke als locaal initiatief / met locale participatie naar boven komen
drijven. Nieuwe richtlijnen voor Matra/Kap en Knip, waar ambassade dus strikt op
toetst, helpen wat dat betreft ook niet echt mee.
Er bestaan notoire “Knip steun trekkers”. Daar is het m.i. zeer zeker niet voor
bedoeld, om een specifiek project of organisatie eindeloos te ondersteunen.
Wat mij betreft komt er centraal een instructie dat een organisatie/NGO slechts
één keer in de zoveel jaar in aanmerking komt voor een eenmalige
ondersteuning uit Knip fondsen.
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Bijlage 7 Effect opheffing KNIP

De LNV-raden merkten t.a.v. een eventuele opheffing van KIP het volgende op:
•
Dan zou onze natuurtaak weer zuiver tot beleidsrapportage verworden.
•
Geen "seed-money" meer om leuke projecten en contacten op natuurgebied te
onderhouden
•
Dan blijft er weinig over. Juist de kleinschaligheid van KNIP projecten is in een
land als Oekraïne waar weinig geld is een uitstekend middel om locale instanties
(NGO’s) te betrekken bij praktische en realistische natuur projecten. Men heeft
hier weinig geld dus kan men soms moeilijk om gaan met grote bedragen.
•
Veel geld geven is makkelijk, maar absoluut niet noodzakelijk. Het is juist de
kunst ze het geld goed te laten benutten, dus dan zijn kleinere bedragen
realistischer. Misschien is de werklast voor het LNV-bureau hoger, maar het geld
wordt beter benut en verdwijnt niet in zakken.
•
Netwerk moeilijker in stand te houden, minder makkelijk ingangen bij NGO’s /
overheid.
•
Dan blijft er geen fonds over waarmee we natuurprojecten kunnen
ondersteunen, noch met de overheid, noch met NGO’s (er is met Roemenië geen
MOU getekend, noch met Bulgarije).
•
In een toetredend land als Roemenië dat nog zeer veel zaken op orde moet
stellen op natuurgebied, is dit een groot gemis. Zeker ook omdat Nederland de
enige donor is die een zo specifiek programma voor natuur heeft.
•
Fundamenteel niet, wel qua slagvaardigheid. "Natuur"aanwezigheid van
Nederland c.q. het LNV-bureau in andere landen dan de R.F. zou verdwijnen
•
Aansluiting van LNV met natuurgebeuren in Slovenië zal duidelijk minder worden
•
Dan zullen aantrekkelijke mogelijkheden voor het opbouwen/onderhouden van
een netwerk op dit gebied niet meer tot onze beschikking staan.
•
Dan zou een belangrijke directe aanleiding om je met dit beleidsinhoudelijke veld
bezig te houden verdwenen zijn. Dan zou de tijdsbesteding aan dit beleidsveld in
eerste instantie sterk gereduceerd worden.
•
Dan zou er met het oog op voldoende aandacht voor dit beleidsterrein en
activiteiten op dit gebied meer sturing uit Den Haag nodig zijn.
•
dan vervalt een extra drijfveer om binnen de N-sector actief te zijn. Nederlandse
N-good will te kweken
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Bijlage 8-a

Mening van de LNV-raden over de uitvoering van KNIP

Land(en)

Indiening projectvoorstellen

Taal projectvoorstellen

Toetsing projectvoorstellen

Behoefte aan ondersteuning bij beoordeling overleg collega’s over
KNIP
LNV-raad in samenspraak met BZ Kan in voorkomende gevallen nodig zijn van
Soms
lokale adviseurs, maar mogelijk ook van ECLNV.
Alleen door LNV-raad + CdP
Ja, soms wel
soms

Estland

geregeld worden, voornamelijk spontaan door
NGO's, voorstellen aangedragen.

Engels

Litouwen +
Letland
Oekraïne,
Moldavië,
Armenië,
Georgië
Polen

Doorlopend

Engels

via een tender

nationale taal en Engels (t/m commissie van LNV-raad en
2000) engels (vanaf 2001)
uitgezonden administratief
medewerker

Via Website, via UNDP, via doorverwijzing

Engels

Roemenië,
Bulgarije

Sinds 2002 via een tender, daarvoor “wie het eerst
komt, het eerst maalt. De tenderprocedure lijkt
beter te werken voor Roemenië, zeker vanwege de
beheersbaarheid (samenwerking met Ambassade
met ander werkgebied soms moeizaam, contact
met organisatie door lokale, technische
omstandigheden soms moeizaam). Voor Roemenië
is voor 2003 weer een tender georganiseerd. Voor
Bulgarije is eveneens een competitie-element
ingevoerd, maar wordt vooral gekeken of
aangesloten kan worden bij andere projecten
(bijvoorbeeld, aanbeveling van WWF of grote NGO
die met andere donoren werkt). Enerzijds haalt dit
kansen weg bij kleine NGO’s, anderzijds verhoogt
het de controleerbaarheid voor het bureau in grote
mate.
doorlopend

Niet noodzakelijkerwijs, afhankelijk van
doelstelling KNIP en betreffende land

Soms (voornamelijk met
LNV-bureau Moskou)

Alleen met MATRA
medewerksters op de 3 NL
ambassades, soms met CdP.
Engels. Er is in de eerste
Er wordt een commissie opgezet Meestal komt de commissie relatief snel tot een regelmatig
plaats gekozen voor Engels met medewerkers LNV-bureau oordeel. Rond de 20% van de voorstellen blijft
omdat dit het leeswerk voor en Matra. Eveneens wordt bij
over na een eerste schifting. Deze worden
de verschillende
twijfel advies ingewonnen bij
nader onder de loep genomen en indien nodig
commissieleden zeer
LNV, andere donoren of andere nemen we contact op met de NGO met
vergemakkelijkt, en in de
NGO’s.
aanvullende vragen, bijvoorbeeld over
tweede plaats om bij de
aanpassingen in time frames en budget. Ook
organisaties een routine in
kijken we in dit stadium na of inderdaad klopt
te brengen voorstellen op te
wat de NGO beweert, bijvoorbeeld dat
stellen in het Engels, omdat
financiering van een andere donor is
dit ook voor andere donoren
ontvangen/verkregen zal worden of dat in een
vaak een must is.
bepaalde regio een bepaald probleem speelt.
Bij twijfelgevallen, bijvoorbeeld welke
projecten het beste passen onder de geldende
normen, wordt contact opgenomen met ofwel
collega’s in het veld, ofwel DN/EC-LNV.
beide
met advies van DN, resp. EC-LNV, Ja, af en toe
soms
met behulp van lokaal advies,
Ndl. Organisaties (vb. Wetlands
International)

Russische
Federatie,
Oezbekistan,
Kazakstan,
Azerbeidjaan.
Slovenië
op basis van gehouden presentatie tijdens
Engels
"bilateral focus" Nederland-Slovenië eind 2001 zijn
projectvoorstellen ingediend

alleen door CdP en LNV-raad met Ja in specifieke gevallen.
behulp van lokaal advies (UNDP)

door LNV-raad i.o.m. de
ambassade
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Nee

nooit

Land(en)

Indiening projectvoorstellen

Taal projectvoorstellen

Tsjechië en
Slowakije

Doorlopend

Engels

Turkije

doorlopend

beide talen

Toetsing projectvoorstellen

Behoefte aan ondersteuning bij beoordeling overleg collega’s over
KNIP
alleen door LNV-raad; soms met In sommige gevallen zeer zeker, contact bij
nooit
behulp van lokaal advies, m.n. bijvoorbeeld EC-LNV zou mij zeer welkom zijn.
ambassade Bratislava toetst
daarnaast zeer strikt op voldoen
aan criteria zoals neergelegd in
de nieuwe richtlijnen welke dit
jaar zijn opgesteld. Niet zelden
gaat dit ook over de inhoud.
door LNV raad
?
nooit, regelmatig
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Bijlage 8-b

Land(en)
Estland

Mening van de LNV-raden over KNIP als instrument

KNIP efficiënt?
Jawel. Toelichting
weinig werk voor ons,
relatief veel lokaal
engagement en lokaal
resultaat
Ja, leuke stimulering

KNIP effectief?
Ja zeker. De KNIP projecten zijn
concreet en lokaal

Suggesties voor verbetering
hier hebben we nog geen mening over

Vrij directe manier

Oekraïne,
Moldavië,
Armenië,
Georgië

ja

ja

Polen

ja, natuurbescher-ming, ja, mits zorgvuldig toegepast,
KNIP dient vaak als
o.a. aanjager van aantrekken
aanjager voor
grotere fondsen, stimuleren
aantrekken grotere
samenwerking. Door relatief
fondsen ondersteunt kleine fondsen kunnen ook
opbouw / onderhoud kleinere NGO’s ondersteund
netwerk in
worden die nog in opbouw-fase
natuurbescherzijn wat diversiteit in NGO’s ten
mingswereld
goede komt.

Soms: ondersteuning door directie
Geen "seed-money" meer om leuke In 2000-2002 gemiddeld 70% opgemaakt
Natuurbeheer ondersteuning door
projecten en contacten op
Expertisecentrum LNV, locale expert
natuurgebied te onderhouden
Heldere en eenduidige instructie handig wat Dan blijft er weinig over. Juist de
Gezien de huidige LNV-raad begin 2003 is
betreft doel, uitvoering en besteding van
kleinschaligheid van KNIP projecten is aangetreden in Kiev en de administratief
KNIP. Ruimte voor eigen invulling per land in een land als Oekraïne waar weinig medewerker begin 2002 hebben we
wel wenselijk aangezien landen nogal
geld is een uitstekend middel om
voornamelijk de fiches van 2002 vollediger
verschillen.
locale instanties (NGO’s) te betrekken kunnen invullen dan de fiches van
bij praktische en realistische natuur 2000/2001.Wat betreft de vraag “hoe het
projecten. Men heeft hier weinig geld project heeft kunnen bijdragen aan de
dus kan men soms moeilijk om gaan beleidsdoelstellingen van Actieplan
met grote bedragen. Veel geld geven Natuurbeheer” hebben we moeten
is makkelijk, maar absoluut niet
concluderen dat die een beetje ongelukkig
noodzakelijk. Het is juist de kunst ze gesteld is en door de werkintensiteit
het geld goed te laten benutten, dus momenteel niet door ons beantwoord kan
dan zijn kleinere bedragen
worden. De vraag of het project spin-off heeft
realistischer. Misschien is de werklast gehad is moeilijk meetbaar. We worden niet
voor het LNV-bureau hoger, maar het altijd op de hoogte gehouden na afloop van
geld wordt beter benut en verdwijnt een project, hoewel wel vaak wordt
niet in zakken.
aangegeven dat er spin-off zal zijn. De
projecten zijn vaak opgesteld met een
einddatum, maar dat wil zeker niet zeggen
dat er geen vervolg is. Vandaar ons
antwoord: onbekend
veel tijd nodig voor besteding kleine
Netwerk moeilijker in stand te
Nee
bedragen daarom nu meeste projecten via houden, minder makkelijk ingangen
UNDP/GEF waardoor voorselectie
bij NGO’s / overheid.
plaatsvindt.

Litouwen +
Letland
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Effect opheffing KNIP
Andere opmerkingen?
Dan zou onze natuurtaak weer zuiver Nee
tot beleidsrapportage verworden.

Land(en)
Roemenië,
Bulgarije

KNIP efficiënt?
KNIP effectief?
Suggesties voor verbetering
Effect opheffing KNIP
Andere opmerkingen?
Nee, sinds de invoering Ja, zeer effectief. Omdat met
Bijvoorbeeld t.a.v.procedures: Een duidelijke Dan blijft er geen fonds over
Het hangt zeer van het land en de
van Piramide is het er kleine bedragen zeer veel gedaan procedure waarbij LNV-bureau zorgt voor
waarmee we natuurprojecten kunnen inspanningen van de overheid af wat voor
spijtig genoeg alleen wordt en in de praktijk
een beoordelingsmemorandum, dat
ondersteunen, noch met de overheid, soort projecten wordt ingediend. Voor het
maar slechter op
voorbeelden neergezet kunnen eenmaal goedgekeurd door de juiste
noch met NGO’s (er is met Roemenië Ministerie van LNV in Den Haag kunnen
geworden. Vooral de worden. Ook is het van belang
persoon afdoende gedekt is voor
geen MOU getekend, noch met
projecten er soms mooi uitzien op papier,
vraag wie de
dat het project een op zichzelf
uitbetaling, zodat de verdere afhandeling
Bulgarije). In een toetredend land als maar in de praktijk kunnen projecten heel
uiteindelijke autorisatie staande eenheid is, een afgerond door het LNV-bureau uitgevoerd kan
Roemenië dat nog zeer veel zaken op anders uitpakken dan projectvoorstellen.
geeft (er zijn nu vier
geheel dat eventueel
worden. Ondersteuning door directie
orde moet stellen op natuurgebied, is Daarom is het goed de rol van het LNVhandtekeningen nodig) gedupliceerd kan worden maar Natuurbeheer: Vaak wordt verschillende
dit een groot gemis. Zeker ook omdat bureau centraal te houden. Tevens is het
en de projecten
waar geen noodzakelijke
malen om dezelfde informatie gevraagd
Nederland de enige donor is die een landenspecifiek welke methode gevolgd het
daadwerkelijk monitort, vervolgfinanciering voor nodig is. door verschillende partijen, zowel in het
zo specifiek programma voor natuur beste gevolgd kan worden voor de selectie
leidt tot spanningen en Ook moet het project na
Engels als in het Nederlands. Indien het
heeft.
van de projecten. In Centraal- en Oostgrote vertragingen in afronding kunnen doorleven
programma wordt voortgezet, is het
Europese landen waar
de betalingen, vooral (bijvoorbeeld bij aanschaf
misschien een idee een centrale database op
voorkeursbehandelingen lange tijd de norm
op afstand (de
equipment goed letten op
te zetten met een gering aantal gegevens,
waren, is het echter verstandig zoveel
projecten in Bulgarije). onderhoudscontract/onderhouds bijvoorbeeld een fiche per project met
mogelijk openbaarheid en transparantie te
kosten).
inhoud, budget, looptijd en regio, dat bij
geven aan het programma en te voorkomen
verzoeken gewoon verstuurd kan worden en
dat dezelfde organisaties steeds terugkomen
waarvan bekend is waar deze bewaard
voor financiering, al dan niet in dezelfde
worden. Ondersteuning door
vorm. Vaak zijn er goede organisaties met
Expertisecentrum LNV: zie hierboven.
zeer veel goede ideeën die na een jaar KNIP
Monitoring:monitoring op de post is een
met weer een enorm goed idee terugkomen.
must, in verband met lokale gevoeligheden
Er zijn vrijwel geen mogelijkheden deze
en de financiële vinger aan de pols.
mensen door te verwijzen naar andere
Coördinatie op de ambassade: Moeizaam,
fondsen. Het MATRA-PIN programma is vaak
momenteel vooral veroorzaakt door het
te groot en MATRA-KAP niet geschikt, of
nieuwe administratieve systeem Piramide.
wordt niet toegekend i.v.m. voorheen
Doorwerking: na de afsluiting van het
ontvangen KNIP-gelden. Andere donoren
project voelen de organisaties zich vaak een
hebben vrijwel geen fondsen.
beetje vergeten. Het is altijd goed nog eens
te bellen, bijvoorbeeld een half jaar of jaar
na dato, of als je in de buurt bent op bezoek
te gaan, zodat je kunt controleren of de
resultaten duurzaam zijn en ook om te
tonen dat het niet enkel om geld gaat maar
ook om interesse in de ontwikkelingen van
natuurbescherming. Veel indieners zijn zeer
enthousiast en het helpt als je dit
enthousiasme beantwoordt, zij hebben vaak
weinig nodig om met fantastische resultaten
te komen en beseffen soms niet hoe veel er
kan met weinig middelen. Feedback van de
resultaten: Er komt weinig respons uit Den
Haag op verslagen die over KNIP worden
opgestuurd, evenmin op de
beoordelingsmemoranda. Anders: vaak lijkt
KNIP een ondergeschoven kindje, omdat er
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Land(en)

KNIP efficiënt?

KNIP effectief?

Russische
Federatie,
Oezbekistan,
Kazakstan,
Azerbeidjaan.

werkt snel en
pragmatisch

Ja, snelle en praktische oplossing
voor sommige bottlenecks

Slovenië

Tsjechië en
Slowakije

Turkije

Suggesties voor verbetering
zeer weinig geld achter staat en er weinig
eer mee valt te behalen. Juist het feit dat
met zeer weinig middelen zeer goede
resultaten te behalen zijn, door de
specifieke opzet van het programma, zou
meer benadrukt moeten worden.

Effect opheffing KNIP

Andere opmerkingen?

Fundamenteel niet, wel qua
slagvaardigheid.
"Natuur"aanwezigheid van
Nederland c.q. het LNV-bureau in
andere landen dan de R.F. zou
verdwijnen
ja
ja
coördinatie op de ambassade, loopt prima, Aansluiting van LNV met
In post-accessie periode inzetten op
daardoor minimale adm. belasting, "niet
natuurgebeuren in Slovenië zal
uitwisseling transfer expertise opbouw
aankomen"; KNIP zo mogelijk gebruiken als duidelijk minder worden
Natuur
voorinvestering voor MATRA projecten
Zeer zeker niet als men in principe wel. Met Knip gelden procedures: redelijk omslachtig voor zulke Dan zullen aantrekkelijke
Zoals men uit de individuele projectevaluatie
kijkt naar toegewezen kunnen zeer goede (locale)
kleine projecten, ondersteuning door
mogelijkheden voor het
kan concluderen is de spreiding onder de
budget voor KNIP en
natuurbeschermingsinitiatieven directie Natuurbeheer, ondersteuning door opbouwen/onderhouden van een
verschillende thema’s is “slecht”. Veruit de
omvang van de
gefinancierd worden. Maar veel Expertisecentrum LNV; in voorkomende
netwerk op dit gebied niet meer tot meeste ingediende projectvoorstellen zijn
individuele projecten in is afhankelijk van de selectie en gevallen graag, maar als ik zie hoeveel tijd ik onze beschikking staan. Dan zou een gericht op B1. Overige thema’s zijn misschien
relatie tot de tijd welke beoordeling van de
er al besteed en er natuurlijk nog veel meer belangrijke directe aanleiding om je voor Knip een “bridge to far”. Bovendien zijn
er ingestoken moet
projectaanvragen en uitvoerders. posten zijn dan vraag ik mij af in hoeverre met dit beleidsinhoudelijke veld bezig dit ook niet echt thema’s welke als locaal
worden. Dit staat m.i. in Dus ben ik van mening ook wij er dit realistisch is gezien de zeer beperkte
te houden verdwenen zijn. Dan zou initiatief / met locale participatie naar boven
géén verhouding!
gedeeltelijk debet aan zijn indien omvang van het budget. Monitoring:
de tijdsbesteding aan dit beleidsveld komen drijven. Nieuwe richtlijnen voor
een project niet de verwachtte
controle en monitoring zou veel beter
in eerste instantie sterk gereduceerd Matra/Kap en Knip, waar ambassade dus
resultaten heeft opgeleverd.
moeten zijn, maar hoe?? Ook dit weer
worden. Dan zou er met het oog op strikt op toetst, helpen wat dat betreft ook
Daarbij komt dat
gezien tijdsbesteding in relatie tot omvang voldoende aandacht voor dit
niet echt mee. Er wordt wel heel sterk met
controle/monitoring vrijwel
van de projecten. · (plus: coördinatie op de beleidsterrein en activiteiten op dit een Matra/Kap oog naar gekeken. Er bestaan
onmogelijk is. Het eindresultaat ambassade· doorwerking· feedback van de gebied meer sturing uit Den Haag
notoire “Knip steun trekkers”. Daar is het m.i.
wordt beoordeeld op basis van resultaten)
nodig zijn.
zeer zeker niet voor bedoeld, om een
het door de organisatie zelf
specifiek project of organisatie eindeloos te
opgestelde eindrapport. Qua tijd
ondersteunen. Wat mij betreft komt er
maar ook beperkt projectbudget
centraal een instructie dat een
is het niet mogelijk projecten
organisatie/NGO slechts één keer in de zoveel
goed te monitoren dan wel het
jaar in aanmerking komt voor een eenmalige
eindresultaat goed te
ondersteuning uit Knip fondsen. Ikzelf heb de
beoordelen.
werkwijze van Warschau overgenomen: in
principe een keer in de drie jaar.
niet echt, vergt veel tijd
De BZ procedure is inmiddels aangepast,
dan vervalt een extra drijfveer om
Nee
om de relatief
blijft relatief zwaar
binnen de N-sector actief te zijn.
bescheiden middelen te
Nederlandse N-good will te kweken
vertimmeren
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concept

Bijlage 9 Voorbeeld van voorwaarden KNIPprojecten

APPLICATION
The project should be described in a project proposal (in English) that includes a budget
proposal. The project proposal should contain at least the following information:
A. BRIEF GENERAL INFORMATION
1. Name of the project
2. Short description of the aims and activities
3. Starting date and duration of the project (maximum 1 year)
4. Place(s) where the project will be carried out
5. Target group
6. Geographic area where the project will have an impact
7. Name and address of organization that will manage the project
8. Name of organization that will carry out the project
9. Total amount of money (in €) that is requested from the Netherlands Embassy
10. Other potential donors that you are approaching for this project
11. Projects you carried out before and donors that you cooperated with in the past
B. MORE DETAILED DESCRIPTION OF THE PROJECT
1. Reasons and considerations that have led to the project-proposal
2. Needs that the project addresses / problems it is going to solve
3. Designated goals and chosen strategy
4. Results (outputs)
5. Plan of activities
6. Description of how the proposed activities will help to address these needs / problems
7. If applicable, describe the foreseen follow-up of the project
8. Method of evaluation of the project
9. Information about the organization(s) that will manage and carry out the project
10. If applicable, give job descriptions of people engaged in the project
C. BUDGET
1. in Euro (€)
2. specify for the different types of costs (e.g. salaries local staff, salaries international staff,
travel costs, phone costs, office equipment)
3. specify (if relevant) different activities (e.g. workshop, training, brochure)
4. in case of co-financing, clearly indicate the requested amount from the Netherlands Embassy
5. project should be cost-efficient
6. no profit
D. REPORTING
Apart from a financial evaluation, a final evaluation concerning the contents of the project is
required. You are free to propose the best way of evaluating your project to the Embassy; in
most cases, the evaluation will be a final narrative report.
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Depending on the project, interim evaluations may be required as well.
The Embassy will monitor the project.
In case of publications related to the project, it should be mentioned that the Netherlands
Embassy sponsored your project
Guidelines for the reports are attached.
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