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Voorwoord

De manier van werken binnen het kennisnetwerk van het Overlevingsplan Bos en
Natuur is in de loop der jaren al werkende wijs tot stand gekomen. Dit informele
karakter is een van de succesfactoren van het OBN. In de dagelijkse praktijk van het
functioneren van de deskundigenteams, de begeleidingscommissie kennis en het
Expertisecentrum LNV is er echter soms ook behoefte aan duidelijkheid over taken,
bevoegdheden en procedures binnen het OBN Kennisnetwerk. Deze notitie geeft hier
invulling aan.

Ir. H. de Wilde
Waarnemend Directeur Expertisecentrum LNV
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Inleiding

Een groot deel van de bossen en natuurterreinen lijdt onder de invloed van
vermesting, verzuring en verdroging. In afwachting van de resultaten van structurele
bronmaatregelen kunnen beheers- en inrichtingsmaatregelen de negatieve effecten
van deze milieu-invloeden bestrijden. Hiervoor is het Overlevingsplan Bos en Natuur
(OBN) opgesteld. Het Overlevingsplan loopt tot 2015 en heeft als doel het behoud van
biodiversiteit en bescherming van ecosystemen door tijdelijke aanvullende beheersen/of inrichtingsmaatregelen binnen bos en natuurterreinen, die gericht zijn op het
bestrijden van de negatieve effecten van de bedreigingen van verzuring, eutrofiëring
en verdroging om onherstelbare schade aan bos en natuur te voorkomen.
Dit doel zal voornamelijk worden bereikt door het verbeteren van de abiotische
condities van de terreinen waarin de aangetaste ecosystemen voorkomen, tot het
moment waarop de milieukwaliteit voldoende verbeterd is door uitvoering van
brongerichte maatregelen.
Het merendeel van de door het OBN gefinancierde effectgerichte maatregelen
betreffen reguliere effectgerichte maatregelen. Dit zijn herstelprojecten waaraan geen
onderzoek is verbonden, omdat de uit te voeren maatregelen bewezen effectief zijn.
Een deel van de subsidie wordt gebruikt om maatregelen te ontwikkelen die de
negatieve effecten van verdroging, verzuring en vermesting tegengaan of opheffen.
Met de instelling van het OBN is ook het Project OBN Kennis ingesteld. Dit programma
draagt zorg voor de wetenschappelijke beoordeling van de bestaande en bekende
effectgerichte maatregelen en een oriëntatie naar en voorstel voor keuze van ‘nieuwe’
maatregelen met als basis de (pre)adviezen en (tussen/eind)rapportages van de
Deskundigenteams, onderzoeksinstituten, interviews naar ervaringen en behoeften bij
terreinbeheerders en de beleidsevaluatie EGM-Natuur en EGM-Bos (uit: Definitieve
projectopdracht OBN, 1994).
Doel van het Project OBN Kennis is om meer maatregelen praktijkrijp en/of
eenvoudiger uitvoerbaar te krijgen. Hierbij worden bestaande en bekende
effectgerichte maatregelen beoordeeld en vindt een oriëntatie plaats op ‘nieuwe’
praktijkgerichte maatregelen. Waar nodig vindt ook onderzoek plaats naar sturende
factoren en processen in voor verzuring, vermesting en verdroging gevoelige
ecosystemen. Hierbij worden bestaande en bekende effectgerichte maatregelen
beoordeeld en vindt een oriëntatie plaats op ‘nieuwe’ praktijkgerichte maatregelen.
Waar nodig vindt ook onderzoek plaats naar sturende factoren en processen in voor
verzuring, vermesting en verdroging gevoelige ecosystemen.
Het programma heeft dus een aanleverende functie voor de uitvoering van het OBN.
Daarnaast heeft het onderzoek een waarschuwende functie voor bijwerkingen en
risico’s. Voor al het onderzoek geldt dat het getoetst wordt op de bijdrage die het
levert aan een efficiënte, goedkope en kwalitatief goede uitvoering van OBNmaatregelen. Bovendien geldt dat de voorstellen in overleg met beheerders, beleid en
onderzoek tot stand komen.
Het Expertisecentrum LNV is verantwoordelijk voor de aansturing van het Project OBN
Kennis. Zij wordt in deze taak ondersteund door de Begeleidingscommissie Kennis,
waarin vertegenwoordigers van beherende organisaties en voorzitters van zgn. OBNdeskundigenteams participeren. De OBN-onderzoeksprojecten worden uitgevoerd
onder begeleiding van de OBN-deskundigenteams.
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Resumerend de doelstellingen van het Project OBN Kennis
• Het ontwikkelen van een pakket van beheers- en inrichtingsmaatregelen voor
natuur- en bosterreinen die zijn achteruitgegaan door verdroging, vermesting en
verzuring, naar aanleiding van vragen van terreinbeheerders. Het gaat hierbij om
zowel:
- ontwikkeling van nieuwe maatregelen,
- verbetering van bestaande maatregelen,
- monitoring van nieuwe / verbeterde maatregelen.
• Het communiceren van opgedane kennis en ervaringen naar de praktijk.
Bij de werkwijze binnen het Project OBN Kennis zijn een aantal fasen onderscheiden:
• Voorbereidende fase, waarin een preadvies wordt opgesteld.
• Fase 1: onderzoek gericht op het opsporen en identificeren van de sturende
factoren. Bij dit type onderzoek wordt sterk geleund op het fundamentele
wetenschappelijke onderzoek dat door de universiteiten en onderzoeksinstituten
wordt uitgevoerd.
• Fase 2: het toepassingsgerichte grensverleggende onderzoek. Hierbij worden
diagnose-methoden en -criteria ontwikkeld. Vervolgens worden praktijkrijpe
maatregelen ontwikkeld. In deze fase wordt intensief genomineerd. Als fase 2 is
afgerond is het onderzoeksdeel gereed.
• Afrondende fase: kennistransfer van OBN-resultaten, begeleiding van de
toepassing, w.o. advisering aan terreinbeheerders.
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Organisatie Project OBN Kennis

Het Project OBN Kennis is opgehangen aan de Adviesgroep Beheer. Het
Expertisecentrum LNV is verantwoordelijk voor de uitvoering van OBN Kennis, waarbij
de dagelijkse leiding in handen ligt van de Projectleider. Voor de begeleiding van het
Project OBN Kennis is een Begeleidingscommissie Kennis ingesteld, waarin naast het
EC-LNV ook de voorzitters van de Deskundigenteams en beheerders (SBB, NM) zitting
hebben.
Een belangrijke spil van de OBN-kennisorganisatie vormen de deskundigenteams. Eind
jaren tachtig is een start gemaakt met het opzetten van deskundigenteams met als
doel het verzamelen van kennis en het opzetten en monitoren van referentieprojecten
t.b.v. de objectivering en onderbouwing van de effectgerichte maatregelen. De leden
van de deskundigenteams zijn afkomstig van universiteiten, onderzoeksinstituten en
uit het beheer. In 1990 zijn de eerste preadviezen uitgebracht op basis waarvan
referentieprojecten zijn opgezet. Een referentieproject is bedoeld voor het testen van
experimentele maatregelen. Op basis van de aldus verkregen resultaten zijn in de
loop der jaren steeds meer maatregelen in de praktijk toepasbaar geworden. De
maatregelen krijgen dan de zogenaamde proef- of reguliere status (zie ook
Handleiding Subsidie Effectgerichte Maatregelen 2003). Het bepalen van
kennislacunes en opzetten van onderzoek vindt nog steeds plaats om het totale OBN
tot een succes te maken. Uitgangspunt hierbij is de Onderzoeksvisie OBN.
Er zijn momenteel deskundigenteams voor (1) zwak gebufferde wateren, (2)
droge/vochtige schraallanden, (3) natte schraallanden, (4) droge duinen en
stuifzanden, (5) bossen, (6) hoogvenen, (7) fauna en (8) laagveenwateren.
De benodigde activiteiten en de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheden zijn
beknopt aangegeven in onderstaande tabel.
Tabel

Overzicht van activiteiten en verantwoordelijkheden Project OBN Kennis

Activiteit
Sturing op hoofdlijnen
• beleidsmatige kaders
• financiële en andere
randvoorwaarden
• mandaatbrief
Onderzoeksvisie
• opstellen
• accorderen
• uitvoering
Programmamanagement
• meerjarenprogramma
opstellen
• meerjarenprogramma
vaststellen
• meerjarenprogramma
uitvoeren
• voortgangsbewaking
projecten incl. financiën
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Directie N

Adviesgroep
Beheer

EC-LNV

Begeleidingscie
Kennis

Deskundigenteams

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
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(vervolg)
Activiteit
Samenstelling
Deskundigenteams
• personele invulling
• accorderen
Preadvies
• offerte vragen
• offerte beoordelen
• opdracht verlenen
• begeleiding preadvies
• preadvies beoordelen
• preadvies accord eren
Onderzoek naar sturende
factoren (fase 1)
• offerte aanvragen
• offerte beoordelen
• opdracht verlenen
• begeleiding
• eindrapport beoordelen
• status van de
maatregelen
beoordelen
• status maatregelen
vaststellen
Monitoring van
experimentele maatregelen
(fase 2)
• jaarlijks opstellen lijst
met projecten voor
monitoring van
experimentele
maatregelen
• offerte aanvragen
• offerte beoordelen
• opdracht verlenen
• begeleiding
• eindrapport beoordelen
• status van de
maatregelen
beoordelen
• status maatregelen
vaststellen
Monitoring
proefmaatregelen
• jaarlijks voorstellen van
projecten voor
aanvullende monitoring
•
beoordeling
voorstellen voor
monitoring
proefprojecten
• offerte aanvragen
• offerte beoordelen
• opdracht verlenen
• begeleiding
• eindrapport beoordelen
• status maatregelen
beoordelen
• status maatregelen
vaststellen
Advisering
• advies op afroep
Beleidsmonitoring
• opstellen protocol
beleidsmonitoring
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Directie N

Adviesgroep
Beheer

EC-LNV

Begeleidingscie
Kennis

X
X

Deskundigenteams
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X
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(vervolg)
Activiteit
Kennistransfer
• bevorderen
• uitvoering
Jaarverslag
• opstellen
• accorderen

Directie N
X

Adviesgroep
Beheer

EC-LNV

Begeleidingscie
Kennis

Deskundigenteams

X
X

X

X

X

X

Hieronder worden per onderdeel van het OBN netwerk de taken nader omschreven.
LNV/Directie Natuurbeheer
De directie Natuurbeheer (DN) stuurt op hoofdlijnen het Project OBN Kennis. Zij is
verantwoordelijk voor het aangeven van de beleidsmatige en de financiële kaders.
Ter voorbereiding van besluitvorming vraagt DN advies van de Stuurgroep Beheer
m.b.t. de onderzoeksvisie, preadviezen, eindrapporten, jaarverslagen en de instelling
van deskundigenteams. Het beschikbaar stellen van middelen gebeurt via de jaarlijkse
mandaatbrief van DN aan het EC-LNV.
⇒ Rol: sturing op hoofdlijnen (inhoudelijk / financieel)
Stuurgroep Beheer
De Stuurgroep Beheer houdt zich op directeurs- en managementteamniveau bezig
met budgetverdeling en programmering van beheerszaken die in de Subsidieregeling
natuurbeheer 2000 en de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer zijn geregeld. Het
OBN is een apart agendaonderdeel. De stuurgroep bewaakt op hoofdlijnen de
programmering en de uitvoering van het OBN.
Expertisecentrum LNV
Het EC-LNV is verantwoordelijk voor de uitvoering het project OBN Kennis, inclusief de
verdeling van de beschikbaar gestelde middelen. Daarnaast heeft het EC-LNV een
adviserende rol richting de directie N en de stuurgroep. Het EC-LNV wordt bij de
uitvoering van haar taken bijgestaan door de Begeleidingscommissie Kennis.
⇒ Rol: regierol totale project OBN Kennis
Takenpakket Expertisecentrum LNV:
• aanvragen van offertes, beoordelen van offertes, verlenen van opdrachten voor
preadviezen, onderzoek(smonitoring) en proefmonitoring;
• voortgangsbewaking en financieel management van OBN Kennis;
• (bevorderen van) kennisoverdracht en communicatie;
• advisering DN inzake beleidsontwikkeling OBN;
• secretariaatsrol voor deskundigenteams.
OBN platform
Om haar taken als opdrachtgever goed te kunnen uitoefenen is binnen het EC-LNV
een OBN-platform ingesteld. Het OBN-platform is een werkverband met EC-LNV'ers
met substantiële OBN-taken. De taken van het OBN-platform zijn:
• afstemming met aan OBN gerelateerd onderzoek en monitoring;
• voortgangscontrole van de uitbestede opdrachten (mutaties/vertragingen/
rapportages);
• opstellen van rapportages t.b.v. Stuurgroep Beheer/directie Natuurbeheer:
werkplan: laatste kwartaal;
jaarverslag.
• financieel beheer:
budgetbewaking;
begrotingsvoorbereiding.
• Communicatie:
regie op verspreiding van OBN-kennis dmv publicaties, symposia, excursies etc.
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Begeleidingscommissie Kennis
De begeleidingscommissie Kennis is bij uitstek het adviesorgaan en de inhoudelijke
denktank van het Expertisecentrum LNV voor het totale Project OBN Kennis.
⇒ Rol: adviesrol Expertisecentrum LNV.
De Begeleidingscommissie Kennis is samengesteld uit de voorzitters van de
deskundigenteams en vertegenwoordigers uit het terreinbeheer (SBB, NM, Unie v.
Bosgroepen, Unie v. Landschappen) en de directie Natuurbeheer. De voorzittersrol en
secretarisrol worden vervuld door het Expertisecentrum LNV.
Taken:
• bevorderen van periodiek opstellen van Onderzoeksvisie en begeleiding bij
totstandkoming hiervan;
• beoordelen van concept preadviezen, concept eindrapporten van
onderzoek(smonitoring);
• beoordeling van overige projecten met een groot belang voor de doelstellingen
van het OBN;
• gevraagd / ongevraagd adviseren van de directie Natuurbeheer voor de praktijk
van het natuurbeheer;
• advisering Directie Natuur omtrent de status van de maatregelen en preadviezen.
Deskundigenteams
Deskundigenteams hebben de taak beheersmaatregelen en richtlijnen/vuistregels
voor het terreinbeheer te ontwikkelen
⇒ Rol: adviesrol richting Expertisecentrum LNV en beheerders.
De deskundigenteams zijn samengesteld uit onderzoekers, beheerders en
medewerkers EC-LNV.
Taken deskundigenteams:
• inventariseren en analyseren van praktijkvragen terreinbeheerders en vertaling
naar concrete onderzoeksvragen en monitoringsvoorstellen;
• adviseren van Expertisecentrum LNV bij offerteaanvragen;
• kwaliteitsbewaking van OBN-onderzoeksprojecten vanaf fase offerteaanvraag t/m
eindrapportage; rapporteren en adviseren van EC-LNV bij voortgang projecten;
• opstellen van praktijkadviezen (nieuwe maatregelen en/of vuistregels naar
aanleiding van uitgevoerd onderzoek);
• nemen van initiatieven voor kennismontage en kennisverspreiding, m.a.w.
vertaling en verspreiding van praktijkadviezen;
• advisering terreinbeheerders op afroep;
• advisering m.b.t. EGM aanvragen.
Taken van de EC-LNV’er in het deskundigenteam:
⇒ Rol: contactpersoon namens het EC-LNV.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bewaking procedures OBN Kennis;
sturing op hoofdlijnen vanuit de Onderzoeksvisie OBN: op de rails zetten van
onderzoeksprojecten met een hoge prioriteit;
bewaken kwaliteitsborging door DT;
beleidsmatige inbreng in onderzoeksprojecten;
stimuleren van initiatieven m.b.t. kennisverspreiding;
bevorderen van een goede vraagarticulatie opdat OBN-projecten optimaal geënt
zijn op praktijkvragen van de terreinbeheerders;
bevorderen adviesfunctie richting beheerders;
secretarisrol (m.u.v. DT fauna, daar voorzittersrol);
bij advisering m.b.t. EGM aanvragen is de EC-LNV’er namens het DT de
ondertekenaar van het advies.
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Procedures

Onderzoeksvisie OBN
Het vertrekpunt voor het Project OBN Kennis is de Onderzoeksvisie OBN, die periodiek
wordt herzien. De onderzoeksvisie wordt opgesteld door het EC-LNV in samenspraak
met de BC-kennis en wordt vastgesteld door de directeur Natuurbeheer na advisering
van de Stuurgroep Beheer.
De Onderzoeksvisie OBN beschrijft op hoofdlijnen de voortgang en de bereikte
resultaten binnen OBN-kennis, geeft prioriteiten aan voor vervolgonderzoek en geeft
aan waar nieuwe accenten gelegd moeten worden. De vigerende onderzoeksvisie
bestrijkt de periode 1999-2004.
Besluitvorming: directeur Natuurbeheer.
Meerjarenprogramma en -begroting OBN Kennis
Op basis van de onderzoeksvisie worden het Meerjarenonderzoeksprogramma en bestedingenplan opgesteld. Prioritering vindt plaats op basis van de criteria voor
prioriteitsstelling uit de Onderzoeksvisie. Daarnaast vraagt het EC-LNV om advies bij
BC Kennis OBN.
Besluitvorming: directeur Natuurbeheer.
Samenstelling Deskundigenteams
Naar aanleiding van vermeende of geconstateerde leemten in kennis worden
deskundigenteams ingesteld voor een reeks van ecosysteemtypen. Bij het instellen
van deskundigenteams wordt het EC-LNV geadviseerd door de BC Kennis OBN.
Samenstelling deskundigenteam: onderzoekers en terreinbeheerders; in principe
onafhankelijk voorzitter.
Besluitvorming: directeur Natuurbeheer.
Werkwijze deskundigenteams
Leden van een deskundigenteam zijn in veel gevallen potentiële uitvoerders van OBNonderzoek. Om belangenverstrengeling en partijdigheid te voorkomen, worden een
aantal praktische richtlijnen gegeven voor de werkwijze van deskundigenteams bij de
beoordeling van offertes:
a) Partijen in het DT die (mede) een offerte hebben ingediend worden uitgesloten in
de beoordeling van de offertes.
b) Exclusief potentiële uitvoerders is een quorum van 2/3 deel van de DT leden vereist
voor de beoordeling van offertes. Indien dit quorum niet gehaald wordt, worden
ten behoeve van de beoordeling tijdelijk externe adviseurs aan het team
toegevoegd. Deze externe adviseurs worden geselecteerd op basis van
inhoudelijke aansluiting bij het onderwerp waarvoor de offertes zijn gevraagd. De
adviseurs hebben geen belang bij de opdracht.
c) De keuze voor een offerte wordt in adviesvorm doorgegeven aan het EC-LNV. Het
EC-LNV heeft het financieel mandaat en neemt de beslissing tot opdrachtverlening.
Preadviezen
Onder inhoudelijke begeleiding van het deskundigenteam wordt een zogenaamd
‘preadvies’ opgesteld voor het betreffende ecosysteemtype. In dit preadvies is
opgenomen:
• beschrijving van voorkomen en functioneren van het ecosysteemtype;
• huidige situatie en bedreigingen van het ecosysteemtype;
• mogelijke beheersmaatregelen om bedreigingen tegen te gaan;
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•
•
•

eventuele voorstellen voor monitoring van effecten van deze maatregelen;
aanduiding van leemten in kennis;
aanbeveling voor onderzoeksprojecten gebaseerd op geconstateerde leemten in
kennis.

Het preadvies wordt niet door het deskundigenteam zelf opgesteld maar uitbesteed
aan onderzoeksinstituten/adviesbureaus. Deze instituten/bureaus kunnen
vertegenwoordigd zijn in het deskundigenteam.
Het deskundigenteam adviseert het EC-LNV bij de opdrachtverlening (voorstellen van
geschikte opdrachtnemers en inhoudelijke beoordeling van offertes). Het
deskundigenteam is ook verantwoordelijk voor de inhoudelijke begeleiding bij de
totstandkoming van het preadvies. Als opdrachtgever is het EC-LNV
eindverantwoordelijk voor de controle van de voortgang van het project.
Onderzoek naar sturende factoren (fase 1)
Wanneer het preadvies gereed is, adviseert het DT aan het EC-LNV welk onderzoek
met prioriteit dient te worden uitgevoerd en op welke wijze. Het EC-LNV neemt dit
advies mee bij het periodiek bijstellen van de meerjarenplanning en verzorgt de
offerte en opdrachtprocedure.
Monitoring van experimentele maatregelen (fase 2)
Uitgaande van de meerjarenplanning en -begroting wordt nieuwe monitoring van
experimentele maatregelen gestart. EC-LNV heeft hierbij de trekkersrol m.b.t. offerteaanvragen, beoordeling offertes en vervolgens opdrachtverlening. Het EC-LNV vraagt
desgewenst in één of meerdere stappen naar de opdrachtverlening om advies bij het
DT.
De uitvoering van de monitoring van experimentele maatregelen is in handen van
instituten/bureaus. Bij de opdrachtverlening wordt bepaald op welke wijze de
inhoudelijke begeleiding moet worden vormgegeven. In de meeste gevallen zal dit
worden gedaan door een deskundigenteam. Voorstellen voor monitoring van
experimentele maatregelen worden ontwikkeld door deskundigenteams in nauwe
samenspraak met terreinbeheerders. Als er een aanvraag voor monitoring van
experimentele maatregelen wordt ingediend en gehonoreerd, verplichten de
desbetreffende terreinbeheerders zich om bij verdere ingrepen in het terrein de
monitoring niet te verstoren.
Monitoring proefmaatregelen
Evenals bij de projecten met reguliere maatregelen is beleidsmonitoring gewenst.
Daarnaast kan er voor een deel van de projecten onderzoeksmonitoring worden
uitgevoerd. De inhoud van deze monitoring wordt bepaald door de OBNdeskundigenteams onder verantwoordelijkheid van het Expertisecentrum LNV. De
deskundigenteams kunnen per jaar een collectieve aanvraag doen voor de
onderzoeksmonitoring van de door LASER goedgekeurde projecten, in te dienen bij
het Expertisecentrum LNV. Deze aanvraag dient in nauw overleg met de beheerder te
zijn opgesteld. Ten behoeve van de beoordeling of er proefmonitoring gewenst is,
sturen aanvragers van proefmaatregelen een kopie naar het desbetreffende
deskundigenteam. Indien de aanvragen het beschikbare budget voor proefmonitoring
overschrijd, vraagt het ECLNV aan de begeleidingscommissie advies m.b.t. de
prioritering.
Advisering
De deskundigenteams adviseren de terreinbeheerders met betrekking tot de
uitvoering van de effectgerichte maatregelen. De betrokken deskundigen en
terreinbeheerders bepalen zelf of daarbij sprake is van een financiële vergoeding.
Terreinbeheerders kunnen gebruik maken van de Regeling EGM voor vergoeding van
de kosten ten behoeve van het opstellen van een voorbereidingsplan en/of een
uitvoeringsplan. Daarnaast heeft de terreinbeheerder soms ook behoefte aan advies
voorafgaande aan het opstellen van een voorbereidingsplan (kansrijkdom) of ná
goedkeuring van het uitvoeringsplan en uitvoering van de maatregelen (bijvoorbeeld
omdat de ontwikkeling van het behandelde terrein anders is dan verwacht). In deze
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gevallen kan een beroep worden gedaan op het budget ‘Advies op afroep’ van het
Expertisecentrum LNV. In bijlage 1 staat de procedure daarvoor.
Ook kan door LASER of de OBN adviescommissie aan het deskundigenteam om advies
worden gevraagd ten behoeve van de beoordeling van EGM aanvragen.
Beleidsmonitoring
Bij reguliere maatregelen en proefmaatregelen is beleidsmonitoring gewenst voor de
grote terreinbeherende organisaties, de particuliere beheerder hoeft geen aanvraag
voor monitoring te doen. Het doel van deze monitoring is, inzicht te krijgen in de
beleidseffecten van de Regeling EGM.
Kennistransfer / communicatie
Tijdens maar vooral na beëindiging van het OBN-onderzoek voor een bepaald
terreintype worden de onderzoeksresultaten gecommuniceerd naar de praktijk. Het
EC-LNV heeft hierbij een stimuleringsfunctie. De uitvoering is in handen van EC-LNV,
terreinbeheerders en externe opdrachtnemers. De deskundigenteams zijn
verantwoordelijk voor het aanleveren van de kennis.
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Bijlage Procedure bij advisering door OBNdeskundigenteams vanuit het EC-LNV budget
‘Advies op afroep’

Inleiding
De Regeling EGM biedt de mogelijkheid van vergoeding voor de kosten het opstellen
van een voorbereidingsplan en/of een uitvoeringsplan.
Buiten de mogelijkheden van de regeling EGM heeft de terreinbeheerder soms ook
behoefte aan wetenschappelijk advies door een OBN-deskundigenteam. Dit kan zijn:
• Voorafgaande aan het opstellen van een voorbereidingsplan (kansrijkdom).
• Soms ook rijzen er ná goedkeuring van het uitvoeringsplan en uitvoering van de
maatregelen nog vragen die een wetenschappelijk advies nodig maken
(bijvoorbeeld omdat de ontwikkeling van het behandelde terrein anders is dan
verwacht).
Ook kan er sprake zijn van behoefte aan een aanvullend kort advies tijdens het
opstellen van een voorbereidingsplan en of uitvoeringsplan.
In deze gevallen kan een beroep worden gedaan op het budget ‘Advies op afroep’ van
het Expertisecentrum LNV. Dit budget is dus bedoeld voor:
Kleine adviezen / consulten (max. 2 dagen, 2 deskundigen ) i.h.k.v. voorbereidings- of
uitvoeringsplan en adviezen ná uitvoering van maatregelen
Hierbij geldt:
• Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, De Landschappen en de Unie van
Bosgroepen hebben hiervoor een jaarlijks vastgesteld deelbudget ter beschikking.
Er wordt uitgegaan van een eigen bijdrage van 10%.
• Het is aan de beheerders zelf om te bepalen hoe het beschikbare deelbudget wordt
besteed. Adviesverzoeken voor vragen die rijzen ná uitvoering van de maatregelen
kunnen soms omvangrijker zijn dan de 2 dagen voor 2 deskundigen waarbij
hierboven van is uitgegaan. Gezien de hoogte van de beschikbare deelbudgetten is
de ruimte voor dergelijke grote adviezen beperkt. Slechts in uitzonderlijke gevallen
kan het deelbudget in overleg met de coördinator OBN bij het EC-LNV worden
opgehoogd.
Typen maatregelen
De regeling EGM kent 3 typen maatregelen (zie handleiding):
• Reguliere maatregelen: voortouw beheerder, eventueel advies nodig door OBNdeskundigenteam.
• Proefmaatregelen: voortouw beheerder, eventueel advies nodig door OBNdeskundigenteam.
• Experimentele maatregel: voortouw deskundigenteam, advisering in de zin van
deze notitie is hierbij niet aan de orde.
Advisering door OBN-deskundigenteam kan dus aan de orde zijn bij reguliere en
proefmaatregelen.
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Procedure
• De terreinbeheerder neemt contact op met de voorzitter van het betreffende OBN
deskundigenteam of met de vertegenwoordiger van het EC-LNV in het
deskundigenteam.
• De voorzitter van het deskundigenteam vraagt één of meerdere leden een advies
op te stellen.
• Het advies wordt zo nodig in de deskundigenteamvergadering vastgesteld (dit ter
beoordeling aan het deskundigenteam zelf).
• De beheerder verplicht zich zijn terreinbeheer af te stemmen op het uitgebracht
advies.
• Om voor vergoeding vanuit het budget ‘Advies op afroep’ in aanmerking te komen
dient voor de start van de werkzaamheden van het deskundigenteam om
goedkeuring worden gevraagd bij de coördinator OBN van de betreffende
organisatie (zie hieronder). Hierbij dient een raming van de kosten worden
gegeven.
• De adviseurs declareren bij de betreffende terreinbeheerder.
• Jaarlijks dienen de terreinbeheerders voor 15 oktober een declaratie bij het EC-LNV
in met daarin een korte beschrijving van de adviezen (projecttitel, aard van het
probleem, beknopte omschrijving advies). Verder dient per advies het aantal
uren/dagen, het tarief en het totaalbedrag te worden gespecificeerd. Tevens moet
de eigen bijdrage van de beheerder (ten minste 10%) in beeld worden gebracht.
• Adviezen aan anderen dan de vier grote terreinbeheerders kunnen in
uitzonderlijke gevallen na overleg met de programmacoördinator OBN-kennis
rechtstreeks door de betreffende adviseur bij het Expertisecentrum worden
gedeclareerd. Ook in deze gevallen dient voor de start van de werkzaamheden van
het deskundigenteam om goedkeuring worden gevraagd bij de coördinator OBN
van het EC-LNV.
Coördinatoren OBN
SBB: Eric Dawson
Natuurmonumenten: Andries Stoker
DE LANDSCHAPPEN: Jeroen Huneker
Unie van Bosgroepen: Harrie Weersink
EC-LNV: Rob Hendriks
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