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1.

Inleiding

1.1. Reglement
Natuurkennis

als

uitwerking

van

de

Samenwerkingsovereenkomst

OBN

Het Ministerie van LNV, IPO/BIJ12 namens de provincies en de VBNE hebben aanvang 2019 een
overeenkomst gesloten over de samenwerking, taken en verantwoordelijkheden van partijen voor
de aansturing, financiering en organisatie van het Kennisnetwerk “OBN Natuurkennis”. In deze
overeenkomst (verder te noemen de Samenwerkingsovereenkomst) is bepaald dat de organisatie,
organisatiestructuur en werkwijze van OBN Natuurkennis wordt vastgelegd in een reglement dat
partijen uiterlijk 1 januari 2019 vast dienen te stellen.
Het voorliggende reglement voorziet in de beschrijving van de organisatie, organisatiestructuur
en werkwijze en vormt daarmee het kader voor het functioneren van het Kennisnetwerk OBN
Natuurkennis. Het reglement moet voor deze aspecten als uitwerking van de
Samenwerkingsovereenkomst worden gezien. Daar waar de Samenwerkingsovereenkomst
voorziet in bepalingen ten aanzien van de organisatie, organisatiestructuur en werkwijze van OBN
Natuurkennis zal daar in dit reglement naar worden verwezen en dus niet worden herhaald.
In verband met het gezamenlijke besluit van partijen om voor einde 2021 een onderzoek te doen
naar de mogelijkheden van verbreding en rendementsverbetering van OBN Natuurkennis (de
zogenaamde ‘Extra Impuls’) heeft dit reglement een voorlopig karakter. De uitkomsten van dit
onderzoek kunnen aanleiding vormen om de organisatie en werkwijze van OBN Natuurkennis
verder en meer definitief aan te passen en daarmee tot aanpassing van dit reglement leiden. De
geldigheidsduur van dit reglement is dan ook beperkt tot circa 2 jaar, i.c. voorjaar 2021.
Na een schets van de ambities en doelstelling van OBN Natuurkennis wordt in dit reglement
ingegaan op de organisatie, organisatiestructuur en werkwijze van het kennisnetwerk.

1.2.

Ambities en doelstellingen OBN Natuurkennis

Terugblik
Al sinds de oprichting in de jaren 80 van de vorige eeuw, toen onder de naam Overlevingsplan Bos
en Natuur, vormt het OBN-kennisnetwerk een succesformule voor het genereren, implementeren
en delen van kennis over herstel en beheer van natuurkwaliteit. Vanaf medio 2006 heeft het
netwerk onder de naam ’Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit’ - Kennisnetwerk OBN – zich
verbreed met de beleidsdossiers inrichting, Natura2000/PAS en soortenbeleid. Met ingang van de
Kennisagenda 2014-2018 behoort ook de ontwikkeling en beheer van de (natuur)kwaliteit van het
cultuurlandschap tot het domein van het Kennisnetwerk OBN.
Nieuwe uitdagingen
Nu staan we als uitkomst van de in 2018 gehouden evaluatie van de periode 2014-2018 en het
daarop uitgebrachte advies van de Commissie Ontwikkeling OBN onder de nieuwe naam ‘OBN
Natuurkennis’ voor de volgende fase van de ontwikkeling van het kennisnetwerk. In de
eerdergenoemde Extra Impuls zullen voor de programmering van het Kennisnetwerk de
mogelijkheden worden onderzocht naar verbreding van de kennisontwikkeling op het gebied van
het natuurbeheer met natuurrelevante maatschappelijke beleidsontwikkelingen op het gebied van
klimaatverandering, waterbeheer, Deltaplan Biodiversiteit, de verduurzaming van de landbouw en
de versterking van de biodiversiteit in het landelijk gebied.
Het streven is erop gericht vanaf 2021 de uitkomsten van de Extra Impuls te vertalen in de
programmering, organisatie en werkwijze.

Reglement organisatie en werkwijze OBN Natuurkennis – 14 november 2019

3

Doelen kennisontwikkeling OBN
OBN Natuurkennis heeft als doel de ontwikkeling, ontsluiting, verspreiding en benutting van
kennis over effectieve maatregelen voor natuurherstel en -beheer (‘evidence based’) in de
breedste zin ten behoeve van ontwikkeling van nieuwe natuur (het NatuurNetwerk Nederland),
Natura2000, PAS, KRW, SNL, de leefgebiedenbenadering en het cultuurlandschap.
De huidige werkgebieden van het Kennisnetwerk kunnen als volgt worden beschreven:
•
beheer, kwaliteitsverbetering en herstel van bestaande bossen, natuurgebieden en wateren
conform de toegekende natuur- (SNL) en waterkwaliteitsdoelen (KRW);
• inrichting van nieuw verworven (landbouw)gronden (het NatuurNetwerk Nederland,
voorheen de EHS) naar bepaalde (SNL-)natuurtypen; het kan hier gaan om enclaves, om
verbindingen, bufferzones en dergelijke; het betreft inrichting, het ontwikkelingsbeheer en
het instandhoudingsbeheer;
• bij Natura2000 gaat het vooral over beheer en ontwikkeling gericht op realiseren van de
(internationale) instandhoudingsdoelen en de daarvoor op te stellen herstelstrategieën,
maatregelenpakketten en beheerplannen;
• meer specifiek om de Programmatische Aanpak Stikstof waarbij het gaat om de mitigatie van
de effecten van stikstofdepositie door herstelmaatregelen zoals hydrologisch herstel of
wegnemen van overtollige stikstof; dit vertaald zich in herstelstrategieën voor de PAS;
• het soortenbeleid richt zich op behoud of herstel van populaties van bedreigde en
beschermde soorten en (waar nodig) bestrijding van invasieve exoten, hetzij door specifieke
maatregelen, hetzij door inrichting en herstel van natuurgebieden. De te nemen maatregelen
en de inpassing daarvan in het ecosysteembeheer is onderwerp in het nieuwe
Kennisnetwerk;
• ontwikkeling en beheer van het cultuurlandschap betreft in belangrijke mate de effectiviteit
van het particulier landschaps-, landgoed- en bosbeheer en van het agrarisch natuurbeheer.
Naar aanleiding van de eerdergenoemde Extra Impuls kunnen de werkgebieden (of thema’s) van
het OBN worden verbreed naar klimaat (opslag van CO2, klimaatslim beheer), waterbeheer en
natuur (Kaderrichtlijn Water), grote wateren, ontsnippering, natuurinclusieve landbouw e.d.
De aard van het onderzoek dat door het OBN wordt uitgevoerd kenmerkt zich door beleids- en
praktijk-gestuurd, langjarig en experimenteel onderzoek op veldschaal, gericht op de ontwikkeling
en toetsing van innovatieve en praktijkgerichte maatregelen voor het herstel en beheer van
natuurkwaliteit.
Het onderzoek is vraag gestuurd omdat in coproductie door eigenaren/beheerders van bos,
natuur en cultuurgronden, overheden en onderzoekers kennislacunes worden geïdentificeerd,
kennisvragen worden geformuleerd en vervolgens onderzoeksprojecten worden ontwikkeld. Deze
tripartite samenwerking is de ‘gouden driehoek’ van de sector bos en natuur.
Met de kennis uit het onderzoek worden ‘evidence based’ maatregelen geformuleerd voor herstel,
ontwikkeling en beheer van bos, natuur en cultuurgrond, die door beheerders/eigenaren kunnen
worden toegepast in de dagelijkse (beheer)praktijk.
Dit type onderzoek is voor een efficiënt en effectief natuurbeheer hoogst noodzakelijk. Dat is het
ook voor beleid omdat de realisatie van beleidsdoelstellingen voor bijv. N2000 en de PAS afhangt
van inzicht in de effectiviteit van maatregelen.
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2.

Organisatie OBN Natuurkennis

2.1.

Organisatiestructuur

De organisatie van het kennisnetwerk OBN Natuurkennis bestaat uit de Deskundigenteams, het
OBN Platform, de Adviescommissie OBN, het Directeurenoverleg OBN en de Stuurgroep OBN
Natuurkennis.
De organisatie is weergegeven in onderstaande figuur.
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2.2.

De Deskundigenteams

De Deskundigenteams vormen de kern van het kennisnetwerk OBN en zijn in “tripartite” opzet
samengesteld uit onderzoekers, beheerders en beleidsmakers. De deelnemende onderzoekers zijn
afkomstig van universiteiten, onderzoeksinstituten en kennisorganisaties, de beheerders komen
van organisaties voor natuurbeheer en beleidsdeskundigen van provincies en waterschappen.
De organisatie van de Deskundigenteams is gebaseerd op een voor de Nederlandse situatie
passende landschapsindeling. Voor de indeling zijn als criteria gebruikt:
• fysisch geografisch van aard: hoogteligging, grondsoort en water;
• aanpassingen om aan te sluiten op gebiedsindelingen voor Natura2000 en soortenbeleid;
• de werklast/omvang van de kennisagenda moet gespreid zijn over de teams; teams kunnen
gelet op de omvang van de agenda gesplitst worden, maar een kleinere ‘agenda’ is geen
reden om een team samen te voegen.
Gewerkt wordt met de volgende Deskundigenteams:
• Heuvellandschap (HE);
• Droog zandlandschap (DZ);
• Nat zandlandschap (NZ);
• Beekdalen (BE);
• Rivierengebied (RI);
• Laagveen en zeekleilandschap (LZ);
• Duin- en kustlandschap (DK);
• Cultuurlandschap (CU).
De taken van het Deskundigenteam zijn:
❑ Vraaginventarisatie:
•
Inventariseren en analyseren van kennisvragen uit de praktijk van beheer en beleid en
onderzoek;
•
en bepalen welke mogelijkheden tot beantwoording er zijn: kennismontage,
kennisverspreiding en kennisontwikkeling (ontwikkelen kennisagenda);
❑
Kennisontwikkeling:
• Vertaling van kennisvragen naar concrete onderzoeksvragen en monitoringsvoorstellen;
• Opstellen van projectplan voor aanpak kennisontwikkeling;
• Bespreken van onderzoeksvoorstellen (minimaal eenmaal) voordat ze worden ingebracht
in de OBN Adviescommissie;
• Kwaliteitsbewaking van OBN-onderzoeksprojecten vanaf fase offerteaanvraag t/m
eindrapportage; rapporteren en adviseren van de VBNE bij voortgang projecten;
❑
Kennismontage en kennisverspreiding:
• Nemen van initiatieven voor kennismontage en kennisverspreiding, onder andere in de
OBN nieuwsbrief, het Vakblad Natuur, Bos en Landschap, de Levende Natuur,
veldwerkplaatsen en andere vormen van verspreiding;
• Bijdragen aan teksten op www.natuurkennis.nl;
❑
Advies:
• Advisering over inrichtings-, beheer- en ontwikkelingsmaatregelen en monitoring aan
terreinbeheerders;
• Adviseren over de beleidsgevoeligheid van offerteaanvragen en over de eventuele
beleidsgevolgen van de onderzoeksrapportages;
• Opstellen van praktijkadviezen (nieuwe maatregelen en/of vuistregels naar aanleiding
van uitgevoerd onderzoek);
• Advisering over beleidsontwikkeling en -uitvoering.
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Het Deskundigenteam heeft een dagelijks bestuur met voorzitter, vicevoorzitter en secretaris. De
voorzitter is afkomstig uit het terreinbeheer (binnen werkveld van het desbetreffende DT), de
vicevoorzitter uit de onderzoekswereld en de secretaris uit een van de deelnemende
beleidsorganisaties.
Het dagelijks bestuur van het Deskundigenteam heeft de volgende taken:
• Uitzetten hoofdlijnen van het werk van het Deskundigenteam op basis van de Themawijzer1
OBN;
• Leggen en onderhouden van contacten met organisaties die van belang zijn voor het
kennisnetwerk;
• Maken van een jaarplanning voor het Deskundigenteam en bijdragen aan het OBN Jaarplan;
• Zorg dragen voor evenwichtige deskundigheid binnen team passend bij de thema’s van de
OBN Themawijzer
• Werven en aanstellen (en afscheid nemen) van teamleden met speciale aandacht voor
gender, leeftijd en netwerk;
• Borging kwaliteit output Deskundigenteam;
• Voorbereiden vergadering Deskundigenteam.
De voorzitter van het Deskundigenteam heeft de volgende taken:
• Algemene leiding; eerst verantwoordelijke voor Deskundigenteam;
• Zit vergaderingen van het Deskundigenteam voor;
• Formeel contactpersoon naar de VBNE voor Deskundigenteam;
• Eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van de onderzoeksvoorstellen van het
Deskundigenteam (bijlage 2);
• Maakt deel uit van de Beoordelingscommissie van de offertes en de goedkeuring van de
(eind)resultaten van de onderzoeken;
• Verantwoordelijke voor juiste expertisesamenstelling van DT;
• Vertegenwoordigt het Deskundigenteam in het OBN Platform van DT’s.
De voorzitter moet beschikken over de volgende competenties en vaardigheden:
• De ambitie en profiel van het deskundigenteam goed kunnen uitdragen;
• Inhoudelijk goed op hoogte van herstel, inrichting en ontwikkeling maatregelen in
desbetreffende landschap;
• Voortvarend overleggen kunnen leiden met inzet van samenbindend vermogen,
enthousiasmeren, stimuleren en initiëren van de leden;
• Effectief om kunnen gaan met gevoeligheden en tegenstrijdigheden binnen het team;
• Gevoel voor kennis en kwaliteitsrol;
• Brede blik.
Elk Deskundigenteam heeft een vicevoorzitter die optreedt als plaatsvervanger voor de voorzitter,
met uitzondering van deelname aan de beoordelingscommissie van offertes (zie par 3.4.). Voor de
vicevoorzitter gelden dezelfde taken en vereiste competenties en vaardigheden als voor de
voorzitters van de deskundigenteams. Daarnaast bezit de vicevoorzitter over een breed overzicht
van wetenschappelijke inzichten en onderzoek op het vlak van natuurbeheer in het betreffende
landschap.
De secretaris van het Deskundigenteam heeft de volgende taken:
• Bewaking procedures van aanvragen, beoordelingen én adviezen;
• Voortgangsbewaking projecten;

1

Themawijzer is de “opvolger” van de in de vorige periode gehanteerde Kennisagenda voor het OBN. Zie paragraaf 3.1.
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•
•
•
•
•
•

Maakt samen met de voorzitter deel uit van de Beoordelingscommissie van de offertes en de
goedkeuring van de (eind)resultaten van de onderzoeken;
Bewaking kwaliteitsborging, o.a. via prestatieverklaringen;
Opstellen bijdragen voor OBN Jaarplan en OBN Jaarverslag en OBN nieuwsbrieven;
Agendering en verslaglegging;
Liaison namens deskundigenteam naar de VBNE;
Houdt presentielijst bij van deelnemers aan het DT-overleg t.b.v. de uitvoering van de
vacatiegeldregeling voor het OBN.

De secretaris moet beschikken over de volgende competenties en vaardigheden:
• Procesrol;
• Aanjaagrol;
• Kwaliteitsrol;
• Inhoudelijk enigszins op de hoogte;
• Coördinatietalent;
• Inhoudelijke affiniteit met werkterrein van het Deskundigenteam;
• Accuraat;
• Goed kunnen schrijven.
De overige leden van het Deskundigenteam hebben de volgende taken:
• Signaleren van kennisvragen binnen beheer, beleid en onderzoek;
• Verantwoordelijk voor werkzaamheden ter voorbereiding op kennisontwikkeling,
kennismontage, advisering en verspreiding van kennis binnen het Deskundigenteam, zowel in
de eigen organisatie (door interne terugkoppeling van de resultaten) als extern bijvoorbeeld
door bijdragen aan veldwerkplaatsen (of andere advisering aan terreinbeherende
organisaties), OBN nieuwsbrief, symposia en/of vakliteratuur.
Expertisegroep Fauna
Voor specifieke expertiseondersteuning aan de Deskundigenteams op gebied van fauna is een
Expertisegroep Fauna ingesteld. De voorzitter komt uit het terreinbeheer; de vicevoorzitter komt
uit een andere organisatie in het expertiseveld. De secretarisrol wordt ingevuld door een
vertegenwoordiger uit een van de organisaties betrokken bij het OBN, niet zijnde een
onderzoeksinstituut.
Taken van de Expertisegroep:
• Expertiseondersteuning DT’s;
• Expertiseontwikkeling leden DT’s;
• Agendering specifieke problemen;
• Advisering DT’s op basis van werkplan.
De Expertisegroep initieert zelf geen onderzoek en monitoring, maar heeft een agenderende,
ondersteunende en faciliterende rol richting de deskundigenteams.
Voor de (vice)voorzitter van de Expertisegroep gelden dezelfde taken en vereiste competenties en
vaardigheden als voor de (vice)voorzitters van de deskundigenteams. De voorzitter/vicevoorzitter
van de Expertisegroep Fauna is eveneens lid van het OBN Platform.

8

Reglement organisatie en werkwijze OBN Natuurkennis – 14 november 2019

2.3.

OBN Platform

Ten behoeve van de samenwerking en afstemming tussen de Deskundigenteams onderling en de
bevordering van het tripartite netwerkproces van onderzoekers, beheerders en beleidsmakers is
het OBN Platform van de Deskundigenteams ingesteld.
Het OBN Platform heeft met een harde kern van DT- voorzitters en leden en een open schil van
deskundigen, het karakter van een open Community of Practice. Naast de voorzitter en
vicevoorzitter van elk Deskundigenteam worden vertegenwoordigers vanuit de drie geledingen uit
de Deskundigenteams uitgenodigd. Op voorspraak van de voorzitters van de Deskundigenteams
kunnen - afhankelijk van de onderwerpen - ook externe partijen voor de CoP’s worden
uitgenodigd.
Het OBN Platform heeft de volgende functies:
• DT-overstijgende afstemming van (de voorbereiding van) onderzoeksvoorstellen;
• intervisie op inhoud van de voorstellen van de Deskundigenteams voor nieuw onderzoek voor
het Jaarplan;
• Het initiëren en signaleren van thematische voorstellen voor de periodieke actualisering van
de OBN Themawijzer;
• Het opstellen van een longlist van onderzoeksvoorstellen die mogelijk in aanmerking komen
voor het Jaarplan en advies over de daarbinnen aan te brengen prioritering (shortlist) aan de
Adviescommissie OBN;
• Inhoudelijke toetsing en advisering over OBN-brede thema’s zoals PAS herstelstrategieën;
• Uitwisseling van kennis en ervaringen m.b.t. de inhoudelijke kennisthema’s van OBN en de
OBN-werkwijze.
De organisatie van de Platformbijeenkomsten is in handen van de Programmaleider OBN van de
VBNE in afstemming met de secretarissen van de Deskundigenteams. Het Platform zal ten minste
vier maal per jaar worden georganiseerd.

2.4.

OBN Adviescommissie

De OBN Adviescommissie bestaat uit een gelijke vertegenwoordiging vanuit de drie OBNgeledingen beleid, natuurterreinbeheer en wetenschappelijk onderzoek. De vertegenwoordigers
zijn géén lid van een der Deskundigenteams. De programmaleider OBN van de VBNE is secretaris
van de Adviescommissie.
De Adviescommissie OBN heeft tot taak het adviseren aan de Stuurgroep over:
• de short-list van onderzoeksvoorstellen op te nemen in het Jaarplan, op basis van de
gezamenlijke en in het OBN Platform afgestemde inbreng (long list) van de Deskundigenteams
en de door deze voorgestelde prioritering;
• de organisatiestructuur en wijzigingen in de samenstelling van de Deskundigenteams;
• de werkwijze van OBN Natuurkennis;
• de totstandkoming en periodieke actualisering van de OBN Themawijzer;
• het Jaarverslag OBN.
Voorts heeft de Adviescommissie tot taak het beoordelen:
• op hoofdlijnen van concept preadviezen, concept eindrapporten van onderzoek(smonitoring);
• van Deskundigenteams overschrijdende projecten met een groot belang voor de praktijk van
het natuurbeheer (herstel, inrichting en beheer).
De Adviescommissie komt ca. drie keer per jaar bij elkaar, 2 maal in het voorjaar en 1 maal in het
najaar. In de voorjaarsbijeenkomsten zullen worden geagendeerd de onderzoeksvoorstellen van
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OBN Natuurkennis en het jaarverslag en de jaarrekening van het voorafgaande programmajaar en
in het najaar de thematische vraagarticulatie voor het nieuwe OBN-Jaarplan.
De voorzitter van de Adviescommissie OBN neemt als adviserend lid deel aan de Stuurgroep OBN
Natuurkennis. De voorzitter van de Adviescommissie OBN brengt in deze rol de adviezen van de
Adviescommissie in, in de Stuurgroep.

2.5.

Stuurgroep OBN Natuurkennis

De taken en de samenstelling van de Stuurgroep zijn vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst. In aanvulling daarop hebben de overeenkomstpartijen bepaald dat voor de goede
verbinding tussen Stuurgroep en het netwerk van Deskundigenteams de voorzitter van de
Adviescommissie OBN als adviserend lid deelneemt aan de Stuurgroep. De voorzitter van de
Adviescommissie OBN brengt in deze rol de adviezen van de Adviescommissie in, in de
Stuurgroep.
De Stuurgroep laat zich voor haar sturingsrol inspireren door wat er zich breed in het
natuurbeleidsveld afspeelt bij Rijk, Provincies, maatschappelijke actoren en beheerpraktijk,
daartoe gevoed door de signalen voor thematische voorstellen uit het OBN Platform van
Deskundigenteams en de Adviescommissie OBN. Aansluiting en afstemming vindt plaats met o.a.
de LNV-visie / natuurvisie en de daarvan afgeleide missiegedreven) kennis en innovatie
programma’s en provinciale natuurvisies en beleidsplannen. Naast deze programma’s en visies zal
de Stuurgroep ook het Deltaplan biodiversiteit en de output / outcome van het Ecologisch
Assessment als ankerpunten hanteren voor het jaarlijks opstellen van de zogenaamde OBN
Themawijzer (zie paragraaf 3.1), met daarin verwoord de in de ogen van de Stuurgroep
belangrijkste prioritaire thema’s c.q. opgaven die uitwerking en probleemoplossing behoeven. In
de OBN Themawijzer manifesteert zich de sturingsrol van de Stuurgroep. Bij een goed
functionerend netwerk van de Deskundigenteams en het OBN Platform is de Themawijzer tevens
de bevestiging van de signalen van kennisthema’s uit de praktijk van het beleid en de uitvoering.
Het is aan de Adviescommissie OBN om met name op basis van de bevindingen van het Platform
OBN, de Stuurgroep te adviseren hoe OBN Natuurkennis binnen de door de Stuurgroep
aangereikte kaders kan bijdragen in de vorm van onderzoekprojecten, adviezen,
kennisdoorstroming etc. naar zowel beheerpraktijk als beleid.
De Stuurgroep komt in beginsel twee keer per jaar bij elkaar, in het voor- en in het najaar. In de
voorjaarsbijeenkomst zullen ten minste worden geagendeerd: het jaarverslag en de jaarrekening
van het voorafgaande programmajaar, de thematische vraagarticulatie voor het nieuw voor te
bereiden OBN-Jaarplan en de jaarlijkse terugblik/evaluatie van de werkwijze.
In de najaarsbijeenkomst worden ten minste geagendeerd: het jaarplan en de begroting voor het
nieuwe jaar. Incidenteel te agenderen onderwerpen zijn vooralsnog de communicatiestrategie
voor het OBN, de Extra Impuls.
Het secretariaat van de Stuurgroep zal worden vervuld door LNV. De taken van de secretaris zijn:
- Voorbereiden agenda in overleg met de voorzitter (en dus in samenspraak met de secretaris
van het Directeurenoverleg OBN);
- Concipiëren en zorg dragen voor verzending van de agenda, memo’s en eventuele
vergaderstukken t.b.v. besluitvorming, bespreking etc.;
- Naar behoefte voorbespreken van de bijeenkomsten met de voorzitter;
- Zorg dragen voor de verslaglegging;
- Verwerken besluiten in stukken t.b.v. formele instemming door de opdrachtgevers LNV / IPOBIJ12 zoals vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst;
- Zorg dragen voor ondertekening presentielijst.
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2.6.

Directeurenoverleg OBN

Het Directeurenoverleg bestaat uit de drie directeuren van respectievelijk het Ministerie van LNV
(directie SKI mede namens directie N&B), BIJ12 en de VBNE. Het secretariaat van het
directeurenoverleg berust bij BIJ12. Naast de directeuren nemen namens de drie partners
adviseurs deel die de rol vervullen van coördinator binnen hun organisatie. Voor de VBNE wordt
deze rol vervuld door de programmaleider OBN, voor BIJ12 door de coördinator kennis en
onderzoek en voor LNV door de OBN-coördinator.
Het Directeurenoverleg is belast met en verantwoordelijk voor de (coördinatie van de) uitvoering
van de besluiten van de Stuurgroep en binnen die kaders voor een goed en soepel verloop van de
werkprocessen. Het Directeurenoverleg evalueert jaarlijks het verloop van de werkprocessen.

2.7.

Ondersteunende rollen en overleggen

Secretarissenoverleg OBN
Om de taak als uitvoerder goed te kunnen uitoefenen voert de programmaleider OBN van de
VBNE periodiek overleg met de alle secretarissen van de Deskundigenteams en Expertisegroep
Fauna. In het secretarissenoverleg komen aan de orde:
• Afstemming met aan OBN gerelateerd onderzoek en monitoring;
• Voortgangscontrole van de uitbestede opdrachten (mutaties, vertragingen, rapportages en/of
prestatieverklaringen);
• Voortgang van de opstelling van:
 OBN Jaarplan;
 OBN Jaarverslag;
• Communicatie:
 Regie op verspreiding van OBN-kennis door middel van OBN nieuwsbrief, publicaties,
symposia, excursies etc.
Programmaleider OBN van de VBNE
De programmaleider OBN is aangesteld door de VBNE en functioneert als coördinator van het
gehele kennisnetwerk OBN Natuurkennis en als contactpunt tussen de verschillende organisaties
betrokken bij het kennisnetwerk, het ministerie van LNV, BIJ12/IPO en de VBNE. De
programmaleider is secretaris van het Platform OBN en de Adviescommissie OBN.
De programmaleider OBN heeft tot taak:
• Penvoering van de OBN Themawijzer, het OBN Jaarplan, het OBN Jaarverslag en Jaarrekening;
• Aanspreekpunt voor de voorzitters en secretarissen van de Deskundigenteams en is trekker
van het OBN Secretarissenoverleg en secretaris van het OBN Platform;
• Aanspreekpunt voor LNV, BIJ12/IPO en de VBNE inzake OBN;
• De organisatie en bewaking van de inhoudelijke kwaliteit van de aanbestedingstrajecten in
samenwerking met BIJ12 conform de afspraken tussen BIJ12 en VBNE;
• Voortgangscontrole van de uitbestede opdrachten voor onderzoek, communicatie en
monitoring (mutaties, vertragingen, rapportages, facturen en/of prestatieverklaringen);
• De (financiële) administratie van de uitgaven voor niet direct onderzoeksgebonden
activiteiten voor OBN Natuurkennis;
• Het secretariaat van de Adviescommissie OBN;
• Het up-to-date houden van het volledige adressenbestand van het kennisnetwerk OBN;
• Het aan BIJ12 adviseren over de prestatieverklaringen voor afgeronde onderzoeksprojecten,
inclusief een signalering van de beleidsgevoeligheid van de resultaten van de
onderzoeksprojecten.

Reglement organisatie en werkwijze OBN Natuurkennis – 14 november 2019

11

3.

Werkwijze OBN Natuurkennis

3.1.

Themawijzer

De Stuurgroep OBN Natuurkennis stelt ten behoeve van de voorbereiding van het OBN Jaarplan
voor de prioritering en programmering van onderzoeken en activiteiten van OBN Natuurkennis
jaarlijks de relevante kennisthema’s vast in de vorm van de zogenaamde OBN Themawijzer. Deze is
te beschouwen als de “opvolger” van de in de vorige samenwerkingsperiode van het OBN in 2014
vastgestelde Kennisagenda 2014 – 2018.
Gedurende de looptijd van de Extra Impuls, tot de voorbereiding van het Jaarplan 2021, vormt
vooralsnog de voorheen gehanteerde Kennisagenda nog uitgangspunt voor de Jaarplannen.
Voorts wordt uitgegaan van de recent door provincies samen met LNV in het kader van de PAS
opgestelde Kennisagenda PAS.

3.2.

Jaarplan OBN

Het Jaarplan wordt inhoudelijk voorbereid door de Deskundigenteams/Platform OBN en de
Adviescommissie OBN. De VBNE voegt de bijdragen van de Deskundigenteams samen, verzorgt de
inleiding en de financiële paragraaf.
In het jaarplan staan de in het nieuwe jaar te ondernemen activiteiten. Het jaarplan bevat per
thema een kort overzicht van de voortgang van de kennisontwikkeling, de verdeling over de
landschapstypen van OBN Natuurkennis, de voor het desbetreffende jaar belangrijke
onderwerpen en, op hoofdlijnen, de in het desbetreffende jaar te ondernemen
onderzoeksprojecten, kennisverspreiding en overige activiteiten. Waar mogelijk bevat het jaarplan
ook al projecten, die het jaar daarop gerealiseerd zullen worden. Het jaarplan bevat een
inschatting van de financieringsbehoefte voor het desbetreffende jaar.
De Adviescommissie OBN adviseert aan de Stuurgroep over het concept jaarplan. Uiterlijk 15
oktober biedt de Adviescommissie OBN het jaarplan aan aan de Stuurgroep. Deze adviseert
vervolgens LNV en BIJ12/IPO uiterlijk 1 december voorafgaand aan de uitvoering van het Jaarplan
over de goedkeuring van het Jaarplan. De goedkeuring door LNV en BIJ12/IPO volgt z.s.m. in
december.

3.3.

Jaarverslag en jaarrekening OBN

De directeur van de VBNE biedt conform de Samenwerkingsovereenkomst jaarlijks uiterlijk 1 april
aan de Stuurgroep in de vorm van het jaarverslag en de jaarrekening OBN Natuurkennis de
verantwoording aan over het vorige jaar. Omdat de middelen voor OBN met ingang van 2019
zowel door de VBNE als door BIJ12 worden besteed zal ook de verantwoording aan de Stuurgroep
gecombineerd moeten plaatsvinden. De Stuurgroep stelt daarbij alleen het jaarverslag vast, de
vaststelling van de jaarrekening geschiedt door BIJ12 en LNV.
De verantwoording van de VBNE betreft de uitgaven voor het Kennisnetwerk OBN Natuurkennis
uit de daarvoor door LNV beschikbaar gestelde subsidiemiddelen. BIJ12 draagt zorg voor de
verantwoording van de uitgaven voor het OBN-onderzoek ten behoeve van de Jaarrekening van
BIJ12/IPO. BIJ12 voegt deze ten behoeve van de gecombineerde aanbieding aan de Stuurgroep ter
informatie bij het Jaarverslag en Jaarrekening van de VBNE. De gecombineerde aanbieding gaat
vergezeld van het advies van de Adviescommissie OBN.
De Deskundigenteams leveren voor de verantwoording aan de programmaleider OBN van de
VBNE een kort jaarverslag aan over hun activiteiten van het afgelopen jaar.
De jaarrekeningen van VBNE en BIJ12 betreffen de over het voorgaande jaar in het kader van de
overeenkomst bestede middelen, op basis van werkelijke inkomsten en uitgaven en op basis van
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nacalculatie. Uit de jaarrekeningen dient de besteding van de middelen te blijken. De VBNE richt
de jaarrekening zodanig in, dat de in het kader van deze overeenkomst gemaakte kosten
afzonderlijk zichtbaar zijn.
De Stuurgroep adviseert LNV en BIJ12/IPO over de vaststelling van het Jaarverslag (en de
Jaarrekening) van de VBNE. De beide opdrachtgevers maken uiterlijk 1 juni aan de VBNE kenbaar
of met het jaarverslag en de jaarrekening OBN Natuurkennis van de VBNE kan worden ingestemd.
Parallel ontvangt LNV ter kennisneming het besluit van BIJ12/IPO van de goedkeuring van de
jaarrekening van BIJ12.

3.4.

OBN onderzoeksprojecten

De kern van het werk van OBN Natuurkennis bestaat uit het inventariseren van kennisvragen op
het gebied van natuurherstel via de formulering van onderzoeksvragen, het opstellen van
onderzoeksvoorstellen, het uitzetten van onderzoeksopdrachten en het terugkoppelen van
onderzoeksresultaten naar beheerders, eigenaren en andere gebruikers.
De Deskundigenteams stellen voorstellen voor onderzoek op. Deze voorstellen kunnen betrekking
hebben op (experimenteel) onderzoek naar maatregelen, functioneren van systemen,
kennismontage, literatuurreviews van specifieke onderwerpen, soorten(groepen), habitats of het
landschap.
Onderzoeken worden niet door de Deskundigenteams zelf uitgevoerd, maar (openbaar)
uitbesteed aan onderzoeksinstituten/adviesbureaus. Voorzitter en secretaris van de
deskundigenteams adviseren de VBNE bij de inhoudelijke beoordeling van offertes. Leden van een
deskundigenteam werkzaam in het onderzoek, zijn in veel gevallen (potentiële) uitvoerders van
OBN-onderzoek. Om belangenverstrengeling en partijdigheid te voorkomen, wordt een aantal
praktische richtlijnen gegeven voor de werkwijze van de Deskundigenteams. In bijlage 2 zijn de
procesmatige en inhoudelijke afspraken over het tot stand komen van de onderzoeksvoorstellen
opgenomen.
De voorstellen worden besproken in de bijeenkomsten van het Platform OBN. De
programmaleider OBN van de VBNE stelt op basis van de door de Deskundigenteams gezamenlijk
opgestelde, en in het OBN Platform op inhoud en prioritering afgestemde, longlist van
onderzoeksprojecten een advies op voor de OBN Adviescommissie, voorzien van inhoudelijk
commentaar. De Adviescommissie maakt op basis van vooraf bepaalde scorecriteria (zie bijlage 4)
zijn advies aan de Stuurgroep voor opname in het Jaarplan OBN.
De VBNE stelt – uitgaande van positief advies van de Stuurgroep aan LNV en IPO/BIJ12 en
instemming door LNV en IPO/BIJ12 met het Jaarplan – vervolgens bestekken op voor de
onderzoeksprojecten. De VBNE draagt zorg voor de inhoudelijke beoordeling door deskundigen uit
OBN Natuurkennis en daarbuiten, van de offertes voor onderzoeksprojecten. BIJ12 zorgt
vervolgens – na advisering door deze deskundigen en de VBNE - voor de opdrachtverlening met
betrekking tot de onderzoeksprojecten. Als opdrachtgever voor de onderzoeken is BIJ12
eindverantwoordelijk voor de controle van de voortgang van het onderzoeksproject.
De Deskundigenteams, en waar nodig de VBNE, dragen zorg voor de inhoudelijke begeleiding van
de onderzoeksprojecten vanuit het OBN-kennisnetwerk. BIJ12 zorgt voor de financiering van de
goedgekeurde onderzoeksprojecten, waaronder bevoorschotting en eindafrekening.

3.5.

Prestatieverklaringen/tussenrapportages

De VBNE toetst aan het einde van ieder onderzoeksproject of de verlangde prestaties al dan niet is
geleverd zijn. Daarna vraagt de VBNE aan de voorzitter van het DT in de vorm van een
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prestatieverklaring wat de kwaliteit ervan is. Per project levert de VBNE een schriftelijke
prestatieverklaring aan LNV en BIJ12/ IPO.

3.6.

Beleidsgevoeligheid onderzoeksrapporten

De VBNE legt het concept-onderzoeksrapport voor aan de Stuurgroep wanneer de VBNE verwacht
dat de uitkomsten van een onderzoek ingrijpende gevolgen voor het beleid van de Minister van
LNV of de provincies kunnen hebben. De Deskundigenteams hebben ook een rol in het attenderen
van de VBNE als zij verwachten dat een bepaald rapport beleidsgevoelig zou kunnen zijn. Binnen
twee maanden besluit de Minister LNV of BIJ12/IPO over de opstelling van een beleidsreactie.
Gedurende deze twee maanden worden onderzoeksresultaten niet bekend gemaakt of verspreid.
Na afloop van de genoemde periode van twee maanden maakt de VBNE de onderzoeksresultaten
bekend en worden deze verspreid. Wanneer LNV of BIJ12/IPO besluiten om af te zien van een
beleidsreactie, dan delen zij dit binnen twee weken nadat het concept-onderzoeksrapport is
aangeboden aan de VBNE mee, om onnodige vertraging van bekendmaking en publicatie te
voorkomen.

3.7.

Kennisverspreiding en communicatie

Kennisverspreiding krijgt veel aandacht van het Kennisnetwerk OBN. Tijdens maar vooral na
beëindiging van het OBN-onderzoek worden de onderzoeksresultaten gecommuniceerd naar de
praktijk. De VBNE zorgt bij elk onderzoek tijdens dan wel na afloop van het onderzoek voor snelle
terugkoppeling van onderzoeksresultaten naar beheerders, beleid, onderwijs en andere
gebruikers. Dit gebeurt o.a. via de website www.natuurkennis.nl.
De VBNE zorgt verder voor het opmaken, drukken en verspreiden van OBN-rapporten. Een pdfversie van het rapport komt op de website www.natuurkennis.nl. Verder verschijnt er vier keer per
jaar een OBN-Nieuwsbrief in het Vakblad Natuur Bos en Landschap.
Verder vraagt de VBNE in bestekken van OBN onderzoeken specifiek om tijd te besteden aan het
verspreiden van de opgedane kennis middels het bijdragen van de onderzoekers aan
veldwerkplaatsen en het schrijven van een artikel voor een Nederlandstalig vakblad.
Daarnaast kunnen de Deskundigenteams nog tal van activiteiten ontplooien om kennis te
verspreiden zoals symposia, workshops, brochures, artikelen, etc.
Wanneer onderzoeksresultaten implicaties hebben voor de uitvoering van natuurbeleid zal
specifiek voor beleid en bestuur de onderzoekresultaten worden vertaald naar implicaties voor
beleid. Voor deze strategische communicatie is speciaal budget voorhanden.

3.8.

Vergoedingsregeling

Het OBN Natuurkennis werkt met een vergoedingsregeling. Deze geldt voor medewerkers van
onderzoeksinstituten indien zij lid zijn van de Stuurgroep OBN Natuurkennis, de OBN
Adviescommissie of een Deskundigenteam. Voor personen die als ambtenaar in dienst zijn van
een overheid (rijk, provincie, waterschap) is de regeling alleen van toepassing indien zij de taak
van (vice)voorzitter of secretaris vervullen van een Deskundigenteam.
De vergoedingsregeling bevat drie onderdelen: één voor de onderzoekers in de
deskundigenteams; één voor de (vice)voorzitters en één voor de secretarissen. De personen
waarop de regeling van toepassing is dienen schriftelijk aan te geven daar gebruik van te willen
maken.
•

Onderzoekers als leden van een Deskundigenteam ontvangen een vergoeding die is
vastgesteld conform het geldende Vacatiegeldenbesluit Rijksoverheid (schaal 12, niveau 10) en
bedraagt € 153,- (inclusief BTW) per bijeenkomst van het DT of voor deelname als DT-lid aan
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•

•

•

het OBN-Platform. Reiskosten worden niet apart vergoed. Bij de budgettering is uitgegaan van
vier vergaderbijeenkomsten per Deskundigenteam/expertisegroep per jaar. Het bijwonen van
meer bijeenkomsten van het DT is mogelijk, maar worden niet vergoed door de VBNE. (Indien
een persoon in twee Deskundigenteams zit, kan deze persoon acht keer de vergoeding
ontvangen). Voor beheerders en beleidsmakers in de Deskundigenteams is geen
vacatievergoeding beschikbaar.
De voorzitters van de Deskundigenteams kunnen gebruik maken van een vergoedingsregeling
van de VBNE voor hun werkzaamheden voor het OBN Deskundigenteam. De vergoeding is te
beschouwen als een compensatie voor de tijd die door een persoon wordt besteed aan het
werk voor het Kennisnetwerk OBN. De vergoeding bedraagt vanaf 1 januari 2019 € 102,(inclusief BTW) per uur met een maximum van 48 uur per half jaar per voorzitter (12 dagen
per jaar). Voor voorzitters is geen vacatiegeld beschikbaar voor de bijeenkomsten van de
Deskundigenteams.
De vicevoorzitters van de Deskundigenteams kunnen gebruik maken van een
vergoedingsregeling van de VBNE voor hun werkzaamheden voor het Deskundigenteam. De
vergoeding is te beschouwen als een compensatie voor de tijd die wordt besteed aan het werk
voor OBN Natuurkennis. De vergoeding bedraagt vanaf 1 januari 2019 € 102,- (inclusief BTW)
per uur met een maximum van 32 uur per half jaar (8 dagen per jaar).
Naast deze vergoeding per uur kunnen de vicevoorzitters vacatiegeld ontvangen voor hun
aanwezigheid op de bijeenkomsten van het OBN Deskundigenteam.
De secretarissen van de Deskundigenteams kunnen gebruik maken van een
vergoedingsregeling van de VBNE voor hun werkzaamheden voor het Deskundigenteam. De
vergoeding is te beschouwen als een compensatie voor de tijd die wordt besteed aan het werk
voor OBN Natuurkennis. De vergoeding bedraagt vanaf 1 januari 2019 € 91,80 (inclusief BTW)
per uur met een maximum van 80 uur per half jaar (20 dagen per jaar).

(Vice)voorzitters en secretarissen van het OBN Secretarissenoverleg, het OBN Platform en de OBN
Adviescommissie ontvangen voor de bijeenkomsten geen vacatiegelden, maar kunnen uren
schrijven.
De secretarissen en (vice)voorzitters sturen elk jaar voor 1 juli en voor 1 januari een
urendeclaratie/rekening naar de VBNE. De VBNE betaalt op basis hiervan twee keer per jaar uit.

3.9.

Aanbesteding van OBN onderzoek

Onderzoeksopdrachten worden openbaar aanbesteed. De aanbesteding, opdrachtverlening en
begeleiding van de onderzoeken wordt verzorgd door VBNE en BIJ12 gezamenlijk. Daartoe zijn op
grond van artikel 3.4 van de Samenwerkingsovereenkomst voor de verschillende fasen van het
opdrachtproces samenwerkingsafspraken gemaakt.
De samenwerkingsafspraken tussen BIJ12 en de VBNE zijn opgenomen in bijlage 7.
BIJ12 voert de aanbestedingsprocedure uit en beslist over de gunning en verleent de opdrachten.
Voor de beoordeling van offertes voor onderzoek worden door BIJ12 in overleg met de VBNE
Beoordelingscommissies ingesteld (zie bijlage 6) op basis van de volgende afspraken:
• personen en/of personen van organisaties in het Deskundigenteam die (mede) een offerte
hebben ingediend worden uitgesloten in de beoordeling van de offertes;
• in deze beoordelingscommissie zitten minstens twee á drie leden van het Deskundigenteam
(voorzitter en secretaris) en de programmaleider OBN van de VBNE;
• de beoordelingscommissies worden aangevuld met externe adviseurs. Deze worden
geselecteerd op basis van inhoudelijke aansluiting bij het onderwerp waarvoor de offertes
zijn gevraagd. De adviseurs hebben geen belang bij de opdracht;
• de keuze voor een offerte wordt door de beoordelingscommissie in adviesvorm doorgegeven
aan de VBNE/BIJ12.
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3.10. OBN taken op een rij
Hieronder worden per onderdeel van het OBN netwerk een overzicht van takel en
verantwoordelijkheden gegeven.
Activiteit

Deskundigen
AdviescomTeams (DT’s) / missie
OBN Platform

Sturing op financiële randvoorwaarden
• adviseren
• vaststellen
Themawijzer OBN
• initiëren / signaleren
• opstellen / adviseren
• vaststellen
• uitvoering
Jaarplan OBN
• opstellen
• adviseren
• vaststellen
• uitvoeren
Samenstelling
Deskundigenteams
• adviseren
• besluiten over aanpassing
Voortgang en kwaliteit
werkprocessen / werkwijze
• bewaking / advisering
• besluiten over aanpassing
Aanbestedingstraject
• bestek maken
• offertes opvragen
• offertes beoordelen
• opdracht verlenen
Voortgangsbewaking projecten
• begeleiding onderzoek
• voortgangsbewaking
projecten incl. financiën
• tussenrapportages en
eindconcept beoordelen
Prestatieverklaringen
• eindrapport beoordelen en
prestatieverklaring opstellen
• eindrapport accorderen3
Advisering
• advies op afroep
Kennistransfer
• OBN rapporten opmaken,

DOOBN

Stuurgroep

X

X

VBNE IPO/BIJ12 LNV2

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

2

Taak van LNV is altijd in afstemming met IPO/BIJ12 die het primaire aanspreekpunt is voor OBN en de VBNE

3

Taak IPO/BIJ12 en LNV betreft alleen voorstellen in de situatie van de beleidsgevoelige onderzoeksresultaten.
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Activiteit

Deskundigen
AdviescomTeams (DT’s) / missie
OBN Platform

drukken en versturen
• OBN nieuwsbrief
Jaarverslag en jaarrekening4
• Opstellen jaarverslag
• Opstellen jaarrekening
• advisering Jaarverslag
• advisering jaarrekening
• vaststellen jaarverslag
• vaststellen jaarrekening

4

DOOBN

Stuurgroep

VBNE IPO/BIJ12 LNV2

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X
X

X

BIJ12 t.b.v. verantwoording onderzoeksuitgaven en VBNE t.b.v. verantwoording overige uitgaven
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Bijlage 1

Indeling deskundigenteams OBN

Heuvelland (HE)

alle typen van FGR5 Heuvelland (m.n. hellinggraslanden en -bossen,
en snelstromende beken met begeleidende graslanden, poelen en
bossen

Droog zandlandschap (DZ)

FGR Hogere zandgronden, waarbij de grondwater- of
pseudogrondwaterspiegel nooit het oppervlak bereikt, in de
praktijk met name stuifzand, droge heide, droog schraalgrasland,
droge bossen

Nat zandlandschap (NZ)

FGR Hogere zandgronden waarbij de grondwater- of
pseudogrondwaterspiegel een deel van het jaar het oppervlak
bereikt, in de praktijk met name hoogveen, hoogveenbos, natte
heide, vennen

Beekdalen (BE)

beken en beekbegeleidende wateren, moerassen, graslanden en
bossen in de FGR’s Hogere zandgronden, Rivierengebied en
Laagveengebied

Rivierengebied (RI)

FGR Rivierengebied, in de praktijk met name alle wateren,
moerassen, graslanden en bossen van het rivierengebied (binnenen buitendijks)

Laagveen- en Zeekleigebied

FGR’s Laagveengebied en Zeekleigebied, in de praktijk met name
alle (kleine en grote) wateren, moerassen, graslanden en bossen
van het Laagveengebied en Zeekleigebied (behalve de zilte inlagen)
en de Afgesloten Zeearmen (behalve zoute meren)

(LZ)

Duinen en Kustgebied (DK)

FGR Duin- en kustzandgebied, in de praktijk met name alle wateren,
moerassen, graslanden en bossen van de duinen, zilte inlagen in het
zeekleigebied, zoute meren en kwelders in het getijdengebied

Cultuurlandschap (CL)

Alle FGR’s, in de praktijk het gehele agrarische cultuurlandschap
(open weidegebieden, open akkergebieden, natte en droge
dooradering (sloten, houtwallen, bermen, inclusief erven) en de
overgang naar natuur in het stedelijk gebied

5

Fysisch Geografische Regio’s
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Bijlage 2

Procesafspraken en inhoudelijke eisen onderzoeksvoorstellen

2.1 Inleiding
Het doel van OBN onderzoek is het uitvoeren van toepassingsgericht onderzoek op het gebied van
herstelecologie, Natura 2000/PAS, inrichting, natuurontwikkeling en natuurkwaliteit.
Het IPO/BIJ12, het ministerie van LNV en de VBNE hechten aan OBN onderzoek dat is gebaseerd
op kennisvragen van beheerders, eigenaren en beleidsmakers. Dus vraag gestuurd en geen aanbod
gestuurd onderzoek.
Daarom worden hieronder een aantal procesafspraken (2.2) en eisen aan de inhoud (2.3) van de
onderzoeksvoorstellen vastgesteld.

2.2 Procesafspraken (zie ook bijlage 5)
Het formuleren van kennisvragen vindt plaats in de Deskundigenteams onder
verantwoordelijkheid van de voorzitter(s). De voorzitter ziet erop toe dat de beheerders en de
beleidsmakers uit het Deskundigenteam inbreng leveren voor de kennisvragen. Onderzoekers
fungeren als deskundige achtervang om desgewenst kennisvragen te verhelderen en nader aan te
scherpen. Zij weten wat de stand van onderzoek is. Het is niet de bedoeling dat onderzoekers hun
eigen onderzoekswensen formuleren.
De voorzitter en de secretaris van het deskundigenteam stellen het onderzoeksvoorstel op voor
het bestek. Zij kunnen zich daarbij laten assisteren door leden uit het DT, maar met dien verstande
dat eventuele inbreng van onderzoekers niet strekt tot enige verplichting om het latere onderzoek
ook te mogen uitvoeren. Onderzoekers zijn vrij om detailinformatie te weigeren, die hun belang
als onderzoeker bij het verkrijgen van een onderzoeksopdracht zou kunnen schaden.
De voorzitters van de DT’s brengen na de DT-overstijgende afstemming in het OBN-platform het
concept onderzoeksvoorstel in bij de OBN Adviescommissie (AC). De AC bespreekt in 2
bijeenkomsten de relevantie, bruikbaarheid en kwaliteit van de voorstellen en toetst deze
voorstellen aan:
• de verbrede OBN-doelstelling;
• eventuele landschap overstijgende importantie;
• de OBN Themawijzer zoals vastgesteld door de Stuurgroep OBN;
• de (concept) uitkomsten van eventuele preadviezen.
De AC geeft voor de inhoudelijke aanpassing en verdere uitwerking de DT’s aanwijzingen mee en
geeft zo nodig ook aan in hoeverre een bepaald thema prioriteit verdient gegeven de Themawijzer
en de actuele ontwikkelingen in beleid en uitvoering. Een schriftelijke score-procedure geeft input
voor de uiteindelijke weging in de Adviescommissie ten behoeve van het advies van de
Adviescommissie aan de Stuurgroep voor opname van de voorstellen in het nieuwe Jaarplan (zie
bijlagen 4 en 5).
Door afstemming en gezamenlijke advisering in het OBN Platform spelen de Deskundigenteams
een belangrijke rol richting de Adviescommissie in de prioritering van het OBN onderzoek.
Definitief beoordeelde en uiteindelijk door de Stuurgroep via het Jaarplan vastgestelde voorstellen
worden door de voorzitter (of eventueel de secretaris) van de DT’s aangeleverd aan de VBNE voor
verwerking in de bestekken voor de aanbestedingsprocedure.
De planning van de bespreking van de voorstellen in het OBN Platform en de OBN
Adviescommissie hangt samen met de planning van het OBN Jaarplan. In de overeenkomst tussen
IPO/BIJ12 en de VBNE staat dat de VBNE jaarlijks voor 1 oktober een jaarplan op hoofdlijnen voor
het daarop volgende jaar voorlegt. In het OBN Jaarplan zijn de projecttitels, projectduur en het
projectbudget opgenomen. In de OBN Adviescommissie van september wordt het advies met de
score van de definitieve voorstellen voor het daaropvolgende jaar vastgesteld.
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2.3 Inhoudelijke eisen onderzoeksvoorstellen
Het onderzoeksvoorstel zoals uiteindelijk definitief ingediend vormt de basis voor de inhoudelijke
paragraaf van het bestek zoals dat later (openbaar) wordt aanbesteed.
De volgende paragrafen maken onderdeel uit van het onderzoeksvoorstel:
1.1. Probleemstelling (max. 200 woorden)
Leg hier uit welke beleids- en/of beheerproblematiek ten grondslag ligt aan dit programma van
eisen en wensen. Geef aan wat de relatie is met de kernthema’s/programma’s in de OBN
Kennisagenda 2014-2018.
1.2. Beleidscontext (max. 200 woorden)
Geef hier de relatie aan van het onderzoek met de relevante, in de Themawijzer door de
Stuurgroep bepaalde, beleidsonderwerpen voor natuur. Doorlopende thema’s daarin zijn
ondermeer afronding en inrichting NNN, Natura 2000, PAS, leefgebiedenbenadering,
natuurherstel, ontwikkeling van nieuwe natuur, verdrogingsbestrijding en ecosysteemdiensten
zoals waterberging en recreatie.
1.3. Doel van het onderzoek (max. 100 woorden)
Welke beheerders / beleidsmakers zijn geïnteresseerd in deelname?
Wat willen de beheerders / beleidsmakers met de resultaten van dit onderzoek?
In welke gebieden kan dit onderzoek worden uitgevoerd?
Instemming van de beheerder is noodzakelijk indien veldexperimenten worden voorgesteld.
1.4 Welke kennis is al voorhanden? (max. 250 woorden)
Bronnen hiervoor zouden eerdere OBN-préadviezen en de Themawijzer moeten zijn, maar dat
kunnen ook andere bronnen zijn, zeker bij afwezigheid van een preadvies. Er moet een
literatuurlijst in een bijlage worden opgenomen.
1.5 Kennisvragen (max. 100 woorden)
1.5.1 Hoofdvraag
1.5.2 Deelvragen
Geef hier de hoofd- en deelvragen weer die in het onderzoek beantwoord gaan worden. De
kennisvragen dienen kort en bondig te zijn
1.6
•
•
•
•
•
•

Aard van het onderzoek (max. 50 woorden)
Literatuuronderzoek
Inventarisatie van …
Vergelijking van bestaande gebieden/experimenten
Nieuwe veldexperimenten
Laboratoriumexperimenten met …
Onderzoek aan referentiegebieden en zo ja, wat voor gebieden/welke gebieden

1.7 Gewenste producten (max. 100 woorden)
Geef aan waarvoor en voor wie het resultaat gebruikt moet kunnen worden. Doe dit op zo’n
manier dat uit de omschrijving kan worden afgelezen in welke vorm het resultaat moet worden
aangeleverd om het resultaat direct voor de doelgroep(en) zo bruikbaar mogelijk te laten zijn.
De eindproducten zijn minimaal (tenzij er redenen zijn vanuit het DT om iets anders te vragen):
• Een eindrapport conform het aangeleverde format met concrete aanbevelingen voor locatie,
omvang, het beheer en de inrichting
• Een artikel voor een Nederlandstalig vaktijdschrift zoals De Levende Natuur, Vakblad, H2O,
Landschap;
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•
•

Publicatie/foto’s ten bate van de OBN-website www.natuurkennis.nl;
Leveren expertise om een veldwerkplaats voor terreinbeheerders te organiseren.

1.8 Indicatie planning en oplevering (tussen)producten en eindrapportage (max. 50 woorden)
•
Het onderzoeksproject heeft een doorlooptijd van ... jaar, omdat …
•
Het eindrapport dient uiterlijk … opgeleverd te worden
•
Tussenrapportage(s) op …
•
Workshop in fase(n) …
•
Het artikel dient uiterlijk … opgeleverd te worden
•
Overige producten (webteksten; brochure?; folder?)
1.9 Beschikbaar budget (50 woorden)
Hier een indicatief maximaal benodigd budget te noemen; het gaat om de orde van grootte
gebaseerd op de aard van het onderzoek (1.5) en de gewenste producten (1.6). Hier gaat het om
inzicht in de kosteneffectiviteit: wat wordt gevraagd en tegen welke geschatte kosten.
De bedragen in het OBN Jaarplan zijn inclusief BTW, bij de aanbesteding zijn de bedragen
exclusief BTW (en hier dus inclusief BTW te noemen):
• > 50.000 euro (inclusief BTW)
• 50.000-100.000 euro (inclusief BTW)
• 100.000-150.000 euro (inclusief BTW)
• 150.000-200.000 euro (inclusief BTW)
• Meer dan 200.000 euro (inclusief BTW).
Is er kans op/reeds sprake van cofinanciering? Hoeveel? Door wie?
1.10 Benodigde kennis/ervaring voor het goed kunnen uitvoeren van de opdracht (max. 50
woorden)
Denk hierbij niet alleen aan inhoudelijke kennis, maar ook aan ervaring met projectleiding en
communicatie.
De benodigde kennis bestaat uit:
• …
• …..
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Bijlage 3
Samenstelling
Deskundigenteams

en

afspraken

voor

benoeming

leden

De Deskundigenteams zijn de kern van het Kennisnetwerk OBN. Voor het goed functioneren van
een OBN Deskundigenteam is het van belang dat deskundige personen deel uit maken van het
team. Hieronder zijn de criteria en afspraken beschreven voor het werven en functioneren in het
DT. Voor de expertisegroep Fauna worden dezelfde criteria en afspraken gehanteerd.
Voor de samenstelling van de deskundigenteams gelden de volgende criteria/afspraken:
•

leden van Deskundigenteams worden gevraagd op basis van hun deskundigheid van het
desbetreffende landschap;

•

leden van Deskundigenteams komen kennis halen en brengen;

•

in een deskundigenteam zijn verschillende ‘domeinen’ vertegenwoordigd: beheer, beleid, en
onderzoek;

•

in een deskundigenteam zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd, relevant voor
landschapstype. Dat wil zeggen zowel (landschaps)ecologen, hydrologen als geologen/
bodemkundigen maken deel uit van het team, alsmede een fauna expert;

•

het maximaal aantal personen per Deskundigenteam (inclusief voorzitters en secretaris) is 3
maal 5 (totaal vijftien) uit de 3 betrokken partijen (beheer, onderzoek en beleid);

•

de verhouding tussen onderzoekers (afkomstig van universiteiten en onderzoeksbureaus),
natuurbeheerders en beleid (afkomstig van provincies, waterschappen, EZ, I&M) is in
evenwicht. In ieder geval is het maximaal aantal personen vanuit onderzoek vijf;

De leden van een Deskundigenteam worden aangezocht door de voorzitter en/of vicevoorzitter
van het deskundigenteam in overleg met de VBNE (en met advies door IPO/BIJ12). Leden van
Deskundigenteams worden gevraagd voor een periode van zes jaar. In het zesde jaar vindt een
evaluerend gesprek plaats met de voorzitter en/of vicevoorzitter van het Deskundigenteam. De
VBNE, IPO/BIJ12 en LNV worden hierover geïnformeerd.
Het vervullen van vacatures voor een nieuwe (vice)voorzitter of secretaris van een
Deskundigenteam gebeurt door de VBNE in overleg met de andere leden van het dagelijks bestuur
van het Deskundigenteam en met advies door IPO/BIJ12. Kandidaten voor deze taken worden
geselecteerd op basis van eerder genoemde vereisten.
De samenstelling DT’s wordt ten minste jaarlijks geëvalueerd door het DT-bestuur. Deze evaluatie
wordt, door de VBNE voorzien van advies over eventuele wijzigingen in de samenstelling.
Aanleiding voor wijziging kunnen zijn personele wisselingen door pensionering, onevenwichtige
verdeling van leden over instituten door functie- of baanveranderingen.
In de samenstelling blijft deskundigheid voorop staan, maar in de achtergrond van de leden van de
DT’s wordt gezocht naar een zo breed mogelijk netwerk bij de 3 geledingen van de beheerders,
provincies, waterschappen en onderzoeksinstituten.
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Bijlage 4
Beoordelingscriteria voor de onderzoeksvoorstellen op te
nemen in het OBN Jaarplan
Toelichting
Randvoorwaarden
Een onderzoeksvoorstel dient aan een tweetal randvoorwaarden te voldoen alvorens voor een
beoordeling in aanmerking te komen. Deze twee voorwaarden zijn:
1. De aansluiting op de door de Stuurgroep OBN Natuurkennis in de Themawijzer vastgestelde
kennisthema's moet in de tekst worden toegelicht;
2. Het onderdeel communicatie dient een duidelijke plek in te hebben gekregen (en hiervoor
wordt ook budget gereserveerd).
Criteria
Er zijn 4 criteria voor de score van de voorstellen. De toepassingsmogelijkheden van onderzoek in
het natuurbeheer is de eerste belangrijke kwaliteit, de tweede is het wetenschappelijk niveau.
Deze twee criteria scoren het meeste (beide 20 punten).
De twee andere criteria (bijdrage aan het herstel of duurzaam beheer van biodiversiteit; kansen
voor kosteneffectiviteit, cofinanciering en samenwerking) zijn secundair.
Verdere overwegingen
Het gaat om onderzoeksvoorstellen die de basis vormen voor een offerteverzoek; het gaat niet
om de beoordeling van offertes. Het voorstel moet een goede probleem- en vraagstelling
bevatten en een voorstel voor de aanpak, maar deze laatste moet niet in detail zijn uitgewerkt in
methoden en technieken, bemonsteringschema’s o.i.d.
De lengte van een voorstel (zie in bijlage 2 de indicatie van het aantal woorden) is niet
maatgevend/levert geen strafpunten. De vraag is of alle criteria goed te scoren zijn met een
relatief beperkte tekst. De ervaringen (in 2014 e.v.) worden gebruikt of de richtlijn voor de lengte
van de voorstellen t.z.t. weer aangepast moet worden.
Cofinanciering is een belangrijke graadmeter voor interesse in het onderzoek bij meerdere
partijen (beheerders of anderen); kansen op cofinanciering is een bonuspunt maar het ontbreken
daarvan is geen strafpunt. Het DT (daarin zitten meerdere partijen zoals beheerders, provincies,
RWS en waterschappen) hebben de taak om de mogelijkheden voor cofinanciering te verkennen.
De VBNE kan een initiërende en organiserende rol spelen in de formalisering door BIJ12 van de
cofinanciering. BIJ12 is als aanbestedende dienst verantwoordelijk voor de inning van de
cofinanciering.
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Criteria
Criterium 1.
De bijdrage van het onderzoek aan het herstel of duurzaam beheer van biodiversiteit
(ecosystemen, genetische variatie, karakteristieke/bedreigde/beschermde plant- en
diersoorten) in het Nederlandse (cultuur)landschap: maximaal 10 punten.
Het onderzoek verdient meer punten wanneer het bijdraagt aan:
➢ natuurgebieden of soorten als de Sense of Urgency gebieden Natura 2000/PAS-gebieden;
➢ habitattypen of soorten van de Habitat- of Vogelrichtlijn;
➢ soorten van de Rode Lijst;
Hierbij kan het zowel gaan om:
➢ kwaliteit – de effectiviteit van het onderzoek voor bijzondere soorten en habitattypen;
➢ kwantiteit – het aantal gebieden/habitattypen/soorten waarop het onderzoek van toepassing
is.

Criterium 2.
De toepassingsmogelijkheden van de onderzoeksresultaten in het beheer of het beleid:
maximaal 20 punten.
Het onderzoek verdient meer punten wanneer:
➢ de (potentiële) bijdrage van de resultaten en/of inzichten uit het onderzoek aan het begrip
van landschapsecologische processen en relaties voor het natuurbeheer groot is
(effectiviteit);
➢ de (potentiële) bijdrage van de resultaten en/of inzichten uit het onderzoek aan het oplossen
van een probleem uit de praktijk van het natuurbeheer groot is (effectiviteit);
➢ de potentie is tot daadwerkelijke toepassing van het innovatieve karakter van de inzichten op
de middellange of langere termijn;
➢ de (potentiële) bijdrage van de resultaten en/of inzichten uit het onderzoek aan beperking
van de kosten van het beheer groot is met behoud van kwaliteit (efficiency);
➢ toetsing van maatregelen op experimentele schaal (plots; 10-100 m2) of veldschaal (percelen;
1-3 ha), zoals de hypothesen van de PAS herstelstrategieën, uitmondend in een advies het
doel is van het onderzoek.

Criterium 3.
De wetenschappelijke kwaliteit zoals op hoofdlijnen uitgewerkt: maximaal 20 punten.
Het onderzoek verdient meer punten wanneer:
➢ de probleemstelling het onderzoek sterk relevant is voor de ontwikkeling van relevante en
toepasbare kennis voor het natuurherstel of terreinbeheer;
➢ een heldere vraagstelling die voldoende duidelijk maakt op welke zaken het onderzoek zich
zal richten;
➢ (voor zover al aangegeven) het voorstel voor de aanpak duidelijk omschreven is, doeltreffend
en haalbaar is;
➢ het bijdraagt aan onderzoek dat nationaal en internationaal op dit terrein wordt verricht;
➢ nieuwe perspectieven binnen en buiten het desbetreffende vakgebied worden geopend.

Criterium 4.
Het onderzoek heeft een hoge kosteneffectiviteit, krijgt cofinanciering en biedt kans op
samenwerking met andere programma’s of organisaties: maximaal 10 punten.
Het onderzoek verdient meer punten wanneer:
➢ de kosteneffectiviteit groot is; ofwel de kosten van het onderzoek zijn beperkt in verhouding
met het doel en het te verwachten resultaat van het onderzoek;
➢ het onderzoek kansen biedt op samenwerking met derden, zoals het ministerie van LNV,
I&W, een provincie of waterschap, STOWA, VEWIN, RWS, Deltaprogramma;
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➢ het onderzoek kansen biedt voor cofinanciering van deze andere partijen of uit andere
onderzoeksbudgetten;
➢ het onderzoek aansluit op actuele natuurherstelprojecten van TBO, rijk, provincie en/of
waterschap.
Criterium
1. Effect op het verminderen van het verlies van biodiversiteit
2. Toepassingsmogelijkheden van de onderzoeksresultaten
3. Wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel
4. Kosteneffectiviteit, cofinanciering en/of samenwerking
Totaal

Reglement organisatie en werkwijze OBN Natuurkennis – 14 november 2019

Maximum score
10
20
20
10
60
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Bijlage 5
Jaarplan

De (score-)procedure van onderzoeksvoorstellen t.b.v. het OBN

Voor OBN Natuurkennis is een transparante en onafhankelijke werkwijze voor de totstandkoming
van de onderzoeksvoorstellen (die begint in de DT’s!) tot en met de scoringsprocedure van de
voorstellen voor opname in het Jaarplan (op advies van de AC door de Stuurgroep OBN
Natuurkennis) van essentieel belang. Dit om het OBN Natuurkennis tegen eventuele
kwetsbaarheden te borgen.
Die kwetsbaarheid van het Kennisnetwerk kan ontstaan door belangenverstrengeling door haar
tripartite samenstelling en samenwerking van kennisvragers en kennisleveranciers in de DT’s
gezien. En door de beeldvorming als een kennisnetwerk van onderzoekers die hun eigen
voorstellen ontwikkelen, goedkeuren en uitvoeren.
De bruikbaarheid en kwaliteit van onderzoeksvoorstellen en integer gedrag van de onderzoekers
wordt in het voorbereidings- en beoordelingsproces geborgd in drie ronden:
• ronde 1 in de Deskundigenteams: OBN-onderzoek is vraag gestuurd dus ontwikkelen
beheerders, beleidsmakers én onderzoekers gezamenlijk onderzoeksvoorstellen (letterlijk
door alle drie te schrijven);
• ronde 2 in het OBN Platform : daar bespreken de 3 geledingen van OBN de bruikbaarheid en
kwaliteit van de voorstellen;
• ronde 3 in de Adviescommissie OBN: daar ‘scoren’ de 3 geledingen (beheer, beleid en
onderzoek) op basis van vooraf vastgestelde criteria de toepasbaarheid en wetenschappelijk
kwaliteit van de voorstellen.
Principes in de werkwijze zijn:
• deelname van onderzoekers aan de DT’s geeft geen (voor)recht in uitvoering van onderzoek;
onderzoekers in de DT’s ontvangen vacatiegeld;
• een transparante, brede en logische samenstelling van de DT’s, de Adviescommissie en de
beoordelingscommissies;
• onafhankelijkheid van onderzoek door minder in detail uitgewerkte voorstellen; een marge in
het beschikbare budget (en dus mede sturen op prijs);
• een openbare aanbesteding van de onderzoeken, tenzij de VBNE in overleg met BIJ12
gegronde redenen heeft om hiervan af te wijken; afwijkingsbepalingen kunnen zijn dat een
onderzoek: erg specialistisch is, te klein van omvang is of een vervolg is op een eerder
onderzoek;
• de richtlijnen voor de werkwijze van de beoordelingscommissies, waaronder de eis dat
minimaal één onafhankelijke deskundige van buiten het Kennisnetwerk OBN lid is. Zie bijlage
6.
DE WERKWIJZE NADER UITGEWERKT
1. Voorstellen worden ontwikkeld door de DT’s op basis van een problematiek in herstel,
inrichting of beheer van bos en natuur (vraagsturing door beheerders en beleidsmakers);
2. De inhoud van het onderzoeksvoorstel wordt beschreven conform het in bijlage 2 bepaalde
format (het max. aantal woorden voor de onderdelen is gegeven; voor de beschrijving wat
aan kennis beschikbaar is, is meer ruimte) waarin de bestaande kennis en de kennisvragen
worden beschreven; de benodigde deskundigheid en competenties om het onderzoek uit te
voeren; het beschikbare budget met een marge;
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3. de AC bespreekt (2 maal) de kwaliteit van de voorstellen, geeft inhoudelijke aanwijzingen
voor aanpassing en geeft ook aan in hoeverre een bepaald thema prioriteit verdient gegeven
de Themawijzer en de actuele ontwikkelingen in beleid en uitvoering;
4. een schriftelijke score-procedure geeft input voor de weging door de AC ten behoeve van zijn
advies aan de Stuurgroep voor opname van voorstellen in het nieuwe Jaarplan;
5. de criteria/maximum punten voor de score/beoordeling van de voorstellen zoals bepaald in
bijlage 4;
6. voor de honorering van een voorstel is een gemiddelde minimum-score nodig van minimaal
40 van de maximaal 60 punten;
7. als een voorstel:
a) minder dan 40 punten krijgt van onderzoekers óf beheerders maar het voldoet wel aan
het vorige criterium (punt 6) en/of het verschil in score tussen onderzoekers of
beheerders groter is dan 4 punten (dit verschil van 4 is een indicatieve marge die met
verstand wordt gehanteerd afhankelijk van de score-resultaten);
b) dient een gesprek tussen beheerders en onderzoekers plaats te vinden onder leiding van
VBNE over bruikbaarheid of kwaliteit;
c) als dat gesprek leidt tot (aanpassing en) positievere beoordeling van de groep waarbij het
voorstel slecht scoorde, kan definitief goedkeuring plaats vinden;
8. definitieve keuze voor opnemen in het Jaarplan (op basis van advies van de AC door de
Stuurgroep) vindt plaats op basis van:
a) kwaliteit (= de uitkomst van de score);
b) evenwichtige verdeling over de DT’s; dat betekent dat indien ze voldoen aan criterium 6
en 7, een 1e voorstel van een DT voor gaat boven een 2e voorstel van een ander DT;
c) het gevraagde bedrag voor een voorstel mag incl. BTW maximaal ¼ van het totaal
beschikbare budget bedragen;
d) in totaal kan het aantal op te nemen voorstellen het maximaal beschikbare budget niet
overschrijden;
e) overige voorstellen komen op een reservelijst om alsnog later aan te besteden als er
(nieuw) budget beschikbaar is;
f) reserveprojecten die in een lopend jaar niet kunnen worden uitgevoerd moeten voor het
volgende jaarplan opnieuw de procedure doorlopen;
9. het Jaarplan wordt op basis van een positief advies van de Stuurgroep voor instemming
aangeboden aan het IPO/BIJ12 en LNV;
10. onderzoeksopdrachten worden openbaar aanbesteed; BIJ12 in samenwerking met de VBNE
voert de aanbestedingsprocedure uit, BIJ12 beslist over de gunning en verleent de
opdrachten;
11. bezwaren in het kader van de procedure worden aangevoerd tegen BIJ12 als aanbestedende
dienst.
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Bijlage 6
Richtlijnen voor de Beoordelingscommissie Aanbesteding OBN
onderzoeksprojecten
Inleiding
De aanbesteding van OBN onderzoeksprojecten door BIJ12 betreft een proces waarbij een
inhoudelijke beoordeling van de ingediende offertes noodzakelijk is. Uitgangspunt voor het
voornemen tot gunning is de economisch meest voordelige aanbieding (met de indiener van de
beste offerte wordt een overeenkomst gesloten).
Daarom wordt bij de beoordeling van de kwaliteit van de ingediende offertes gebruik gemaakt
van een ter zake deskundige Beoordelingscommissie.
Het navolgende huishoudelijk reglement beschrijft de status, de samenstelling en de werkwijze
van de Beoordelingscommissie.
Het huishoudelijk reglement kan wijzigen als gevolg van ervaringen van de
Beoordelingscommissie of BIJ12/de VBNE. De wijzigingen zullen steeds in dit document worden
doorgevoerd.

Status van de Beoordelingscommissie
De Beoordelingscommissie is een commissie waarin een deskundigenoordeel wordt gegeven en
op grond waarvan een advies voor de gunning wordt uitgebracht aan BIJ12/de VBNE.
Daarbij wordt onderstaande procedure gevolgd:
1. Na sluiting van de inzendtermijn worden de binnengekomen inschrijvingen door BIJ12
beoordeeld op de eisen die aan de inschrijving zijn gesteld (zie hfd. 2.2 van de
Aanbestedingsleidraad).
2. Daarna beoordeelt de Beoordelingscommissie welke inschrijving kwalitatief het beste
projectplan biedt (zie Bijlage 8 Gunningscriteria en beoordelingsmatrix).
3. Zodra de scores van de kwaliteit duidelijk zijn wordt de score van de prijs er aan toegevoegd.
Uit de combinatie van de scores van de kwaliteit en de score van de prijs volgt de winnaar.

De Beoordelingscommissie bestaat uit:
•
•
•
•

de voorzitter van het OBN Deskundigenteam;
1-3 leden van het OBN Deskundigenteam, die niet betrokken zijn bij de indiening van een
offerte (in het algemeen dus beheerders en/of beleidsmakers maar geen onderzoekers);
de OBN beleidscoördinator van de VBNE;
1-2 externe/onafhankelijke deskundigen op het betreffende materiegebied die niet direct of
indirect betrokken zijn bij de indiening van een offerte.

Verantwoordelijkheidsverdeling
BIJ12 is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de aanbestedingsprocedure en voor de
rechtmatigheid van de totale behandeling en afhandeling van de inschrijvingen. BIJ12 verstuurt de
afwijzingen, gunningsbeslissing en stelt de overeenkomsten op. BIJ12 verzorgt de communicatie
met de inschrijvers over de aanbesteding.
De Beoordelingscommissie is verantwoordelijk voor een inhoudelijk advies met betrekking tot de
keuze uit de offertes en voor een goede argumentatie hierbij.
De Beoordelingscommissie kan daarbij advies geven over de optimalisatie van de gunning en/of
aandachtspunten voor de bespreking bij de start van de uitvoering.

Werkwijze
BIJ12 checkt de formele criteria.
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De Beoordelingscommissie scoort vervolgens de kwaliteit en duidelijkheid van de inschrijving. Dit
gebeurt met behulp van Bijlage 8 ‘Gunningscriteria en beoordelingsmatrix’. Op het
beoordelingsformulier geeft de Beoordelingscommissie per offerte aan wat de uiteindelijke score
is per criterium. Tevens wordt hierop vermeld hoe de commissie tot haar oordeel is gekomen en
welke aanvullende voorwaarden men eventueel stelt of welke andere opmerkingen men (in de
overeenkomst of afwijzing) wil laten opnemen. Ook eventuele aspecten voor optimalisatie die
door de beoordelingscommissie worden geconstateerd worden vermeld en kunnen vóór de
gunning of tijdens het startoverleg worden uitgewerkt.
BIJ112 voegt na afronding van de kwalitatieve beoordeling de score van de prijsinformatie toe.

Openbaarheid van de inschrijvingen en de beoordeling
De openbaarheid van inschrijvingen ligt erg gevoelig en er moet een balans zijn tussen
vertrouwelijkheid en transparantie.
Enerzijds kunnen de gegevens die inschrijvers aanleveren commercieel gevoelig zijn, niet alleen
tarieven , maar ook werkwijze, methodiek etc. en dientengevolge in principe vertrouwelijk. De
verspreiding van inschrijfgegevens mag een inschrijver niet commercieel benadelen.
Anderzijds wordt overheidsgeld besteed waardoor transparantie is gewenst. Ook de inschrijvers
die niet winnen hebben recht op een goede toelichting waarom zij minder scoren als de winnaar,
ook hiervoor is transparantie gewenst.
De volgende afspraken zijn gemaakt over de openbaarheid:
• De Beoordelingscommissie ontvangt van BIJ12 alle informatie van alle inschrijvers, maar
tekent voor geheimhouding van die informatie.
• In de beoordelingsperiode zullen de leden van de Beoordelingscommissie geen specifieke
informatie over de inschrijvingen naar buiten brengen.
• De winnende partij krijgt de namen te horen van de overige inschrijvers en hun totaalscore.
Daarnaast wordt aan de winnende partij hun eigen score meegedeeld (op het niveau van A1,
A2 etc., B, C en D) met een toelichting.
• Een verliezende partij krijgt de totaalscore van de winnaar te horen (dus geen onderverdeling
in score A1, A2 en A3 etc.) en een overzicht hoe zij gerankt zijn t.o.v. de andere verliezers,
zonder dat de score van de overige verliezers wordt gegeven. Daarnaast wordt aan de
verliezende partijen hun eigen score meegedeeld (op het niveau van A 1, A2 etc., B, C en D)
met een toelichting.
• De “buitenwereld” wordt na gunning alleen op de hoogte gesteld van het aantal partijen dat
heeft ingeschreven en van de naam van de uiteindelijke winnaar (geen scores).
• Het DT krijgt de beschikking over de opdrachtbrief aan de winnaar en de eventuele
opmerkingen die ten behoeve van de startbespreking door de Beoordelingscommissie zijn
gemaakt.

Werkafspraken
•
•

BIJ12 zal de communicatie met de indieners van de offertes voeren. De leden van de
Beoordelingscommissie doen dit niet.
Indien leden van de Beoordelingscommissie vragen over een offerte hebben worden deze
vragen aan BIJ12 gesteld. BIJ12 zal de vragen uitzetten bij de indieners.

Optie 1
o Als het niet zeker is wat de inschrijver bedoelt, maar wel duidelijk lijkt wat de inschrijver
bedoelt, dan zal een aanname worden gedaan van de meest waarschijnlijke bedoeling van de
inschrijver. De Beoordelingscommissie zal op basis daarvan een score geven. De commissie zal
eveneens de minder waarschijnlijke bedoeling een score geven.
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o
o

o

De kwalitatieve beoordeling wordt vervolgens afgerond met de meest waarschijnlijke
aanname, de prijzen worden geopend en daarmee is de voorlopige winnaar bekend.
Als de voorlopige winnaar gebaseerd is op een dergelijke aanname , wordt hem schriftelijk
gevraagd te bevestigen dat de aanname juist is. Daarna is hij de definitieve winnaar. De
gunningsbeslissing (= voornemen tot gunning) wordt vervolgens gestuurd aan de winnaar en
de verliezende partijen.
Blijkt de aanname onjuist dan zal de minder waarschijnlijke score worden gebruikt en
opnieuw beoordeeld worden wie de voorlopige winnaar is. De gunningsbeslissing (=
voornemen tot gunning) wordt vervolgens gestuurd aan de winnaar en de verliezende
partijen.

Optie 2
o Als er zodanige onduidelijkheid is bij een inschrijving dat beoordeling niet mogelijk is, dan
wordt de beoordeling op dat punt niet afgerond. Overige punten kunnen voor zover mogelijk
wel beoordeeld worden. De VBNE zal de betrokken inschrijver vervolgens om een
aanvullende toelichting vragen. De toelichting wordt aan de Beoordelingscommissie
toegestuurd met de vraag om de inschrijving op basis van de nadere toelichting een score te
geven.
o Nadat er alsnog duidelijkheid is ontstaan over de kwaliteit van de inschrijving, wordt de
prijsinformatie er bij gevoegd en wordt de winnaar bekend. De gunningsbeslissing (=
voornemen tot gunning) wordt vervolgens gestuurd aan de winnaar en de verliezende
partijen.
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Bijlage 7
Samenwerkingsafspraken VBNE-BIJ12 m.b.t. aanbesteding,
opdrachtverlening en oplevering van OBN-onderzoeksprojecten
Aanleiding
BIJ12 kan als onderdeel van vereniging het IPO de namens de provincies voorgenomen
financiering van OBN-onderzoek alleen in de vorm van opdrachten per individueel onderzoek
veilig stellen. BIJ12 neemt daartoe de rol van opdrachtgever van de individuele onderzoeken op
zich en heeft omtrent de uitvoering van de aanbesteding samenwerkingsafspraken gemaakt met
de VBNE. De basis daardoor is vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst OBN Natuurkennis
die LNV, BIJ12 en VBNE aanvang 2019 hebben ondertekend.
Uitgangspunten voor de afspraken
o BIJ12 is de aanbestedende dienst en enig opdrachtgever voor de OBN-onderzoeken; de VBNE
heeft in de uitvoering en advisering de inhoudelijke rol . De werkzaamheden die BIJ12 moet
uitvoeren zijn in beginsel niet inhoudelijk van aard;
o De werkverdeling gaat in met ingang van het Jaarplan 2019 van start (eerdere
programmajaren handelt de VBNE af);
o Rapporten van afgeronde onderzoeken worden uitgegeven door de VBNE en op website
www.natuurkennis.nl van het OBN gepubliceerd.
o De vigerende Algemene Inkoop- voorwaarden BIJ12 2018 zijn van toepassing op alle
aanbestedingen voor de OBN-onderzoeken.
o Uitgaven en inkomsten van OBN t.b.v. de OBN-onderzoeken lopen mee in de jaarrekening van
IPO/BIJ12. De kosten voor een eventuele afzonderlijke verantwoording voor de subsidie van
LNV worden opgevangen binnen het budget van de VBNE.
o Jaarlijks zal het Directeurenoverleg OBN de uitvoering van de samenwerkingsafspraken tussen
VBNE en BIJ12 en de daarvoor gepleegde inzet aan uren en middelen evalueren.
De samenwerkingsafspraken zijn in de navolgende tabellen per procesfase uitgewerkt.
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Fase 1 Totstandkoming onderzoeksvoorstellen i.k.v. Jaarplan OBN Natuurkennis
Activiteit
In de OBN Deskundigenteams
worden ideeën voor
onderzoek besproken,
waarbij terreinbeheerders,
beleid en onderzoek samen
hierover in gesprek gaan;
leidt tot 1 of meer
onderzoeksvoorstellen
Alle onderzoeksvoorstellen
worden 2 keer besproken in
het DT-platform, waarin alle
DT’s zijn vertegenwoordigd
(terreinbeheerders en
onderzoekers), naast partijen
uit beleid (provincies, LNV,
waterschappen, RWS)
Deskundigenteams beslissen
of op basis van het
commentaar de voorstellen
verbeterd worden of
teruggetrokken
Deskundigenteams voeren
verkennende gesprekken
over cofinanciering

Rol VBNE/OBN
Daar waar nodig op verzoek
meedenken

Door de Adviescommissie
wordt op basis van een scoreprocedure een advies
opgesteld aan de Stuurgroep
OBN Natuurkennis voor een
selectie en prioritering van
onderzoeksvoorstellen voor
het OBN-Jaarplan
Het Jaarplan OBN
Natuurkennis met daarin de
onderzoeksvoorstellen wordt
voorgelegd aan de
Stuurgroep OBN
Natuurkennis met een advies
ter goedkeuring door LNV en
BIJ12

VBNE bereidt inhoudelijk het
advies van de Adviescommissie
voor en zorgt voor aanbieding van
het advies t.b.v. agendering in de
Stuurgroep

Rol BIJ12

De VBNE toetst de voorstellen op
algemene, inhoudelijke
randvoorwaarden als benodigde
kennis en toegekend maximum
budget

-

De VBNE verleent inhoudelijke
ondersteuning waar nodig

BIJ12 stelt randvoorwaarden op
voor de mogelijke financieringswijze
(bijdrage of subsidie) en wijze van
verantwoording
BIJ12 toetst het Jaarplanadvies op de
hiervoor bedoelde
opdrachtgeversvoorwaarden. De
toets in hoeverre de financiering past
binnen het beschikbaar OBN-budget
heeft reeds i.h.k.v. voorbereiding van
het Jaarplan plaatsgevonden.

VBNE stuurt het Jaarplan jaarlijks
rond 15 oktober toe aan BIJ12
t.b.v. agendering in de Stuurgroep.
Bij positief advies van de
Stuurgroep OBN Natuurkennis en
daar opvolgende goedkeuring door
LNV en BIJ12 start VBNE de
procedure voor de aanbesteding.
Doorlooptijd één jaar

Fase 2 Van onderzoeksvoorstel naar publicatie op TenderNed
Activiteit
Rol VBNE/OBN
Het gaat om ongeveer 8 aanbestedingen per jaar. Er wordt gewerkt met
een lumpsum per aanbestedingstraject. Elk onderzoeksvoorstel krijgt
een maximumbudget toegewezen met een ondergrens.
Voorstel wordt door VBNE
VBNE is inhoudelijk verantwoordelijk
kritisch bekeken op helderheid,
voor de te publiceren versie van het
referenties e.d.. Indien nodig
voorstel.
wordt het voorstel redactioneel
aangepast in overleg met
betreffende voorzitter van het
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Rol van/contact met BIJ12

Check door inkoop BIJ12,
plaatsing op Tenderned door
Inkoop BIJ12 of de
aanbestedingsdeskundige onder
regie van BIJ12.
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Fase 2 Van onderzoeksvoorstel naar publicatie op TenderNed
deskundigenteam.
DT en VBNE organiseren bij
derden (bijv. prov., waterschap,
RWS) cofinanciering; toezegging
kan per mail, vaak maken
financiers opdrachtbrieven met
randvoorwaarden w.b. de
uitbetaling.

De aanbestedingsdeskundige
geeft advies over welke vorm
van aanbesteding te kiezen
(onderhands, nationaal
openbaar, etc), alles volgens
Aanbestedingswet en
Proportionaliteitsgids.
De aanbestedingsdeskundige
stelt de documenten op voor de
aanbesteding:
o Aanbestedingsleidraad
o Referenties
o Risicomatrix
En verzorgt de administratie in
TenderNed.
De aanbestedingsdeskundige
publiceert de opdracht op
TenderNed

Een Beoordelingscommissie
beoordeelt
schriftelijk/mondeling de
kwaliteit van de offertes. Hierin
zitten leden van het betreffende
deskundigenteam (niet
onderzoekers), één
onafhankelijke wetenschapper
(van buiten OBN) en de VBNE.
De beoordeling wordt begeleid
door de
Aanbestedingsdeskundige

De VBNE zorgt in samenwerking en
afstemming met de
deskundigenteams voor concrete
afspraken over cofinanciering en
beoordeelt de uiteindelijke
cofinancieringsbesluiten (veelal
subsidiebesluiten van provincies
o.g.) op inhoud.

VBNE bereidt de inhoud van de
stukken in overleg met de
aanbestedingsdeskundige voor.

De VBNE adviseert over de
samenstelling van de
Beoordelingscommissie., VBNE doet
praktische organisatie (uitnodiging,
agenda, datum, locatie, etc.).

BIJ12 beoordeelt de afspraken /
besluiten over eventuele
cofinanciering op de
voorwaarden van BIJ12 als enige
opdrachtgever, mits de
afspraken / besluiten in de vorm
van definitieve schriftelijke
toezeggingen worden
voorgelegd.
BIJ12 geeft bij positief oordeel
over de hardheid van de
eventuele cofinanciering
opdracht aan de deskundige en
voert – afgestemd met VBNE samen met hem de
aanbestedingen uit.
Check door inkoop BIJ12,
plaatsing op Tenderned enkel
door Inkoop BIJ12 of de
aanbestedingsdeskundige onder
regie van BIJ12.

Check door inkoop BIJ12,
plaatsing op Tenderned enkel
door Inkoop BIJ12 of de
aanbestedingsdeskundige onder
regie van BIJ12.
BIJ12 niet inhoudelijk betrokken.
Inkoop BIJ12 of de
aanbestedingsdeskundige onder
regie van BIJ12 neemt deel aan
de beoordeling.

Doorlooptijd maximaal één jaar

Fase 3 Lopende aanbesteding op TenderNed t/m opdracht
Activiteit
Er kunnen vragen worden gesteld
door inschrijvers, die worden
uitgezet bij de deskundigen (niet
onderzoekers) in het betreffende
deskundigenteam.

Rol VBNE/OBN
VBNE beantwoordt in overleg met
het DT inhoudelijke vragen.

Eventueel organiseren van een

VBNE organiseert i.o. met de

Rol van/contact met BIJ12
Inkoop BIJ12 of de
aanbestedingsdeskundige onder
regie van BIJ12 zet deze vragen
ter inhoudelijke beantwoording
door naar de VBNE d.m.v. een
nota van inlichtingen. De Nota
van Inlichtingen wordt door de
aanbestedingsdeskundige op
TenderNed geplaatst.
VBNE geeft door aan Inkoop
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Fase 3 Lopende aanbesteding op TenderNed t/m opdracht
informatiebijeenkomst.

aanbestedingsdeskundige.

Opening digitale kluis met
inschrijvingen. Controle van de
referentieprojecten en check op
rechtmatigheid.

Eventueel partijen uitsluiten in
overleg met en op advies van de
aanbestedingsdeskundige.

VBNE geeft desgevraagd
inhoudelijk advies.

Sturen van de offertes plus
begeleidende documenten aan
de Beoordelingscommissie.

Eventuele aanpassing
beoordelingscommissie door VBNE
n.a.v. inschrijving partijen.

Check of leden
beoordelingscommissie geen
professionele banden hebben
met de inschrijvers, zo nodig
worden leden vervangen.
Na beoordeling volgt voorlopige
gunning en toezending. De
beoordelingscommissie is
verantwoordelijk voor het
aanleveren van motivatie t.b.v.
de afwijzingsbrieven.
Na 20 dagen maken en versturen
van de opdrachtbrief plus
overeenkomst.

VBNE checkt
Beoordelingscommissie.

VBNE stelt de concept brieven op
basis van de motivatie van de
beoordelingscommissie op.

VBNE stelt concept brief en
concept overeenkomst op.

Indien nodig volgt advies over
korte gedingen, juridische
kwesties tijdens de aanbesteding,
etc.
Aanbestedingsdossier TenderNed
wordt gedownload

BIJ12 wanneer hier behoefte naar
is.
Opening kluis wordt gedaan door
Inkoop BIJ12 en de
aanbestedingsdeskundige onder
mandaat van BIJ12. Inkoop BIJ12
of de aanbestedingsdeskundige
onder mandaat van BIJ12
controleert of offerte voldoet aan
de knock-out eisen.
Advies door inkoop/ bedrijfsjurist
BIJ12 of de
aanbestedingsdeskundige onder
mandaat van BIJ12.
Door Inkoop BIJ12 of de
aanbestedingsdeskundige onder
regie van BIJ12. Deze geeft aan
VBNE door welke partijen hebben
ingeschreven. Indien nodig past
de VBNE de
beoordelingscommissie hierop
aan. De VBNE levert de emailadressen aan voor de
definitieve beoordeling. Inkoop
BIJ12 of de
aanbestedingsdeskundige onder
regie van BIJ12 stuurt deze door
naar de beoordelingscommissie.
Idem als hierboven.

Inkoop BIJ12 of de
aanbestedingsdeskundige onder
regie van BIJ12 stuurt deze door
samen met de afwijzingsbrieven.
BIJ12 verzorgt de communicatie
met de inschrijvers.
Indien van toepassing bij
voorwaarden
accountantsverklaring opnemen.
BIJ12 is aanbestedende dienst én
opdrachtgever. De opdrachten
worden ook verstrekt onder de
AIV BIJ12 2018. Keuze maken uit
opdrachtbrief of overeenkomst
met begeleidende tekst.
Inkoop BIJ12 en bedrijfsjurist of
de aanbestedingsdeskundige
onder regie van BIJ12 adviseert
hierover wanneer nodig.
BIJ12 archiveert en bewaart het
dossier

Doorlooptijd ongeveer 3 maanden
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Fase 4 Begeleiding onderzoek t/m oplevering eindrapport
Activiteit
Rol VBNE/OBN
Rol van/contact met BIJ12
Het Deskundigenteam doet de
De VBNE is aanspreekpunt voor
inhoudelijk begeleiding van het
veranderingen van de planning en
onderzoek. De uitvoerders
inhoud van een onderzoek, vragen
presenteren jaarlijks de
naar meerwerk (en accordeert),
tussenresultaten in het
toezicht houden op het opleveren
Deskundigenteam. Zo nodig
van de producten: (tussen)rapport,
worden inhoudelijk aanpassingen artikel, website, veldwerkplaats of
doorgevoerd in het verloop van
andere.
het onderzoek.
Als een uitvoerder niet oplevert
VBNE signaleert, gaat in overleg
BIJ12 onderneemt actie n.a.v.
volgens afspraak heeft dat
met het DT en de uitvoerders en
advies VBNE.
gevolgen: niet uitbetalen van
adviseert BIJ12 tijdig over
facturen, boetes, ontbinding van eventuele actie.
de overeenkomst etc.
Het Deskundigenteam geeft
De VBNE controleert en zet bijv.
De prestatielevering dient te
akkoord op de resultaten van het eindrapport op de website
worden vastgelegd bij BIJ12
onderzoek (rapport, en eventueel
voordat een (deel)factuur betaald
andere producten)
wordt.
De VBNE organiseert een
VBNE checkt eventuele andere
veldwerkplaats (toelichting op de producten en zorgt voor de
resultaten in het veld) en let op
organisatie van een veldwerkplaats
dat andere producten worden
opgeleverd
Als laatste wordt een
VBNE checkt en accordeert en
prestatieverklaring door de
stuurt de verklaring naar BIJ12
voorzitter van het betreffende
Deskundigenteam ondertekend
Doorlooptijd afhankelijk van de onderzoeksduur, ligt tussen één jaar en vijf jaar

Financieringsacties t.b.v. een onderzoeksopdracht
Activiteit
De opdrachtsom en
betaaltermijnen conform
opdracht worden in de projectadministratie opgenomen.

Rol VBNE/OBN
De VBNE krijgt toegang tot GLOBE
of houdt eigen projectadministratie
bij.

Inning van de eventuele
cofinanciering.

De VBNE organiseert de
cofinanciering door voeren van
gesprekken met potentiële
financiers.

Facturen zijn gekoppeld aan
oplevering van (tussen-)
producten.
N.B. wanneer producten niet
worden opgeleverd wordt ook
niet uitbetaald.

VBNE adviseert omtrent oplevering
tussenproducten en controleert de
(tussentijdse) facturen en adviseert
BIJ12 over accordering betaling .

Bij oplevering onderzoek en de
eindfactuur wordt een
accountantsverklaring gevraagd
(> € 125.000).

Rol van /contact met BIJ12
BIJ12 houdt per project op basis
van de opdracht in Globe de
uitputting van het projectbudget
bij. Periodiek kan hier een
overzicht van verstrekt worden.
BIJ12 zorgt voor facturen aan de
cofinanciers en int de bedragen.
BIJ12 is opdrachtgever voor de
gehele opdrachtsom, dus de OBN
bijdrage uit het BIJ12-budget plus
cofinanciering van derden.
BIJ12 betaalt de facturen. De
digitale factuurafhandeling
verloopt via de verantwoordelijk
unitmanager van BIJ12. De
betrokkenheid van de VBNE in
het fiatteringsproces (bevestiging
prestatielevering) moet
ingeregeld worden.
BIJ12 checkt de
accountantsverklaring.
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Financieringsacties t.b.v. een onderzoeksopdracht
Alle uitgaven en inkomsten
gerelateerd aan OBN onderzoek
worden verwerkt in de
jaarrekening en van een
accountantsverklaring voorzien.
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Door BIJ12.
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Kennisnetwerk OBN wordt gecoördineerd door de VBNE en gefinancierd door
het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en BIJ12
Vereniging van bos- en natuurterreineigenaren (VBNE)
Princenhof Park 7
3972 NG Driebergen
0343-745250
info@vbne.nl

Alle publicaties en
producten van het
OBN Kennisnetwerk
zijn te vinden op
www.natuurkennis.nl

ontwikkeling+beheer natuurkwaliteit

