Checklist
zelfrealisatieplannen
U wilt aan “zelfrealisatie” doen. Dat betekent dat u particulier natuurbeheerder wordt op uw eigen
grond, en eventueel ook op provinciale en/of ZHL-grond.
In de brochure “Zelfrealisatie” en op de website Veenweiden Krimpenerwaard vindt u veel informatie
over deze vorm van natuurbeheer.
Zoals u in onderstaand schema ziet, moet u in elk geval een Basisnatuurplan en een Natuurinrichtingsplan maken. Als u extra grond nodig heeft om uw bedrijf te extensiveren, moet u
bovendien een Bedrijfseconomisch plan maken.

Als uw plannen worden goedgekeurd door de stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard, sluit u met
de provincie een Uitvoeringsovereenkomst en kunt u aan de slag.
Waar toetsen de overheden uw plannen aan? In de checklist hieronder vindt u 25 punten die in elk
geval in uw plannen moeten zitten.
Checklist zelfrealisatieplannen vanuit de ecologie (natuur-/waterkwaliteit)
We gaan ervan uit dat in het Basisnatuurplan de informatie geleverd wordt zoals aangegeven in het
format Basisnatuurplan.
Informatie
1. Zijn de natuur- en waterdoelen voldoende beschreven om te beoordelen of deze haalbaar
zijn?
2. Worden de natuurbeheertypen voldoende beschreven en verbeeld?
3. Worden de te nemen inrichtingsmaatregelen voldoende beschreven en/of verbeeld?
4. Worden de te nemen beheermaatregelen voldoende beschreven en/of verbeeld?
Inrichtingsplan
5. Worden met het Basisnatuurplan de doelen van het Inrichtingsplan Natuurgebieden
Veenweiden Krimpenerwaard gehaald?
6. Kan verwacht worden dat - op basis van de omschrijving - natuurbeheertype(n) van
voldoende kwaliteit gehaald wordt(en)?
7. Wat is de samenhang van de gestelde natuurdoelen in uw Basisnatuurplan met die van de
rest van het gebied?
8. Is in detaillering van deze doelen de samenhang met de rest van het gebied voldoende (bv.
mozaïek)?

Maatregelen
natuurdoelen
9. Zijn de voorgestelde inrichtingsmaatregelen voldoende om het doel te bereiken?
10. Zijn de voorgestelde beheermaatregelen voldoende om de doelen te bereiken/behouden?
waterkwaliteit
11. Zijn de voorgestelde inrichtingsmaatregelen voldoende om het doel te bereiken?
12. Zijn de voorgestelde beheermaatregelen voldoende om de doelen te bereiken/behouden?
watersysteem
13. Hebben de voorgestelde maatregelen geen effect of een positief effect op het watersysteem?
Checklist zelfrealisatieplannen vanuit de bedrijfseconomie*
* Vragen 14 t/m 23 zijn voor een Bedrijfseconomisch plan en hoeven niet te worden beantwoord als u geen
extra grond nodig heeft.

Informatie
14. Wordt de bedrijfsstructuur voldoende beschreven?
15. Worden de onderdelen voer en mest voldoende beschreven?
16. Zijn de inkomsten voldoende beschreven?
17. Zijn de kosten voldoende beschreven?
18. Voldoet men in het bedrijfsplan aan de voorwaarden van het basisnatuurplan?
Bedrijfsresultaat
19. Is de ondernemer in staat om de natuurdoelen te integreren in het verdienmodel van zijn
bedrijfsvoering?
20. Is de onderneming in staat de natuurdoelen te laten bijdragen in een positief bedrijfsresultaat?
Voorwaarden
21. Kunnen we instemmen met de voorwaarden die het bedrijfsplan stelt?
Langetermijnperspectief
22. Uit welke elementen blijkt dat het bedrijf een langetermijnperspectief heeft?
(Minimaal de tijd die vanuit ecologisch perspectief nodig is, om de verder weg gelegen
natuurdoelen te behalen (5 à 10 jaar).)
Waardeproposities (CANVAS)
23. Hoe wordt de bereidheid van de ondernemer ingeschat betreffende het onderzoeken en
mogelijk toepassen van meerdere waardeproposities gebaseerd op de natuur?
(Het gaat er in de bedrijfseconomische beoordeling om de verschillende elementen van het
(CANVAS) business model in onderlinge samenhang te bezien, is een en ander consistent
met elkaar verbonden?)
(Het gaat hierbij niet om het beoordelen op waardeproposities, maar om het beoordelen op
de bereidheid van de ondernemer - zie bijlage voor het CANVAS model: 5 strategische
oriëntaties naar innovatieve verdienmodellen.)
Verder wordt rekening gehouden met de volgende punten vanuit het proces
Kennis
24. Heeft de ondernemer kennis over ecologische processen of is de ondernemer bereid die
kennis te verkrijgen?
(Men moet mee kunnen bewegen in het kader van adaptief beheer, zelf creatief en
constructief bijdragen aan suggesties voor deze adaptaties.)
Samenwerken
25. Is de ondernemer bereid tot samenwerken op gebiedsniveau?
(Als in het kader van veranderende inzichten natuurfuncties en gebruiksfuncties anders
gezoneerd moeten worden, dan zullen de boeren bereid moeten zijn flexibel mee te
bewegen.)
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