
 

Controle- en sanctioneringsprotocol ANV Horst en Maten, 21 februari 2018 

Controle en sanctioneringsprotocol 

 

Dit protocol is vastgesteld door het bestuur van de ANV Horst en Maten op 21 februari 2018.   

Het eerste deel van het protocol betreft de controle op naleving van de contracten die inzake landschaps- en natuurbeheer 

of onderhoud daaraan met derden worden aangegaan of gesloten. In veel gevallen zal het controle betreffen inzake de 

huur of pacht van gronden t.b.v. hooien en of (na)weiden. In het tweede deel wordt aangeven welke sanctionering aan de 

orde is indien de afspraken niet nagekomen worden.  

 

Deel 1 Controle en schouwcommissie(s):  

1. De ANV heeft schouwcommissies die (deel)gebieden controleren, daarnaast vindt steekproefsgewijze controle 

plaats door ANV Horst en Maten. 

2. Iedere schouwcommissie controleert het toegewezen blok. 

3. Deze commissies rouleren over de blokken.  

4. De schouwcommissie bestaat uit 2 personen: 1 bestuurslid en 1 pachter (die beiden geen percelen pachten in dat 

blok.  

5. De schouwcommissie krijgt haar tijd vergoed.  

6. Bij twijfel beslist het bestuur van de ANV Horst en Maten. 

7. De schouw wordt verspreid over het seizoen uitgevoerd en er wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan het bestuur in 

november van ieder jaar.  

8. De schouw wordt minimaal 1x per jaar uitgevoerd, maar zo vaak als nodig is.  

 

Deel 2 Sanctionering:  

Algemene uitgangspunten:  

• In geval dat door overmacht niet aan de bepalingen in het contract kan worden voldaan, dient de pachter vooraf in 

contact te treden met de hiervoor aangewezen contactpersoon van de ANV. Contactgegevens van het 

aanspreekpunt zijn te vinden op www.ANVhorstenmaten.nl;  

• Eventuele aanwijzingen, of vanwege onvoorziene omstandigheden toegestane afwijkingen op het pachtcontract, 

worden via genoemde website of via e-mail of brief kenbaar gemaakt;  

• Tenzij de omstandigheden dit rechtvaardigheden, worden geen uitzonderingen gemaakt voor individuele pachters;  

• Mondelinge terechtwijzingen worden uitsluitend uitgedeeld door het bestuur van de ANV, of een daarvoor door het 

bestuur aangewezen persoon;  

• Schriftelijke terechtwijzingen en sancties worden uitsluitend uitgedeeld door het bestuur van de ANV;  

• Overtredingen die plaats hebben gevonden in de periode voor 1 januari 2013, de periode waarin de ANV niet 

verantwoordelijk was voor het beheer en de pachtcontracten, worden niet opgenomen in het dossier van de ANV;  

• Er is een gradatie in terechtwijzing of sanctionering. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een kleine zaak, een 

grote zaak en een grote onherstelbare zaak;  

• Het bestuur beoordeelt of een overtreding wordt gezien als een kleine-, grote-, of grote onherstelbare zaak. Naast 

de ernst van de overtreding kan hierbij ook de mate waarin sprake is van (vermoede) opzet en/of herhaling een rol 

spelen;  

• Een overtreding die is aangemerkt als een kleine zaak blijft drie jaar staan, alvorens deze vervalt. Een grote (al dan 

niet onherstelbare) zaak komt na vijf jaar te vervallen.  
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Kleine zaken, zonder directe schade  

Kleine zaken betreffen geconstateerde afwijkingen ten opzichte van hetgeen in het contract overeengekomen, met doorgaans 

relatief bepekte schade of gevolgen. Gedacht kan worden aan beperkte overtredingen rond de inzet van vee, de maaidatum, de 

wijze van maaien, het geheel of gedeeltelijk achterlaten van maaisel, het schonen van watergangen en het verwijderen van 

struiken en bomen door ze af te zagen, af te breken of door middel van branden te vernielen.  

1. Bij een eerste overtreding wordt de overtreder mondeling of schriftelijk gewaarschuwd;  

2. Bij een tweede overtreding wordt de overtreder schriftelijk gewaarschuwd;  

3. Bij een derde overtreding wordt de overtreder schriftelijk gewaarschuwd en uitgenodigd voor een gesprek;  

4. Bij een vierde overtreding wordt schriftelijk medegedeeld dat in het navolgende jaar geen herpacht mogelijk is;  

5. Bij een vijfde overtreding wordt schriftelijk medegedeeld dat royement en definitieve uitsluiting volgt.  

 

Grote zaken  

Grote zaken betreffen geconstateerde afwijkingen ten opzichte van hetgeen in het contract overeengekomen, met doorgaans 

relatief grote schade of gevolgen. Gedacht kan worden aan alle zaken die verandering van de levensgemeenschap, de planten 

en dieren, veroorzaken en wel door middel van andere bemesting naar aard en mate, beperkte wijziging van de 

waterhuishouding, beperkte wijziging van de bodemstructuur of -textuur of vanwege moedwillige opzet op enige andere wijze 

veroorzaakt (vuur, lawaai, licht, afval, lozing van vloeistoffen, ed.).  

1. Bij een eerste overtreding wordt de overtreder schriftelijk gewaarschuwd en dient eventuele schade direct hersteld te 

worden;  

2. Bij een tweede overtreding wordt de overtreder schriftelijk gewaarschuwd en uitgenodigd voor een gesprek. Daarnaast 

dient eventuele schade zo spoedig mogelijk hersteld te worden;  

3. Bij een derde overtreding wordt de overtreder schriftelijk meegedeeld dat in het navolgende jaar geen herpacht mogelijk 

is en dat eventuele schade zo spoedig mogelijk hersteld dient te worden;  

4. Bij een vierde overtreding wordt de overtreder schriftelijk meegedeeld dat royement en definitieve uitsluiting volgt en 

eventuele schade zo spoedig mogelijk hersteld dient te worden.  

 

Grote, onherstelbare zaken  

Grote, onherstelbare zaken betreffen geconstateerde afwijkingen ten opzichte van hetgeen in het contract overeengekomen, 

met relatief grote schade of gevolgen die niet of nauwelijks te herstellen zijn. Hierbij dient te worden gedacht schade door het 

toepassen van chemische middelen (kunstmest, bestrijdingsmiddelen), opzettelijke bemesting waar dit niet is toegestaan of 

grote wijzigingen in de waterhuishouding, de bodemstructuur of -textuur of vanwege moedwillige opzet op enige andere wijze 

veroorzaakt (vuur, lawaai, licht, afval, lozing van vloeistoffen, e.d.).  

1. Bij een grote, onherstelbare overtreding wordt de overtreder schriftelijk meegedeeld dat in het navolgende jaar geen 

herpacht mogelijk is en dat eventuele schade daar waar mogelijk zo spoedig mogelijk geminimaliseerd dient te worden;  

2. Bij een tweede overtreding in hetzelfde jaar wordt de overtreder schriftelijk meegedeeld dat royement en definitieve 

uitsluiting volgt en eventuele schade daar waar mogelijk zo spoedig mogelijk geminimaliseerd dient te worden.  

 

Als er kosten mee gemoeid zijn, worden deze verhaald op de overtreder; desnoods wordt er in ernstige gevallen via civiele 

rechtspraak gevorderd. In ernstige gevallen zal de ANV een beroep doen op SBB en/of op externe deskundigen.  

De overtreder kan zijn zaak aan het bestuur voorleggen en die doet binnen 14 dagen uitspraak. In het geval betrokkene het 

niet eens is met de uitspraak van het bestuur, kan hij zijn zaak vervolgens voorleggen aan een commissie van beroep o.l.v. 

een onafhankelijke voorzitter. De commissie bestaat naast de onafhankelijk voorzitter uit twee leden van de ANV, welke 

op voordracht van het bestuur worden vastgesteld tijdens een algemene ledenvergadering; de uitspraak van de commissie 

is bindend. 


