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Het in opdracht inventari-

seren door de VWG Zuid-

Kennemerland

Inleiding

Vraagstelling

De vraag is of de vereniging Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland zich

als een aannemer wil opstellen in de handel in vogelgegevens. Hierbij
wordt onderscheid gemaakt in het leveren van gegevens die reeds

verzameld zijn (zie inleiding) en gegevens die middels nog uit te voeren

veldwerk verworven moeten worden. Over dit "in opdracht
inventariseren" gaatdezebeleidsvisie.

Met het verwerven van een eigen plaats van ’natuurbelangen’ in het

beleid en beheer van onze leefomgeving, is er sprake van een

toenemendevraag naar gegevensover bepaaldeaspecten van de natuur.

Met name vogelgegevens zijn populair; ze hebben een hoge
zeggingskracht met betrekking tot het landschap en zijn relatief

eenvoudig te verkrijgen, mede door de inzet van een grote groep

vrijwillige waarnemers. Het bestuur van de Vogelwerkgroep Zuid-

Kennemerland is niet ongelukkig met deze ontwikkeling. Samengevat
luidt de doelstelling van de vereniging immers: het bevorderen van

vogelstudie met het oog op natuurbescherming in het algemeen en

bescherming van de in het wild levende vogels in het bijzonder. De

praktijk van alle dag vraagt echter wel om een bezinning op de rol van

de VWG in dit spel van vraag en aanbod.

Over het leveren van reeds verzamelde gegevens heeft de VWG in 1994

het volgende standpunt ingenomen (zie Fitis 30(4)): 1. het gebruiksdoel
van de gegevens moet overeenstemmen met de doelstellingen van de

VWG (natuurbescherming); 2. ondanks de coördinerende en

gegevensbeherende rol van de VWG dient toestemming voor levering te

worden verkregen van de gegevensverzamelaars; 3. omwille van een

’juist’ gebruik worden bij voorkeur geïnterpreteerde gegevens geleverd;
4. afhankelijk van de aard van de aanvrager kan er sprake zijn van een

financiële vergoeding; 5. het te vragen bedrag ’naar redelijkheid’ (enkele

honderden tot meer dan duizend gulden) komt ten goede aan

(activiteiten van) de VWG; 6. bij levering wordt een soort overeenkomst,

inclusief voorwaarden voor levering, opgesteld.
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Argumenten voor het in opdracht inventariseren zijn:
• Tellers zijn extra gemotiveerd door direct gebruik van gegevens;

• Tellers zijn extra gemotiveerd door financiële vergoeding;
• Extra gegevenskunnen natuurbescherming ten goede komen;

• Extra contacten kunnen natuurbescherming ten goede komen;

• Extra inkomsten kunnen natuurbescherming ten goede komen.

Argumenten tegen het in opdracht inventariseren:

• Gerichte inzet kan ten koste gaanvan andere activiteiten;

• Verlies van vrijheid voor individueleleden en vereniging;

• Verzakelijking van ideële vrijetijdsbesteding;

• Geld verdienen is geen doelstelling van de VWG;

• Potentiële discussies over de verdeling van de inkomsten;

• VWG beconcurreert professionele onderzoeksbureaus;

• VWG met vrijwilligers kan geen lange termijngaranties geven;

• VWG kan/wil niet verantwoordelijk zijn voor het doen en laten van

haar individuele leden.

Standpuntbepaling

Het bestuur van de VWG is van mening dat de voordelen van het in

opdracht inventariseren (gerichte kennisverwerving) niet opwegen tegen

de nadelen (diverse verplichtingen), mede gezien het alternatief dat de

meeste potentiële opdrachtgevers hebben (inhuren professionele inzet).

Daarom zal de VWG geen actief beleid gaan voeren om opdrachten te

verwerven, en opdrachtgevers in principe doorverwijzen naar

professionele onderzoeksbureaus. Het bestuur van de VWG, in concreto

de veldwerkcommissie, behoudt zich echter het recht voor om per geval
te beoordelen of er sprake kan zijn van het afstemmen van de

veldwerkactiviteiten van de VWG op de vragen van een potentiële

opdrachtgever, waarbij de ten nadele aangevoerde argumenten zullen

worden meegewogen. Individuele leden van de VWG zijn te allen tijde

vrij om op persoonlijke titel een zakelijke relatie aan te gaan met een

opdrachtgever. In voorkomende gevallen stelt het bestuur van de VWG

het op prijs in kennis (van onderzoek en resultaten) gesteld te worden,

maar is het bestuur niet aansprakelijk voor de zakelijke relatie.

Namens het bestuur van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland,

Pim de Nobel voorzitter Veldwerkcommissie

Bovenstaande visie over in opdracht betaald inventariseren is het

resultaat van discussies in het bestuur en op de ledenvergadering van 23

september jongstleden. Serieuze vogeltellers binnen de VWG en

professionele (regionale) opdrachtnemers worden verzocht zich te melden

by de veldwerkcommissieopdat aan toekomstige opdrachtgevers een lijst
met adressen kan worden overhandigd.


