Nieuwsbrief Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke
Resultaatbeloning.

Als het goed is heeft u van DR de betaling
van de SNL-gelden over 2011 reeds
ontvangen. In de regio Gouwe Wiericke is
namelijk op enkele deelnemers na, iedereen
door DR uitbetaald. Dat betekent dat wij
over kunnen gaan tot inning van 60% van
het uitgekeerd bedrag ten behoeve van de
resultaatbeloning. U krijgt binnenkort een
afrekening waarop staat welk bedrag wij
van u innen en welk bedrag u, op basis van
de resultaten van de nesten over 2011,
weer krijgt uitbetaald. Dit wordt met
elkaar verrekend. De inning van 60% wordt
dus gebruikt voor de uitbetaling van de
resultaatbeloning (50%). Daarnaast wordt
10% ingezet om extra organisatiekosten te
bekostigen. De extra bijdrage voor de
administratiekosten
is
noodzakelijk
gebleken aangezien de Provincie geen
aanvullende vergoeding geeft voor de
bestede extra uren. Deze extra uren waren
het
gevolg
van
het
ontoereikend
functioneren van de zogenaamde toolkit.
Ook heeft het herstel van door DR
afgegeven onjuiste beschikkingen veel
extra uren gekost.

Melding overdracht/wijziging eigendom.

Meldingen van overdrachten of wijzigingen
in eigendomssituaties dient u zo spoedig
mogelijk te melden bij Dienst Regelingen en
bij onze uitvoerder Anton de Wit. Zo
voorkomt u onjuiste uitbetaling van
vergoedingen.

Het nieuwe agrarisch natuurbeheer.

De drie agrarische natuurverenigingen De
Parmey, De Lange Ruige Weide en Weide en

Waterpracht hebben in 2009 de "stichting
Gouwe Wiericke" opgericht. Sinds 1 januari
2010 wordt het agrarisch natuurbeheer
geregeld via de SNL, de subsidieverordering
natuur en landschap. Deze verordening
wordt afgebouwd. Via een nieuw systeem
wordt een vervolg gegeven aan het
agrarisch natuurbeheer. Dit systeem wordt
flexibeler en beter inpasbaar in een gebied.

Met de kennis die we nu hebben zal het
nieuwe agrarisch natuurbeheer een plaats
krijgen
in
het
GLB
(Europese
gemeenschappelijk
landbouwbeleid).
Komende tijd vindt er veel overleg plaats
over o.a. de invulling van de nieuwe
pakketten/diensten. Per 1 januari 2014
wordt het Rijk weer verantwoordelijk voor
het agrarisch natuurbeheer
i.p.v. de
provincie (behalve in de EHS). Ervaringen
met pilots (=proefopzet) van collectieven en
andere experimenten met groenblauwe
diensten laten zien dat de uitvoering
eenvoudiger
kan
als
samenwerkende
grondgebruikers
meer
eigen
verantwoordelijkheid
krijgen
in
de
uitvoering. Zo’n groep samenwerkende
grondgebruikers, zoals bij een agrarische
natuurvereniging,
noemen we “een
collectief”. De pakketafspraken tussen
overheid en collectief voor de drie biotopen
akker, landschap en grasland worden door

een collectief in één gebiedsofferte
samengevoegd en aangeboden aan de
overheid. Het collectief maakt vervolgens
afspraken met de deelnemers, dat is
eenvoudiger als het integraal wordt
georganiseerd met lokale zelfsturing door
maatschappelijke
partijen.
Een
mooi
vooruitzicht
waar
de
stichting
Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke als
collectief mee aan de slag gaat. Op de
langere termijn biedt een dergelijke
gebiedsofferte ook de mogelijkheid om
andere toekomstige verplichtingen als
collectief te regelen (bijv. Kader Richtlijn
Water). Meer informatie vindt u op
www.toekomstglb.nl

Weidevogelvrijwilligers

Als dank voor
gepleegde inspanningen
afgelopen seizoen biedt Landschapsbeheer
Zuid-Holland alle weidevogelvrijwilligers in
Zuid-Holland een geheel verzorgde avond
aan. Om tegemoet te komen aan
verschillende interesses en om iedereen in
de gelegenheid te stellen om aanwezig te
zijn, organiseert LBZH vier lezingen op vier
verschillende locaties. U kunt zich
aanmelden voor de avond van uw voorkeur.
Wees op tijd, want vol = vol. Meer
informatie
hierover
vindt
u
op
www.landschapsbeheerzuidholland.nl

Verzenden nieuwsbrieven.

De nieuwsbrieven van de Stichting
Gebiedscoordinatie
Gouwe
Wiericke
ontvangt u t.n.t. zowel digitaal als per post.
Het
bestuur
heeft
besloten
de
nieuwsbrieven in de toekomst per mail te
versturen. Indien u niet over een mailadres
beschikt ontvangt u de nieuwsbrief gewoon
per post.

MV, 9 oktober 2012

De stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke heeft ten doel het coördineren van het behoud en de
ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden in het gebied Gouwe Wiericke. Dhr. Anton de Wit
(0182-393426/06-29343406) is aangesteld als uitvoerder. Het stichtingsbestuur bestaat uit: Mevr. Y.
Oostdam (vz, 0172-616998), Dhr. G. v.d. Hoeven (0348-501732), Dhr. M. Stolwijk (0172-685414), Dhr.
P. Giezeman (pm, 0172-651082), Dhr. H. Vlooswijk (0348-560001), Mevr. M. Vergeer (secr. 0172685459) Wilt u informatie, dan kunt u de uitvoerder of één van de bestuursleden bellen.
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