Nieuwsbrief Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke
Uitbetaling SNL 2012. *

In januari startte DR met de uitbetaling van de
betaalverzoeken voor de subsidie Natuur- en
landschapsbeheer (SNL). De uitbetaling is voor
het beheerjaar 2012 inclusief de vergoeding
voor last minute beheer en ruige mest. De
planning voor het uitbetalen en het versturen
van de beslissingen op de betaalverzoeken 2012
is als volgt: 31 maart: 80%, 30 april: 95%, 15
mei: 100%. Via Tracking & Tracing in ‘Mijn
dossier’ ziet u wat de voortgang van uw
aanvraag is. U kunt hier zien of uw
betaalverzoek ontvangen en compleet is, of uw
betaalverzoek is beoordeeld en of de beslissing
op uw betaalverzoek naar u is verstuurd. U
krijgt uw beslissing via de post, maar u kunt
deze ook bekijken in ‘Mijn dossier’.

Extra maatregelen tijdens seizoen.*
Stel, u wilt maaien, maar u ziet dat er veel
kuikens op uw land zijn. Dan wilt u liever een
strook laten staan, zodat de kuikens zich
kunnen verstoppen voor kraaien of andere
vogels. Eigenlijk wilt u direct een extra
beheermaatregel afsluiten voor een seizoen,
bijvoorbeeld 'later maaien'. Last minute beheer
heet dat. Wilt u zo’n maatregel treffen? Neem
dan contact op met Anton de Wit (0182393426/06-29343406).

Gecombineerde opgave. *

In de gecombineerde opgave kunnen gegevens
staan die DR nog niet gecontroleerd heeft. Dit
komt omdat DR nog niet helemaal klaar was met

uw betaalverzoek 2012. Als u de beslissing
ontvangt ziet u de beheereenheden die DR
heeft gecontroleerd. U kunt dan op basis
hiervan het betaalverzoek in de GDI invullen en
de omvang van uw beheereenheden eventueel
naar beneden bijstellen als dat nodig is. Zo
voorkomt u dat u een te grote omvang opgeeft
en bijvoorbeeld gekort wordt op uw subsidie.

Ruige stalmest bij pakketten met late
maaidatum, met voorweiden en
kruidenrijk weidevogelgrasland. *
Als
u
subsidie
voor
(collectief)
weidevogelbeheer aanvraagt, kunt u naast de
normale beheerssubsidie een toeslag krijgen
voor het uitrijden van ruige stalmest. Het
uitrijden van ruige stalmest is toegestaan in de
periode van 1 februari tot 1 september met
uitzondering van de verschillende rustperiodes.
Eenmalig mag, per beheereenheid, tussen de 10
en 20 ton per hectare aangewend worden. Per
beheereenheid
mag
één
melding
per
aanvraagjaar gedaan worden. U krijgt geen
toeslag indien het uitrijden niet of niet op tijd
gemeld wordt. (* = bron DR.)
Wilt u binnen twee dagen na uitrijden contact
opnemen met de uitvoerder van de stichting:
Anton de Wit (Mail: wit.acde@gmail.com tel:
0182-393426 fax: 0842264927) Hij regelt dan
de melding bij DR. De uitbetaling van de
beheervergoedingen vraagt u aan met het
betaalverzoek in de Gecombineerde opgave voor
de SNL.
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Zwaluwnesten.

2011 was het jaar van de zwaluw. U bent toen
opgeroepen om de nesten te melden op de site:
www.jaarvandeboerenzwaluw.nl. > publiekstelling.
Ook in 2012 heeft u de nesten gemeld en voor
2013 kunt u wederom uw nesten melden op
genoemde site.

Zuid-Hollandse EHS naar 2027

Provincie Zuid-Holland stelt de aanleg van de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in ZuidHolland verder uit tot 2027. Aanvankelijk was
2021 de einddatum. Hiermee wil de provincie
alsnog het beoogd aantal hectares aanleggen.
Voor het Veenweidepact in de Krimpenerwaard
betekent dit dat de 2.450 hectare overeind
blijft. 2027 is ook de Europese deadline voor
Kaderrichtlijn Water. Veel natuurdoelen hebben
ook met waterkwaliteit te maken. Ook voor de
andere EHS-gebieden geldt dat de termijn om
de natuur aan te leggen met zes jaar wordt
uitgesmeerd. Voorbeelden daarvan zijn de
aanleg van de Gouwe Wiericke (1.500 hectare),
de
Meijegraslanden
(500
hectare)
en
Deltanatuur (600 hectare).

Plas dras.

Indien u een plas-dras pakket heeft afgesloten
controleert u dan regelmatig of op het plasdras perceel voldoende water staat. (zie
www.gouwewiericke.nl) Mocht het vanwege
bepaalde omstandigheden t.a.v. het weer of iets
anders het niet mogelijk zijn om te voldoen aan
de beheerbepalingen, dan moet u dat altijd bij
DR melden.

Melden gevonden nesten.

501732),
bij Fien Verbij (0172-589463/0627586051) voor ANV Weide en Waterpracht en
bij Mieke Vergeer (0172-685459) voor ANV
De Parmey. Wanneer u maximaal wilt melden, is
het advies om voor half april uw 1e melding te
doen. Met tussenpozen van 28 dagen kunt u uw
vervolgmeldingen doen. U bent verplicht (Flora
& Faunawet)
een plattegrond/kaart met
nestvondsten bij te houden. Deze kaart heeft u
via Anton de Wit ontvangen. Net als voorgaande
jaren moet een stuk gras van 50m2 om de
nesten blijven staan. Let u erop dat tijdens het
schudden van het gemaaide gras geen plukken
gras in de nesten achterblijven. Dit legsel kan
als verloren worden beschouwd en zal ondanks
uw inspanningen niet in aanmerking komen voor
een vergoeding. Omdat op dit moment de ‘pot’
voor resultaatbeloning (deze reservering is
gevormd door een gedeelte van uw vergoeding
voor legselbeheer te incasseren) redelijk gevuld
is, heeft het bestuur de intentie om de
vergoedingen per nest in 2013 te verdubbelen.
Dit
moet
officieel
nog
in
een
bestuursvergadering worden bekrachtigd. De
standaardvergoedingen per nest vindt u op
www.gouwewiericke.nl
onder
de
knop:
aandachtspunten.

Vogelweek 2013.

Van 4 t/m 12 mei 2013 barst de Nationale
Vogelweek los. Door het hele land zijn er gratis
vogelexcursies
en
activiteiten.
Vogelbescherming
Nederland
en
Sovon
Vogelonderzoek Nederland organiseren de
Vogelweek om zoveel mogelijk Nederlanders te
stimuleren er op uit te trekken en samen met
kenners vogels te ontdekken. www.vogelweek.nl

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding
per nest heeft u een overeenkomst afgesloten.
De controles van deze nesten verloopt
uitsluitend via onderstaande drie coördinators.
Leden van ANV de Lange Ruige Weide melden
hun vondsten bij: Adrie v.d. Hoeven (0348Correspondentieadres: Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke: p.a. Meije 3, 2411 PG Bodegraven,
info@gouwewiericke.nl, www.gouwewiericke.nl

worden uitgevoerd en deels voor SNLwerkzaamheden die de ANV’s uitvoeren. Deze
vergoeding
is
vastgelegd
in
een
meerjarenbegroting (2010-2015). Hieronder
ziet u een overzicht van die geldstromen over
2012.

Verantwoording
2012
Stichting
Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke.

Als deelnemer ontvangt u een vergoeding voor
uw afgesloten pakketten. De stichting ontvangt
voor de overhead een aparte vergoeding; deels
voor SNL-werkzaamheden die via de stichting

Omschrijving
Kapitaal
reserves deelnemers 2010
reserve deelnemers 2011
Liquide middelen
Te vorderen van deelnemers
Te ontvangen rente
Te ontvangen subsidies PZH
crediteuren

Debet

TOTAAL

€

Omschrijving
Bestuursvergoedingen
Kosten uitvoering SNL
Nestcontroles
monitoring
Bijdragen veelzijdig boerenland
bijdragen aan ANV's
Overige kantoorkosten
coulance betalingen
Dekking vanuit PZH subsidie
Overige ontvangen bijdragen
Rente opbrengsten

Debet
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

tekort
TOTAAL

Melding overdracht/wijziging.

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.

€

Credit
€
€
€

2.188
77.944
68.254

€

11.736

160.122 €

160.122

142.173
3.017
981
13.951

Credit
6.000
51.908
3.005
1.466
17.827
23.486
1.590
1.300
€
€
€

94.137
969
981

€

10.495

106.582 €

106.582

Eerste kievitsei in Zuid Holland.

Het eerste kievitsei in Zuid-Holland is dit jaar
gevonden op 21 maart 2013 door vrijwilligers
van de weidevogelgroep Zoeterwoude.
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Tellingen.

Ook in het weidevogelseizoen 2013 zullen in
percelen met late maaidatum broedparen geteld
worden. Via een bepaalde methodiek worden in 5
telronden de broedparen in beeld gebracht. De
vrijwilligers zullen zich bij u melden om
toestemming te vragen om te monitoren waarbij
uw medewerking wordt gewaardeerd.

Geslaagde kavelruil Enkele Wiericke.

Donderdagmiddag 29 november 2012 zetten in
Driebruggen bijna twintig eigenaren symbolisch
hun handtekening voor een kavelruil die de
verbetering van de oostelijke kade van de
Enkele Wiericke mogelijk maakt. Tegelijk met
de verbreding en verhoging van de kade wordt
een waterbergingssloot aangelegd en een
natuurvriendelijke oever in de Wiericke. Met
het aanleggen van de waterbergingssloot draagt
het waterschap ook bij aan de doelstellingen uit
het Veenweideconvenant; datzelfde geldt voor
de aanleg van de natuurvriendelijke oever in de
Wiericke die bijdraagt aan de doelstellingen van
de Kaderrichtlijn Water. Mede door de
inspanningen van ANV de Lange Ruige Weide is
dit project gerealiseerd.

Botanische weiderand.

Als u bewerkingen op het land laat uitvoeren
door een loonwerker
is het verstandig om
hem te wijzen op uw
beheerafspraken. Zo
mag b.v.
bij het
afsluiten van pakket
botanische weiderand een strook van 2 meter
niet bemest worden en mag deze strook voor 1
juni niet gemaaid worden. Deze weiderand biedt
schuilgelegenheid voor de jonge pullen. Insecten
komen op de kruidenrijkdom af en zijn het
voedsel voor de jonge pullen. Ook draagt de
botanische weiderand bij aan de kwaliteit van
het water.

Polder Bloemendaal.

Door Provinciale Staten is de herijking van de
EHS vastgesteld. Deze herijkte EHS zal in de
loop van 2013 worden vastgelegd in de nieuwe
provinciale
structuurvisie.
De
polder
Bloemendaal wordt met dit besluit buiten de
EHS gebracht. Hoewel wijzigingen nog mogelijk
zijn, is de kans groot dit besluit zal worden
vastgelegd. De afgelopen jaren is in het gebied
juist volop inzet geweest om polder Bloemendaal
in te passen in de EHS. De glastuinbouw is
gesaneerd en alle grondgebonden veebedrijven
verdwenen uit het gebied. Er is zo’n 80 ha
doorgeleverd
aan
en
ingericht
door
Staatsbosbeheer als natuur. De overige
percelen zijn voornamelijk nog in gebruik als
veldkavels van omliggende boerderijen.
Nu polder Bloemendaal waarschijnlijk buiten de
EHS geplaatst wordt, heeft dit gevolgen voor
het gebied. De financiering voor de verdere
inrichting en het onderhoud in het kader van de
EHS vervalt. Echter het gebied heeft nog wel
steeds grote landschappelijke waarde.
Er wordt nu, door betrokken partijen zoals
gemeentes,
LTO,
SBB
en
Weide-en
waterpracht, hard gewerkt aan een gezamenlijk
plan om de landschappelijke waarde van de
polder Bloemendaal in stand te houden en waar
mogelijk
verder
te
ontwikkelen
als
weidevogelgebied.
De
provincie
heeft
aangegeven dat daarvoor ter compensatie van
de plaatsing buiten de EHS eenmalig
financieringsmogelijkheden zijn indien “het
gebied” met een integraal plan komt voor
duurzaam beheer en ontwikkeling van de polder,
waarbij zij ook aandacht wil voor het gebied als
stedelijk uitloopgebied. We houden u op de
hoogte van de verdere ontwikkelingen.
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