Nieuwsbrief Gebiedscollectief i.o.
Aan
alle
leden
van
de
agrarische
natuurverenigingen Lange Ruige Weide, De
Parmey, Weide- en Waterpracht en De
Wetering
Over ruim een jaar lopen de huidige 6 jarige
contracten agrarisch natuurbeheer (SNL) af.
Het agrarisch natuurbeheer gaat dan onderdeel
uitmaken van het Gemeenschappelijk Landbouw
Beleid (GLB) en wordt geheel vernieuwd. Dit
heeft ook voor ons gebied nogal wat
consequenties.
Het agrarische natuurbeheer gaat vanaf 2016
betaald worden uit pijler 2 van het GLB. Het
doel is effectiever en efficiënter agrarisch
natuurbeheer, nauwere samenwerking in het
gebied
en
lagere
uitvoeringslasten
te
bewerkstellingen. Om niet te verzanden in
informatie die hieromtrent beschikbaar is,
houden we het in deze brief beperkt tot de
hoofdzaken. Mocht u toch meer willen weten
over de achtergrondinformatie van het nieuwe
stelsel agrarisch natuurbeheer, dan raden we u
aan
om
de
informatie
op
de
site
www.portaalnatuurenlandschap.nl te zoeken op
dit thema.
Het nieuwe agrarisch natuurbeheer moet
gebiedsgerichter. De Provincie gaat doelen en
ambities van alle betrokkenen in het gebied
vastleggen in het natuurbeheerplan. Hierin
staat in grote lijnen waar het agrarisch
natuurbeheer zal worden toegepast. Hoe dat
verder wordt ingevuld is aan de collectieven.
Over die collectieven heeft u vast al vaak
gehoord. Brussel schrijft voor dat dit een groep
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boeren moet zijn die zich verenigen en dan
samen verantwoordelijk worden voor de
uitvoering van het stelsel. De agrarische
natuurverenigingen (ANV’s) zijn hiervoor de
eerst aangewezenen omdat zij reeds als zodanig
verenigd zijn. Om effectief te werken wordt
echter wel verwacht dat meerder ANV’s samen
één collectief vormen. ANV de Wetering sluit
zich daarom bij de stichting Gebiedscoordinatie
Gouwe Wiericke aan, waardoor wij een
collectief gaan vormen van 4 ANV’s.
Het invullen van het agrarisch natuurbeheer is
dus aan de collectieven. Daarvoor gaan wij een
beheerplan opstellen. Dit beheerplan moet ook
gedragen worden door gebiedspartijen als
natuur- en landschapsorganisaties. Zo komen er
samenhangende plannen, waarin de juiste
maatregelen op de juiste plek komen.
De Provincie schrijft voor dat het nieuwe
stelsel effectiever moet met een hogere
kwaliteit
en
bovendien
moeten
de
uitvoeringslasten omlaag. Daarnaast zullen de
vergoeding voor de pakketten fors omhoog
moeten omdat er al jaren geen indexering heeft
plaatsgevonden
en
omdat
er
minimaal
marktconform vergoed moet worden om
voederwaardeverliezen te kunnen compenseren.
Tegelijkertijd blijft het budget voor agrarisch
natuurbeheer ongeveer gelijk aan afgelopen
jaren. Deze maatregelen staan dus op gespannen
voet met elkaar. De consequentie is dat er
gebieden ontstaan (daar waar geen vogels
zitten) die niet voor agrarisch natuurbeheer in
aanmerking
komen.
Daarnaast
zijn
er
weidevogelrijke
gebieden
waar
een
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kwaliteitsslag gemaakt kan worden. De Provincie
wil deze gebieden begrenzen, maar daar zijn wij
flink op tegen. In het verleden is gebleken dat
weidevogels niet altijd in dezelfde gebieden
blijven en dat er buiten de weidevogelgebieden
ook pleksgewijs vogels zitten, die we willen
blijven beschermen. We hebben dan ook als
keiharde voorwaarde naar de Provincie gesteld
dat wij zelf bepalen in welke gebieden we welke
maatregelen nemen. Gelukkig zitten we daarmee
op één lijn met andere collectieven in ZH.
In grote lijnen hebben we als collectief in
oprichting onze gebiedsvisie op papier gezet. Nu
is het zover dat we deze visie willen delen met u
en met de gebiedspartijen. Er is nl. draagvlak
nodig van alle partijen voordat de Provincie ons
plan zal goedkeuren. Onze visie is dat er
flexibel beheer plaats moet kunnen vinden.
Legselbeheer op de plekken waar dat kansen
biedt (dus met voldoende kuikenland in de
directe omgeving) en uitgesteld maaibeheer
indien nodig. Dat houdt in dat we veel willen
sturen op last-minute beheer. Dus geen
percelen laten staan omdat een datum nog niet
bereikt is, maar alleen omdat er kuikens in
zitten. We zijn ons echter ook bewust van het
feit dat we bepaalde gebieden minder kunnen
bieden, simpelweg omdat er amper weidevogels
zitten en het budget daar beperkt is.
Het collectief in oprichting ziet zeker kansen in
het nieuwe agrarisch natuurbeheer stelsel. We
hebben nog wel een aantal discussiepunten
waarover we nog met de Provincie stoeien. Als
we namelijk door hen verantwoordelijk worden
gesteld voor de uitvoering, moeten zij ook het
vertrouwen hebben dat het goed komt en niet
de touwtjes te strak in handen willen houden
door allerlei extra regels op te stellen.
Daarnaast pleiten we voor een goede regeling
voor onderhoud van
landschapselementen
omdat opgaand hout dat niet tijdig wordt

afgezet grote impact kan hebben op de
kwaliteit van het weidevogelgebied. Zo’n
regeling functioneerde in het verleden heel
goed en willen we graag terug. Het waterschap
laat ook watermaatregelen opnemen in het
natuurbeheerplan van de Provincie.
Onze eerste stap nu nadat we u in deze brief
hebben geïnformeerd, is het bijpraten van de
andere gebiedspartijen zoals terrein beherende
organisaties
(o.a.
Natuurmonumenten
&
Staatsbosbeheer)
weidevogelvrijwilligers &
waterschappen. Wij moeten hun adviezen ook
ter harte nemen voordat we naar de Provincie
kunnen. Uiteraard is het laatste woord altijd
aan u. Afhankelijk van het aanbod dat wij u
volgend jaar hopen te doen bepaalt u of u
meedoet met weidevogelbeheer. En daar hoort
wat ons betreft een pakket met marktconforme
vergoedingen bij, maar ook gedragenheid en
enthousiasme onder u als grondbeheerders.
Wij gaan in gesprek met de Provincie en hopen u
daarna te kunnen vertellen waar welke
maatregelen mogelijk zijn en wat de
vergoedingen zijn. Tot die tijd zijn er nog veel
onzekerheden, maar wij zijn blij te constateren
dat de Provincie toch meebuigt met de plannen
die uit de collectieven naar voren komen.
Wilt u meer informatie of zijn er
onduidelijkheden, vragen of opmerkingen laat
het ons dan weten. U kunt terecht bij het
bestuur van uw agrarische natuurvereniging.
Met vriendelijke groet,
namens het collectief i.o.
Jan Burggraaf, ANV de Wetering
Mieke Vergeer, ANV de Parmey
Gert van der Hoeven, ANV Lange Ruige Weide
Yvonne Oostdam ANV Weide- en Waterpracht

YO 02-10-2014

Correspondentieadres: Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke: p.a. Meije 3, 2411 PG Bodegraven,
info@gouwewiericke.nl, www.gouwewiericke.nl

