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 Nieuwsbrief 12, januari 2018 

Nieuwsbrief Rijn, Vecht en Venen 

 
In deze nieuwsbrief: 

 

1. Algemene Ledeninformatie 
2. Agenda 
3. Uitbetaling beheer 2017 

4. Particulier Natuurbeheer 
5. Project Polderkennis op peil 

6. Boerenzwaluw 
7. Foqus Planet en KKM 
8. Melden Landschapselementen 

9. Subsidieregeling Bodem en Water 
10. Contact 

 

1. Algemene Ledeninformatie 
Formeel moet onze jaarrekening voor 1 juli van het volgende jaar worden gepubliceerd, maar 

in de praktijk lukt dat niet. De algemene ledenvergadering van 30 oktober 2017 heeft daarom 

goedkeuring verleend tot uitstel met vijf maanden van de terinzagelegging van de 

jaarrekening 2017. Het bestuur heeft besloten om daarom de jaarlijkse ALV voortaan in het 

najaar te beleggen. Dan kan de jaarrekening worden goedgekeurd en tevens het jaarverslag 

van de secretaris. Ook kunnen eventuele bestuurswisselingen worden geformaliseerd. Vanaf 

najaar 2018 wordt dan ook de begroting van het daaropvolgende jaar gepresenteerd. Door het 

wegvallen van een ALV in het voorjaar, is de begroting van 2018 nog niet aan u voorgelegd. 

Om u de gelegenheid te geven deze te beoordelen, voegen wij die bij deze nieuwsbrief. Heeft 

u vragen of opmerkingen over de begroting, dan kunt u dat mailen aan 

kantoor@rijnvechtenvenen.nl. Het bestuur zal een passend antwoord op uw vragen geven. 

In de ALV van maart 2017 heeft de ledenvergadering ingestemd met een wijziging van de 

statuten, waarmee voortaan ook burgers en niet ANLB-deelnemers lid kunnen worden van 

RVV. In het huishoudelijk Reglement is vervolgens bepaald hoe het zit met stemrecht en 

contributie. 

Alle leden hebben het recht de algemene ledenvergadering(en) bij te wonen. AlleANLB-

deelnemers hebben het recht een stem uit te brengen. Niet ANLB-deelnemers, die deelnemen 

aan een van de projecten, hebben alleen stemrecht aangaande het project waaraan zij 

deelnemen. 

Burgerleden of donateurs hebben geen stemrecht. 

De contributie is vastgesteld op € 25 per jaar voor de niet ANLB-leden. 

 

2. Agenda 
Noteer vast in uw agenda:  

 Startavond deelnemers zwarte stern is op 19 maart 20 uur, in 
de Beekhoeve, Van Teijlingenweg 172, Kamerik.  

 Startavond weidevogelbeheer is op maandag 26 maart. 
Locatie wordt nader bekend gemaakt. 
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3. Uitbetaling beheer 2017 
Naar verwachting mogen wij rond half februari de uitbetaling van het beheer in 2017 

verwachten van de Provincies. Daarna zal Rijn, Vecht en Venen enige tijd nodig hebben om de 

betalingen goed op een rijtje te zetten en een gedegen administratieve controle uit te voeren. 

Naar verwachting wordt u uitbetaald rond half maart. 

Eventuele kortingen en boetes die RVO heeft opgelegd in verband met geconstateerde 

afwijkingen worden aan de desbetreffende deelnemer doorberekend. De deelnemers die dat 

betreft krijgen daar een apart schrijven over. 

 

Welk beheer wordt uitbetaald? 

- Perceel gebonden beheer op basis van oppervlakte en werkelijk uitgevoerd beheer;

- Ruige mest, kuikenvelden, opzetten slootpeil op basis van werkelijk uitgevoerd beheer; 

- Nestbeloning: basisvergoeding van € 25 per ha en verder een beloning per gevonden en 

beschermd nest op percelen legselbeheer, zoals bij ons bekend via de stalkaarten; 

- Als u twee of meer verschillende pakketten weidevogelbeheer hebt op meer dan 10% van 

het zware beheer, krijgt u een mozaïektoeslag. 

- Landschapselementen worden uitbetaald als er in 2017 beheer is uitgevoerd en gemeld, 

behalve bij pakketten die alleen jaarlijks beheer hebben en geen periodiek groot 

onderhoud. Die krijgen een jaarlijkse vergoeding. 

- Slootschonen en baggerspuiten wordt vergoed als er is gemeld dat het onderhoud is 

uitgevoerd over de werkelijk uitgevoerde meters;.  

- Pakket bemestingsvrije zone (13c): € 1100 per ha. Als de rand is blijven staan tot 15 juni 

€ 1200 per ha, mits gemeld (behalve in weidevogelgebieden, daar hoefde niet gemeld te 

worden); 

- Zwarte stern: bedrag per kolonie en, mits gemeld, extra voor zetten van een draad.

 

4. Particulier Natuurbeheer 
Rijn, Vecht en Venen heeft recent een groepscertificaat ontvangen voor natuurbeheer en heeft 

daarmee de collectieve aanvraag voor natuurbeheer gedaan. Voor deelnemers is het voordeel 

dat de administratie en begeleiding van het natuurbeheer dichtbij in de regio wordt gedaan 

door bekende mensen. De aanvraag voor 2018 betreft 135 ha, verdeeld over 14 beheerders 

die recent boerenland hebben omgezet naar natuurgrond. 

 

5. Project Polderkennis op Peil 
In de studiegroepen Polder Kennis op Peil worden water gerelateerde zaken besproken tussen 

ondernemers uit een polder, het waterschap en het collectief. Doel is om beter gebruik te 

maken van elkaars kennis en kunde om te komen tot verbetering van het waterbeheer en de 

waterkwaliteit in de polder. 

Polderkennis op Peil is voortvarend gestart met in ons gebied 7 studiegroepen. Inmiddels 

hebben alle groepen een eerste bijeenkomst gehad en soms ook al een tweede bijeenkomst.  

Eerste bijeenkomsten 

In de eerste bijeenkomsten is geïnventariseerd welke onderwerpen aan de orde moeten 

komen. Dit kan voor elke polder anders zijn en is afhankelijk van de problematiek in de polder 

en de interesses van de deelnemers. Dat leverde een bloemlezing aan onderwerpen op: 

waterberging, waterpeil, waterkwaliteit, 

erfafspoeling, baggeren, dynamisch 

peilbeheer, kwel, bodemdaling, 

onderwaterdrainage, helofytenfilter, 

biodiversiteit, kringlooplandbouw enzovoort. 

Met de onderwerpen die zijn aangedragen 

gaan we de volgende bijeenkomsten meer 

inhoudelijk aan de slag.    

  

Praten met de buren in de polder 

De eerste ervaringen zijn positief: zo bleek dat 

het gewaardeerd wordt dat de deelnemers 

elkaar zien op polderniveau. Normaal spreek je 
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wel je buren, maar niet vaak als groep. Dat maakt dat er nu ineens problemen op tafel komen 

die iedereen ervaart, maar eigenlijk nooit als groep bespreekt. 

Wat in veel groepen naar voren kwam was de vraag: we horen allemaal dat de waterkwaliteit 

moet verbeteren, maar hoe is die kwaliteit nu eigenlijk en wat moet die zijn? En hoe kunnen 

wij als ondernemer de kwaliteit verbeteren en hoe kunnen we dat meten of zien?  

Ook werden er problemen of onduidelijkheden in het watersysteem aan de orde gebracht. Er 

zijn vragen gesteld over inlaatpunten en uitstroompunten, peilverschillen en biodiversiteit. 

Het rondje over het gastbedrijf wordt ook als positief ervaren. Het biedt inspiratie voor het 

eigen bedrijf.  

6. Boerenzwaluw 
In het verleden was er bij de ANV De Utrechtse Venen een Boerenzwaluwproject. Het idee is 

om vanuit het collectief dit weer op te pakken en beschermingsactiviteiten voor de 

boerenzwaluw te stimuleren. Ook de huiszwaluw willen we extra beschermen. U hoort 

binnenkort hoe we dit gaan doen. 

 

7. Foqus Planet, KKM 
We krijgen regelmatig de vraag of we een kopie van het contract willen toesturen omdat u 

controle krijgt van KKM of voor de bonus van Foqus Planet. U kunt uw contract zelf 

downloaden van uw account. 

Als u voor de eerste keer inlogt op onze website www.rijnvechtenvenen.nl, dan gaat u naar de 

knop Leden. Vul daar uw emailadres in en klik op “wachtwoord vergeten”. Dan krijgt u een 

wachtwoord toegestuurd. Vervolgens logt u in en kunt u uw contracten inzien en indien nodig, 

downloaden. 

 

8. Melden landschapselementen 
Veel landschapselementen (hakhoutbosjes, knotbomen) hebben eens in de zoveel jaar groot 

onderhoud nodig. Dat is knotten of afzetten. Dat moet gebeuren voor 15 maart. Heeft u dit 

groot onderhoud uitgevoerd tussen 15 december en 15 maart? Meld ons dat dan. Alleen 

gemeld beheer wordt uitbetaald. Landschapselementen die jaarlijks beheer hebben, krijgen 

jaarlijks een vergoeding uitbetaald.  

Melden gaat als volgt: 

Iedere deelnemer heeft een eigen account op onze website www.rijnvechtenvenen.nl. Als u 

voor de eerste keer inlogt, dan gaat u naar de knop Leden. Vul daar uw emailadres in en klik 

op “wachtwoord vergeten”. Dan krijgt u een wachtwoord toegestuurd en kunt u inloggen en 

meldingen doen. 

 

9. Subsidieregeling Bodem en Water 
De waterschappen HDSR en AGV zijn met het collectief bezig een regeling op te zetten. Hierbij 

worden agrariërs uitgedaagd agrarische waterplannen op te stellen om daarmee subsidie voor 

maatregelen aan te kunnen vragen. 

De regeling geeft uitwerking aan de doelen voor de KaderRichtlijn water. De regeling 

stimuleert op laagdrempelige wijze groepjes agrariers om gebiedsgericht éénmalige, 

bovenwettelijke maatregelen te nemen die knelpunten in het watersysteem aanpakken en 

bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit.  

De regeling gaat binnekort open. RVV heeft hier een adviserend rol in. Wij houden u op de 

hoogte. 

 

10. Contact 
Rijn, Vecht en Venen 

email: kantoor@rijnvechtenvenen.nl 

Telefoon:  René Faber: veldcoördinator: 06- 25435700;  

  Carolien Kooiman: administratie, PR: 06-14022228;  

  José van Miltenburg: algemene zaken, landschap, particulier natuurbeheer,  

  projecten: 06-47452979 

Like ons ook op facebook
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