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Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen 
Nieuwsbrief 2, november 2015 

 
 
 
 
Collectief Rijn, Vecht en Venen 
Met trots presenteren wij deze tweede nieuwsbrief. De gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen 
(kortweg RVV of collectief) bestaat uit een samenwerking tussen ANV De Utrechtse Venen, ANV 
Vechtvallei en de drie regionale LTO-Noord –afdelingen en is verantwoordelijk voor de uitvoering 
van het agrarisch natuurbeheer. Het collectief zet de lijnen uit en heeft contact over beleidsmatige 
zaken met provincie en waterschappen. De uitvoerende organisatie ligt bij de beide ANV’s en de 
voor u bekende gezichten. 
Met deze nieuwsbrief stellen wij u op de hoogte van de voorbereidingen voor het agrarisch 
natuurbeheer 2016. 
 
Beschikking binnen 
Rijn, Vecht en Venen heeft in oktober van beide provincies de beschikking ontvangen. Dat 
betekent dat we de regie krijgen over het beheer van ca. 2300 ha weidevogelland, 78 locaties 
zwarte stern, 385 km botanische weiderand, 135 hakhoutbosjes en 300 km schone en levendige 
boerensloten met diverse maatregelen. Deze beschikkingen zijn gebaseerd op de resultaten van 
de voorintekening die in april plaats had. Met deze resultaten heeft het collectief een offerte 
opgesteld en ingediend bij beide provincies, die dus nu gehonoreerd zijn. We kunnen nu aan de 
slag om de wensen van de voorintekening om te zetten in contracten. 
 
Certificaat  
Alle collectieven moeten aantonen dat zij kwalitatief goed en effectief natuurbeheer kunnen 
realiseren. Daarvoor moeten zij transparant te werk gaan. RVV heeft daarom haar werkproces 
uitgewerkt in een Kwaliteitshandboek en ter goedkeuring opgestuurd aan een onafhankelijke 
certificeringscommissie. In oktober is RVV gecertificeerd. Dat betekent dat het collectief voldoet 
aan de kwaliteitseisen die de overheid stelt. RVV voldoet daarmee aan de voorwaarden om in 
aanmerking te komen voor de subsidie natuur- en landschapsbeheer. 
 
Contracten 
Achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt om de contracten voor te bereiden.  
In november of december krijgt u de contracten in concept toegestuurd. Wij doen dat via de e-
mail. De conceptcontracten bevatten de resultaten uit de voorintekening met eventuele 
aanpassingen aan de hand van de ecologische toets. Bekijkt u goed of het afgesproken beheer 
klopt op de juiste percelen en sloten.  
Indien het contract juist is, ondertekent u het contract en mailt het terug met een scan van de 
bladzijden met handtekening of paraaf. U kunt ook het ondertekende contract met de post 
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terugsturen of afgeven. Klopt het conceptcontract niet, of wilt u wijzigingen doorgeven, dan 
kunt u contact opnemen met José van Miltenburg. In goed onderling overleg komen we tot 
een wijzigingsvoorstel en wordt het aangepaste contract alsnog ondertekend. Voor 
complexe vragen en bespreekpunten waarbij het handig is om 1 op 1 om tafel te zitten, 
houden wij enkele inloopdagen. Opgave hiervoor bij José van Miltenburg. 
 
Ecologische toets  
Al het ingetekende beheer is gescreend door middel van een ecologische toets. Daarbij was 
de centrale vraag: ligt het beheer op de juiste plek? Dat kan tot gevolg hebben dat enkele 
van de door u aangevraagde beheerpakketten worden aangepast of niet doorgaan. U ziet de 
veranderingen als u het conceptcontract ontvangt. Het gaat om beheer dat ecologisch 
gezien weinig waardevol zou zijn. Ook kan het zijn dat u nog benaderd wordt voor 
aanvullend beheer, omdat in uw polder een onvoldoende weidevogelmozaïek gelegen is.  
Bedrijven in het HDSR-gebied die hebben ingetekend voor baggersluiten, moeten deze 
maatregel combineren met ecologisch slootschonen. Dat is op een aantal plekken nog niet 
het geval. De bedrijven die dat betreft krijgen een seintje van ons. 
 
Doorlopende contracten 
Doorlopende contracten van SNL die buiten de toekomstige begrenzing liggen, blijven in SNL 
doorlopen. Mensen die SNL binnen de begrenzingen hebben, zijn benaderd om het om te 
zetten naar het nieuwe stelsel.      
Doorlopende contracten botanische randen blijven tot einddatum in SNL. Bestaande 
contracten van landschapselementen blijven ook doorlopen binnen SNL of KLE tot de 
einddatum. Overigens hebben we voor 2016 geen beheer aangevraagd voor knotbomen, 
rijenbomen of solitaire bomen. De voorwaarden waren lange tijd niet duidelijk. We komen 
hier later op terug en gaan voor 2017 proberen alsnog hiervoor vergoeding te realiseren.  
De contracten Levendige Boerensloot van HDSR lopen nog door tot en met 2018. Dit beheer 
valt pas vanaf 2019 onder het nieuwe stelsel. 
De natuurvriendelijke oevers die zijn aangelegd in het project Boeren als Waterbeheerder in 
de Vechtvallei en in Groot Wilnis Vinkeveen, komen vanaf 2017 in beheer bij het nieuwe 
stelsel. Daarvoor worden in 2016 nadere afspraken gemaakt.  
 
Beheervoorschriften 
De beheervoorschriften van sommige pakketten zijn de afgelopen tijd nader bekend 
geworden. Denk bijvoorbeeld aan de pakketten slootschonen en bemestingsvrije 
bufferzone. Alle beheervoorschriften en vergoedingen zijn nu vastgelegd in een 
pakkettenboekje. Dit boekje is uitgedeeld op de evaluatieavond van de Utrechtse Venen op 
5 november. De beheervoorschriften zijn ook te vinden op de website 
www.rijnvechtenvenen.nl. Wilt u een papieren boekje ontvangen dan kunt u dat bestellen 
bij José van Miltenburg. 
Bent u nieuwsgierig naar natuurvriendelijk slootschonen, kijk dan eens op: 
https://www.youtube.com/watch?v=Du83jiCza34, een filmpje gemaakt tijdens een 
demonstratie ecologisch slootschonen en baggerspuiten in Alphen aan de Rijn, september jl. 
 

http://www.rijnvechtenvenen.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Du83jiCza34
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Aanmelden gewaspercelen 
Een belangrijk aandachtspunt voor de mensen die hebben ingetekend voor baggerspuiten, 
natuurvriendelijk slootschonen en hakhoutbosjes. Dit beheer ligt buiten een gewasperceel. 
Het kan daardoor niet door RVO worden gecontroleerd. De oplossing is dat u als 
ondernemer zelf voor deze locaties een gewasperceel aanmaakt. 
Log daarvoor in bij mijn.RVO.nl. Ga dan bovenin naar “Mijn Dossier”. Halverwege de pagina 
klikt u onder het kopje “dieren en percelen” op “mijn percelen”. In het nieuwe scherm klikt u 
op tabblad “Wijzigen”. U maakt een gewasperceel aan voor de betreffende sloten en 
hakhoutbosjes. 
Als gewas dient u “sloot” dan wel “hakhoutbosje” in te vullen.  
U kunt in tabblad “Help” een Youtube-filmpje bekijken hoe u de gewaspercelen kunt 
wijzigen of een handleiding downloaden. Komt u er zelf niet uit, dan kunt u RVO bellen. Zij 
kunnen u helpen.  
Deze handeling dient u zelf uit te voeren en is een voorwaarde om het beheercontract te 
kunnen afsluiten. Het is van belang dit te doen vòòr 1 december!  
 
Machtiging RVO 
U heeft onlangs van RVO een brief ontvangen, waarin RVO u vraagt om het collectief te 
machtigen uw percelen in te zien. Als de gegevens kloppen, hoeft u niets te doen. Echter, wij 
hebben van sommige bedrijven niet de actuele Relatienummers. Kijkt u daarom de gegevens 
in de machtiging goed na, en meldt de juiste gegevens aan zowel RVO als aan ons!  
 
Plas dras en opzetten slootpeil 
De deelnemers die hebben aangegeven dat zij plas dras willen realiseren of het slootpeil 
tijdelijk willen opzetten, kunnen beginnen met de voorbereidingen. Er is een vergoeding 
mogelijk voor het aanleggen van wallen, het afzetten van de sloot of andere kosten die 
gepaard gaan met het aanleggen van deze voorzieningen. Is er voor deze voorzieningen een 
pomp nodig dan kan het collectief deze in bruikleen geven aan de deelnemer voor de duur 
van het contract. Ook deelnemers die hebben aangegeven een natuurvriendelijke oever te 
willen aanleggen, kunnen een vergoeding krijgen voor de werkzaamheden in de aanleg. 
Deelnemers die van deze vergoedingen gebruik willen maken, dienen zich te melden bij José 
van Miltenburg met een plan en een prijsopgave. 
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Beheer buiten de begrenzing 
Op enkele plekken buiten de begrenzingen voor weidevogelbeheer zijn waardevolle 
weidevogelpopulaties die het beschermen waard zijn. Wij proberen deze gebieden vanaf 
2017 binnen de begrenzing te krijgen. Voor 2016 proberen wij een oplossing te vinden voor 
het beheer in deze gebieden. Dit wordt een apart project, waarvoor deelnemers die dit 
betreft apart worden benaderd. 
 
Algemene ledenvergadering 
Na het afsluiten van een contract, bent u automatisch lid van het collectief. In het nieuwe 
jaar zullen we met de leden een oprichtingsvergadering beleggen. De vergadering is gepland 
op 28 januari 2016. In de vergadering wordt het nieuwe bestuur gekozen. Zoals u weet 
werken we nu met een tijdelijk -oprichtings- bestuur. De beide ANV’s en LTO doen een 
voordracht van een kandidaat en er komen twee bestuursleden vanuit de leden. Heeft u 
interesse in een bestuursfunctie, neem dan contact met ons op.  
 
Communicatie 
We proberen zoveel mogelijk via de e-mail te communiceren. Als u deze nieuwsbrief nog per 
post ontvangt, betekent dit dat wij uw e-mailadres nog niet hebben. Geef daarom uw e-mail 
adres zo snel mogelijk aan ons door. Dan blijft u goed op de hoogte van de ontwikkelingen. 
Houd ook onze website geregeld in de gaten: www.rijnvechtenvenen.nl. 
 
Vragen?  
Met vragen kunt u terecht bij José van Miltenburg, tel: 06-4745297,  
e-mail: info@josevanmiltenburg.nl. 
 
 


