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Voorwoord 
Dit is alweer de derde nieuwsbrief van Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen. Het streven is dat 
we periodiek een nieuwsbrief uitbrengen. De frequentie is afhankelijk van de hoeveelheid nieuws. 
Als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan vernemen wij dat 
graag.  
Aan het eind van het jaar blikken we graag even terug naar een druk en spannend jaar. Er zijn 
grote stappen gemaakt in het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer. We hebben een collectief 
opgericht, dat is gecertificeerd en we hebben de beschikkingen binnen van de provincie(s), dus zijn 
we gemachtigd om contracten met de deelnemers af te sluiten. Een groot deel van de regie komt 
vanaf 2016 bij het collectief te liggen, met alleen nog een controlerende taak van RVO.  
 
Stand van zaken contracten 
Afgelopen maanden zijn wij druk geweest met het voorbereiden van de contracten. Er wordt op 
de achtergrond hard gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen, hoewel u daar misschien weinig van 
merkt. 
Inmiddels heeft de helft van de deelnemers een contract van ons ontvangen met het verzoek het 
na te kijken en ondertekend te retourneren. Dat betekent dat de andere helft nog niets van ons 
gehoord heeft. Deze mensen wil ik gerust stellen: we hebben de tijd tot eind januari om alles in 
orde te brengen. Wie nog niets van ons heeft gehoord, krijgt in januari het contract toegestuurd 
per mail. We zien op dit moment geen noodzaak om intekendagen te organiseren; de meeste 
vragen kunnen we per mail of telefonisch afhandelen. 
Het kan zijn dat u niet direct reactie krijgt op uw mail of telefoontje. Dat komt doordat we erg druk 
zijn. U krijgt hoe dan ook iets van ons te horen. 
Om veel vragen voor te zijn en nog wat onduidelijkheden weg te werken, beantwoorden we in 
deze nieuwsbrief enkele veel gestelde vragen. 
 
Coöperatie 
Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen is een coöperatieve vereniging van natuurlijke personen 
of rechtspersonen, die een agrarisch bedrijf uitoefenen, en agrarisch natuur- en landschapsbeheer 
uitvoeren. De uitvoerende taken van de Gebiedscoöperatie liggen bij de ANV’s. Zo hebben de 
coördinator en gebiedsregisseurs van de ANV’s de directe contacten met deelnemers. We willen 
blijven werken met de vertrouwde gezichten. Naast de ANV’s worden door het collectief ook 
externe deskundigen ingeschakeld. 

Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen 
Nieuwsbrief 3, december 2015 
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Nieuwe veldcoördinator 
Per 1 januari komt René Faber ANV De Utrechtse Venen versterken als veldcoördinator. Hij zal de 
werkzaamheden overnemen van Gerard van Zuijlen. Dat wil zeggen het coördineren van het uit te 
voeren beheer, het organiseren van controle en monitoring en aanspreekpunt zijn voor de 
deelnemers. In een volgende nieuwsbrief zal hij zich nader introduceren.  
José van Miltenburg is coördinator voor de gebiedscoöperatie.  
 
Eerste Algemene Ledenvergadering 
Alle deelnemers aan het agrarisch natuurbeheer 2016-2021 zijn met het ondertekenen van het 
contract automatisch lid van de gebiedscoöperatie RVV. De eerste algemene ledenvergadering is 
gepland op donderdag 28 januari om 20 uur in de Willistee te Wilnis. Noteert u deze datum vast in 
uw agenda. Overigens werken we nu nog met een oprichtingsbestuur, maar zijn nog hard op zoek 
naar twee bestuursleden die de deelnemers agrarisch natuurbeheer vertegenwoordigen. Steunt u 
het coöperatieve gedachtengoed en heeft u enige bestuurlijke ervaring of ambities, meldt u zich 
dan aan. 
 
Veel gestelde vragen 
Hieronder geven we antwoord op enkele veel gestelde vragen.  
 
Waar vind ik de juiste beheervoorwaarden en voorschriften? 
De juiste beheervoorwaarden staan in het pakketenboekje dat is uitgedeeld op de evaluatieavond van ANV 
De Utrechtse Venen. Het is ook te vinden op http://www.deutrechtsevenen.nl/Online/wp-
content/uploads/2015/10/PakkettenboekjeRVV-webversie.pdf 
 
Moet ik Ruige Mest ook nu al opgeven? 
Nee. Ruige mest, kuikenvelden en andere maatregelen die in de loop van het jaar worden genomen 
worden in het seizoen door u gemeld en uitbetaald aan de hand van werkelijk uitgevoerd beheer. 
 
Hoe zit het met de mozaïekvergoeding, waarom staat dat niet in het contract? 
De mozaïekvergoeding wordt uitgerekend aan de hand van het werkelijk uitgevoerde beheer aan het eind 
van het seizoen. Omdat u tijdens het seizoen nog kun wisselen van pakket of maaidatum, heeft het niet 
zoveel zin om dat nu al uit te rekenen. U kunt met behulp van de tarieven in het pakkettenboekje voor uzelf 
uitrekenen wat u zou ontvangen. 
 
Hoe zit het met legselbeloning? 
U krijgt op percelen met legselbeheer/nestbescherming € 25 per ha voor het zoeken en de administratie. 
Daarnaast ontvangt u per beschermd nest een bedrag. Hoe we de meldingen en de controles gaan doen, 
wordt nog nader uitgewerkt. Wel is van belang om te weten dat niet alle nesten hoeven te worden 
gevonden, ook een indicatie van een nest is voldoende. Weet u bv dat er ergens een tureluur broedt, dan 
zet u een aantal stokjes in de buurt zodat u eromheen kunt werken en de tureluur rustig kan blijven zitten. 
Alleen nesten die daadwerkelijk beschermd zijn bij werkzaamheden en beweiding, worden vergoed. Nesten 
die vanzelf zijn uitgekomen op een onbewerkt perceel, waar u geen extra werkzaamheden voor heeft 
hoeven doen of nalaten, worden niet vergoed.  

 
Waarom mag ik de kruidenrijke rand (13c) in weidevogelgebieden niet maaien voor 15 juni? In het 
verleden mocht dat wel.  
We willen het weidevogelbeheer serieus aanpakken en willen goede resultaten boeken. Daarom moet 
iedere deelnemer aan weidevogelbeheer o.a. 20% van de beheerde oppervlakte in zwaar beheer hebben 
liggen. Dat kan met percelen, maar ook met randen. Deze randen zijn bedoeld als voedsel- en 
vluchtgelegenheid voor de kuikens en tevens een plek waarlangs ze veilig van het ene naar het andere 
perceel kunnen lopen, zonder in het oog te springen van predatoren.  
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De randen mogen overigens wel worden beweid. Passen de randen u niet, dan kan alsnog een pakket 
maaibeheer op een (deel van) een perceel worden gelegd.  
 
Waarom staan de bedragen voor hakhoutbosjes, baggerspuiten en slootschonen op € 0? 
Baggerspuiten, slootschonen en het landschapsbeheer gaan we uitbetalen aan de hand van werkelijk 
uitgevoerd beheer. Dat moet u in het seizoen ook melden. 
We werken nog nader uit hoe deze meldingen moeten plaatsvinden. Voor de hakhoutbosjes gaan we ook 
nog een vergoedingensystematiek uitwerken. 
 
Ik wil mijn grond in de komende 6 jaar misschien verkopen. Daalt de waarde van de grond niet als er een 
contract op ligt? 
Nee, de waarde van grond daalt niet. U sluit in principe een contract af voor 6 jaar. Als u de grond verkoopt 
of verhuurt, dan vragen we van u een inspanningsverplichting om de nieuwe gebruiker te vragen het 
beheer over te nemen. Wil deze gebruiker dat niet, dan gaan we als collectief op zoek naar vervangende 
oppervlakte bij andere deelnemers. We zijn als collectief samen verantwoordelijk voor de realisatie van het 
totale aangevraagde beheer.  

 
Hoe zit het met al die verschillende randen? 
In het nieuwe stelsel kunnen sommige pakketten voor meerdere doelen te gebruiken zijn. Zo komt het dat 
ons pakket 13c drie gedaantes kan hebben. De beheereisen zijn gelijk , die zijn landelijk vastgesteld. 
Aanvullende beheervoorschriften hebben we zelf aangepast afhankelijk van voor welk doel hij wordt 
ingezet.  
In weidevogelgebieden is het een bemestingsvrije kruidenrijke rand als voedsel- en vluchtgelegenheid voor 
weidevogels en hun kuikens. 
In gebieden met een botanische doelstelling is het bemestingsvrije rand die moet zorgen voor bloemrijke 
slootkanten; 
In gebieden met hoofddoelstelling waterkwaliteit is de bemestingsvrije rand bedoeld om uitspoeling van 
meststoffen naar het oppervlaktewater tegen te gaan. 
De verwarring wordt veroorzaakt doordat in alle drie de gevallen de rand “Botanisch waardevolle 
weiderand” heet. Wij hadden dat graag anders gezien, maar dat kunnen we niet aanpassen. 
De vergoeding staat standaard op € 1100 per ha. Als u de rand echter tot 15 juni niet maait (=verplicht in 
weidevogelgebieden) dan ontvangt u € 1200 per ha. Het laten staan van die rand moet worden gemeld als 
last-minutebeheer in het seizoen. 

 
Kerstvakantie 
We hebben vakantie van 22 december t/m 2 januari. Vragen via telefoon en mail hopen we vanaf 
4 januari weer te kunnen beantwoorden.  
José van Miltenburg, tel: 06-47452979, e-mail: info@josevanmiltenburg.nl. 
 
We wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig 2016.  

 

 

Mede namens het bestuur 


