
  
 

 Nieuwsbrief 46, januari 2023 

Nieuwsbrief Rijn, Vecht en Venen 

 
In deze nieuwsbrief: 

1. Boerenbijeenkomsten Waterschap Amstel, Gooi en Vecht op 30.1. en 8.2. 

2. Workshop Landschapselementen tot waarde gebracht op 9.2. 

3. Bijeenkomst GLB op 19.1.  

4. Melden onderhoud landschapselementen  

5. Erfbeplantingsplannen 

6. Netwerksessie Goed geboerd op 18.1. 

7. Voor agrariërs: (gratis) cursus Natuurinclusief ondernemen 

8. Subsidieregeling Groene Uitweg vanaf 1 februari geopend 

9. Enquêtes, bijeenkomsten en excursies 

10.Voor uw en onze informatie 

11.Contact 

Vooraf 

Allereerst wensen wij u en uw 

gezins- of bedrijfsgenoten een fijn en 

gelukkig 2023. 

We kijken terug op een roerig 2022, 

met veel onzekerheden en 

onduidelijkheden voor de 

landbouwsector. 2023 moet het jaar 

worden waarin boeren duidelijkheid 

krijgen, zodat zij met vertrouwen 

aan hun toekomst kunnen werken. Er 

staan veel doelen op de agenda voor 

de landbouw, waar stikstof er één 

van is. Maar ook bodemdaling, 

waterkwaliteit en biodiversiteit. 

Boeren zijn belangrijke spelers in het 

landelijk gebied. Voor veel van deze 

thema’s is het agrarisch 

natuurbeheer een belangrijke sleutel 

om de doelen te halen. Samen de 

schouders eronder voor 2023, dat 

wordt ons motto! Gezamenlijk 

invulling geven aan het ANLb en het 

GLB en de gestelde doelen dichterbij 

brengen. Hierbij probeert Rijn, Vecht 

en Venen u zo goed mogelijk te 

ondersteunen. 

In 2023 wil het ministerie van LNV in 

goede dialoog met de sector komen 

tot een concreet toekomstplan, in de 

vorm van een Landbouwakkoord, 

met daaruit voortvloeiend het 

Nationaal Programma Landelijk 

gebied (NPLG). Onze 

koepelorganisatie BoerenNatuur is 



 
 

hierbij nauw betrokken en zal helpen 

zoeken naar duurzame oplossingen.  

Dichter bij huis: Eind 2022 hebben 

we de budgetten aangevraagd voor 

de nieuwe ronde ANLb voor 2023 t/m 

2028. Ook de subsidie voor 

Natuurbeheer is aangevraagd. We 

kunnen dus de komende zes jaar het 

beheer voortzetten of verder 

verbeteren. U heeft of krijgt 

binnenkort het nieuwe ANLb-contract 

en de beheerbijlage toegestuurd 

(gekregen) via de mail. Deze kunt u 

digitaal ondertekenen. Het contract is 

in principe voor zes jaar, maar wij 

begrijpen ook dat ontwikkelingen 

soms nopen tot aanpassing of 

beëindiging van het contract. Niets is 

in beton gegoten, dus mocht uw 

bedrijfssituatie veranderen, neem 

dan contact met ons op.  

De betalingen van het uitgevoerde 

beheer in 2022 kunt u in de loop van 

februari verwachten. 

 

1. Boerenbijeenkomsten Waterschap Amstel, Gooi en Vecht  

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 

(AGV) organiseert op 30 januari (in 

Wilnis) en 8 februari (kantoor 

Waternet) boerenbijeenkomsten om 

alle agrariërs en loonwerkers in het 

gebied te informeren over actuele 

ontwikkelingen. Onderwerpen die 

tijdens de bijeenkomst aan bod 

komen zijn onder andere: 

waterkwaliteit, terugkoppeling op 

monitoring van sloten, schouwbeleid, 

watersysteem, bodemdaling, 

oeverafkalving, natuurvriendelijke 

oevers, nationale en Europese wet- 

en regelgeving en beheer en 

onderhoud door Waternet.  

 

Er is ook de mogelijkheid om een 

eigen onderwerp aan te dragen. U 

kunt zich aanmelden via de link: 

https://forms.office.com/e/NwBeRyCykp  

  

Voor meer informatie over deze 

bijeenkomsten zie onze website. 

 

 

2. Workshop ‘Landschapselementen tot waarde gebracht’  

Op donderdag 9 februari 2023 van 

14:00 uur tot 16:30 uur wordt de 

workshop ‘Landschapselementen tot 

waarde gebracht’ georganiseerd.  

Tijdens deze workshop, die 

plaatsvindt in Dorpshuis XXL in 

Benschop, vertellen de organisatoren 

meer over landschapselementen in 

het GLB, ‘Aanvalsplan Landschap’, 

subsidies en andere mogelijkheden 

voor financiële vergoeding. Deze 

workshop wordt georganiseerd door 

het project Duurzame 

verdienmodellen, onderdeel van het  

Trajectplan Duurzame Landbouw met 

Natuur. Via de volgende link kunt u 

zich opgeven voor deze workshop.   

 

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fe%2FNwBeRyCykp&data=05%7C01%7Cjolien.verweij%40waternet.nl%7C233232714ad044ca43cb08daf30d00b5%7Cdc176db0cbcb4c4984e9efe31a545c55%7C1%7C0%7C638089534428394997%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3UqRblnJoDNIGSYMiUhOoPruvsHxmJ8QHQYWIUXRD6E%3D&reserved=0
https://www.rijnvechtenvenen.nl/regionieuws/2023-01-06/boerenbijeenkomsten-georganiseerd-door-waterschap-agv
https://lami.nl/agenda/natuurinclusieve-landbouw2/workshop-financiering-van-landschapselementen-8-december-2022/


 
 

 

3. Bijeenkomst GLB  

Op 19 januari wordt door de 

provincie Utrecht samen met RVO 

een informatieavond georganiseerd 

over het nieuwe GLB-beleid. Op deze 

avond komen de nieuwe 

voorwaarden voor het uitbetalen van 

de basispremie aan de orde. 

Voorbeelden die besproken worden 

zijn de bufferstroken, 

bodembedekking en gewasrotatie.  

 

Daarnaast komen de nieuwe eco-

regeling en het Agrarisch Natuur- en 

Landschapsbeheer (ANLb) aan bod.  

Voor meer informatie en om u aan te 

melden voor deze avond zie onze 

website. 

 

 

4. Melden onderhoud landschapselementen  

Het snoei- en knotseizoen van de 

landschapselementen is in volle gang 

en loopt nog tot en met 15 maart 

2023. Vanuit het ANLb adviseren wij 

om het werk gefaseerd uit te voeren. 

Dus liever de helft of 1/3e van een 

hakhoutbosje afzetten en knotbomen 

om en om knotten dan alles in één 

keer. Hierdoor blijft u de dieren een 

goede schuilplaats bieden. In 

weidevogelgebied liever een bosje in 

één keer afzetten i.v.m. predatoren, 

die graag in hoge bomen zitten.  

U wordt verzocht 

beheerwerkzaamheden aan uw 

landschapselement(en) binnen zeven 

dagen na afronding te melden via 

onze website. Informatie over hoe 

werkzaamheden het beste kunnen 

worden uitgevoerd, vindt u op onze 

website in informatiebladen 

(onderaan de pagina). 

 

 

5. Erfbeplantingsplannen  

RVV stimuleert naast 

landschapselementen op agrarische 

grond ook beplanting van bomen 

en/of struiken op het boerenerf. Als 

onderdeel van het project Aanleg en 

herstel kleine landschapselementen 

hebben de gemeentes in ons 

werkgebied fondsen beschikbaar om 

u tegemoet te komen in de kosten. 

Voor advies en informatie kunt u 

terecht op onze website of bij uw 

gebiedsregisseur. 

Via Plan Boom Utrecht is er een 

uitdeelactie van kleine 

landschapselementen op 27 januari. 

Om in aanmerking te komen kunt u 

zich opgeven voor 15 januari. Zie de 

website voor meer informatie en de 

voorwaarden om mee te kunnen 

doen.  

 

https://www.rijnvechtenvenen.nl/nieuws/2023-01-09/lami-informatieavond-glb-19-januari
https://www.rijnvechtenvenen.nl/anlb2016-2021
https://www.rijnvechtenvenen.nl/projecten/14-biodiversiteit-op-het-erf
https://www.rijnvechtenvenen.nl/regionieuws/2023-01-09/plan-boom-utrecht-uitdeelactie-kleine-landschapselementen-27-januari-2023


 
 

6. Netwerksessie Goed geboerd!

Op woensdagmiddag 18 januari 2023 

wordt in Abcoude de inspiratie- en 

netwerksessie: Goed geboerd! 

georganiseerd. 

Tijdens deze sessie wordt ingegaan 

op verdienmodellen voor natuur-

inclusieve, regeneratieve 

landbouwmaatregelen die nu al in de 

praktijk toegepast worden.  

 

Voor meer informatie zie deze link. 

Opgeven kan via deze link. 

7. Voor agrariërs: (gratis) cursus natuurinclusief ondernemen 

Wil je als agrarisch ondernemer 

kennismaken met de mogelijkheden 

van natuurinclusief ondernemen? 

Dan is de cursus ‘Natuurinclusief 

ondernemen’ iets voor jou. Een 

cursus waarin je praktisch aan de 

slag gaat met de combinatie van de 

boerenpraktijk en de natuur: Wat 

zijn mogelijke maatregelen die je 

kunt nemen, welke samenwerkings-

mogelijkheden zijn er en wat zijn de 

best practices. 

Voor deze cursus kun je jouw SABE-

voucher inzetten. De cursus brengt 

dan voor jou als ondernemer geen 

extra kosten met zich mee en is dus 

gratis. Ook voor agrarisch adviseurs  

die ondernemers willen leren 

adviseren over dit onderwerp, bieden 

de groene hogescholen een cursus 

aan. Voor deze cursus is de SABE-

voucher ook aan te vragen. 

Bekijk de verschillende cursussen op 

de website: 

https://www.has.nl/scholingsaanbod-

toekomstbestendige-landbouw-sabe-

regeling/scholingsprogramma-

natuurinclusief-ondernemen-in-de-

landbouw/ 

Let op: deze regeling stopt op 1 

februari 2023, zo spoedig aanvragen 

van de SABE-voucher is van belang. 

 

8. Subsidieregeling Groene Uitweg vanaf 1 februari geopend

Vanaf 1 februari 2023 kunnen 

agrariërs in het ‘groene uitweg-

gebied’ weer een beroep doen op de 

Uitvoeringsregeling agrarische sector 

Groene Uitweg.  Er is net als in de 

eerdere edities weer subsidie 

beschikbaar voor Verbreding, 

Verduurzaming en 

Structuurverbetering van de 

agrarische sector. De subsidie-

aanvraag kan gedaan worden bij de 

provincie Noord-Holland. Voor meer 

informatie en om de subsidie aan te 

vragen zie onze website.

  

https://www.ltonoord.nl/belangenbehartiging/toekomstgericht-ondernemenschap/duurzame-landbouw-met-natuur/actueel/inspiratie-en-netwerksessie-verdienmodellen-met-ecosysteemdiensten-en-korte-ketens
https://gz3un8lfboc.typeform.com/to/irs4I8mh
https://www.has.nl/scholingsaanbod-toekomstbestendige-landbouw-sabe-regeling/scholingsprogramma-natuurinclusief-ondernemen-in-de-landbouw/
https://www.has.nl/scholingsaanbod-toekomstbestendige-landbouw-sabe-regeling/scholingsprogramma-natuurinclusief-ondernemen-in-de-landbouw/
https://www.has.nl/scholingsaanbod-toekomstbestendige-landbouw-sabe-regeling/scholingsprogramma-natuurinclusief-ondernemen-in-de-landbouw/
https://www.has.nl/scholingsaanbod-toekomstbestendige-landbouw-sabe-regeling/scholingsprogramma-natuurinclusief-ondernemen-in-de-landbouw/
https://www.has.nl/scholingsaanbod-toekomstbestendige-landbouw-sabe-regeling/scholingsprogramma-natuurinclusief-ondernemen-in-de-landbouw/
https://www.rijnvechtenvenen.nl/regionieuws/2023-01-16/subsidieregeling-groene-uitweg-vanaf-1-februari-geopend


 
 

 

9. Enquêtes, bijeenkomsten en excursies 

Met enige regelmaat wordt ons gevraagd u uit te nodigen voor het invullen van 

een enquête of op de hoogte te stellen van aankomende bijeenkomsten en 

excursies. Een kort overzicht van de meest recente uitnodigingen vindt u 

hieronder: 

• Initiatief: MeerBomenNu, gratis bomen voor boeren! 

• Workshop: Crowdfunding voor boeren, 16 januari 2023 

• Symposium: Basiskwaliteit Natuur: de praktijk aan de hand van de steenuil 

op 3 februari 2023 

• Webinar: Verbreding als aanvulling op het verdienmodel, 24 januari 

 

Houd ook onze website regelmatig in de gaten. 

 

10. Voor uw en onze informatie 

• Wijzigingen in bedrijfsgegevens: Geef deze s.v.p. per mail door aan 

kantoor@rijnvechtenvenen.nl 

• Melden: Op een aantal pakketten rust een meldplicht. Melden van 

uitgevoerd beheer doet u BINNEN zeven dagen via de website van RVV 

met de blauwe button ‘Direct naar melden’. Bij vragen kunt u contact 

opnemen via een e-mail naar: kantoor@rijnvechtenvenen.nl of bellen met: 

0627352399 

• Digitaal zicht op uw beheer: Via mijnboerennatuur.nl hebt u een 

actueel overzicht van uw beheer. Hier vindt u ook de nummers van uw 

beheereenheden die u nodig hebt om te melden, verwerkte meldingen en 

documenten m.b.t. uw beheer. Aanmelden voor deze app kan via 

kantoor@rijnvechtenvenen.nl 

11. Contact 

e-mail: kantoor@rijnvechtenvenen.nl 

Kijk voor contactpersonen en telefoonnummers op www.rijnvechtenvenen.nl. 

https://www.rijnvechtenvenen.nl/nieuws/2022-11-15/gratis-bomen-voor-boeren
https://www.rijnvechtenvenen.nl/regionieuws/2022-11-15/nmu-workshop-landschapselementen-tot-waarde-gebracht
https://www.rijnvechtenvenen.nl/nieuws/2022-11-22/nmu-webinar-verbreding-als-aanvulling-op-het-verdienmodel
https://www.rijnvechtenvenen.nl/regionieuws/2022-11-15/nmu-workshop-landschapselementen-tot-waarde-gebracht
http://www.rijnvechtenvenen.nl/
mailto:kantoor@rijnvechtenvenen.nl
https://www.rijnvechtenvenen.nl/leden/meldingen
mailto:kantoor@rijnvechtenvenen.nl
https://mijnboerennatuur.nl/
mailto:kantoor@rijnvechtenvenen.nl
mailto:email:%20kantoor@rijnvechtenvenen.nl
https://www.rijnvechtenvenen.nl/contact

