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① Duurzaam Waterbeheer: de pakketten en de belangrijkste beheervoorwaarden 
(pakketten nr.11a, 11b, 12a,12b en 12c en 13c. pagina’s 19 t/m 26 van het pakkettenboekje van RVV. 
Webversie pakkettenboekje: volg deze link, pagina’s 12 t/m 16) 

Het Duurzaam Waterbeheer vormt een belangrijk onderdeel van het nieuwe stelsel Agrarisch Natuur- en 
Landschapsbeheer (ANLb, 2016-2021). Baggeren met baggerspruit, ecologisch slootschonen en 
bemestingsvrije bufferstroken dragen in hoge mate bij aan de kwaliteit van het water en de flora en 
fauna op en rond de sloten. In nauwe samenspraak met de waterschappen AGV/ Waternet en HDSR zijn 
voorwaarden op een rij gezet die leiden naar duurzaam waterbeheer. 

In het pakkettenboekje staan de voorwaarden vermeld, maar hieronder lichten we enkele punten eruit 
die van belang zijn m.b.t. de uitvoering. Belangrijk zijn hoeveel er jaarlijks gebaggerd of geschoond mag 
worden, wanneer dit moet gebeuren en wat hierbij de belangrijkste voorwaarden zijn. 
Let op: onderstaande punten zijn een greep uit de pakketvoorwaarden, voor het totale plaatje waaraan 
voldaan moet worden, verwijzen we naar het pakkettenboekje zelf! 

Beheerpakket Datum van 
beheeractiviteit 

Belangrijkste punten Melding 

+ Jaarlijkse 
hoeveelheid 

1 1. Rietzoom en klein Deelnemers aan dit pakket ontvangen binnenkort van het collectief een 
precieze beschrijving van het pakket. rietperceel 

1 2a. Baggeren met Tussen 15 juni en 
1 oktober Niet 
alles tegelijker- 
tijd, Minimaal 

- Spuiten op aangrenzend perceel 
(buiten mestvrije zone, dus geen bagger 
in de rand!) 
- Baggeren min. 60 cm beneden 
waterlijn 

Zie ③ 
baggerspuit 

20% per jaar. 
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Beheerpakket Datum van 
beheeractiviteit 

Belangrijkste punten Melding 

+ Jaarlijkse 
hoeveelheid 

1 2a. Baggeren met - Zuigkop baggerpomp zoveel mogelijk 
door dezelfde vore trekken. baggerspuit- vervolg 
- In polders met minder dan 6% open 
water, mag per dag niet meer dan 50% 
van de sloten worden gebaggerd. 

-Planten zoveel mogelijk afgemaaid, 
plantenwortels zo weinig mogelijk 
beschadigd en er komt geen bagger uit 
sloot mee op de kant . 

1 2b. Ecologisch Tussen 1 
september en 1 
november 

Zie ③ 
Slootschonen 

3 0-100%, jaarlijks - Maaisel en slootvuil zover mogelijk uit 
slootkant op de rand van het perceel 
deponeren, buiten de bemestingsvrije 
zone, en z.s.m. verwerken door het 
maaisel en slootvuil af te voeren of door 
op naastgelegen percelen te verspreiden 
of te versnipperen. 

om en om 
schonen mag ook 

1 2c. Ecologisch Deelnemers aan dit pakket krijgen van het collectief binnenkort een 
precieze beschrijving van het pakket. De huidige beschrijving in het 
pakkettenboekje roept vragen op, vandaar. 

Slootschonen 
krabbenscheervegetaties 

❷ Informatieavond Duurzaam Waterbeheer: 15 juni 20.00 in de Willisstee te Wilnis 
Voor veel deelnemers is duurzaam waterbeheer nieuwe materie. Daarom organiseren we 15 juni a.s. 
een informatieavond hierover. Diverse sprekers zullen die avond vanuit verschillende invalshoeken 
het duur-zaam waterbeheer bespreken. De bijeenkomst is op: woensdag 15 juni a.s. in de Willisstee, 
Pieter Joostenlaan 24, 3648 XR te Wilnis. De deelnemers aan de pakketten Duurzaam waterbeheer 
hebben al een uitnodiging ontvangen. 

③ Raster plaatsen bij beweiding op perceel waar Zwarte Stern-pakket ligt 
Als u voor 1 juli het perceel waarlangs de zwarte stern kolonie ligt, gaat beweiden, dient u een raster 
langs de rand te plaatsen. Dit om begrazing van de rand te voorkomen. De zwarte stern foerageert 
namelijk op insecten die in de rand voorkomen en de kuikens kruipen in de slootrand voor dekking 
bij gevaar. Voor het plaatsen van het raster ontvangt u een vergoeding van €130,00. U moet het 
plaatsen van het raster wel melden bij uw gebiedsregisseur. 
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❹ Wat, wanneer en hoe melden? 
Voor een aantal pakketten is het nodig dat wij weten wanneer u het beheer heeft uitgevoerd. Hieronder 
een overzicht van de betreffende pakketten en de meldtermijnen. De meldingstermijnen zijn van belang 
i.v.m. mogelijke controles door de NVWA en/of het Collectief en om uitgevoerd beheer te kunnen 
uitbetalen. 

Beheerpakket 

2a Baggeren met 
baggerspuit 

Meldtermijn Bij wie? Hoe? 

1 Binnen 10 
dagen 

Bij Bij grote voorkeur via e-mail 
(kantoor@rijnvechtenvenen). 
Ingevuld formulier met bijbehorend 
kaartje waarop de betreffende 
sloten duidelijk zijn aangegeven. 
P.S. Meldingsformulier wordt 
binnenkort aan de deelnemers 
toegezonden. 

Veldcoördinator 
achteraf 

Binnen 10 
dagen 

1 2b Ecologisch ,, ,, 
Slootschonen 

achteraf 

Binnen 10 
dagen 

1 2c Ecologisch ,, ,, 
Slootschonen 
krabbenscheervegetat 
ies 

achteraf 

1 3c Laten staan Voor 15 juni! Bij uw Mondeling of telefonisch 
Wanneer het niet om alle randen gaat: 
Kaartje doorsturen en duidelijk aangeven 
welke randen wel en welke niet blijven staan! 

Botanisch waardevolle 
weiderand bij maaien 
(tot minimaal 15 juni) 

Gebiedsregisseur 

3 0a Raster bij Binnen 10 
dagen 
achteraf 

Bij uw 
Gebiedsregisseur 

Mondeling of telefonisch 
Nestgelegenheid 
Zwarte Stern 

⑤ Landschapselementen 
Heeft u hakhoutbosjes, knotbomenrijen, singels of lanen die nog niet bij ons zijn aangemeld en die 
geen erfbeplanting zijn? Meld dan bij ons deze landschapselementen aan. Mogelijk kunnen wij het 
beheer ervan nog meenemen voor 2017. Stuur een kaartje met de ligging van het landschapselement 
aan: kantoor@rijnvechtenvenen.nl. Geef daarbij een omschrijving van wat het voor element is, met 
de oppervlakte, of bij een bomenrij: het aantal bomen. 

Mensen die landschapselementen al eerder bij ons hebben aangemeld zijn al direct benaderd via de 
e-mail. 

De hakhoutbosjes waarvan het beheer in 2016 zou ingaan, zijn helaas buiten de (financiële) boot 
gevallen. Bij het indienen van het betaalverzoek bij RVO, bleek de totale oppervlakte niet aan de 
vereiste minimale oppervlakte te voldoen. Dat betekent dat het collectief voor 2016 geen beheer van 
landschapselementen uitbetaald krijgt en u als beheerder dus ook geen vergoeding kunt ontvangen. 
Wij doen voor 2017 een nieuwe aanvraag. 
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❻ Monitoring krabbenscheer en glazenmaker 
De komende tijd zullen medewerkers en vrijwilligers van de Vlinderstichting, in opdracht van de 
Provincie Utrecht, tellingen doen van krabbenscheer en de groene glazenmaker. Ze leveren ons 
belangrijke informatie over de effectiviteit van onze beheerinspanningen, dus vragen wij u de tellers 
toestemming te verlenen uw percelen te betreden. 

⑦ Botanisch waardevolle weideranden tot 15 juni laten staan in weidevogelkerngebieden 
Graag maken wij u er nogmaals op attent dat in weidevogelkerngebieden een bemestingsvrije 
kruidenrijke rand (pakket 13c) als voedsel- en vluchtgelegenheid dient voor weidevogels en hun 
kuikens. Deze randen moeten bij maaien blijven staan tot minimaal 15 juni. U ontvangt dan € 1200 
per ha, in plaats van € 1100 per ha. Beweiden van de rand is wel toegestaan. 
Als u buiten het weidevogelkerngebied de rand tot 15 juni niet maait, dan dient u ons dit te melden 
als last-minutebeheer(zie punt 3). U ontvangt dan ook de hogere hectare vergoeding. 

❽ Groenverklaring 
Op 1 april 2016 is de vernieuwde Regeling Groenprojecten in werking getreden. Dit betekent dat het 
voor collectieven / individuele agrariërs mogelijk is om op basis van o.a. de afgegeven subsidiebes- 
chikking ANLb2016 een groenverklaring aan te vragen. Na ontvangst van de groenverklaring kan een 
groenfinanciering (lening met gunstig rente tarief) bij één van de groenbanken worden aangevraagd. 
Graag willen wij u informeren over de mogelijkheden van groenfinanciering voor agrarisch natuur- 
beheer. 

De vernieuwde regeling biedt twee mogelijkheden: 
1 ) Groenfinanciering gekoppeld aan ANLb2016 
2 ) Groenfinanciering voor agrarisch natuurbeheer met grote impact en gekoppeld aan ANLb2016 

Collectief Rijn, Vecht en Venen heeft inmiddels van de Rabobank een Groenverklaring ontvangen. 

Als u pakketten weidevogelbeheer (rustperiode, kruidenrijk grasland, plas-dras) heeft afgesloten met 
het collectief RVV op tenminste 5% van uw oppervlakte, en er sprake is van tenminste twee 
verschillende pakketten, OF één van deze pakketten rust op tenminste 20% van de oppervlakte, dan 
kan op individueel niveau een groenverklaring aangevraagd worden. 

Valt u niet onder de categorie die hierboven is beschreven, dan zijn er mogelijkheden om via de 
Groenverklaring van het collectief groenfinanciering te krijgen. Neemt u dan eerst contact op met uw 
Groenbank. 

Interesse in een groenfinanciering? 
In een aantal stappen nemen we u mee in het vervolgtraject: 
- Stap 1: Vraag bij uw collectief het formulier “Groenverklaring” op. 
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Dit is een formulier waarop uw specifieke gegevens staan vermeld (o.a. Naam-, Adres- en 
Woonplaatsgegevens en min. aantal hectares). Uw Rabobank heeft deze informatie nodig om bij stap 
2 
- 

uw financieringsvraag te kunnen beoordelen. 
Stap 2: Informeer bij uw Rabobank over de mogelijkheden van (groen)financiering. Dit kan zijn een 

nieuwe financiering of een herfinanciering van een bestaande lening. Geef hierbij aan dat de 
groenverklaring (nodig voor een groenfinanciering) al aanwezig is bij de Rabo Groen Bank. 
- 
- 

Stap 3: Rabobank start het reguliere financieringstraject op. 
Stap 4: Na akkoord voor financiering ontvangt u vanuit Rabobank/Rabo Groen Bank een offerte 

voor een groenfinanciering. 

⑨ 22 juni Algemene Ledenvergadering RVV 
U wordt van harte uitgenodigd op de algemene ledenvergadering op 22 juni. Op de agenda staan oa 
bestuursverkiezing van twee nieuwe bestuursleden, het jaarverslag van 2015 en het financiële 
jaarverslag van 2015. De vergadering is op: woensdag 22 juni 20 uur in de Willisstee te Wilnis. U 
ontvangt binnenkort een uitnodiging met de stukken. Noteert u deze datum alvast. 

❿ Contactgegevens Gebiedsregisseurs 
De contactgegevens van de gebiedsregisseurs zijn: 
Voor Polders Zegveld, Zegvelderbroek, Rietveld, Achttienhoven en Grechtkade (ZH): 

Jan Oudshoorn: 06-18897232, j.oudshoorn@kpnmail.nl. 
Voor Polders Teijlingen Zuid, Mijzijde Zuid, ’s Gravensloot, Wilnis Veldzijde, Tweede en Derde 

- 

- 
Bedijking: 
Erna Volkers: 06-49700956, ernavolkers@gmail.com. 
- Voor Polders Groot en Klein Oud Aa, Kortrijk en Ockhuizen, Portengen Zuid, Teijlingen Noord en 
Mijzijde Noord: 
Marijke Kroon: 06-25184009, marijke.kroon@planet.nl. 
- Voor Polders Breeveld, Kockengen, Gerverscop, Spengen, Teckop en Haanwijk/ Geestdorp: 
Cees Sietsma: 06-22449909, c.sietsma@kpnplanet.nl. 
Voor Polder Waardassacker-Holendrecht, Groot Mijdrecht Noord, Groot Mijdrecht Zuid en Eerste - 

bedijking: 
Annelies de Hoop: 06-47763502, anneliesdehoop@hotmail.com. 
- Voor Polder Oukoop, Groot Wilnis Vinkeveen Noord en Zuid: 
Ewout Oudijk: 06-19294156, ewoutoudijk@hotmail.com. 
Voor de polders in de Vechtvallei: - 

Annemiek van Engen: 06-20487572; e-mail: AnnemiekvanEngen@live.nl 

Voor allerlei praktische vragen en vragen over de uitvoering van het beheer is veldcoördinator René 
Faber het aanspreekpunt: 06-25435700 kantoor@rijnvechtenvenen.nl 

Indien u –bijvoorbeeld voor een melding- de gebiedsregisseur niet kunt bereiken, bijvoorbeeld 
vanwege vakantie van de desbetreffende persoon, dan kunt u contact opnemen met René Faber. 
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