
  
  

R i j n , V e c h t e n V e n e n 
Nieuwsbrief 7, februari 2017 

Inleiding 
Het voorjaar staat alweer voor de deur en er zijn 
veel nieuwe ontwikkelingen te melden. 
Met deze nieuwsbrief willen we u bijpraten over diverse zaken. 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Stand van zaken met betrekking tot uitbetaling beheer 2016; 
Personeelszaken; 
Verenigingszaken; 
Algemene Ledenvergadering 2 maart; 
Wijzigingen beheerpakketten 2017; 
Landschapselementen; 
Particulier Natuurbeheer; 
Aanmelden nieuw beheer voor 2018; 
Project Polderkennis op Peil. 

Stand van zaken uitbetaling beheer 2016 
De Provincies hebben recent alle collectieven een voorschot uitbetaald van 70% van het 
uitgevoerde beheer in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) van 2016. Bij RVO 
neemt de afhandeling van 2016 meer tijd in beslag neemt dan gedacht. RVO.nl doet haar uiterste 
best om de definitieve uitbetaling aan het collectief zo snel mogelijk te realiseren, maar dat kan 
wel tot begin mei duren. 
Hierdoor weten wij op dit moment nog niet hoe hoog de vergoeding is die wij exact gaan 
ontvangen. Daarom zullen wij de beheervergoeding in twee gedeelten gaan uitbetalen. U ontvangt 
binnenkort eerst een voorschot (50%). Voor de definitieve uitbetaling van het tweede gedeelte 
moeten we wachten op de definitieve verantwoording van RVO. 

Binnenkort krijgt u van ons eerst een brief waarin wij vragen om het bankrekeningnummer dat bij 
ons bekend is, te controleren! In deze brief staat ook een betaaloverzicht van het beheer dat is 
uitgevoerd en de te verwachten uitbetaling. Dat dus echter onder voorbehoud van de laatste 
afrekening door RVO. 

Welk beheer uit 2016 wordt uitbetaald? 
- 
- 
- 

Perceelsgebonden 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; 

- 

- 

Mozaïektoeslag als er meer dan 10% uit meer dan twee pakketten zwaar beheer zijn 
toegepast; 
Baggerspuiten en slootschonen: op basis van werkelijk uitgevoerde meters; 
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- 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); 

- 

- 

Landschapselementen: in 2016 alleen hakhoutbosjes, mits gemeld dat er onderhoud heeft 
plaatsgevonden. 
Zwarte stern: bedrag per kolonie en, mits gemeld, extra voor zetten van een draad. 

Personeelszaken 
Vanaf 2017 is het team van de werkorganisatie uitgebreid met Carolien Kooiman. We zijn erg blij 
met de komst van Carolien. Mede hierdoor hebben we meer tijd voor enerzijds het veldwerk en 
anderzijds om de focus op de toekomst te leggen, terwijl het dagelijkse werk ook doorgaat. 
De taakverdeling wordt grofweg als volgt: 

- 
- 

Voor beheervragen en veldzaken is het aanspreekpunt René Faber. 
Voor administratieve vragen, over contracten, wijzigingen en meldingen is Carolien 
aanspreekpunt. Carolien gaat ook de PR doen en houdt de website en Facebookpagina bij. 
José houdt zich meer bezig met ondersteuning van het bestuur en overleg met provincie en 
met nieuwe projecten. 

- 

Probeert u met uw vragen bij de juiste persoon aan te kloppen. We proberen goed bereikbaar te 
zijn. Mocht de betreffende persoon niet bereikbaar zijn, kunt u ook de andere medewerkers 
bellen. We kunnen alle drie in ons administratieve systeem werken, hebben alle drie kennis van 
zaken en kunnen meestal uw vraag wel beantwoorden. 

De gebiedsregisseurs blijven aanspreekpunt voor praktische zaken zoals stalkaarten, voorkomen 
van nesten, last-minutebeheer enz. Annelies de Hoop heeft aangegeven dat ze ons gaat verlaten 
als gebiedsregisseur. Ze heeft met zeer veel enthousiasme haar werk gedaan, naast een druk gezin 
en een baan. We bedanken Annelies hartelijk voor haar inzet en frisse ideeën. Haar adressen 
worden nader verdeeld. 

Carolien stelt zich voor: 
Ik ben Carolien Kooiman en opgegroeid op de boerderij in de polder van Oukoop in Nieuwer ter 
Aa. Het buiten zijn, en met de natuur in de weer zijn is mij daar met de paplepel ingegoten. Mijn 
studiekeuzes waren later dan ook gemakkelijk, namelijk Biologie en Bos & Natuurbeheer aan 
Wageningen Universiteit. Naast interesse in de Nederlandse landbouw ben ik ook geboeid geraakt 
door de manier van leven en het runnen van een boerenbedrijf in Ghana. Door interviews met 
verschillende boeren in Ghana, kwam ik erachter dat deze boeren over veel kennis beschikken. 
Mijn motto is dan ook met samenwerken en kennisuitwisseling bereik je meer! Ik hoop dat ik dit 
ook bij de RVV kan realiseren en hoop daarnaast op een goede samenwerking. Ik kijk er naar uit 
om jullie te ontmoeten, in het veld of via bijeenkomsten. 

Verenigingszaken 
Afgelopen jaar zijn er gesprekken gevoerd tussen ANV De Utrechtse Venen en Rijn, Vecht en 
Venen, het collectief voor agrarisch natuurbeheer. De uitkomst van deze gesprekken is dat we de 
beide organisaties gaan samenvoegen. Het bestuur van het collectief wordt uitgebreid met twee 
bestuursleden van De Utrechtse Venen en de statuten worden aangepast. De ANV maakt haar 
lopende projecten af. Nieuwe projecten vallen onder Rijn, Vecht en Venen. 
In de Algemene ledenvergadering staat dit punt op de agenda en worden hier besluiten over 
genomen, door U, de leden. 
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Algemene Ledenvergadering 2 maart 
U bent van harte welkom op donderdag 2 maart voor de Algemene Ledenvergadering, 20.00 uur 
in de Willistee, Wilnis. Op de agenda staat o.a.: 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Samenwerking ANV-RVV 
Verkiezing nieuwe bestuursleden 
Terugblik op 2016 
Toelichting op de uitbetaling van beheer 2016 
Startsein beheerjaar 2017 
Spreker van RAVON over het leven in de boerensloot. 

De stukken volgen via de email. 

Wijzigingen beheerpakketten 2017 
In 2016 bleken de beheervoorschriften van sommige pakketten tot onduidelijkheid te leiden. Het 
bestuur heeft daarom de inhoud van het pakket 13c iets gewijzigd. 
De actuele beheervoorschriften staan op de website: PakkettenboekjeRVV-2017.pdf 
Eén wijziging in pakket 13c: 2 m brede bemestingsvrije zone. Deze rand mag in alle gevallen de 
blijven staan tot 15 juni, tegen een hogere vergoeding. Daar waar weidevogelbeheer is afgesloten, 
moet de rand tot min. 15 juni blijven staan. In de overige gebieden mag het. 
De beheervoorschriften voor baggerspuiten en ecologisch slootschonen blijven ongewijzigd. 
De beheervoorschriften voor hakhoutbosjes, bomenrijen en natuurvriendelijke oevers zijn nu ook 
opgenomen in het overzicht met beheervoorschriften. 

Landschapselementen 
Afgelopen december hebben we een inhaalslag gemaakt door de meeste reeds bij ons bekende 
landschapselementen beter in beeld te krijgen. De deelnemers die dit betreft hebben bezoek 
gehad en gaandeweg februari wordt aan hen een contract dan wel een wijzigingsformulier 
toegestuurd. Deze rondgang heeft veel inzicht in de aanwezige landschapselementen opgeleverd. 
Het blijkt dat er nog veel meer waardevolle bomenrijen en (hakhout-)bosjes aanwezig zijn in ons 
buitengebied. Heeft u nog landschapselementen waarvoor u nog geen vergoeding krijgt, of weet u 
wat moois te staan bij uw buren? Meldt het dan aan voor beheer vanaf 2018. Op basis van deze 
nieuwe aanmeldingen, gaan we bij de provincie hiervoor vergoedingen aanvragen. 

Hoe gaat u te werk? 
Kijk in de beheervoorschriften of uw landschapselement in aanmerking komt. Erfbeplanting en 
hoogstamboomgaarden zijn uitgesloten. Ook solitaire bomen doen we niet. 
Probeer uw element onder te brengen in de juiste categorie uit het “pakkettenboekje”. Teken de 
elementen in op een kaartje en stuur dat naar ons. Geef ook het aantal bomen (bij bomenrij), of 
de oppervlakte van het bosje door. 
U kunt uw informatie mailen aan: kantoor@rijnvechtenvenen.nl. Voor vragen: José van 
Miltenburg: 06-47452979. 

Snoeien, knotten en groot onderhout van bomen, singels en hakhoutbosjes kan nog tot 15 maart. 
U dient het snoeihout netjes op te stapelen op rillen of te verwijderen. U moet het uitgebvoerde 
onderhoud binnen 7 dagen bij ons melden. 
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Particulier Natuurbeheer 
Vanaf 2018 moet ook Natuurbeheer minder dan 75 ha collectief worden aangevraagd. Daarnaast 
moet ieder collectief of iedere beheerder gecertificeerd zijn. In ons werkgebied liggen behoorlijk 
wat percelen met Particulier Natuurbeheer (Peilvak 9, Bovenlanden, maar ook bosjes langs de Aa, 
Vecht en Angstel). 

Kleinere (maar ook grotere) natuurbeheerders kunnen zich aansluiten bij een collectief voor 
natuurbeheer. Er zijn twee opties: of men sluit zich aan bij een collectief dat beschikt over een 
groepscertificaat. Of iedere boer vraagt zelf certificering aan en sluit zich voor de collectieve 
aanvraag aan bij een natuurcollectief. 

Rijn, Vecht en Venen is bezig om een groepscertificaat aan te vragen voor natuurbeheer en kan 
daarmee de collectieve aanvraag voor natuurbeheer doen. Voor deelnemers is het voordeel dat 
de administratie en begeleiding van het natuurbeheer dichtbij in de regio, en wordt gedaan door 
bekende mensen. Nadere informatie volgt direct aan de mensen die het betreft. 

Project Polderkennis op Peil 
Binnenkort start er een nieuw project, genaamd Polderkennis op Peil. Dit project wordt 
gefinancierd door de EU uit de zogenaamde POP3-pot (EU-geld voor Plattelandsontwikkeling), de 
provincie en de waterschappen. 
RVV heeft dit project samen met PPP-Agroadvies aangevraagd. 
Het doel van het project is om met zogenaamde Poldernetwerken de opgaven van water- en 
bodemkwaliteit en wateroverlast aan te pakken. Waterkwaliteit en watersysteemopgaven zijn 
vaak sterk regionaal bepaald. Daarom gaan we deze problemen ook regionaal (per polder) 
benaderen. We betrekken zoveel mogelijk boeren per polder en ook de andere gebiedspartijen, 
zoals waterschap erbij. In het programma is veel ruimte voor Kringlooplandbouw. 
Het project duurt drie jaar: t/m 2019 en bestaat uit meerdere kennisbijeenkomsten per jaar 
(poldernetwerken, themadagen, excursies en bijeenkomsten). 
De thema’s die aan bod komen zijn o.a.: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

. Erfafspoeling 

. Ecologisch slootschonen en baggeren met baggerpomp 

. Beheer natuurvriendelijke oevers 

. Beheer botanische randen/ bemestingsvrije bufferzones 

. Schoon slootwater 

. Kringlooplandbouw 

. Duurzaam bodembeheer 

. Meten van waterkwaliteit in diverse sloten 
Heeft u interesse of wilt u meer informatie: neem dan contact op met José van Miltenburg. 

Melden van uitgevoerd beheer 
Voor een flink aantal pakketten geldt dat u als deelnemer een melding moet doen wanneer u het 
beheer heeft uitgevoerd. RVV wil de melding zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na 
uitvoering ontvangen! 

Als wij de melding te laat ontvangen, kan dat betekenen dat RVO ons niet gaat uitbetalen voor het 
uitgevoerde beheer! We betalen dan ook alleen tijdig ontvangen meldingen van uitgevoerd 
beheer uit. 
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Het gaat om de volgende pakketten: 

Pakketnr. Pakketnaam 

7 Ruige mest 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

2 

2 

2 

3 

0 

1 

Beheer Natuurvriendelijke oever 

Beheer Rietzoom en klein rietperceel 

Baggeren met de baggerpomp 2a 

2b 
2c 

3c 

0 

1 

7 

0a 

Ecologisch slootschonen 

Ecologisch slootschonen voor krabbenscheervegetaties 

Botanisch waardevolle weiderand (in het geval de rand tot min. 15 juni blijft staan). 

Onderhoud Hakhoutbeheer 

Snoeien, knotten van Bomenrijen 

Afzetten van hakhoutbosje 

Plaatsen afrastering bij rand voor zwarte stern-locatie 

Meldingen graag sturen naar: 
Carolien Kooiman,  Tel. 06-14022228, Email: kantoor@rijnvechtenvenen.nl. 

We ontvangen de meldingen het liefst per e-mail (gescande, ingevulde meldingsformulier met 
bijbehorend kaartje). Toezending per whatsapp is ook mogelijk. U maakt dan een foto van het 
ingevulde meldingsformulier en bijbehorend kaartje. 

Nieuwtjes uit het veld 
Ziet u iets leuks in het veld, of maakt u wat bijzonders mee? Deel het met ons en geef het door. 
Dat kan met of zonder foto, door Carolien te bellen of een e-mail te sturen naar 
kantoor@rijnvechtenvenen.nl. Als u dat wilt en het is een leuk bericht, dan kan Carolien contact 
opnemen met de krant. Heeft u het op uw eigen facebookpagina geplaatst, link het dan ook door 
naar onze facebook. 

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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