Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen (RVV)
Nieuwsbrief 5, Mei 2016

Beste deelnemer,
Hierbij ontvangt u Nieuwsbrief 5 van RVV. Deze staat voornamelijk in het teken van het
weidevogelbeheer.
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① In het veld….
Veel kieviten hebben al gebroed of zitten (opnieuw) te broeden. De kievitkuikens hebben
het met de aanhoudende kou en buien van de afgelopen maand, niet gemakkelijk gehad. De
meeste grutto’s zijn vanaf midden april gaan broeden, net al de tureluurs. Ook de
scholeksters zijn gestart.
Grutto’s broeden na het leggen van hun eieren zo’n 25 dagen. Veel nesten zullen dus
binnenkort uit gaan komen. Het ziet er naar uit dat dit zal samenvallen met maaiactiviteiten.
Hieronder vragen wij u aandacht voor de mogelijkheden om de agrarische activiteiten zo
goed mogelijk af te stemmen op de nesten & kuikens.
De beginstap voor succesvolle weidevogelbescherming is goed te kijken naar waar de vogels
zitten op uw percelen, hoever ze zijn (nest of (bijna) kuikens) en hoe zich dit verhoudt tot
wat u waar en wanneer van plan bent in uw bedrijfsvoering (maaien, beweiden e.d.) De
gebiedsregisseurs en veldcoördinator kunnen met u meedenken en u adviseren over hoe u
een balans kan vinden tussen de vogels en de werkzaamheden.
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Op Legselbeheerpercelen ruim om de nesten heen maaien is een belangrijke 1e stap. Maar
wat te doen als er veel nesten zijn en/ of veel (grutto- of tureluur)kuikens in het perceel
lopen dat uw wilt maaien?
a. De allerbeste, want meest veilige optie voor de vogels: Het maaien uitstellen. Hiervoor
heeft het Collectief het Last-Minute beheer tot haar beschikking (zie ❹ en ⑤).
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❷Het pakket Legselbeheer: nestbeschermers, min. 50m2
om nest laten staan bij maaien en Kuikenvelden
Het pakket Legselbeheer schrijft voor dat u zich dient te houden aan de u welbekende
nestbeschermingsmaatregelen:
>Het markeren van de gevonden nesten;
>Het noteren van de gevonden en beschermde nesten op de
Stalkaart en de topografische kaart.
>De nesten en kuikens ontzien bij alle werkzaamheden, door:
- Het plaatsen van nestbeschermers wanneer het perceel
wordt beweid;
- Bij maaien om het nest een enclave van minimaal 50 m² gras
te laten staan;
- Tegen een vergoeding- een Kuikenveld van minimaal 14 dagen langer laten staan (Last
Minute beheer, zie ❹). Neem hiervoor contact op met uw gebiedsregisseur.
③ Werkwijze Resultaatbeloning pakket Legselbeheer
Met ingang van 2016 is de resultaatbeloning voor (gevonden) nesten weer terug. Er was
enige onduidelijkheid over welke gevonden nesten wel of niet vergoed worden door RVV.
Het bestuur van RVV heeft vorige week de bij deze nieuwsbrief e-mail gevoegde werkwijze
goedgekeurd. Heeft u hier nog vragen over, bel dan de veldcoördinator, René Faber.
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❹ Kuikenvelden (Last Minute beheer)
(pakket nr.2, pagina 5 van het gedrukte pakkettenboekje van RVV: webversie pakkettenboekje: volg deze link, pagina 3)

Kuikenvelden zijn delen (blokken) grasland die bij maaien of beweiden blijven staan op een
perceel Legselbeheer. Ze zijn een goede oplossing wanneer er veel nesten dicht bij elkaar
liggen en/ of wanneer er zich op (een deel van) het perceel veel weidevogels met kuikens
(gezinnen) ophouden. Een kuikenveld kent een rustperiode van minimaal 2 weken en kan
worden verlengd tot een maximum van zes weken.
Indien kuikenvelden worden aangelegd, dan mag pas gemaaid worden na vrijgeven door de
Gebiedsregisseur of veldcoördinator. Hij/zij controleert of er daadwerkelijk geen kuikens
meer zitten. Is dat wel het geval, dan dient de rustperiode te worden verlengd met één of
enkele weken tot er geen kuikens meer aanwezig zijn.
Bovenstaande gaat in goed overleg met de gebiedsregisseur. Hij of zij sluit met u een
contract af. De melding van een Kuikenveld dient bij voorkeur meer dan 5 werkdagen voor de
aanleg van het veld gedaan te worden, nooit later dan de dag van aanleg van het kuikenveld.
Voor een Kuikenveld geldt een vaste vergoeding van € 300,- per ha voor een rustperiode van
2 weken. Dit kan oplopen naar een maximum van zes weken. Waarbij de vergoeding na de 2e
week, per extra week met €150,- oploopt.
⑤ Verlengen of verkorten rustperiode (Last Minute beheer)
(pakket nr.1 en 5, pagina’s 3-5 en 10-11 van het gedrukte pakkettenboekje van RVV: webversie
pakkettenboekje: volg deze link, pagina’s 2,3 en 7)

Op de percelen met een rustperiode (dus ook het pakket Kruidenrijk grasland) hoeft u geen
nesten te zoeken en te markeren. Rust is hier voor de weidevogels belangrijk. Wanneer het
ernaar uitziet dat er na het verstrijken van de rustperiode nog nesten en kuikens in het
perceel zullen zitten, is het ’t best om via Last Minute beheer, tegen een vergoeding, het
maaien nog één of twee weken uit te stellen. Dat laatste mag ook een gedeelte van een
perceel zijn. Hieronder de mogelijkheden, bel hiervoor uw gebiedsregisseur. Deze bekijkt de
situatie en beslist vervolgens op ecologische gronden.
1. Het verlengen van de rustperiode op een liggende overeenkomst kan voor:
-‘weidevogelgrasland met rustperiode’ (pakketcode 1a-f)
-‘kruidenrijk weidevogelgrasland’ (pakketcode 5a naar 5b of 5c*)
Uw aanvraag voor verlenging dient bij grote voorkeur meer dan 5 werkdagen voor het
aflopen van de rustperiode gedaan te worden, nooit later dan één dag voor het aflopen van
de rustperiode.
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2. Wanneer op een perceel met rustperiode een deel van het perceel langer blijft staan,
dan wordt dit deel ‘opgeplust’ naar een latere (uitgestelde) maaidatum. Uitgangspunt is
echter om het hele perceel te laten staan. Uitzonderingen hierop in overleg met de
gebiedsregisseur!
3. Het vervroegen van een rustperiode kan eventueel ook, voor:
-‘weidevogelgrasland met rustperiode’ (pakketcode 1f-a)
In dit geval moet dit minstens 14 kalenderdagen voor afloop van het eerder afgesproken
pakket worden doorgegeven.
Een last minute overeenkomst voor een uitgestelde rustperiode op een pakket legselbeheer
is niet mogelijk. Dus alleen Kuikenvelden op pakket Legselbeheer, zie ❹.
Voor Last minute afspraken geldt de vergoeding van het nieuwe pakket dat na het verlengen
of verkorten van de rustperiode is overeengekomen. De tarieven zijn te vinden in het
pakkettenboekje van Gebiedscoöperatie RVV, behalve:
* pakket 5b = Kruidenrijk grasland, rustperiode 1 april tot 22 juni = € 1435 per ha of
pakket 5c = Kruidenrijk grasland, rustperiode 1 april tot 1 juli = € 1545 per ha.
Bovenstaande gaat in goed overleg met de gebiedsregisseur. Hij of zij sluit met u een
contract af.
Wanneer u de percelen met rustperiode wilt gaan maaien, neemt u dan contact op met de
Gebiedsregisseur of veldcoördinator. Hij/zij controleert of er daadwerkelijk geen kuikens
meer zitten en kan vervolgens de percelen al dan niet vrijgeven. Zijn er nog wel kuikens of
nesten, dan dient de rustperiode te worden verlengd met één of enkele weken tot er geen
kuikens meer aanwezig zijn.
❻ 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. 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. U ontvangt dan ook de hogere hectare vergoeding.
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⑦ Raster plaatsen bij beweiding op perceel waar Zwarte Stern-pakket ligt

De afgelopen weken zijn –gecoördineerd en ondersteund door de Zwarte Stern werkgroepweer de vlotjes uitgelegd voor de Zwarte Stern. Als u voor 1 juli het perceel waarop de
kruidenrijke rand langs 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
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 van RVV een vergoeding van €130,00. U
moet het plaatsen van het raster wel melden, bij uw gebiedsregisseur.
❽ Omrekentabel GVE voor bij pakket Extensief Beweid Grasland

Meerdere van u hebben het pakket ‘extensief beweid grasland’ afgesloten.
Dit pakket verplicht u om tussen 1 mei en 15 juni –afhankelijk van het gekozen pakket- de
beheereenheid te beweiden met max. 1,5 of 3 GVE per ha. Er is in het verleden nog wel eens
verwarring geweest over de omrekeningspercentages van dieren in GVE. Om verwarring en
vervelende gevolgen bij een evt. controle te voorkomen, hieronder het officiële lijstje:

⑨ Berichten uit het veld, geef ze door!

Ziet u iets leuks in het veld, maakt u wat bijzonders mee in
het veld; deel het met ons en geef het door. Dat kan met
of zonder foto, door de veldcoördinator te bellen of een email te sturen naar kantoor@rijnvechtenvenen.nl. U kunt
het ook aan ons facebook linken.
Zo ontvingen wij een leuk bericht van familie de Kruijf,
waar een Scholekster het hogerop zocht voor z’n nest…
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❿ Contactgegevens Gebiedsregisseurs

De contactgegevens van de gebiedsregisseurs zijn:
Voor Polders Zegveld, Zegvelderbroek, Rietveld, Achttienhoven en Grechtkade (ZH):
Jan Oudshoorn, Meije 199, 3474 MB Zegveld: 06-18897232, j.oudshoorn@kpnmail.nl.
Voor Polders Teijlingen Zuid, Mijzijde Zuid, ’s Gravensloot, Wilnis Veldzijde, Tweede en Derde
Bedijking:
Erna Volkers, De Bree 25, 2415 BE Nieuwerbrug, 06-49700956, ernavolkers@gmail.com.
Voor Polders Groot en Klein Oud Aa, Kortrijk en Ockhuizen, Portengen Zuid, Teijlingen Noord
en Mijzijde Noord:
Marijke Kroon, Veldhuisweg 8, 3645 TH Vinkeveen: 06-25184009, marijke.kroon@planet.nl.
Voor Polders Breeveld, Kockengen, Gerverscop, Spengen, Teckop en Haanwijk/ Geestdorp:
Cees Sietsma, Cornelis Houtmanstraat 10, 3572 LV Utrecht: 06-22449909,
c.sietsma@kpnplanet.nl.
Voor Polder Waardassacker-Holendrecht, Groot Mijdrecht Noord, Groot Mijdrecht Zuid en
Eerste bedijking:
Annelies de Hoop, Scholekster 1, 3628 CG Kockengen: 06-47763502,
anneliesdehoop@hotmail.com.
Voor Polder Oukoop, Groot Wilnis Vinkeveen Noord en Zuid:
Ewout Oudijk, Groenland 52, 3645 LH Vinkeveen: 06-19294156, ewoutoudijk@hotmail.com.
Voor de polders in de Vechtvallei:
Annemiek van Engen, Bosdijk 3a, Nieuwer ter Aa; tel.: 06-20487572; e-mail:
AnnemiekvanEngen@live.nl
Veldcoördinator: René Faber, Admiraal de Ruijterweg 52-1, 1056 GL Amsterdam. 0625435700. 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.
⑪Geen korting Toeslagrechten
Een vraag die ons regelmatig gesteld wordt is of er korting kan worden gegeven op de
toeslagrechten als er een fout is gemaakt in het beheer van het nieuwe stelsel ANLB. Het
antwoord is NEE. Het collectief heeft een contract ANLB met de overheid dus als u bij
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controle door RVO in gebreke wordt gesteld, dan krijgt het collectief een eventuele sanctie.
Die staat geheel los van uw eigen toeslagrechten. Het collectief kan wel besluiten om een
eventuele sanctie aan u door te berekenen, afhankelijk van de situatie.
Andersom heeft een in gebreke blijven bij de voorwaarden Cross-Compliance geen effect op
de vergoeding van het ANLB, maar kan u WEL gekort worden op de toeslagrechten.
⓬Groenverklaring
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 subsidiebeschikking 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 natuurbeheer.
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 is bezig om een Groenverklaring op collectief niveau aan te
vragen.
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.
⑬HERHALING: Aanmelden gewaspercelen
We hebben hier de afgelopen maanden al veelvuldig aandacht voor gevraagd, maar hierbij
nogmaals.
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 ons worden gevalideerd bij RVO. De oplossing is dat u als
ondernemer zelf voor deze locaties een gewasperceel aanmaakt. Deze handeling dient u zelf
uit te voeren en is een voorwaarde voor ons om het beheercontract te kunnen afsluiten en
te kunnen uitbetalen. Als u het nog niet heeft gedaan, doe dit voor 15 mei!
Hoe dit doen: Kijk in de handleiding die bij de nieuwsbrief e-mail is gevoegd….
Pagina 7

Collectief RVV – postadres: ’s Gravensloot 29., 3471 BN Kamerik, tel: 0647452979 – email: info@josevanmiltenburg.nl
Veldcoördinator: René Faber, Admiraal de Ruijterweg 52-1 1056 GL Amsterdam 06-25435700 kantoor@rijnvechtenvenen.nl

Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen (RVV)
Nieuwsbrief 5, Mei 2016
⓮HERHALING: Gecombineerde opgave en ANLb
Als u een contract heeft voor het nieuwe stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer
(ANLb 2016-2021), dan hoeft u in het GDI geen betalingsaanvraag te doen. In het nieuwe
stelsel heeft RVV als Collectief namelijk een contract met de Provincie Utrecht / Zuid-Holland
afgesloten. De met u afgesloten beheerafspraken vallen onder dit contract. Het Collectief
betaalt daardoor zelf aan u uit.
Wel moet u in het perceelsregister uw bedrijfssituatie opgeven met de juiste percelen en
gewascodes. Breng dus uw percelen op orde in het perceelsregister, wacht niet tot 15 mei!
Let op: In het geval van doorlopende contracten SNL, dus die doorlopen uit de
subsidieperiode 2010-2015, dient u wel bij de gecombineerde opgave een betalingsaanvraag
te doen.
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