4 november 2016
Op 1 januari 2016 is collectief Noord West Overijssel officieel van start gegaan met de uitvoering van het
agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Het weidevogelseizoen zit erop, voor landschapsbeheer starten
de werkzaamheden de komende periode juist weer. In deze nieuwsbrief wordt u bijgepraat over de
actuele zaken in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Heeft u vragen naar aanleiding van deze
nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op. U kunt uw vraag stellen aan de coördinator van de
agrarische natuurvereniging in uw omgeving. De contactgegevens vindt u onderaan deze nieuwsbrief.
Mogelijk heeft u nog geen beheercontract van het collectief, maar heeft u uw wensen dit voorjaar
kenbaar gemaakt voor deelname per 1 januari 2017. In de periode november - december gaan we aan de
slag met het rondmaken van alle beheercontracten en zullen eventuele aanpassingen of afwijzingen met
u worden besproken. Wel ontvangt u deze nieuwsbrief al, zodat u op de hoogte bent van de stand van
zaken.

Afsluiten beheercontracten 2017
Afgelopen voorjaar is, net als vorig jaar, een voorintekening georganiseerd: de wensen voor deelname aan
agrarisch natuur- en landschapsbeheer zijn in beeld gebracht. Deze ‘oogst’ is vervolgens getoetst aan onze
beheerstrategie: in hoeverre passen de wensen van de agrarisch grondgebruiker bij de wijze waarop het
collectief de doelen uit het natuurbeheerplan van de provincie willen realiseren? Tot slot zijn alle wensen die
binnen de beheerstrategie én het beschikbare budget passen gebundeld tot één gebiedsaanvraag. Deze
aanvraag is in juli ingediend bij de provincie. Hierin staat (o.a.) een minimaal en maximaal aantal hectares dat
we als collectief met onze deelnemers willen beheren en hoe we dat beheer willen uitvoeren.
Goedkeuring aanvraag
Begin oktober heeft de provincie een positief besluit genomen over onze gebiedsaanvraag. Dat is goed
nieuws en betekent dat we als collectief nu groen licht hebben om aan de slag te gaan met het opstellen van
de definitieve beheercontracten.
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Om dit goed te kunnen doen, is het belangrijk dat we inzicht hebben in de bedrijfspercelen van de
(toekomstige) deelnemers van het collectief. Daarmee kunnen we de intekening van de percelen waarop u een
beheercontract met ons wil afsluiten goed afstemmen op uw bedrijfspercelen. Dat voorkomt voor u als
deelnemer onnodige foutmeldingen bij de Gecombineerde Opgave in 2017 en ruis over de oppervlakte
waarvoor u een beheervergoeding ontvangt.
Machtiging collectief voor Raadplegen percelen in Mijn.RVO.nl
In de komende weken zal het collectief contact opnemen met de agrarisch grondgebruikers met wie we graag
een beheercontract willen afsluiten. Het verzoek is dan ook om ons als collectief te machtigen voor het inzien
van uw perceelsgegevens bij RVO.nl (het gaat slechts om inzien, het collectief kan geen wijzigingen
aanbrengen). De coördinatoren geven u te zijner tijd uitleg hoe u dit het makkelijkst kunt doen.
Afsluiten beheercontracten
Zodra uw machtiging rond is, kan het collectief starten met het voorbereiden van de definitieve
beheercontracten. Ons streven is deze werkzaamheden in november af te ronden, zodat u ruim voor het
nieuwe jaar in bezit bent van een ondertekend beheercontract.

Verzoek: meld uitgevoerd landschapsonderhoud tijdig!
Als u in uw beheercontract afspraken heeft gemaakt over beheer van landschapselementen, dan is het voor
een correcte uitbetaling van de vergoeding van belang dat u de uitgevoerde werkzaamheden binnen 1 week
aan ons meldt.
Welke beheerpakketten hebben een meldingsplicht?
De meeste landschapspakketten kennen een meldingsplicht. Het gaat daarbij om de volgende pakketten en
werkzaamheden:


L09

Poel:

schonen en/of maaien



L11

Rietzoom en klein rietperceel:

schonen en/of maaien



L20

Hakhoutbeheer:

snoeien, knotten en/of afzetten



L21

Beheer van bomenrijen:

snoeien en/of knotten



L22b

Knip- en scheerheg:

snoeien



L24

Struweelrand:

snoeien en/of maaien



L27

Hakhoutbosje:

snoeien en/of afzetten
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Ook wanneer u begin dit jaar in de periode januari tot bv. maart onderhoud heeft verricht aan
landschapselementen waarvoor u een beheercontract ANLb heeft, is het noodzakelijk dat bij de coördinator
van de ANV in uw omgeving te melden. De contactgegevens vindt u onderaan deze nieuwsbrief.
Als collectief zorgen wij ervoor dat uw melding tijdig bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
wordt ingediend. Tijdig melden is van belang voor het collectief, en daarmee ook voor u. Als collectief moeten
we jaarlijks een bepaald percentage van alle elementen onderhouden. Dit tonen we aan door bij de Rijksdienst
van Ondernemend Nederland (RVO.nl) melding te doen van uitgevoerd onderhoud door de deelnemers.
Tijdig melden van belang voor uitbetaling beheervergoeding
Te late meldingen of geen meldingen hebben een vertragend effect op de uitbetaling door RVO.nl aan het
collectief begin 2017, en kunnen ook een verlaging van het uitbetaalde bedrag tot gevolg hebben. Uiteraard
willen we deze situatie graag voorkomen, en roepen we alle deelnemers met landschapsbeheer op zo spoedig
mogelijk na uitvoering van de werkzaamheden daarvan melding te doen bij het collectief.
Hoe kunt u uitgevoerd onderhoud melden?
Het eenvoudigst is om gebruik te maken van het formulier op de website. Daarin geeft u aan om welke
beheereenheid het gaat (dit vindt u terug in uw beheercontract), welke oppervlakte daarvan is onderhouden
en op welke datum de werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Na invullen kunt u het formulier sturen naar de coördinator van de agrarische natuurvereniging in uw
omgeving. De contactgegevens vindt u onderaan deze nieuwsbrief en op onze website.

Bestrijding Amerikaanse vogelkers
De Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) is een uitheemse soort die erg kan woekeren en daarmee in
houtwallen, houtsingels of (hakhout)bosjes inheemse soorten verdringt. Om de verspreiding van Amerikaanse
vogelkers tegen te houden adviseert het collectief om besdragende bomen dikker dan 2 centimeter om te
zagen.
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Controles door NVWA
Dit jaar is de NVWA gestart met het steekproefsgewijs controleren van beheerafspraken: is het
landschapselement daadwerkelijk aanwezig en zijn er geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. Bij
weidevogelbeheer gaat het om zaken als de uitgestelde maaidatum, of de stalkaart aanwezig is bij
legselbeheer en of eventuele nesten daadwerkelijk gespaard zijn bij het maaien, etc.
De NVWA mag slechts kort voor de start van hun bezoek contact opnemen met het collectief om te laten
weten dat er in het gebied wordt gecontroleerd. We vragen begrip voor het feit dat we u daardoor ook niet
vooraf kunnen informeren. In de meeste gevallen kan de NVWA zich ook niet ter plekke bij u als individuele
deelnemer melden.
Onze ervaringen zijn tot dusver dat de NVWA weinig overtredingen heeft gesignaleerd. Het gaat dus goed!
Mochten er wel overtredingen of onjuistheden worden gesignaleerd, dan neemt het collectief contact met u
op om dit te bespreken en indien mogelijk afspraken voor herstel te maken.

Uitbetaling beheervergoeding
Veel deelnemers stellen de vraag wanneer zij de uitbetaling van de beheervergoeding kunnen verwachten. Het
collectief hoopt in de loop van februari te kunnen betalen, maar committeert zich aan de afspraak om binnen
4 weken na ontvangst van de betaling van RVO.nl ook de uitbetaling aan de individuele deelnemers te
verzorgen.
RVO.nl beoordeelt het ingediende betaalverzoek van het collectief door te toetsen of het ingediende beheer
correct is: ligt bijvoorbeeld onder alle beheerpakketten ook een bedrijfsperceel dat bij RVO.nl bekend is, ligt
het daadwerkelijk op landbouwgrond, zijn er geen overtredingen vastgesteld bij de controle door NVWA, is
het vereiste aandeel landschapsonderhoud gerealiseerd? Dat resulteert uiteindelijk in een totaalbetaling aan
het collectief.
Zodra het collectief de totaalbetaling heeft ontvangen, kunnen we de berekening van de uiteindelijke
beheervergoeding per individuele deelnemer maken. Daarbij kijken we wat de uiteindelijke oppervlakte is
waarop beheer is uitgevoerd, of er kortingen zijn door RVO.nl die we logischerwijs doorberekenen aan een
individuele deelnemer, of dat we zelf tekortkomingen in het beheer hebben gesignaleerd.
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Eerder betalen is niet mogelijk. Pas wanneer RVO.nl een betaling aan het collectief heeft gedaan, zijn er
voldoende financiële middelen om alle deelnemers te betalen voor hun inspanningen.

Contactgegevens ANV-coördinatoren
Als collectief werken we nauw samen met de inliggende agrarische natuurverenigingen (ANV’s). Net als in
voorgaande jaren blijven de ANV-coördinatoren hét aanspreekpunt voor het agrarisch natuur- en
landschapsbeheer.
Heeft u een vraag dan kunt u contact opnemen met de coördinator in uw gebied.

ANV

Coördinator

E-mail

Telefoon

Camperland

Joop Beens

j.beens@collectiefnoordwestoverijssel.nl

06 – 15 12 79 16

Stefan van de Weg

s.vandeweg@collectiefnoordwestoverijssel.nl

06 – 19 84 49 66

Benno Vaartjes

b.vaartjes@collectiefnoordwestoverijssel.nl

06 – 23 50 50 70

Ton Fleer

t.fleer@collectiefnoordwestoverijssel.nl

06 – 27 29 82 46

Horst en Maten

Egbert Wever

e.wever@collectiefnoordwestoverijssel.nl

06 – 27 43 53 61

Tolhuislanden

Henk van Leusen

h.vanleusen@collectiefnoordwestoverijssel.nl

06 – 12 51 22 14

De KAN

Pagina 5

