Inschrijfformulier deelname GLB-pilot - kievitpakketten
Ja, ik wil graag maatregelen testen voor de GLB-pilot “De kievit als boegbeeld voor vergroening van
de melkveehouderij” van Collectief Noordwest Overijssel.

Naam bedrijf
Contactpersoon (naam + voorletters)
Straatnaam + huisnummer
Woonplaats met postcode
Telefoonnummer vast en mobiel
E-mailadres
Tenaamstelling bank/girorekening
IBAN rekeningnummer
KvK nummer en/of BRS nummer

Ik gebruik in 2020 ……… ha land in pilotgebied (opgave in GDI is hierbij doorslaggevend):
Wijthmen/ Mastenbroek/ Kallenkote/ Tolhuislanden (doorhalen wat niet van toepassing is)

Ik doe mee met het volgende pakket (kies één van onderstaande):

Pakket
A. Basis
B. Rand
C. Stalmest
D. Water
E. Combinatie

Keuze

Ik heb kennis genomen van onder andere de voorwaarden voor deelname en de toelichting
m.b.t. de pakketten in de bijlage.

Plaats, datum

Handtekening deelnemer

…………………………………..

……………………………………..

Bijlage: beheervoorschriften en overige voorwaarden GLB pilot – kievitpakketten
Wie kunnen er meedoen?
•

Alle agrariërs met minimaal 1 ha land in gebruik binnen één van de vier pilotgebieden
kunnen deelnemen en maatregelen nemen op hun percelen binnen het pilotgebied. Zowel
graslandpercelen als bouwlandpercelen kunnen meedoen.

Wat betekent deelname voor u?
•
•

•

Het betreft een pilot, waarbij het veldseizoen plaatsvindt in 2020. De vergoeding geldt dan
ook uitsluitend voor het jaar 2020 en alleen voor uw percelen binnen het pilotgebied.
Deelname aan de pilot heeft geen invloed op de reguliere hectarepremie vanuit de
gecombineerde opgave. De vergoeding vanuit de pilot komt er dus bovenop. Stapeling met
andere subsidies, bijvoorbeeld ANLb, is niet mogelijk. Percelen met ANLb contracten tellen
wel mee voor de oppervlakte, maar de kievitpakketten kunnen niet op deze percelen
uitgevoerd worden.
Wanneer u meedoet aan de pilot, doet u automatisch met het oppervlak van al uw percelen
binnen het pilotgebied mee. De vergoeding ontvangt u dan ook over al deze percelen.

Hoe kunt u meedoen?
•
•
•
•

U volgt eenmalig een door ons aangeboden workshop weidevogelbeheer (één dagdeel in
februari/maart).
Op uw bedrijf houdt u rekening met weidevogels door nesten en kuikens te sparen bij
werkzaamheden. Hoe u dit kunt doen, komt ter sprake op de workshop.
U machtigt het Collectief voor de GDI, zodat wij inzage hebben in de ligging en oppervlaktes
van uw percelen (deze gegevens zijn leidend bij uitbetaling);
Daarnaast maakt u een keuze uit één van de volgende pakketten:

Kievitpakket
A. Basis

Beschrijving
- Randenbeheer op 2% van uw areaal binnen het pilotgebied

Vergoeding
€60/ha

B. Rand

- Randenbeheer op 6% van uw areaal binnen het pilotgebied

€150/ha

C. Stalmest

- Randenbeheer op 2% van uw areaal binnen het pilotgebied
- Ruige stalmest op 10% van het areaal, uitgereden op percelen
met randenbeheer

€150/ha

D. Water

- Randenbeheer op 2% van uw areaal binnen het pilotgebied
- Drassig op 1% van het areaal, op een perceel met randenbeheer

€150/ha

E. Combinatie

- Randenbeheer op 2% van uw areaal binnen het pilotgebied
- Ruige stalmest op 5% van het areaal, uitgereden op de percelen
met randenbeheer
- Drassig op 0,5% van het areaal, op een perceel met zowel
randenbeheer als ruige mest

€150/ha

Voorwaarden
•
•
•
•
•

•

•

Onder randenbeheer verstaan wij: de rand niet bemesten, maaien, beweiden of anderzijds
bewerken voor 15 juni. De rand heeft een breedte van 3-9 meter.
Drassig wil zeggen: je schoenzolen worden altijd nat (dus ook bij droogte) in de periode van 1
februari – 15 mei.
De ruige stalmest (10-20 ton/ha) wordt uitgereden in de periode van 1 februari – 15 maart.
U kunt de maatregelen nemen op de door u gekozen percelen, maar bij voorkeur op locaties
die geschikt zijn voor de kievit. In de workshop leert u hier meer over.
Van alle deelnemers verwachten we terugkoppeling middels twee enquêtes: één
voorafgaand aan het groeiseizoen en één voorafgaand aan de uitbetaling, zodat we uw
ervaringen mee kunnen nemen.
Tijdens het veldseizoen vindt steekproefsgewijs controle plaats van het beheer. Daarnaast
vindt monitoring van de resultaten plaats. U geeft toestemming aan de personen die deze
controles dan wel monitoring uitvoeren om waar nodig uw percelen te betreden.
Aanwezigheid bij de door ons aangeboden workshop, rekening houden met weidevogels in
de bedrijfsvoering en de uitvoering van één van de vijf kievitpakketten zijn verplicht bij
deelname. Uitbetaling kan uitsluitend plaatsvinden als aan al deze verplichtingen voldaan is.

