
 

ANV Ark & Eemlandschap, postbus 512, 3750 GM Bunschoten 

Aan de deelnemers SNL in Eemland  
en de leden van Ark & Eemlandschap 
 
Betreft: 
Het nieuwe Agrarisch Natuur Beheer 2016 (ANB 2016) 
 
In 2016 eindigt de zesjarige periode van de huidige regeling Subsidie Natuur en Landschap (SNL). Er 
komt een nieuwe regeling. Deze loopt gelijk op met het starten van het nieuwe gemeenschappelijke 
landbouwbeleid (GLB) en een nieuwe periode voor het plattelandsontwikkelingsplan (POP). De 
voorbereidingen zijn in volle gang en er verandert veel. Het bestuur van Ark & Eemlandschap wil 
goed voorbereid in 2016 van start. Op vele fronten zijn we actief betrokken bij het nieuwe beleid. 
Maar we willen ook graag de leden en de deelnemers SNL erbij betrekken.  
Uit een inventarisatie is gebleken dat niet alle SNL deelnemers lid zijn van Ark & Eemlandschap. De 
activiteiten die wij ontplooien gaan gepaard met kosten, die wij uit de contributie betalen. Het bestuur 
heeft besloten de activiteiten voor 2016 alleen voor de leden van Ark & Eemlandschap aan te bieden. 
Daarom hebben alle SNL deelnemers die geen lid zijn het verzoek gekregen lid te worden voor € 25 
per jaar. 
In deze brief geven we aan hoe wij het project “ANB 2016” gaan aanpakken. 
 
Visie. 

Vorig jaar is een beheersvisie weidevogels gemaakt. Deze is in de lijn met de huidige 
beleidsontwikkelingen. Hij is voor ons de leidraad. De belangrijkste punten zijn: 

1. Aandacht voor vestigen, broeden, beschermen van en voedsel voor weidevogels. 
2. Vanuit het bedrijf benaderen. Weidevogelbeheer is topsport zei Rene Faber op de 

ledenvergadering dit najaar. 
3. De provincie Utrecht denkt aan het inperken van de begrenzing van het natuur beheerplan. 

Bijna de helft van het huidige plan van 6000 ha wordt niet meer begrensd en dus kunnen er 
geen beheersovereenkomsten worden afgesloten. 
 

Aanpak. 

Het bestuur heeft een plan van aanpak gemaakt. We gaan met de grondgebruikers/ deelnemers SNL 
in gesprek om hun inzet, wensen en ideeën te inventariseren en te toetsen aan het nieuwe beleid. 
We hebben het Eemland in 8 deelgebieden ingedeeld: 

1. Noordpolder en Maatpolder te Eemnes. 

2. Zuidpolder te Eemnes 

3. Bikkerspolder noord met Maatpolder Bunschoten 

4. Bikkerspolder zuid 

5. Bunschoten oost en Zevenhuizen 

6. de Haar 

7. Zeldert 

8. Soest 

Per deelgebied worden de deelnemers SNL uitgenodigd om kennis te nemen van de ontwikkelingen. 
Daarna willen we met alle melkveehouderij bedrijven individuele gesprekken gaan voeren. We willen 
laten horen wat dit nieuwe beleid betekent en we vernemen graag hoe iedereen met het 
weidevogelbeheer om wil gaan. 
We beginnen in de Zuidpolder ter veld in Eemnes op 29 januari en daarna gaan we met deze 
ervaringen verder in alle deelgebieden. 
We hopen dit alles dit voorjaar uit te werken. 
 
Vervolg.  

De gegevens van deze inventarisatie willen we gebruiken om het nieuwe beleid mede te kunnen 
invullen. De provincie is daarvoor verantwoordelijk. Nu het beleid nog in ontwikkeling is kunnen we 
met jullie bijdragen dit beleid mee helpen vorm te geven. 
Jullie mening doet er toe, dus als de uitnodiging met toelichting komt, kom dan naar de 
bijeenkomsten en geef aan wat jou bijdrage kan worden. 
 
Namens het bestuur 
Warmelt Swart (voorzitter) 


