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VAN DE VOORZITTER
Voor u ligt onze najaarsnieuwsbrief. Daarin staat
informatie over de actualiteit van het agrarisch natuurbeheer en over de resultaten van het afgelopen
jaar. Regelingen zijn altijd gebaseerd op gemiddelden. Het beheerseizoen 2013 leerde ons weer dat
gemiddelden niet bestaan. Het ene voorjaar is vroeg
en warm, het andere droog maar koud. Gemiddeld
geeft het een uitkomst waar de boer niets mee kan.
Hij kan ook niets met vastgelegde data die in de
pakketeisen zijn opgenomen. Kortom gemiddelden
werken niet bij het beheer van weidevogels en zelfs
vaak niet op gebiedsniveau. Daar komt bij dat gemiddelden in Nederland voor Friesland anders uitwerken dan voor Eemland.
Elders in deze nieuwsbrief ziet u de resultaten van
het afgelopen jaar. De kievitstand loopt de laatste
jaren terug. Dit komt vooral doordat ze zich onvoldoende in het gebied vestigen. Niet omdat het
beheer niet goed is. Externe oorzaken zijn daar verantwoordelijk voor. De Grutto en Tureluur bleven
gelukkig wel op niveau. Ondanks het gekke, niet
gemiddelde voorjaar is het eindresultaat toch bevredigend. Uit de analyse van de resultaten blijkt
ook dat de verschillen tussen bedrijven binnen de
verschillende deelgebieden heel groot is. Eén instapeis voor alle bedrijven in een bepaald gebied is niet
eerlijk meer. Daarom gaan we die aanpak afbouwen
en een bedrijfsgerichte benadering toepassen. Deze
nadering sluit aan bij onze visie voor de komende
jaren. Bedrijven met goede resultaten op het gebied
van legselbeheer hebben meestal ook op andere
vlakken energie gestoken in het weidevogelbeheer.
Hun maairegiem is er op aangepast en hebben uitgesteld maaibeheer opgenomen als beheermaatregel. Zij beheren niet op basis van een datum maar
hebben de noodzaak voor goed kuikenbeheer voor
ogen hebben. Plas-dras aanleggen om het aanbod
van voedsel voor de weidevogels te verbeteren is
ook zo’n maatregel.
In onze beheervisie hebben we ook bovenstaande
benadering. Weidevogelbeheer doe je niet alleen
door simpelweg pakketten uit de regeling en de
standaard pakketeisen toe te passen, maar dat doe
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je door je te verdiepen in de kennis over het beheren van weidevogels en daarna met die kennis op
jouw bedrijf aan de slag te gaan. Bedrijven die dat
niet kunnen of willen moeten niet meer lastig gevallen worden met beheerpakketten uit een regeling agrarisch natuurbeheer. Met die uitdaging gaat
onze vereniging Ark & Eemlandschap aan de slag.
In 2016 zal dat concreet worden en nu is het tijd om
samen die weg in te gaan en goede en werkbare afspraken te maken. In deze nieuwsbrief lees je meer
over en beleid na 2016.
Het project Grondgebruiksbank (GGB) heeft ook
de doelstelling daar al op voor te sorteren en ervaring op te doen met die uitvoering.
Uitvoering door het gebied te laten regelen en verantwoording af te leggen op basis van de behaalde
resultaten. In het Eemland met zijn moderne en
intensieve melkveehouderij is dat een uitdaging.
Ik ervaar dat vele melkveehouders mee willen
gaan. Van alle melkveebedrijven doen er nu al 70%
mee. Ik verwacht dat we er zullen slagen om in het
nieuwe beleid straks ook meer dan 50% van de bedrijven meedoet. Mijn rol als voorzitter van deze
vereniging is te zorgen dat het kan en voldoende
perspectieven te bieden voor de boer en zijn gezin.
Het is voor mij een uitdaging die de weidevogel een
warm nest oplevert.
■ Warmelt Swart
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DE GRONDGEBRUIKSBANK
Ark & Eemlandschap heeft nu twee jaar het project Grondgebruiksbank (GGB) uitgevoerd. Het afgelopen Jaar is 7,5
km sloot en greppel plas-dras aangelegd. Het project is uitgevoerd door middel van compensatie in grond en een betaling voor geleverde inzet. De resultaten zijn veelbelovend
maar zeer wisselend. Zeven van de twintig deelnemende
bedrijven hebben het onvoldoende uitgevoerd. Zij zullen
moeten verbeteren om komende jaren weer in aanmerking
te kunnen komen. In individuele gesprekken zal dit nader
worden toegelicht.
Het bestuur heeft besloten dat voor 2014 en 2015 het project GGB met plas-dras wordt voortgezet. Daarmee komen
er meer jaren met ervaring voor boer en weidevogelbeheer.
Het project moet leiden tot een structurele oplossing en
uitvoering plas-dras voor 2016. Boeren gaan dan met ons
als collectief een zesjarige overeenkomst aan over plasdras. De uitvoering is gebaseerd op de ervaringen in dit
project. Daarom ook nog leren in 2014 en 2015. Het ziet
er naar uit dat de financiering voor deze twee jaren rond
komt.
Als deze nieuwsbrief bij u in de bus valt zal – via e-mail of
post – ook de uitnodiging om deel te nemen aan het project aan de boeren zijn verstuurd. In principe kan iedere
Figuur 1 - Spreiding van de bedrijven met belangstelling voor
boer mee doen, maar plas-dras realisatie is prioriteit bij het inrichten van plas-dras als compensatie voor GGB-grond.
verkrijgen van GGB-grond. Dit jaar is de oppervlakte in de
GGB-pot ten opzichte van vorig jaar gelijkgebleven. Wel is BBL bezig met een grondstrategieplan. In 2014 kan
dit leiden tot een definitieve bestemming voor de BBL-gronden in 2015.
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GLB EN ONZE BEHEERVISIE VOOR EEMLAND
Dit voorjaar hebben we aan alle leden onze beheervisie weidevogels gepresenteerd. Hij staat op onze
website dus als u het stuk nog eens wilt lezen kun u
die daar vinden. Deze visie is echter nog niet klaar.
Deze moet nog wat verder uitgewerkt worden om
te komen tot uitvoering in ons gebied. Welke zaken
spelen daarbij? Dat zijn:
•
•
•
•
•

het beleid;
de opdracht;
de organisatie;
de uitvoering;
monitoring.

en de tweede is het agrarisch natuurbeheer. Het Europees beleid zal door de lidstaat Nederland uitgewerkt moet worden. Daar spelen veel zaken een rol
en ik zal niet alles gaan bespreken. Ik noem slechts
enkele punten die belangrijk zijn voor ons. De EU
heeft ingestemd met een collectieve benadering. De
overheid geeft een collectief opdracht en budget om
het beheer uit te voeren. Het collectief voert dit uit
en maakt afspraken met de boeren. Aan de voordeur een eenvoudige opdracht en aan de achterdeur
maatwerk voor het Eemland. Maar wel met het afleggen van verantwoording over de prestaties. De
vastgestelde doelen tussen ons en de provincies zijn
daarbij leidend.

Het beleid

De opdracht

Het agrarisch natuurbeheer valt onder het nieuwe
GLB-beleid dat uit twee pijlers bestaat. De eerste
pijler omvat toeslagrechten en hun veranderingen
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De opdracht voor die uitvoering gaat naar een ‘collectief ’. Wie is dat en hoe ziet deze eruit? Ark &
Eemlandschap wil als collectief aangemerkt worden
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en het allemaal zelf uit voeren, inclusief het vaststellen van de juiste aanpak voor het beheer. De opdracht is gebaseerd op doelen die de overheid voor
een gebied ziet. Die doelen moeten worden bereikt
en dat is de verantwoordelijkheid van het collectief.
Wij werken samen met vele organisaties en geven
opdracht aan derden om zaken uit te werken. De
provincie is onze opdrachtgever. Helaas is in Utrecht
de opdracht nog niet verleent. In het oostelijk deel
van Utrecht zijn we al wel bezig uit te zoeken hoe
dat efficiënt en effectief kan gebeuren. Daarnaast
willen we graag weten hoe de opdracht er uit ziet. In
onze visie hebben we uitgesproken dat te doen op
basis van het huidige natuurbeheerplan van 6000
ha en met boeren op hun bedrijf een overeenkomst
maken. We willen een eenvoudige opdracht en zelf
de ruimte krijgen om uit te werken naar maatwerk.
Deze discussie loopt nog en zal hopelijk dit jaar tot
duidelijkheid leiden.

De organisatie
Ark & Eemlandschap heeft al sinds 2000 ervaring
met collectief botanisch- en weidevogelbeheer. We
hebben op alle onderdelen ervaring en kennis opgedaan. We zijn ook gecertificeerd. Dat betekent dat
we de organisatie en uitvoering volgens spelregels
van de overheid hebben uitgevoerd. Een externe
audit heeft bevestigd dat wij het goed doen. In die
uitvoering moeten met het nieuwe beleid veranderingen worden doorgevoerd. Hoe, dat weten we
nog niet maar het bestuur is van mening dat we instaat zijn zelf dit uit kunnen voeren. Onlangs hebben we met de afdeling LTO Eemland gesproken en
die hebben aangegeven ons daarin te steunen. We
werken al jaren samen met Natuurmonumenten.
Ook zij willen met ons samen de uitvoering verder
uitwerken.

Uitvoering
Het collectief wordt weer eindbegunstigde. Dit betekent dat het budget, de uitvoerig het handhaven,
de controle en de administratie allemaal door ons
worden ingevuld. Dit op basis van door de overheid gestelde spelregels. De certificering is daarbij
het uitgangspunt. Het gaat eisen stellen aan de betrouwbaarheid en integriteit bij de uitvoering. Dit
betekent dat er voor de boeren maar ook voor weidevogelvrijwilligers eisen komen waar aan moet
worden voldaan.
Alleen met boeren die beheer over de hele keten
van vestigen, broeden en kuikenopgroei gaan uitvoeren nemen we daarin mee. Het kan ook dat samenwerkende bedrijven in een deelgebied aan het
bovenstaande kunnen voldoen. Het wordt per be3

drijf maatwerk! Bij de start toetsen we of het voorgestelde beheer tot resultaten kan komen voor het
gebied Eemland.
Niet alleen met de boer maar ook de samenwerking
met de weidevogelvrijwilliger komt daarbij kijken.
Vanuit betrouwbaarheid en verantwoording zal dit
in één overeenkomst worden vastgelegd. We gaan
deze uitwerking het komend jaar met alle betrokkenen uitwerken naar een goed uitvoerbaar systeem.

Monitoring
Één van de vragen die daarbij aan de orde komt is:
wat gebeurt er als er overtredingen of niet volgens
de afspraken gewerkt wordt? Wij gaan dit voor alle
bedrijven goed monitoren en bij overtreding vindt
geen uitbetaling plaats. Dit heeft er in de afgelopen
jaren toe geleid dat er vele problemen zijn ontstaan
waar een heel beleid voor is uitgewerkt. Geen praktische maar een juridische uitwerking. De regels
zijn nu eenmaal de regels. Ook als de praktijk uitwijst dat het niet goed is voor weidevogels.
Ark & Eemlandschap staat voor een uitvoerbaar
plan met maatwerk voor afspraken die nagekomen
worden. Maar bij overtredingen volgt geen betaling
en de overeenkomst zal dan moeten worden herzien. Ik verwacht dat dit goed werkt.
We koersen op doelen. Dit betekent ook dat bij herziening de resultaten bepalen zijn of de overeenkomst doorgaat of aangepast wordt. Dit betekent
dat ecologische en landbouwkundige kennis nodig
is om het uit te voeren. Samen met Natuurmonumenten gaan we onze werkwijze opstellen. Voorop
staat dat kennis van de boeren, weidevogels en het
gebied nodig zijn.

Tot slot
Dit is een heel verhaal maar we streven erna dat we
veel zelf kunnen en ons niet bezig houden met veel
randzaken. Er komt één budget voor alle taken en
vergoedingen voor de boeren. Dus als we ons samen houden aan de afspraken en het eenvoudig
houden blijft het meeste geld bij de boer.
WS
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Lezing weidevogelbeheer door René Faber
Weidevogelbeheer kent vele kanten. Voor Ark
& Eemlandschap is het van belang dat het moet
leiden tot effecten op de weidevogelpopulatie in
positieve zin. Dus meer weidevogels. Maar hoe
doe je dat in een gebied als Eemland met zijn
moderne melkveehouderij? Wat kunnen we zelf
doen en wat komt erbij kijken? Maar ook: Wat
zijn de externe factoren waar we geen invloed op
hebben?
We hebben René Faber, beleidsmedewerker weidevogelbeheer van Vogelbescherming Nederland
gevraagd om op de komende ledenvergadering

een presentatie te geven. Hij zal aandacht besteden aan de rol van de boer bij de vestiging van
vogels, het broeden van de vogels, en het opgroeien van de kuikens om daarmee de populatie
te handhaven of te laten groeien. Een keten benadering waarbij alle boeren op hun eigen wijze
een bijdrage aan kunnen leveren. Maar dan is het
goed te weten wat je het beste kunt doen en hoe.
René is al vele jaren betrokken bij weidevogelbeheer en hij kent het gebied Eemland goed.
Voor iedereen een aanrader om te komen.

WEIDEVOGELHELD 2013
Sinds enkele jaren roept een commissie van de vereniging Ark & Eemlandschap een natuurbeschermer die zich sterk heeft gemaakt voor het behoud
van een goede weidevogelstand in Eemland uit tot
‘weidevogelheld van het jaar’. Dit jaar is dit eerbetoon uitgereikt aan Warmelt Swart.
De bij deze onderscheiding behorende oorkonde is
uitgereikt op 19 juni j.l.. op kampeerboerderij Buitenlust te Eemdijk, tijdens een feestelijk samenzijn
rond de heer Swart en zijn echtgenote. Daarbij waren ook genodigden die zich bezighouden met het
natuurbehoud en agrarisch natuurbeheer in Eemland aanwezig
Kees van Valkengoed – vicevoorzitter van Ark &
Eemlandschap – memoreerde de inspanningen van
Warmelt Swart ten behoeve van de weidevogels.
Belangrijke punten waren daarbij:
• de uitwerking van de Grondgebruikersbank.
Grondeigenaren brengen grond in en boeren
kunnen die grond pachten als zij extra inspanningen leveren, die er voor zorgen dat de weidevogels voldoende vliegvlugge nakomelingen

krijgen door plas-dras met uitgesteld maaibeheer;
• de energie die hij gestoken heeft om te komen
tot een weidevogelvisie in Eemland, over hoe
we verder gaan als het huidige agrarische natuurbeheer in 2015 afloopt;
• beheerders en vrijwilligers weet te enthousiasmeren in een optimaal weidevogelbeheer met
oog voor economische uitvoerbaarheid.

KERNGEBIED VOOR WEIDEVOGELS
Alterra te Wageningen heeft onderzoek gedaan
naar gebieden voor weidevogels. Welke gebieden
worden er nu beheerd en welke gebieden zijn er
het best voor geschikt? Op basis van vele aspecten
is dit onderzoek uitgewerkt. De open polders van
Eemland en de resultaten die daar de afgelopen jaren zijn behaald hebben er toe geleid dat dit gebied
tot kerngebied voor weidevogels is bestempeld. De
reservaten beheerd door Natuurmonumenten staan
Nieuwsbrief – jaargang16, nummer 2

daarbij centraal. Het beheer is daar volledig afgestemd op weidevogels. De overige delen zijn landbouw gronden waar met agrarisch natuurbeheer de
weidevogels worden beheerd. De samenwerking is
prima en dat heeft ertoe geleid dat Eemland veelvuldig als voorbeeld wordt genoemd als gebied met
een goed weidevogelbeheer.
Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland en Ark & Eemlandschap hebben de intentie
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om de uitvoering van dit kerngebiedenbeleid voor
Eemland te versterken. Samen willen we onderzoeken met de boeren in Eemland welke knelpunten
er zijn en welke oplossingen aangedragen kunnen
worden. De combinatie van goed weidevogelbeheer
met moderne melkveebedrijven staat voorop. Er
is geen beleidsdoel om meer natuur in Eemland te
maken. Dus zullen we op zoek moeten gaan hoe de

boeren in ons gebied een structurele bijdrage kunnen leveren aan effectief weidevogelbeheer. Dit betekent dat het moet leiden tot perspectieven voor de
boer en de weidevogel.
Op onze ledenvergadering gaan we daarop in en
vragen we steun voor dit initiatief.
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WEIDEVOGELS IN EEMLAND IN 2013
Geen jaar is gelijk aan het andere. Vorig jaar kwam het broedseizoen moeizaam op gang door een voorafgaande
periode van strenge vorst in een groot deel van West-Europa. Ook dit jaar was lang koud en nat maar daarna
volgde een lange opvallend droge periode. Veel vogels kwamen vogels laat op gang met het vestigen van territoria. Ook was er plaatselijk veel last van predatie voor vossen. Uiteindelijk was het resultaat toch nog redelijk.
Een overzicht van de resultaten is te zien in Tabel 1. Dit zijn gegevens die ontleend zijn aan de rapportage via
stalkaarten, dus alleen van deelnemers die uitsluitende legselbeheer hebben of legselbeheer aangevuld met één

Overige
Legselbeheer Totaal
SNL-pakketten
Kievit
106
818
924
Scholekster
23
103
126
Krakeend
2
5
7
Kuifeend
6
6
Graspieper
3
6
9
Gele Kwikstaart
3
3
Bontbekplevier
3
3
Grutto
118
231
349
Tureluur
97
121
218
Slobeend
2
8
10
Veldleeuwerik
1
4
5
Zomertaling
1
1
Totaal
353
1308
1661
Soort

Tabel 1 - Overzicht resultaten op legselbeheer in het broedseizoen 2013 (aantal nesten op basis van de stalkaarten).

of meer andere beheervormen. Het totaalaantal nesten op SNL-beheereenheden was in 2013 iets lager dan in
2012. Toen werden er op in totaal 1717 nesten gerapporteerd (waarvan 1271 op legselbeheereenheden en 446
op overige beheereenheden). Het wat lagere aantal dit jaar komt vooral omdat de dalende trend van de Kievit
zich ook nu weer heeft doorgezet. De drie andere soorten die in relatief grote aantallen voorkomen (Grutto,
Tureluur en Scholekster) deden het dit jaar behoorlijk goed. Nesten van de overige soorten worden veel minder
vaak gevonden en bij die soorten is ook de kans op nestvondsten vaak betrekkelijk laag. Het is dan ook moeilijk
om daar een betrouwbare trend uit te halen. Deze nestvondsten zijn daarvoor nogal willekeurig. In de praktijk gaat de meeste aandacht van vrijwilligers uit naar de vier meestvoorkomende soorten Kievit, Scholekster,
Tureluur en Grutto. De overige soorten worden vaak min of meer bij toeval gevonden. Voor sommige van die
soorten is trouwens ook speciale expertise nodig om de nesten te kunnen vinden of om de desbetreffende soort
vast te kunnen stellen.
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De Kievit

De Tureluur

De gestage daling van het aantal Kieviten is te zien
in Figuur 2. De oorzaken van deze afname is niet
duidelijk. Het verschijnsel is al jaren zichtbaar in de
landelijke gegevens van Sovon. De trend in Eemland loopt daarmee – in elk geval in de periode
2004-’10 – redelijk in de pas. De Europese populatie
Kieviten heeft in elk geval vorig broedseizoen een
flinke knauw gekregen door de strenge vorstperiode. Desondanks was in Eemland het resultaat in
2013 niet veel minder dan in 2012, maar of dat wijst
op herstel op termijn blijft afwachten.
De dichtheden van de bezetting van territoria door
Kieviten is niet overal gelijk. In polders waar de
dichtheid hoger is, is ook meer grond als maïsland
in gebruik.

Ook de gegevens over de Tureluur die Sovon publiceert vertonen al sinds 1990 een duidelijk afnemende trend. In de periode vanaf 2004 is daarvan in
Eemland geen sprake. Weliswaar zijn de aantallen
niet in elk jaar gelijk maar een dalende trend is er
niet. De soort voelt zich in Eemland blijkbaar goed
thuis. De afgelopen drie jaren is de lijn zelf weer oplopend. In 2011 was het aantal plotseling veel lager
dan we gewend waren, maar in 2012 en 2013 kwamen we weer uit op het oude niveau (Figuur 4). In
de afgelopen jaren is het beheer niet sterk veranderd, zij het dat in 2013 op een aantal plaatsen extra
plas-dras is gecreëerd. Voor deze soort zijn dergelijke vochtige gebieden erg aantrekkelijk. Al vroeg
in het seizoen trokken de natte plekken Tureluurs
aan, die voor een deel ook territoria vestigden in de
nabije omgeving van die plekken.

De Scholekster
Een soort die zich hier beter lijkt thuis te voelen
dan elders in het land is de Scholekster. Deze soort
vertoont landelijk al jaren een afnemende trend die
vergelijkbaar is met de Kievit, maar in Eemland lijkt
het sinds 2009 bij ons beter te gaan. Vanaf dat jaar is
bezetting vrijwel stabiel gebleven (Figuur 3).

1800

De Grutto
De hoge aantallen Grutto’s in ons gebied vallen al
jaren op. We hebben er landelijke bekendheid door
gekregen. Eemland wordt vaak genoemd als voorbeeld van een gebied waar deze soort het heel goed

Figuur 2 - Aantal nesten van de Kievit van 2004-’13.
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Figuur 3 - Aantal nesten van de Scholekster van 2004-’13.
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Figuur 4 - Aantal nesten van de Tureluur van 2004-’13.
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Figuur 5 - Aantal nesten van de Grutto van 2004-’13.
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Figuur 6 - Nesten op legsel- en overig SNL-beheerde eenheden in 2012 (rode stippen) en 2013 (blauwe stippen).

doet. Net als de andere besproken soorten weidevogels tonen de grafieken van Sovon ook voor
de Grutto al jaren een duidelijk dalende trend. In
Eemland is daar niet veel van te merken. Ook in
2013 hebben zij weer volop in Eemland gebroed
en hun jongen beschermd met de gebruikelijke felheid, totdat zij vliegvlug waren geworden. Figuur 5
toont de resultaten van de Grutto op legsel beheer
vanaf 2004. Ondanks wat schommelingen is de bezetting in Eemland stabiel gebleven. Ook de Grutto
reageert sterk op de plaatselijke vochtige plekken.
De afgelopen jaren was de dichtheid van Grutto’s in
het noorden van Eemland wat hoger dan in het zuidelijk deel. Niet alleen in de Maatpolder maar ook
in de Bikkerspolder (met name ten noorden van de
Bikkersweg) en tot een paar jaar terug ook oosten
van de bebouwde kom van Bunschoten waren relatief veel Grutto’s. In de zuidelijker delen was de
dichtheid van deze soort minder. In 2013 hadden
Grutto’s echte ook – meer dan voorheen – territoria
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in meer de zuidelijker delen van Eemland, zoals in
de Polder De Haar. De Grutto’s op de goede grutobedrijven hier profiteerden duidelijk van het aanbod van plas-dras.

Spreiding broedplaatsen
Op eenhenden met legselbeheer worden de resultaten van alle beschermde nesten geregistreerd op
stalkaarten. Niet alleen het aantal beschermde nesten wordt geregistreerd maar ook de resultaten per
nest (gegevens over de uitkomst, eventuele predatie
of van verstoringen). Daarnaast wordt beheerders
ook gevraagd de nestlocaties in te tekenen op perceelkaarten. Deze kaarten worden gecontroleerd en
zo nodig aangevuld door de Polderregisseurs. Stippen op eenheden met legselbeheer komen overeen
met daadwerkelijk gevonden en beschermde nesten. De stippen op overige beheereenheden geven
territoria aan. De exacte ligging van de bijbehorende nesten is niet altijd 100% zeker (Figuur 6).
RAK
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COLLECTIEF PLAN 2014
Er wordt nog hard gewerkt aan het aanpassen van
het Collectief Beheerplan 2014. Op verzoek van een
aantal beheerders zijn aanpassingen nodig. Zij hebben ons gevraagd aanpassingen in te voeren voor
2014 in verband met teeltwisseling of overname van
(onderdelen van) het bedrijf. Daarnaast verwacht
de provincie van het GCTE dat wij het plan jaarlijks
evalueren en optimaliseren. We hebben vastgesteld
dat de oorspronkelijk gehanteerde instapeisen niet
overal worden gehaald. Op veel plaatsen komen al
een aantal jaren achtereen onvoldoende vogels tot
broeden om het gehanteerde tarief te kunnen verantwoorden. Besloten is daarom op de tarieven
(pakketcodes) voor legselbeheer in alle polders met
één stap te verlagen. Vervolgens zijn wij gaan kijken naar de dichtheden over de afgelopen twee jaar.
Bedrijven die hoger zitten dan het verlaagde tarief
krijgen in 2014 het tarief dat past bij de broeddichtheid op het bedrijf. Dat betekent dat de tarieven
voor legselbeheer niet meer eenduidig zijn per polder. Sommige deelnemers krijgen minder omdat zij
onvoldoende vogels beschermen, anderen krijgen
juist meer dan tot nu toe. Hiermee herstellen wij
dus weer enigszins het principe van ‘resultaatbeloning’, wat in het verleden ook werd toegepast. Voor
andere pakketten blijven de vergoedingen gelijk.
Het conceptplan voor 2014 moet nog aan de provincie worden voorgelegd, Begin 2014 zal Gedeputeerde Staten van Utrecht het definitieve plan vaststellen.

AANPASSINGEN SNL 2014
Hoewel de huidige SNL-regeling nog tot en met
2015 loopt, is besloten een aantal veranderingen

•
•

•

LET OP!
Uitrijden van RUIGE MEST in 2014 melden via de Gebiedscoördinator.
Het SNL-beheer mag niet boven het opgegeven MAXIMUM
komen en niet onder het MINIMUM. Zo nodig aanvraag
aanpassen.
Controleer in ‘Mijn Dossier’ of alle percelen correct zijn
ingetekend en geregistreerd zijn op het juiste BRS-nummer.

door te voeren. Die veranderingen hebben met
name te maken met de uitvoering van de registratie.
Gebiedscoördinatoren krijgen er wat verantwoordelijkheden bij en er zijn meer controles ingevoerd
in het systeem waarin het beheer wordt vastgelegd.
Voor beheerders is het volgende van belang:
1. Er komt een nieuwe procedure voor het uitrijden van ruige mest. Vanaf 2014 dient u dit te
melden via de Gebiedscoördinator. De juiste
procedure daarvoor zal nog bekend gemaakt
worden.
2. De SNL-aanvraag moet worden aangepast als
het beheerde oppervlak in het collectieve plan
over de grens van het minimum of maximum
gaat. De aanpassing van die grenzen moeten
worden aangevraagd via de Gebiedscoördinator.
3. Beheerders moeten er voor zorgen dat alle
percelen correct zijn vastgelegd in het digitale
dossier via het DR-Loket; met name het correcte BRS-nummer is van belang. Als er een
overdracht is geweest of een verandering in de
registratie van het bedrijf dan moet het nieuwe
BRS-nummer direct ingevoerd worden in de gewasregistratie! Wij hebben niet langer de mogelijkheid om bij percelen die tijdelijk nog op een
oud BRS-nummer staan, aan te geven wat het
juiste nummer moet zijn. Dat betekent dat ook
door DR niet kan worden uitbetaald!

Colofon
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de
vereniging Ark & Eemlandschap (A&E) en het Gebiedscoördinatieteam Eemland (GCTE). A&E is een agrarische
natuurvereniging van boeren en burgers die zich inzetten
voor het behoud van de landschappelijke waarden van
Eemland. Het GCTE is een samenwerking tussen A&E en
een aantal andere participanten die als taak heeft jaarlijks
een collectief plan op te stellen voor weidevogelbeheer in
Eemland.
Kopij voor deze nieuwsbrief kunt u sturen naar: Postbus
512, 3850 GM Bunschoten, e-mail: info@arkeneemlandschap.nl.
Projectcoördinator A&E: Gert-Jan Elbers, Postbus 512,
3750 GM Bunschoten, (033) 246 22 79, 06-532 324 15,
e-mail: info@arkeneemlandschap.nl.
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