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Aan alle leden en belangstellenden,
Dit jaar is het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) ingegaan. Een nieuw stelsel met nieuwe regels,
nieuwe vergoedingen en een nieuwe werkwijze. In de vorige nieuwsbrief heeft u hierover kunnen lezen. In deze
nieuwsbrief vindt u het vervolg.
Mocht u na het lezen van de Nieuwsbrief nog vragen hebben dan kunt u altijd bellen met een bestuurslid (zie
onderaan de brief) of via de website (www.agrarischnatuurbeheerweststellingwerf.nl) reageren.

Collectief Beheerplan goedgekeurd.
Voor gebieden in De Ontginning en Oldetrijne hebben we een Collectief Beheerplan opgesteld. En de officiële
goedkeuring is inmiddels binnen!
Het CBP vindt u op onze website.

Mozaïekbeheer.
Het belangrijkste onderdeel van het CBP is het mozaïekbeheer. De pakketten staan vermeld op de
stippenkaarten die de deelnemers hebben ontvangen.
Met vragen over de voorwaarden en de ligging kunt u mailen met Afke Kester: a.kester2@kpnplanet.nl.
Belangstellenden kunnen ook kijken op de website.

Aanvragen subsidie.
Om de vergoedingen voor het nieuwe weidevogelbeheer binnen te krijgen moet u tijdens het invullen van de
Gecombineerde Opgave het hokje aanvinken!
Dit is nieuw voor ons en voor Dienst Regelingen. Bovendien speelt ook de perceelsregistratie nog. Gezien de
ervaringen van de laatste maanden zijn wij er niet gerust op dat alles goed zal verlopen. Voor de zekerheid
kunt ú misschien maar beter op tijd beginnen met het invullen van de Gecombineerde Opgave?
Als u problemen heeft met invullen dan belt u natuurlijk eerst met het LNV-loket (Tel.: 0800 22 333 22).
Maar problemen of zaken aangaande de SNL regeling, die verbeterd moeten worden, horen wij graag van u.
Op internet, in Mijn Dossier, kunt u trouwens uw eigen SNL aanvraag en de goedkeuringsbeschikking inzien;
klik op Kijken en dan op (agrarisch) natuurbeheer.

Legselbeheer.
In de nieuwe regeling moet bij maaien 50

m2 om de nesten blijven staan!

www.agrarischnatuurbeheerweststellingwerf.nl

Last-minute beheer.
Omdat pas tijdens het seizoen duidelijk wordt waar de vogels zitten te broeden kent het SNL de mogelijkheid
tot last-minute beheer. U kunt van twee mogelijkheden gebruik maken:
Kuikenstroken zijn vooral handig als u veel nesten in het land heeft. Als u gaat maaien moet u rondom
de nesten 50 m2 gras laten staan. Dan is het soms handiger om hele (vlucht)stroken te laten staan. De stroken
moeten minimaal 6 en maximaal 12 meter breed zijn en tenminste 2 weken later gemaaid worden. De
vergoeding bedraagt € 384,10 per hectare.
Pakketverzwaring kunt u aanvragen op percelen waar al een uitgestelde maaidatum op ligt. Zijn er veel
kuikens aanwezig dan kunt u vragen om een vergoeding voor het nóg verder uitstellen van de maaidatum. U
krijgt dan eenmalig de vergoeding die past bij de nieuwe datum. Het jaar daarop gelden de bestaande
contracten weer.
Beide maatregelen kunt u in overleg met de mozaïekregisseur aanvragen. Bel met Sippe Bron, tel.: 481547 of
met Tjitze Postma, tel.: 617984.

Inrichtingsmaatregelen.
Een onderdeel van het CBP zijn ook
inrichtingsmaatregelen. Goedkeuring van het plan
houdt echter niet in dat deze maatregelen
automatisch goed worden gekeurd. Hiervoor
moeten wij toch weer apart een plan indienen en
een vergoeding aanvragen.
Twee agrariërs hebben aangegeven in hun land
een plasdras te willen creëren. De plannen waren
al snel rond en het overleg met het Waterschap
verliep bijzonder plezierig, snel en constructief!
Voor de plasdras in de Ontginning werd direct een potje gevonden en deze is
inmiddels al gerealiseerd. Zie de foto’s.
Voor de plasdras in Oldetrijne hopen we de vergoeding over enkele weken binnen te
krijgen. Dan kunnen ook daar de werkzaamheden beginnen.

Extra maatregelen in de Veenpolder en Oldelamer/Nijelamer.
De twee weidevogelcollectieven die nu bezig zijn met hun laatste jaar zijn de Veenpolder en
Oldelamer/Nijelamer. Omdat in 2009 in het gebied de Ontginning het project Skriezekrite zo succesvol was
hebben wij aan de Provincie gevraagd of wij in eigen beheer een dergelijk project ook in deze twee gebieden
mochten opzetten. De toestemming kwam vlot binnen! In beide gebieden is er inmiddels overleg geweest met
de deelnemers over het afsluiten van extra pakketten en aanleggen van kleine, éénjarige,
inrichtingsmaatregelen.
Dit is fantastisch nieuws omdat beide gebieden in 2009 nog niet voldeden aan de nieuwe eis van 50
broedparen per 100 hectare. En hoewel het waarschijnlijk onvermijdelijk is dat er deelnemers en hectares
afvallen, hopen we toch dat dit jaar een succesvol jaar wordt zodat zoveel mogelijk hectares in 2011 wél mee
kunnen doen.
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Excursie.
Door alle drukte met het nieuwe Collectieve Beheerplan zijn we niet toegekomen aan het organiseren van een
excursie. We moeten ook rekening houden met de onzekere financiën. En het vinden van een goede locatie of
een nieuw onderwerp wordt steeds moeilijker. Mocht u een idee hebben voor een excursie dan horen wij dat
graag van u!

Zaken uit de jaarvergadering van 17 maart 2010.
Financiën.
De SAN-os gelden waaruit alle organisatiekosten werden betaald is per 31 december 2009 afgelopen. Zoals u
weet duurde de regeling maximaal zes jaren; voor de twee weidevogelcollectieven die later begonnen
ontvingen wij dus slechts vijf jaren onkostenvergoeding. Dit was indertijd de reden om een aparte vereniging
voor het ganzenbeheer op te zetten. Die vereniging ontvangt nu nog wel een vergoeding.
In het nieuwe SNL is niets geregeld voor organisatiekosten van de verenigingen. De Provincie heeft dit
probleem onderkend en is druk bezig om hiervoor een regeling te treffen. U zult begrijpen dat wij, totdat de
regeling bekend is, de ‘hand op de knip houden’. Het is één van de redenen waarom wij de excursie (nog) niet
hebben georganiseerd.
Contributie.
Mede hierom is in de jaarvergadering besloten tot een nieuw contributiesysteem. Alle leden die een PSAN-,
SNL- en/of een Ganzenbeheer vergoeding ontvangen betalen per jaar € 25,- plus 1 procent van de totale
vergoeding van dat jaar. De bermleden en de leden die inmiddels geen vergoedingen meer ontvangen betalen
€ 10,- per jaar.
Bestuursverkiezing.
Op de jaarvergadering hebben we afscheid genomen van onze penningmeester Sippe
Bron. Sippe was vanaf het begin in 1998 werkzaam voor agrarisch natuurbeheer, eerst in
de werkgroep en later in de Vereniging. Hij wordt opgevolgd door Alfred van den Akker uit
Oldetrijne. Alfred kan zich pas vanaf september inzetten voor de Vereniging omdat hij eerst
de studie die hij momenteel volgt wil afronden. Dit is geen probleem. We hadden al
gerekend op een periode van minimaal een jaar om de nieuwe penningmeester in te
werken. En Sippe heeft zich bereid verklaard om te helpen zolang als dat nodig is.
Sippe blijft sowieso werkzaam voor onze Vereniging want hij is mozaïekregisseur
geworden. Naast dit werk vertegenwoordigd hij Zuidoost Friesland in het Kernteam dat
BoerenNatuur ondersteunt in het overleg met de Provincie en is hij voorzitter van het
Samenwerkingsverband Zuidoost Friesland.

Samenwerking Zuidoost Friesland.
Het samenwerkingsverband is inmiddels een echte vereniging geworden en heet nu: E. L. A. N.
De E voor: economisch en ecologisch, de L voor: landschap, de A voor: agrarisch en de N voor: natuur.
Wij hebben gekozen voor het projectbureau Eelerwoude uit Oosterwolde om de gebiedsvisie op te stellen. Na
de vakantie kunt u een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een enquête. Meestal zijn dergelijke
mensen met al hun vragen heel irritant maar we willen nu al een oproep doen om aan déze enquête wél mee te
werken. U kunt zélf direct invloed uitoefenen op toekomstige kansen. Wij hopen dat de Provincie straks
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volslagen overdonderd en verrast is door de overweldigende deelname en sterke motivatie voor projecten,
zodat men direct alle ambtenaren voor ons gebied aan het werk zet……!

Ecologisch Bermbeheer.
De rekeningen voor de bermen zijn nog niet allemaal verstuurd dan wel uitbetaald. Bij sommige bermen moest
de coördinator opnieuw wat metingen doen en dat wachtte op wat mooier weer. Inmiddels worden de laatste
gegevens verwerkt en worden de bedragen binnenkort betaald.
Mocht u klachten of problemen hebben aangaande de bermen en het ecologische beheer meld dat dan bij de
betreffende coördinator. De namen en woonplaatsen vindt u onderaan deze nieuwsbrief.

Overzicht nesten.
In het onderstaande overzicht vindt u van alle zes weidevogelcollectieven de overzichten van alle gevonden
nesten per vogelsoort. In 2004 zijn we begonnen met vier gebieden: de Ontginning, Oldetrijne, Boijl en
Steggerda. In 2005 kwamen daar de Veenpolder en Oldelamer/Nijelamer bij. Bovendien werden Steggerda en
de Ontginning uitgebreid.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Aantal bedrijven

36

68

68

67

67

67

Aantal hectares

1390

2875

2875

2875

2875

2875

Kievit

350

1081

860

847

867

819

Scholekster

90

157

135

132

131

134

Grutto

21

47

42

52

55

67

Tureluur

31

47

35

30

51

46

Slobeend

6

0

2

2

9

4

Gele Kwikstaart

1

0

3

8

11

10

Veldleeuwerik

7

25

5

8

15

10

Graspieper

3

23

39

58

50

61

Watersnip

4

12

8

3

1

2

Wulp

4

8

9

11

10

14

Kuifeend

0

4

8

6

5

8

Krakeend

0

0

3

3

8

2

517

1407

1149

1160

1213

1181

Totaal

Bestuur.
Voorzitter: Henk Roeles (Boijl) Tel. 432114;
Secretaris: Karin Witteveen (Oldetrijne) Tel. 499232;
Vervangend penningmeester: Sippe Bron (Munnekeburen) Tel. 481547;
Bestuurslid: Johan Baas (Nijeholtwolde);
PR: Afke Kester (Noordwolde);
Contactpersonen: Anno Witteveen (Oldetrijne), Koen Olyslager (De Hoeve), Gerard Ziel (Nijelamer), Jan Kraak
(Langelille), Anne Schelhaas (Blesdijke), Eric Kroon (Peperga) en Johan Baas (Nijeholtwolde).
www.agrarischnatuurbeheerweststellingwerf.nl

