NIEUWSBRIEF
NR. 15 JUNI 2018

VERENIGING AGRARISCH NATUUR EN LANDSCHAPBEHEER RIJN & GOUWE WIERICKE
NATUURINCLUSIEF PLATTELAND
Landschappen NL, BoerenNatuur en LTONederland hebben in samenwerking met het
Ministerie
van
Landbouw,
Natuur
en
Voedselkwaliteit (LNV) het initiatief genomen
voor
de
Inspiratiedag
Natuurinclusief
Platteland op maandag 18 juni 2018 op
Boerderij de Boerinn in Kamerik. Graag nodigen
we u als agrariër van harte uit om aan deze dag
deel te nemen.
Doel van de dag
De inspiratiedag staat in het teken van het leren
van elkaars ervaringen, het uitwisselen van
praktische tips en advies om zelf en met anderen
aan de slag te gaan.
Voor wie?
Voor geïnteresseerden, voor starters en voor
ervaringsdeskundigen op het gebied van
natuurinclusieve landbouw.
https://www.landschappen.nl/actueel/aanmeldeninspiratiedag/
WAAROM EEN NIEUWE PRIVACYWET?
De technologie maakt grote sprongen. Op allerlei
manieren wordt gemerkt en ongemerkt veel data
over personen verzameld. De wetgeving hiervoor,
de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp),
stamt uit 2001 en bood onvoldoende bescherming
voor uw persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 is
de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) de nieuwe privacywet voor de hele
Europese
Unie.
De
bescherming
van
persoonsgegevens is zo binnen de hele EU
hetzelfde.
Ook het collectief RGW heeft met deze wet te
maken. Zonder de toestemming van de leden
mogen geen gegevens gedeeld worden. Als

bestuur en medewerkers gaan wij nauwkeurig met
uw gegevens om. Indien u geen prijs stelt op het
ontvangen van de nieuwsbrief (De inhoud van de
nieuwsbrief bevat nieuwswaarde en informatie
i.r.t. het Collectief) dan kunt u zich afmelden via
info@rijnengouwewiericke.
RANDVOORWAARDEN GLB.
Wilt u als landbouwer subsidie uit het
Gemeenschappelijk
landbouwbeleid
(GLB)
ontvangen? Dan moet u aan de randvoorwaarden
van het GLB voldoen. De randvoorwaarden zijn
artikelen van bestaande wetten en regelingen op
het gebied van milieu, gezondheid, dierenwelzijn
en goede landbouw- en milieucondities. Het zijn
geen aanvullende voorwaarden, maar voorwaarden
waaraan agrarisch ondernemers zich al moeten
houden. Voldoet u hier niet aan, dan kan dit
gevolgen hebben voor uw subsidie.

MELDEN PAKKETTEN.
Om voor bepaalde pakketten uitbetaald te
krijgen moet u de gedane werkzaamheden
melden. Dat geldt voor het zoeken van nesten,
onderhoud
aan
landschappelijk
elementen,
baggeren en ecologisch slootschonen. Op de site
www.rijnengouwewiericke.nl staan de eisen en
voorwaarden precies en zonodig ook de periodes
waarin u onderhoud pleegt. Zonder die melding
vindt
geen
uitbetaling
plaats.
Ook
de
meldingsformulieren staan op deze site. Die
formulieren kunt u zelf invullen en naar uw
coördinator mailen. Als meldingen te laat
binnenkomen kan dit een sanctie voor het
collectief veroorzaken.

MONITORING 2016-2018.
Ook dit jaar heeft er in 1/3 deel van het
werkgebied
van
RGW
een
monitoring
plaatsgevonden.
Deze
monitoring
wordt
uitgevoerd door Arjan van Duijvenboden van
Dnatuur.
Op onderstaand kaartje zijn de
gebieden
aangegeven
waar
veel
weidvogelbewegingen (groen) zijn waargenomen

in de maand april van het jaar 2016, 2017 en
2018. Al het weidevogelbeheer is afgelopen jaren
minimaal 1x gemonitord. De gebieden die zich niet
binnen een gekleurde lijn bevinden zijn blauwe
diensten of zijn gebieden die wel zijn gemonitord
maar waar geen weidevogelbeheer via het ANLB
is afgesloten.

BODEMDALING IN HET GROENE HART.
In het oostelijk deel van het Groene Hart willen
drie agrarische collectieven, samen met het
waterschap De Stichtse Rijnlanden,
zich
inspannen om op circa 2000 ha bodemdaling
remmende maatregelen op veengrond te treffen,
gecombineerd
met
maatregelen
voor
biodiversiteit en andere milieu-opgaven. Er wordt
o.a.
ingezet
op
onderwaterdrainage,
drukdrainage,
natte
teelten
en
bodem
verbeterende maatregelen. Onderwaterdrainage
is bijvoorbeeld een kosteneffectieve maatregel
voor de emissiereductie van broeikasgassen, maar
ook voor de reductie van de emissie van
nutriënten naar het oppervlaktewater. Deze pilot
gaat voornamelijk uit van behoud van agrarische

functies en staat de polderaanpak centraal.
Echter het project levert ook (feitelijke)
bouwstenen voor een integrale visie, waarbij
mogelijk ook keuzes vanuit de ruimtelijke
ordening/omgevingskwaliteit noodzakelijk zijn.
Heeft u interesse?...stuur een mailtje naar
info@rijnengouwewiericke.nl (0172685459)
LATE MAAIDATUMPAKKETTEN
Soms wordt aan onze coördinatoren gevraagd of
eerder gemaaid kan worden. Lopende het seizoen
zijn die mogelijkheden er niet om controle door
de NVWA mogelijk te maken. Het verlengen van
late maaidatums omdat er nog kuikens aanwezig
zijn is gedurende het seizoen wel mogelijk.

LANDELIJKE SUBSIDIE VOOR DE
LEEFGEBIEDEN VAN WEIDEVOGELS.
In de loop van de zomer stelt de provincie Zuid
Holland een landelijke subsidie open voor fysieke
investeringsmaatregelen in de leefgebieden van
weidevogels (85%) en akkervogels (15%). Heeft u
plannen om investeringen te doen in bijvoorbeeld
kruidenrijk grasland of andere investeringen die
betrekking hebben op het verbeteren van de
leefgebieden voor weidevogels dan hoort RGW
dat graag. U kunt dat kenbaar kunnen maken door
uw coördinator hierover te informeren.

CONTACTPERSONEN.
ANV Weide en Waterpracht: f.verbij@planet.nl
Fien Verbij 0172-589463/06-27586051
ANV De Wetering: mooijman123@hotmail.com
Linda van Niekerk 06-28193647
ANV De Parmey: frank-spruit@hotmail.com
Frank Spruit 06-23786686
ANV de lange Ruige Weide: anton@rijnengouwewiericke.nl
Anton de Wit 0182-393426/06-29343406

VANLB Rijn & Gouwe Wiericke
Meije 3, 2411 PG Bodegraven, 0172-685459,
info@rijnengouwewiericke.nl, www.rijnengouwewiericke.nl.
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