
Nieuwsbrief Poldernatuur Zeeland maart 2015.3 
Agrarisch natuurbeheer, niet meer weg te denken uit Zeeland, 

voortgang organisatie, certificering, takenpakket.…………………. 

  
Het spanningsveld tussen ambitie en realiteit ontstaan door het Natuur Beheer Plan 2016 is nog niet verdwenen. De 

maximale natuurkwaliteit ambitieus nagestreefd door het Provinciale Plan komt niet overeen met de reële mogelijkheden 

die de boeren zien op grond van eigen waarnemingen en draagvlak. Waar het uiteindelijk om gaat is dat wij als collectief 

met zo laag mogelijke kosten een zo hoog mogelijk resultaat van het agrarisch natuurbeheer op ons boerenland willen …….. 

 

Ons collectief, de oprichting van Poldernatuur Zeeland: hoe ver staan we ermee? 

De organisatie: de statuten voor onze coöperatieve vereniging zijn nagenoeg volledig, contact met een notaris is 

gelegd. Een eerste dagelijks bestuur wordt gevormd. 

De certificering: om de Europese subsidie voor agrarisch natuurbeheer te kunnen innen en uitkeren aan 

beheerders moet het collectief gecertificeerd zijn. De werkgroep overlegt met de 3 Brabantse collectieven over 

de invulling van het Kwaliteitshandboek (KHB). Wanneer de Zeeuwse versie klaar is, leggen we die voor aan de 

IPO-certificeringscommissie, uiterlijk 15 april a.s. 

Het takenpakket is ook uitvoerig bekeken. De werkgroep heeft eerder al aangegeven geen werknemers in dienst 

te willen nemen. Enkele specialistische taken worden in opdracht en tegen betaling uitgegeven zoals het 

intekenen van akkerranden en andere beheerseenheden in de SCAN-intekentool.  Dit geldt ook voor 

beheerdersadministratie, boekhouding, betalingen en regionale coördinatie. Voor scholing en monitoring 

moeten we een beroep doen op kennis van buiten. Ook voor telefonische bereikbaarheid zal het collectief op 

termijn een oplossing zoeken. 
 

Toch hoeven we niet voor alle taken buiten ons collectief te kijken: waarschijnlijk zijn er binnen onze eigen 

ANV’s leden en beheerders met voldoende kennis, ambitie en zin om een taak op zich te nemen.  

Contact met de huidige deelnemers (binnen het eigen ANV gebied) en peilen of er belangstelling is bij nieuwe 

beheerders: door gesprekken “aan de keukentafel”.  

Contact met organisaties binnen het eigen ANV-gebied: gemeentes, natuurclubs, HZL en SLZ, Waterschap, 

burgers, scholen. 

Communicatie: het uitbrengen van deze Nieuwsbrief, opzetten en bijhouden van onze eigen website, contacten 

met lokale en provinciale pers. 

Monitoren van akkerranden en beheerseenheden, dit is van belang om ondersteunend te kunnen werken in de 

monitoring vanuit de Provincie. 

Kennisoverdracht door kenners aan de beheerders binnen de eigen ANV/ collectief voor een meer kundig 

beheer en monitoring van de beheerseenheden. 

OPROEP: aarzel niet en neem contact op met de werkgroep wanneer je meer wilt weten over een van 

bovengenoemde onderwerpen; ook voor de meer ‘specialistische’ taken kunnen we mogelijk mensen uit onze 

eigen ANV’s inzetten. Misschien kun je een van deze taken in opdracht op je nemen. 

 

Actueel 

-Komende weken DE voorintekening / wenseninventarisatie: provinciale inventarisatie over: wie (welke huidige 

en nieuwe agrarische deelnemers) gaan met welke (nieuwe) beheerpakketten, tegen welke tarieven mee doen 

(binnen het vastgestelde budget) met het gebiedsaanbod voor 2016 dat Collectief Poldernatuur Zeeland gaat 

opstellen in de periode april – mei 2015. 

-Indienen gebiedsaanbod in de periode 1 – 30 juni 2015 aan de provincie. 



 

Reacties op brief vanuit RVO aangaande basisvoorwaarden. 

Recent hebben alle agrariërs met een SNL beheerovereenkomst een brief gehad vanuit RVO met als onderwerp 

‘aanpassingen aan de basisvoorwaarden’. Het betreft aanpassingen op Europees niveau en geeft de 

mogelijkheid aan agrariërs om per 1 januari 2015 te stoppen, zonder boete, met hun SNL beheerovereenkomst. 

Komende week komt er een aanvullende brief waarin een aantal zaken verder wordt toegelicht. 

 

Tom de Beer stopt als contactpersoon collectief beheer Zeeland 

“Zoals velen van jullie al zullen weten is de opheffing van Dienst Landelijk Gebied (DLG) nabij. Als gevolg van 

deze opheffing ga ik per 2 maart 2015 aan de slag bij de provincie Noord-Brabant als beleidsmedewerker 

uitvoeren bij het cluster Natuur en Milieu. Hoewel ik graag nog met de provincie Zeeland en het SNL verbonden 

was gebleven ben ik heel blij met mijn nieuwe plek in 's-Hertogenbosch. Het is nog niet helemaal helder welke 

taken ik daar ga oppakken, maar het zou zomaar kunnen dat we elkaar nog zullen tegenkomen i.v.m. de 

mogelijke samenwerking tussen het Zeeuwse en het Brabantse op het gebied van agrarisch natuurbeheer. 

Ondanks dat het niet altijd mogelijk was om alle vragen positief te beantwoorden, heb ik een ontzettend leuke 

tijd gehad als contactpersoon voor al jullie vragen omtrent het collectief beheerplan en agrarisch natuurbeheer. 

Dank voor alle gastvrijheid en jullie bijdrage in het agrarische natuurbeheer!       Tot ziens!      Tom de Beer 

  

Met vragen over het Collectief Beheerplan Agrarisch Natuurbeheer Zeeland 2015, zoals looptijd, beheerpakket, 

beheervergoeding en fouten in de toolkit, kunnen jullie terecht bij de contactpersoon van jullie eigen ANV. 

Indien nodig zal, indien nodig contact gelegd worden met de beleidsmedewerkers van de Provincie. 

  

De ANV blijft de spil in het toekomstige Agrarisch Natuurbeheer 

We krijgen wel eens de vraag  is er na de vorming van de collectieven nog bestaansrecht voor de huidige ANV, 

mijn antwoord is JA!  

Het nieuwe collectief Poldernatuur Zeeland  is voornamelijk bedoeld om Provinciale afspraken te maken met 

aan de voor deur de Provincie en aan de achterdeur de individuele ondernemers, over beleid en beheer, ook zal 

zij de administratieve taken op zich nemen.  

De ANV staat dicht bij de leden en bij het gebied en zal als zodanig ook het eerste aanspreekpunt zijn voor de 

leden , maar ook voor de gemeente en andere partijen die in het gebied actief zijn, dit moet je niet willen 

organiseren op provinciaal niveau. Dus de ANV blijft het eerste aanspreekpunt en de spil binnen het geheel. 

 

Ik wil van mijn kant namens alle ANV’s Tom de Beer bedanken: voor je kundige inzet en voor het meedenken 

met en het oplossingsgericht  werken aan zaken waar ondernemers de afgelopen jaren tegen aan liepen. En 

voor het werk dat je voor ons als platform heb verricht om de collectieve plannen te realiseren.  

Bedankt en het ga je goed in je nieuwe rol bij de provincie Noord-Brabant.                          Rinus van ‘t Westeinde 

 


