Beste deelnemers aan Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (ANLB2016) in Zeeland,
In de periode mei – juni 2015 bent u door een van onze intekenaars en / of contactpersoon
vanuit de lokale ANV benaderd met de vraag om deel te nemen aan ANB 2016. Naar
aanleiding van dit contact, veelal via een ‘zitdag’ heeft u aangegeven deel te willen nemen
aan agrarisch natuurbeheer. Poldernatuur Zeeland is verheugd dat u deel neemt en wij
hopen op een goede samenwerking.
Poldernatuur Zeeland
Omdat Poldernatuur Zeeland pas dit voorjaar is opgericht en nog niet bij iedereen bekend is
vindt u in de bijlage een korte toelichting op het collectief en onze werkzaamheden. Het doel
van Poldernatuur Zeeland is om het agrarisch natuur en landschapsbeheer in Zeeland in het
nieuwe stelsel vorm te geven. Poldernatuur Zeeland streeft naar collectieve streekgerichte
benadering om het agrarisch natuur- en landschapsbeheer daar toe te passen waar dit het
meest kansrijk is en waar de grootste deelnamebereidheid bij grondeigenaren is. Daarnaast
streven we ernaar om vooral de efficiency van de uitvoering en de effectiviteit van de
maatregelen voor agrarisch natuurbeheer te verbeteren.
Subsidieaanvraag bij provincie Zeeland
Om het ANB2016 te kunnen uitvoeren heeft Poldernatuur Zeeland een subsidie
aangevraagd bij Provincie Zeeland. Inmiddels heeft Poldernatuur Zeeland de
subsidiebeschikking van de provincie ontvangen en kunnen wij de volgende stap zetten om
te komen tot definitieve contracten met u als deelnemer. Om een contract te kunnen sluiten
moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze worden hieronder beschreven.
Voorwaarden voor deelname aan ANB2016
1. U moet bekend zijn bij RVO
Iedere deelnemer moet bekend zijn bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).
Dit geldt voor agrarische ondernemers maar ook voor particulieren die deelnemen aan
ANB2016. Bent u nog niet bekend dan moet u zich laten registeren. Onze veldmedewerkers
kunnen u hiervoor van advies voorzien.
Als u bekend bent bij RVO moet u ook de percelen waarvoor u deel wil nemen aan ANB2016
in de perceelsregistratie aan u gekoppeld hebben. Indien dit nog niet het geval is dient u zelf
via ‘mijn RVO‘ hiervoor zorg te dragen.
2. Uw gegevens moeten correct bekend zijn bij ons collectief.
Bij het contact dat de veldmedewerker met u gehad heeft voor de zomer zijn uw gegevens
opgenomen. Het kan zijn dat niet alle gegevens bij ons bekend zijn en indien dit het geval is
zal u gevraagd worden deze ontbrekende informatie (inclusief IBAN rekeningnummer)
alsnog te leveren. Tevens willen wij u vragen eventuele correcties op de bij ons bekende
informatie door te geven. Dit kan plaatsvinden in het gesprek dat de veldmedewerker met u
heeft of op basis van de aan u toegestuurde informatie.
3. Lidmaatschap van het collectief.
Aan de deelname aan ANB2016 is de voorwaarden verbonden dat u lid moet zijn van
Poldernatuur Zeeland. Deze voorwaarden geldt landelijk. De deelname aan het collectief
gaat automatisch door het aangaan van een beheercontract. Aan dit lidmaatschap zijn geen
kosten verbonden.

1

Opzeggen van oude overeenkomst bij RVO
Heeft u een overeenkomst die nog doorloopt na 1 januari 2016 en verandert er iets in deze
overeenkomst (andere percelen of ander beheer) dan moet u voor 15 november 2015 deze
overeenkomst bij RVO opzeggen, uitgaande dat de deelnemer op die locatie een nieuw
beheercontract afsluit met Poldernatuur Zeeland. Het is belangrijk dat u dat ZELF in ‘mijn
RVO’ kenbaar maakt aan RVO. Als u dit niet doet kunt u geen nieuw beheercontract met
Poldernatuur Zeeland sluiten.
Deelnemers waarvan het huidige contract voor 1 januari 2016 stopt hoeven zich niet voor
15 november 2015 bij RVO af te melden. Zij kunnen een nieuw contract bij Poldernatuur
Zeeland sluiten als zij een intentieverklaring hebben ondertekend bij de ‘voorintekening’
voor de zomer.
Machtiging RvO
Voor de aanvraag Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb2016) moeten de
deelnemers een machtiging afgeven aan Poldernatuur Zeeland. De machtiging is nodig voor
het ophalen van gegevens uit de perceelsregistratie van RvO.nl. Voor de gebiedsaanvraag
2016 is deze machtiging automatisch via een centrale koppeling in het systeem komen te
staan. Mocht dit nog niet ‘centraal’ zijn uitgevoerd, dan het verzoek om die machtiging
daarom zelf af te geven, dat kan op https://mijn.rvo.nl via Mijn Dossier.
Website
In Zeeland is één collectief werkzaam. Op korte termijn wordt een website ingericht waarin
informatie beschikbaar wordt gesteld aan deelnemers en geïnteresseerden. Op deze website
zijn tevens een aantal documenten opgenomen die de bijlage vormen van de
beheercontracten. Op deze manier is deze informatie altijd actueel en beschikbaar voor alle
deelnemers.

Hopend op een vruchtbare samenwerking

Namens het bestuur van Poldernatuur Zeeland

R. van ’t Westeinde
Voorzitter
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’Collectief’ Poldernatuur Zeeland
Vanaf 1 januari 2016 treedt een nieuw subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en
landschapsbeheer in werking. De kern van het nieuwe stelsel is een collectieve
streekgerichte benadering om het agrarisch natuur- en landschapsbeheer daar toe te passen
waar dit het meest kansrijk is en waar de grootste deelnamebereidheid bij grondeigenaren
is. Daarnaast dient vooral de efficiency van de uitvoering en de effectiviteit van de
maatregelen te worden verbeterd.
De overheid maakt dan geen afspraken meer met individuele grondbezitters, maar met
agrarische collectieven. De collectieven zijn eindbegunstigde in het stelsel en dragen
daarmee verantwoordelijkheid. Zij staan dicht bij de praktijk van “de boer” en sluiten
contracten met deelnemers voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer af. Het collectief is
ook verantwoordelijk voor de betalingen en de controles. Er zijn landelijk een veertigtal
collectieven opgericht. In Zeeland hebben negen Agrarische Natuur Verenigingen (ANV’s)
een collectief opgericht, de “Coöperatie Collectief Agrarisch Natuurbeheer U.A, ”, kortweg
Poldernatuur Zeeland. De oprichtingsacte passeerde op 21 april 2015. Het bestuur van het
collectief wordt gevormd door afgevaardigden vanuit de negen ANV’s. Later wordt een
Ledenraad gevormd (zie bij verenigingszaken).
Poldernatuur Zeeland is een coöperatieve vereniging van natuurlijke personen of
rechtspersonen, die een agrarisch bedrijf uitoefenen, agrarisch grondbezitter zijn of
agrarisch natuur- en landschapsbeheer (doen) uitoefenen.
Poldernatuur Zeeland maakt bij haar werk zoveel mogelijk gebruik van de ANV’s. Zo hebben
de veldmedewerkers, in nauwe samenwerking met de contactpersonen vanuit de ANV’s, de
directe contacten met (potentiële) deelnemers aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
Naast de ANV’s worden door het collectief ook externe deskundigen ingeschakeld.
Bestuur Poldernatuur Zeeland
Naam
Functie in bestuur

ANV

Tel.nummer

Rinus van ‘t Westeinde

Voorzitter

MC Zak van Zuid-Beveland

06-53874337

Han Almekinders

Secretaris

Bloeiend West Z. Vlaanderen

06-53687542

Jan Pijnenburg

Penningmeester

Akkerleven

06-50916402

Peter de Koeijer

Vice-voorzitter

Zonnestraal

06-29520280

Martin Dekker

Portefeuillehouder

ANV Groene Oogst

06-51636842

Mart den Hollander

Portefeuillehouder

ANV Natuurlijk Walcheren

06-20596622

Jeroen Verschoore

Portefeuillehouder

ANV Goes

06-12158706

Hans Akkermans

Portefeuillehouder

SANELT

06-48269056

Léon Jansen

Portefeuillehouder

ANV Oost Zuid-Beveland

06-22915893

Voor alle bestuurlijke activiteiten heeft het bestuur een portefeuilleverdeling opgesteld.
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Naam

Intekenaars
e-mailadres

Tel.nummer

Werkgebied

Erik Bonte

bontelandbouw@hotmail.com

06-26900787

Bloeiend West ZeeuwsVlaanderen
ANV Groene Oogst

Jacob Bouwman

jacob.bouwman@slz.landschapsbeheer.nl

06-40349675

Jeroen Verschoore

jeroen.verschoore@gmail.com

06-12158706

Stichting Akkerleven
Stichting Zonnestraal
MC. Zak van Zuid-Beveland
ANV Natuurlijk Walcheren
SANELT
ANV Goes
ANV oost Zuid-Beveland

Naam

Ecologische advisering
e-mailadres

Alex Wieland

Naam

alex.wieland@slz.landschapsbeheer.nl

Regionaal projectleider
e-mailadres

Wico Dieleman

Wico.Dieleman@zlto.nl

Tel.nummer

Werkgebied

06-12352169

Heel Zeeland

Tel.nummer

Werkgebied

06-50528480

Heel Zeeland

Voor directe vragen over mogelijkheden van natuur- en landschapsbeheer (vanuit
ANLb2016) kunt u contact opnemen met de contactpersoon binnen uw lokale ANV.

Verenigingszaken
- De leden van de coöperatie en contributie
Alle deelnemers zijn automatisch lid van Poldernatuur Zeeland. Om de betrokkenheid,
aangaande natuur en landschapsbeheer, nog verder te vergroten, tussen agrariërs,
vrijwilligers en andere gebiedspartijen, wordt het aangeraden om lid te worden van lokale
ANV.
- De ledenraad
Het bestuur gaat voorbereidingen treffen voor het instellen van een ledenraad. Conform de
statuten bestaat de ledenraad uit maximaal 18 afgevaardigden die door en uit de leden
worden benoemd. O.a. voor de wijze van benoeming wordt een reglement opgesteld. De
doelstelling is dat nog dit jaar een ledenraad wordt geformeerd.
Website
Informatie over Poldernatuur Zeeland, beheerpakketten, beheervergoedingen e.d. kunt u
vinden op de website van Poldernatuur Zeeland, deze is op korte termijn beschikbaar.
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