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Voorwoord
Na eerdere informatie in bijeenkomsten, brieven en e-mails
ontvangt u hierbij de eerste nieuwsbrief van Poldernatuur
Zeeland. De doelstelling is dat periodiek een nieuwsbrief wordt
uitgebracht. De frequentie is afhankelijk van de hoeveelheid
nieuws, maar in ieder geval verschijnt er elk kwartaal een
exemplaar. Als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding
van deze nieuwsbrief, dan vernemen wij dat graag.
Vanuit het bestuur willen we, met nadruk, alle deelnemers
bedanken voor hun medewerking en enthousiasme in de afgelopen periode, want gezamenlijk
vormen we Poldernatuur Zeeland!
Rinus van’t Westeinde, voorzitter

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.
Daarnaast dient vooral de efficiency van de uitvoering en de effectiviteit van de maatregelen
worden verbeterd.
De overheid maakt dan geen afspraken meer met individuele grondbezitters, maar met agrarische
collectieven. De collectieven zijn eindbegunstigde in het stelsel en daarmee eindverantwoordelijk.
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 de negen ANV’s één
collectief opgericht, Poldernatuur Zeeland. Het bestuur van Poldernatuur Zeeland wordt gevormd
door afgevaardigden van 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

grondbezitter

zijn

uitoefenen,
of

agrarisch

agrarisch
natuur-

en

landschapsbeheer (doen) uitoefenen.
Poldernatuur Zeeland maakt bij haar werk gebruik
van de ANV’s. Zo hebben de contactpersonen van
de ANV’s de directe contacten met (potentiële)
deelnemers aan agrarisch

natuur- en landschaps

beheer. Naast de ANV’s worden door het collectief
ook externe deskundigen (o.a. stichting Zeebra)
ingeschakeld
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Bestuur van Poldernatuur Zeeland
Naam

Functie

Rinus van ‘t Westeinde

Voorzitter

MC Zak van Zuid-Beveland

ANV

e-mailadres

Han Almekinders

secretaris

Bloeiend West Z. Vlaanderen

hanalmek@kpnmail.nl

Jan Pijnenburg

Penningmeester

Akkerleven

Devijflinden@zonnet.nl

Peter de Koeijer

Vice-voorzitter

Zonnestraal

peter.de.koeijer@zlto.nl

Martin Dekker

Portefeuillehouder

ANV Groene Oogst

mwdekker@xs4all.nl

Mart den Hollander

Portefeuillehouder

ANV Natuurlijk Walcheren

mdenhollander6@telfort.nl

Jeroen Verschoore

Portefeuillehouder

ANV Goes

jeroen.verschoore@gmail.com

Hans Akkermans

Portefeuillehouder

SANELT

hansakkermans@hotmail.com

Léon Jansen

Portefeuillehouder

ANV Oost Zuid-Beveland

ekoz@zeelandnet.nl

m.a.van.t.westeinde@planet.nl

Voor alle bestuurlijke activiteiten heeft het bestuur een portefeuilleverdeling opgesteld.
Intekenaars- gebiedsaanvraag 2016
Naam

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

Ecologische advisering
Naam

e-mailadres

Tel.nummer

Werkgebied

Alex Wieland

alex.wieland@slz.landschapsbeheer.nl

06-12352169

Heel Zeeland

Regionaal projectleider
Naam

e-mailadres

Tel.nummer

Werkgebied

Wico Dieleman

Wico.Dieleman@zlto.nl

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.
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Van beheerstrategie naar gebiedsaanvraag
- Beheerstrategie
Voor het uitwerken van de gebiedsaanvraag heeft het bestuur eerst een beheerstrategie opgesteld.
In deze beheerstrategie geeft Poldernatuur Zeeland aan in welke gebieden zij aan de slag wil gaan
met agrarisch natuur- en landschapsbeheer en welke budgetten zij aan de gebieden wilt koppelen.
In feite is

de beheerstrategie het kader voor Poldernatuur Zeeland voor de uitwerking van

gebiedsaanvragen.
- Voorintekening
Voordat de

gebiedsaanvraag kon worden ingediend heeft een voorintekening plaatsgevonden.

Daartoe heeft Poldernatuur Zeeland eerst een aantal ‘zitdagen’ georganiseerd voor (potentiële)
deelnemers.

De

voorintekening

is

feitelijk

het

opstellen

van

voorlopige

contracten

(intentieverklaringen) met deelnemers.
- Gebiedsaanvraag 2016
Naast de organisatorische aspecten van Poldernatuur Zeeland was het uitwerken van een
gebiedsaanvraag voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer t.b.v. 2016 een eerste prioriteit.
Een groot deel van het totale budget voor ons werkgebied, zijnde €1.600.000, inclusief
transactiekosten, is vastgelegd in bestaande beheercontracten vanuit het oude subsidiestelsel.
Voor nieuwe contracten, vanuit vrijval van oude contracten en vanuit z.g.

‘oversluiters’, is een

gebiedsaanvraag voorbereid en eind juli 2015 ingediend bij provincie Zeeland. Hierbij is
uitdrukkelijk rekening gehouden met de criteria voor effectiviteit (instapeisen), zoals die zijn
opgenomen in het provinciale Natuurbeheerplan 2016.
Specificatie gebiedsaanvraag 2016:
Leefgebied

Oppervlakte beheercontracten

Toelichting

(voorintekening), maximum
Open akker

249, 39 hectare

Met name akkerranden (partijs
en veldleeuwerik)

Droge dooradering

61,85 hectare

Botanisch beheer graslanden
en landschapselementen

- Beschikking gebiedsaanvraag
De totale gebiedsaanvraag 2016 voor een periode van 6
jaar betreft een bedrag van € 4.410.785,66, is per jaar
€735.130,94, inclusief transactiekosten.
Provincie Zeeland (GS) heeft op 6 oktober j.l. een positief
besluit over de

door Poldernatuur Zeeland ingediende

gebiedsaanvraag. Daarna worden de intentieverklaringen
van

de

voorintekening

beheercontracten

tussen

omgezet
Poldernatuur

naar

definitieve

Zeeland

deelnemers.
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en

de

Poldernatuur Zeeland gecertificeerd
Om als collectief een beschikking van de provincie te kunnen
ontvangen

op

de

gebiedsaanvraag,

moet

elk

collectief

gecertificeerd zijn voor “de wijze van werken”. Dit certificaat wordt
afgegeven door de Stichting Certificering SNL op basis van een
Kwaliteitshandboek van het collectief.

Dit kwaliteitshandboek

moet voldoen aan een Programma van Eisen. Ook de activiteiten
van

o.a.

de

ANV’s

Kwaliteitshandboek.
Kwaliteitshandboek

en

derden

zijn

Poldernatuur
opgesteld

samen

beschreven

Zeeland
met

de

in

heeft
drie

dit
het

andere

collectieven in Brabant.
Het certificaat is uitgereikt op een landelijk overleg op 15 oktober
j.l. in Nijkerk. Wel zijn er aanbevelingen voor verdere verbetering,
deze punten worden opgepakt. Het is van groot belang dat alle
activiteiten conform het Kwaliteitshandboek worden uitgevoerd.
Daar zal uitdrukkelijk op worden toegezien. Indien nodig kan
aanpassing van het handboek plaatsvinden, maar alleen na goedkeuring door de stichting.

Verenigingszaken
- De leden van de coöperatie en contributie
Alle deelnemers dienen lid te zijn van Poldernatuur Zeeland. Zij worden gevraagd ook lid van de
betreffende ANV te worden, maar noodzakelijk is dat niet.
- De ledenraad
Het bestuur treft voorbereidingen voor het instellen van een ledenraad. Conform de statuten
bestaat de ledenraad uit maximaal 18 afgevaardigden die door en uit de leden worden benoemd.
Voor de wijze van benoeming wordt een reglement opgesteld.

Samenwerking met Stichting Zeebra
Poldernatuur Zeeland heeft voor het opstellen van het Kwaliteitshandboek en de gebiedsaanvraag
ondersteuning gevraagd bij Stichting Zeebra. In deze nieuwe stichting werken ZLTO, Stichting
Landschapsbeheer Zeeland, Coördinatiepunt Landschapsbeheer Brabants Landschap, Zeeuws en
Brabants Particulier Grondbezit samen. De Stichting heeft primair als doel om collectieven te
ondersteunen bij agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer.

Communicatie
Doelstelling is dat intensieve communicatie tussen bestuur, ANV’s en gebiedscoördinatoren
plaatsvindt. Het bestuur houdt van korte lijnen en staan steeds open voor opmerkingen van alle
betrokkenen. Ook met partijen als Zeebra vindt nauwe communicatie plaats. Verdere informatie
over beheerpakketn e.d. kunt u vinden op de website, deze is op korte termijn beschikbaar.
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