NIEUWSBRIEF
aug 2019 NR. 25
VERENIGING AGRARISCH NATUUR EN LANDSCHAPBEHEER RIJN & GOUWE WIERICKE

BUFFERZONES
Bij bepaalde pakketten staat beschreven dat er geen
bagger en mest in de kant mag liggen. Bij ecologisch
slootschonen geldt dat ook voor slootvuil. Wilt u
erop toezien dat werkzaamheden ook zo worden
uitgevoerd? www.rijnengouwewiericke.nl
TOEVOEGEN BEHEER ANLB BIJ MIJN RVO
De
oppervlaktes
waarop
u
beheer
heeft
gecontracteerd horen ook bekend te zijn bij RVO
(mijn percelen). ANLB percelen en sloten dient u in
mijn percelen bij RVO toe te voegen. De handleiding
hiervoor
vindt
u
op:
https://mijn.rvo.nl/documents/20448/81657/Handle
iding+overnemen+ANLb+perceel/6364b2a0-561f4c3d-b8d8-a0da335eca39
Veel voorkomende codes gewaspercelen i.c.m.
agrarisch natuurbeheer zijn: 265, 266, 2628, 2639
en
2638.
Zie
voor
de
complete
lijst:
https://www.rvo.nl/file/tabel-combinatiegewascode-en-pakketcode-anlb-2019xlsx
ONDERHOUD AAN BOSJES
Let u erop dat bij het onderhoud van bosjes, hakhout
een tussenkap en of periodieke afzet plaats moet
vinden. Bij hakhoutbeheer (pakket 20) moet er 1x
per 6 jaar een tussenkap plaatsvinden. Bij
hakhoutbosje/bosje (pakket 27 & 29) moet periodiek
beheer plaatsvinden. Zie www.rijnengouwewiericke.nl.
VERHOGING MOZAIEKTOESLAG
Het bestuur van Rijn & Gouwe wiericke heeft
besloten om de vergoeding voor mozaiektoeslag m.i.v.
1-1-2019 te verhogen naar € 250,- per ha.
Mozaiektoeslag ontvangt u wanneer u bepaalde
combinaties van pakketten afsluit. Informeer bij uw
coördinator of u beheer aan kunt passen.
Heeft u bijvoorbeeld 1 ha. voorweiden, 2 hectare
late maaidatum en 1 hectare last minutebeheer, dan
krijgt u door deze extra werkzaamheden € 1000,-.
Informeer bij uw coördinator.

€ 100,- BIJDRAGE VOOR GEBRUIK DRONE
Het bestuur van RGW heeft besloten om het gebruik
van een drone te stimuleren door eenmaal per
jaar/per bedrijf € 100,- bij te dragen. Heeft u
gebruik gemaakt van een drone om nesten of
broedparen in beeld te brengen, dan kunt u dit voor
31-12-2019
melden
bij
M.
Vergeer:
info@rijnengouwewiericke.nl of 0172-685459 o.v.v.
het bedrijf dat u hiervoor heeft ingeschakeld.
MELDEN ECOLOGISCH SLOOTSCHONEN EN
BAGGEREN MET DE BAGGERSPUIT.
Tijdig
melden
ecologisch
slootschonen
en
baggerspuiten.
Werkzaamheden m.b.t. baggeren kunt u het hele jaar
door uitvoeren. Werkzaamheden m.b.t. ecologisch
slootschonen kunt u tot 1 november uitvoeren.
Meldingen
kunt
u
doorgeven
via
het
meldingsformulier op de site, voorzien van een
kaartje met daarop de sloten/kanten waar
werkzaamheden zijn uitgevoerd. Meldingen kunnen
door uw coördinator tot 14 dagen na uitvoering
verwerkt worden.
WIJZIGINGEN M.B.T. EIGENDOM
Indien en gecontracteerd perceel wijzigt van
eigenaar dan verneemt uw coördinator dit graag van
u. Dit voorkomt
vervelende situaties waar b.v.
gecontroleerd wordt en de huidige eigenaar blijkt
onbekend te zijn met beheer of beheer wordt niet
meer conform contact onderhouden wat gevolgen kan
hebben voor de vorige beheerder.
ONTWERP BELEIDSNOTA PEILBEHEER HDSR.
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend
dat de inspraak van de ontwerp-beleidsnota peilbeheer
2019 van start gaat. De ontwerp Beleidsnota peilbeheer
van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ligt van 13
augustus t/m 23 september 2019 ter inzage. De
beleidsnota is bedoeld om gebruikers, inwoners, andere
overheden en maatschappelijke organisaties duidelijkheid
te geven over de kaders en uitgangspunten die het
waterschap gebruikt bij het afwegen en opstellen van
peilbesluiten.

Doel
De beleidsnota gaat over peilbeheer en peilbesluiten. Een
peilbesluit legt de oppervlaktewaterpeilen en de manier
van peilbeheer vast. De beleidsnota geeft duidelijkheid
over de kaders en uitgangspunten die het waterschap
gebruikt bij het afwegen en opstellen van peilbesluiten.
Ook het realiseren van een duurzaam en robuust
watersysteem dat bestand is tegen klimaatverandering en
goed is voor ecologie en gebruikers is vastgelegd. Verder
staat beschreven hoe wordt omgegaan met bodemdaling en
peilbeheer bij natuur-, landbouw- en stedelijk gebied.
Wat gaat er veranderen
In de nieuwe ontwerp beleidsnota maken we een omslag van
‘zorgen voor’ naar ‘samen met’. Hierbij staat de
samenwerking met de diverse betrokken partijen centraal.
Het waterschap stimuleert actief collectieve initiatieven
om bodemdaling te remmen en de nota geeft
randvoorwaarden voor het peilbeheer. Daarom worden
waterpeilen in het veenweidegebied niet meer volledig
aangepast aan de daling van de bodem. Om ongelijke
bodemdaling te voorkomen, wordt in het veenweidegebied
gestreefd naar grote robuuste eenheden. Nieuwe
onderbemalingen staan we niet meer toe. Vanaf 2040
worden onderbemalingen die alleen de drooglegging
vergroten niet meer vergunt. Ook worden de beleidsregels
voor hoogwatervoorzieningen aangepast. Het waterpeil kan
in de hoogwatervoorzieningen met 1 a 2 mm per jaar
geïndexeerd worden. Verder heeft het waterschap nu ook
meer mogelijkheden om te sturen/ anticiperen op
weersomstandigheden zoals neerslag, droogte, wind en
nachtvorst.
Inzien van de stukken
U kunt de ontwerp-beleidsnota vanaf 30 juli t/m 23
september 2019 inzien op:
-het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden, Poldermolen 2 te Houten, elke werkdag van
9.00 tot 17.00 uur;
-de beleidsnota is ook te downloaden via de internetsite
van
het
waterschap:
https://www.hdsr.nl/beleidplannen/peilbesluiten-0/nieuw-beleid/
Voor iedereen die vragen heeft over het ontwerp is er een
aantal informatieavonden:
Op maandag 2 september 2019 is er een informatieavond
van 20.00 tot 21:30 in Milandhof Zegveld Middenweg 2,
3474 KC in Zegveld
Op donderdag 5 september 2019 is er een informatieavond
van 20.00 tot 21:30 in Dorpshuys Cothen C.B. Kentiestraat
2 3945 CB in Cothen
Op maandag 9 september 2019 is er een informatieavond
van 20.00 tot 21:30 in Zalencentrum St. Joseph, Heilig
Levenstraat 4 3417 HL in Montfoort
Op donderdag 12 september 2019 is er een
informatieavond van 20.00 tot 21:30 in HF Witte Centrum,
Henri Dunantplein 4 3731 CL in De Bilt

De zaal is open vanaf 19.45 uur. Vanaf 20.00 uur geeft het
waterschap een toelichting op de ontwerp beleidsnota.
Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen.
Inspraak
Tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen heeft
u, als belanghebbende, de mogelijkheid een inspraakreactie
in te dienen op het ontwerp van de ontwerp-beleidsnota
peilbeheer 2019. Uw inspraakreactie kunt u richten aan
het college van dijkgraaf en hoogheemraden van
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, postbus 550,
3990 GJ Houten of aan beleidsnotapeilbeheer@hdsr.nl.
Het algemeen bestuur van het waterschap brengt iedereen
die ingesproken heeft op de hoogte over de wijze waarop
de inspraakreactie in het watergebiedsplan wordt
verwerkt. Dit gebeurt voordat het plan door het algemeen
bestuur wordt vastgesteld.
Meer informatie
Meer informatie over het ontwerp van de beleidsnota
peilbeheer 2019 staat op https://www.hdsr.nl/beleidplannen/peilbesluiten-0/nieuw-beleid/.

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@rijngouwewiericke.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.
Het agrarisch natuurbeheer wordt mede gefinancierd uit
het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020
voor Nederland (POP3). Het POP wordt deels gefinancierd
uit
het
Europees
Landbouwfonds
voor
Plattelandsontwikkeling (ELFRO).
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