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VERENIGING AGRARISCH NATUUR EN LANDSCHAPBEHEER RIJN & GOUWE WIERICKE
RAPPORTAGE BOERENLANDVOGELS RGW
Ook dit jaar heeft Dnatuur (extern adviesbureau)de
monitoring uitgevoerd op 1/3 deel van het
gecontracteerde areaal. Het leuke is…het lijkt erop
dat het op plekken beter gaat; er zijn meer vogels
geteld! Zie de rapportage van Dnatuur via:
https://rijnengouwewiericke.nl/wpcontent/uploads/2020/12/DNatuur-202002Boerenlandvogels-RGW-2017-2020-web.pdf

WIJZIGINGEN DOORGEVEN
Wilt u wijzigingen, b.v. KvK-nummer, bankrekening,
verkoop land, doorgeven aan uw coördinator. Dit
voorkomt fouten bij de intekening of uitbetaling.
GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUW BELEID GLB
De EU, het ministerie van LNV en de provincies
werken toe naar een nieuw invulling van het GLB. De
website toekomst GLB houdt de ontwikkelingen bij.
https://toekomstglb.nl/nieuwsbrief/ Zie ook:
https://www.youtube.com/watch?v=B_IBeHioSNg

Regelmatig zijn er klachten over predatie. In januari
wil RGW predatie
in beeld hebben. Wilt u
ervaringen/waarnemingen daaromtrent met ons
delen? Laat het voor 15 januari 2021 weten via
info@rijnengouwewiericke.nl of 06-10523960.

JAARVERSLAG VAN DE VRIJWILLIGERS
De vrijwilligersgroep ‘Boerenlandvogels Rijn & Gouwe
Wiericke’ heeft haar bevindingen over 2020 op
papier gezet. Dit verslag kunt u ook terugvinden op
de site van RGW: https://rijnengouwewiericke.nl/wpcontent/uploads/2020/12/JaarverslagBoerenlandvogels-Rijn-en-Gouwe-Wiericke-2020.pdf

MELDEN ONDERHOUD BOSJES, KADES ETC.
Vanaf 15 december kunt u het onderhoud van uw
landschappelijke
elementen
melden
bij
uw
coördinator. Zonder melding vindt geen vergoeding
plaats. U kunt deze landschappelijke elementen
melden tot 15 maart 2021.
Let op:
 Heeft u de werkzaamheden verricht, geef uw
melding dan z.s.m. door.
 Meldingen voor bv. ecologisch slootschonen en
baggeren graag binnen 14 dagen melden. (op de
site van RGW staat per pakket binnen welke
termijn
u
uw
melding
doorgeeft).
€ 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 in
2020 gebruik gemaakt van een drone om nesten of
broedparen in beeld te brengen, dan kunt u dit voor
31-12-2020 melden: info@rijnengouwewiericke.nl
of 0172-685459 o.v.v. het bedrijf dat u hiervoor
heeft ingeschakeld.
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HERBESCHIKKINGEN ANLB
De Vereniging agrarisch natuur & landschapsbeheer
Rijn & Gouwe Wiericke ontvangt op dit moment
subsidie
voor
Agrarisch
Natuuren
Landschapsbeheer
(ANLb).
Er
hebben
zich
omstandigheden voorgedaan waardoor de provincies
genoodzaakt zijn deze subsidie voortijdig te
beëindigen en opnieuw toe te kennen .

In de subsidieperiode moet u voldoen aan de
vereisten en verplichtingen van de SVNL 2016. Zie
artikel 3.11 van de SVNL 2016. Ook de Europese en
nationale minimumnormen op het gebied van milieu,
gezondheid en dierenwelzijn, de minimumeisen voor
het gebruik van meststoffen en
gewasbeschermingsmiddelen zijn van toepassing op
deze
beslissing.
Eisen
kunnen
veranderen
(herzieningsclausule art. 48 Vo. 1305/2013). Als de
baseline-voorwaarden worden aangescherpt, dan
wordt uw subsidieverlening daarop aangepast. Als u
niet aan die aangescherpte voorwaarden kunt
voldoen, krijgt u de gelegenheid het beheer te
stoppen zonder dat u de reeds betaalde
jaarvergoedingen terug moet betalen.
Naar
verwachting
start
het
nieuwe
Europese
Plattelandsontwikkelingsprogramma op 1 januari
2023. De subsidie wordt dan aangepast aan de eisen
van dat Plattelandsontwikkelingsprogramma. Dit is
een verplichting op basis van regelgeving van de
Europese Unie. (bron: provincie)

De subsidie ANLB wordt gedeeltelijk gefinancierd
met EU-middelen. De uitbreidingsaanvragen zoals die
door de collectieven voor de beheerjaren 2017 tot
en met 2020 zijn ingediend waren in veel gevallen van
aanzienlijke omvang. De Europese Commissie is
daarom van mening dat deze uitbreidingsaanvragen
niet als aanpassing van de oorspronkelijke agromilieu
verbintenis (aanvraag) kunnen worden beschouwd.
Om te voorkomen dat de Europese Commissie
opdracht geeft om alle uitbreidingen ongedaan te
maken, is afgesproken om een correctie door te
voeren. Deze correctie houdt in dat de huidige
gebiedsaanvragen per 1 januari 2020 vervangen zijn
nieuwe gebiedsaanvragen.
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CONTACTPERSONEN.
ANV Weide en Waterpracht: f.verbij@planet.nl
Fien Verbij 0172-589463/06-27586051

Fijne feestdagen en een vooral
een gezond en fijn 2021

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.

Harold, Peter, Cees, Jan-Willem, Corine,
Linda, Mieke, Fien, Frank, Anton & Arjan.

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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