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oorspronkelijke controle door de NVWA. Onze
herverificaties kunnen zowel betrekking hebben op de
naleving van de beheervoorwaarden als op het
vaststellen van de oppervlakte van percelen. Over het
algemeen voeren wij vanwege de kritische
controledatum de herverificaties uit kort na de
oorspronkelijke controle ter plaatse van de NVWA.
De mogelijkheid bestaat dat uw collectief in onze
steekproef valt. Vanwege het coronavirus zullen we
bij onze herverificaties de maatregelen van het RIVM
nauwkeurig opvolgen. Eind april zullen wij starten met
de herverificaties. Voor vragen hierover kunt u
contact opnemen via: info@rijnengouwewiericke.nl

BELANGRIJK !!! AFLOPENDE CONTRACTEN
• Uw contract is per 1-1-2016 gestart, duurt 6 jaar
en loopt dus eind 2021 af.
• Ondertussen wordt er volop nagedacht hoe het
agrarisch natuurbeheer een vervolg kan krijgen in
het nieuwe gemeenschappelijke landbouw beleid
(GLB). Dat gaat wel lukken, maar het nieuwe GLB
start pas op 1-1-23. U krijgt dus te maken met
een overbruggingstermijn. De voorbereidingen
hiervoor zijn in volle gang. Dit betekent onder
meer dat 2e helft 2021 een nieuw contract naar u
wordt gestuurd.
• Maar……, overweegt u uw contract (deels) te
stoppen dan heeft u nu de mogelijkheid. Neem
daarvoor contact op met uw coördinator. Uw
coördinator moet voor half juni deze mutatie
verwerkt hebben.

DEELNEMERS GEZOCHT INVENTARISATIE
WATER- EN OEVERPLANTEN IN HET
WERKGEBIED VAN HDSR.
Wat gaat u doen? Twee keer per jaar loopt u langs
oevers. U inventariseert dan welke water- en
oeverplanten er groeien. Van te voren ontvangt u een
uitgebreide en heldere instructie met zoekkaarten.
De resultaten worden jaarlijks besproken. Dit kan
helpen om het agrarisch natuurbeheer van de sloten
nog gerichter in te gaan zetten.

HERVERIFICATIES.
De Auditdienst Rijk (ADR), onderdeel van het
ministerie van Financiën, is de certificerende
instantie voor de EU-landbouwfondsen. Op grond
hiervan is de ADR belast met de accountantscontrole
van de jaardeclaratie die de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO.nl) voor het Europees
Landbouw Fonds voor Plattelands Ontwikkeling
(ELFPO) indient bij de Europese Commissie.

U ontvangt een vergoeding per jaar :
-Voor het aanmelden app bloeiende boerensloot €90.
Het monitoren gebeurt in de periode voordat er
geschoond of gebaggerd wordt: de eerste meting is
eind mei/ begin juni en de tweede meting eind
augustus/ begin september
-Per sloot, per monitoring ontvangt u €17,50

In verordeningen van de Raad en het Europees
Parlement
is
voorgeschreven
dat
de
accountantscontrole van de certificerende instantie
assurance moet geven tot op het niveau van de
eindbegunstigde. Op grond hiervan heeft de Europese
Commissie
in
richtsnoeren
voor
de
accountantscontrole
voorgeschreven
dat
de
certificerende instantie een aantal controles ter
plaatse,
op
steekproefbasis,
overdoet
(de
zogenaamde herverificaties). In Nederland gaat het
om het overdoen van controles die de Nederlandse
Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) ter plaatse bij
begunstigden heeft uitgevoerd. Doelstelling van dit
onderdeel van de accountantscontrole is beoordelen
of
de
bevindingen
bij
de
herverificaties
overeenkomen met de uitkomsten van de

Op 25 mei wordt digitaal de aftrap gegeven voor dit
project.
Meer
informatie
vindt
u
op
https://www.hdsr.nl/werk/info-opmaat/agrariers/nieuws-0/meten-waterkwaliteit/
Wilt u meedoen of wilt u uw oever aandragen voor
monitoring, laat het voor 20 mei 2021 weten via
info@rijnengouwewiericke.nl. Om u verder te
informeren worden uw N.A.W. gegevens doorgestuurd
naar HDSR.
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MELDINGEN.
Let u erop om meldingen z.s.m. door te geven om voor
uitbetaling in aanmerking te komen!

MOZAIEKTOESLAG
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 ook in 2021 voor deze extra werkzaamheden €
250,00 per ha.

PAKKET LEGSELBEHEER (4a)
Nesten van weidevogels krijgt u uitbetaald wanneer
het pakket legselbescherming is gecontracteerd en
wanneer de gevonden nesten zijn gecontroleerd. Bij
dit pakket zit de verplichting om nesten te zoeken.
Ook de NVWA kan dit controleren. Om aan te kunnen
tonen wanneer u gezocht heeft dient u b.v. een kaart
bij te houden met daarop de gevonden nesten en de
datums wanneer u gezocht heeft. Op 23 april ontving
het secretariaat het bericht dat er gemaaid is. Dit is
voor de NVWA het startpunt om controle op
legselbeheer uit te gaan voeren.

€ 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. Maakt u in
2021 gebruik van een drone om nesten of broedparen
in beeld te brengen, dan kunt u dit voor 31-12-2021
melden: info@rijnengouwewiericke.nl o.v.v. het
bedrijf dat u hiervoor heeft ingeschakeld.

WIJZIGINGEN DOORGEVEN
Wilt u wijzigingen, b.v. KvK-nummer, bankrekening,
verkoop land, wijzigen van gewas (gras <> mais)
doorgeven aan uw coördinator. Zie ook onderstaande
link indien u de vereniging nog niet heeft gemachtigd
om
uitsluitend
percelen
te
raadplegen:
http://rijnengouwewiericke.nl/rijnengouwewiericke.n
l/wp-content/uploads/2016/04/HandleidingMachtiging.pdf
Dit voorkomt fouten bij de intekening of uitbetaling.

INFORMATIE N.A.V. DE JAARVERGADERING.
Conform de afspraak op de jaarvergadering ontvangt
u in de bijlage de juiste informatie m.b.t. de financiën.
BOERENNATUUR.
Boerennatuur is de overkoepelende landelijke
organisatie voor alle collectieven in Nederland. Op
pagina 4 van deze nieuwsbrief vindt u een overzicht
van het afgesloten agrarisch natuurbeheer (ANLB)
van de afgelopen jaren in Nederland.
www.boerennatuur.nl

LAST MINUTEBEHEER.
Komende weken zal er gemaaid gaan worden. Stuit u
onverwachts nog op een perceel met nesten en/of met
kuikens dan luidt het advies om contact op te nemen
met uw coördinator om last minutebeheer af te
sluiten. Betreffend perceel moet dan minimaal 14
dagen niet gemaaid/geweid worden. Voor de nesten in
die percelen kunt u tevens een vergoeding ontvangen.
Via het meldingsformulier (zie website) kunt u bij uw
coördinator uw last minutebeheer melden. Doe dit
direct na het maaien, zodat controle mogelijk is en
uw coördinator de gegevens op tijd kan verwerken.
Het
formulier
staat
op
de
site
www.
rijnengouwewiericke.nl.

SCHOON ERF, SCHOON WATER
Een gratis erfscan op uw bedrijf? Doe er uw
voordeel mee!
Is uw erf al gereed voor 2027*? Voldoende schoon
oppervlaktewater is van groot belang voor
melkveehouders. Bij nat weer kan het voorkomen dat
er onbedoeld afspoeling van nutriënten naar het
oppervlaktewater plaatsvindt. Een erfscan op uw
bedrijf, uitgevoerd door deskundige medewerkers
vanuit de sector, biedt u een unieke kans om inzicht
te krijgen in verbetermogelijkheden op uw eigen erf
met betrekking tot erfafspoeling. Het helpt u met
het maken van keuzes voor een toekomstbestendig
bedrijf.
Regelgeving
Vanuit het Activiteitenbesluit Milieubeheer is
erfafspoeling
verboden.
Dit
betekent
dat
melkveehouders geen (vervuild) hemelwater met
mineralen of gewasbeschermingsmiddelen mogen
lozen op het oppervlaktewater. Ook perssappen uit
bijproducten, gras- of maiskuilen mogen niet in het
oppervlaktewater terechtkomen. Het is een uitdaging

MIJN BOERENNATUUR.
Via mijn BoerenNatuur kunt u inzien welk beheer u
wanneer en waar heeft afgesloten. Heeft u de
inlogcode niet meer, vraag dan een nieuwe aan via:
info@rijnengouwewiericke.nl
NIEUWSBRIEVEN EN MELDINGSFORMULIEREN
Alle nieuwsbrieven en meldingsformulieren kunt u
vinden op de site: www.rijnengouwewiericke.nl
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om de wet- en regelgeving te vertalen naar het eigen
erf en om te weten welke maatregelen voor u
inpasbaar zijn in uw bedrijfsvoering én de
goedkeuring kunnen wegdragen van het waterschap.

CONTACTPERSONEN.
ANV Weide en Waterpracht: fien@rijnengouwewiericke.nl
Fien Verbij 0172-589463/06-27586051

Project
“Versterkte
kennisverspreiding
erfafspoeling”
Het
project
“Versterkte
kennisverspreiding
erfafspoeling” biedt u de kans om deze uitdaging aan
te gaan. Als deelnemer krijgt u (kosteloos) een
adviseur op bezoek die samen met u op zoek gaat naar
maatregelen op uw erf om erfafspoeling te
voorkomen. Die maatregelen kunnen in veel gevallen
relatief simpel zijn. En u weet zeker dat u na het
treffen van de maatregelen voldoet aan de wet- en
regelgeving. Er wordt vertrouwelijk met uw gegevens
omgegaan, de resultaten van de erfscan blijven uw
eigendom.

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@melkveehouderijdewit.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.

Wilt u er meer over weten? Klik hier voor een filmpje
met
duidelijke
uitleg
over
de
erfscan.
Meld u voor 25 mei a.s. aan voor een erfscan op uw
bedrijf door een e-mail te versturen aan
ivpaassen@ltonoord.nl onder vermelding van Erfscan
2021. Twijfelt u? Neem ook dan contact met ons op.

Het
agrarisch
natuurbeheer
wordt
mede
gefinancierd uit het Europees Landbouwfonds voor
Plattelands- ontwikkeling (ELFRO).
MV11-05-2021

*In 2027 zal de wetgeving voor landbouwbedrijven
worden aangescherpt.
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