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Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant

Voorwoord
Beste lezer,
Na eerdere informatie in bijeenkomsten, brieven en e-mails ontvangt u hierbij de eerste nieuwsbrief
van ons Collectief.
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. Uw mail kunt u sturen naar info@anboostbrabant.nl
Herman Wijdeven , voorzitter

Het Collectief Oost-Brabant
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. Kort
samengevat: er moet dus meer gebeuren met
minder geld !
De overheid maakt nu 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 natuuren landschapsbeheer af. Het collectief is ook verantwoordelijk voor de betalingen en de controles.
Er zijn landelijk een veertigtal collectieven opgericht.
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In Oost-Brabant hebben zes Agrarische Natuurverenigingen (ANV’s) / Milieu-coöperatie (PION) een
collectief opgericht, de “Coöperatie Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant”, kortweg ANB
Oost-Brabant. De oprichtingsakte passeerde op 10 april 2015. Het bestuur van het collectief wordt
gevormd door afgevaardigden van de zes ANV’s/ PION.
Het collectief is een coöperatieve vereniging van natuurlijke personen of rechtspersonen, die een
agrarisch bedrijf uitoefenen, agrarisch grondbezitter zijn of agrarisch natuur- en landschapsbeheer
(doen) uitoefenen.
Het collectief maakt bij haar werk zoveel mogelijk gebruik van de ANV’s / PION. Het collectief zal
enkele veldmedewerkers in dienst nemen. Hiervoor hebt u wellicht al een vacaturemelding
ontvangen. Deze veldmedewerkers hebben direct contact via de ANV’s/ PION met (potentiële)
deelnemers aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Naast de ANV’s / PION worden door het
collectief ook externe deskundigen ingeschakeld.
- Het bestuur van het collectief :
Naam
Herman Wijdeven
Jan van der Biezen
Geert Willems
Joos van Hees
Willy van Erp
Wim Meulenmeesters

Functie in bestuur
Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Van vereniging
ANV Raamvallei
ANV d’n Beerse Overlaet
ANV Groen Boxmeer
ANV Maashorstboeren
ANV St Tunnis
Pion

e-mailadres
hhawijdeven@hetnet.nl
famvdbiezen@hetnet.nl
Schuttershof@hotmail.com
joos.vanhees@home.nl
willyvanerp@planet.nl
wimmeulenmeesters@gmail.com

Voor alle bestuurlijke activiteiten heeft het bestuur een portefeuilleverdeling opgesteld.
- De adviseur van het collectief :
Naam
Erik van Moorsel

Functie in bestuur
Coördinator

Van organisatie
Zeebra

e-mailadres
Evanmoorsel@brabantslandschap.nl
evm@eplana.nl

Vlnr.
Wim Meulemeesters,
Herman Wijdeven,
Geert Willems,
Jan van der Biezen,
Willy van Erp en
Joos van Hees
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- De veldmedewerkers:
Hiervoor zijn nog functies vacant. U hebt een vacaturemelding reeds ontvangen. De vacatures zullen
op korte termijn worden ingevuld.

Van beheerstrategie naar gebiedsaanvraag
- Beheerstrategie
Voor het uitwerken van de gebiedsaanvraag heeft het bestuur eerst een beheerstrategie opgesteld.
In deze beheerstrategie geeft ANB Oost-Brabant 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 ANB Oost-Brabant voor de verdere uitwerking van
gebiedsaanvragen. De beheerstrategie voor delen ons werkgebied moet nog verder worden
uitgewerkt. We zullen dit oppakken in samenwerking met deskundigen uit de streek waaronder
vertegenwoordigers van de ANV’s.
- Voorintekening

Voordat de
gebiedsaanvraag kon
worden
ingediend
heeft
een
voorintekening
plaatsgevonden.
Daartoe heeft ANB Oost-Brabant eerst
een
groter
aantal
(potentiele)
deelnemers
benaderd.
De
voorintekening is feitelijk het opstellen
van
voorlopige
contracten
(intentieverklaringen) met deelnemers.
- Gebiedsaanvraag 2016
Agrarisch natuur- en
landschapsbeheer:
Naast de organisatorische aspecten
van
ANB Oost-Brabant was het
uitwerken van een gebiedsaanvraag
voor
agrarisch
natuuren
landschapsbeheer t.b.v. 2016 een
eerste prioriteit.
Een groot deel van het totale budget
voor ons werkgebied, is vastgelegd in
bestaande beheercontracten vanuit
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het oude subsidiestelsel. Deze contracten lopen gewoon door en ANB Oost-Brabant heeft daar geen
bemoeienis mee. Pas als deze contracten aflopen komt ANB Oost-Brabant in beeld. Over een aantal
jaren is het totale budget onder contract bij ANB Oost-Brabant.
Voor nieuwe contracten, vooral als gevolg van vrijval van oude contracten, is een gebiedsaanvraag
voorbereid en eind juli ingediend bij de provincie. Hierbij is uitdrukkelijk rekening gehouden met de
criteria voor effectiviteit (instapeisen), zoals die zijn opgenomen
in het provinciale
Natuurbeheerplan 2016. Een deel van het budget is weggezet in nieuwe contracten.

Agrarisch waterbeheer:
Naast de subsidies voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer hebben de waterschappen komende
jaren budget beschikbaar voor agrarisch waterbeheer. Daartoe wordt door de waterschappen in
overleg met ANB Oost-Brabant een beheerstrategie ontwikkeld. Bij agrarisch waterbeheer zijn er
o.a. mogelijkheden voor de aanleg van randen langs sloten en beken voor een verbetering van de
waterkwaliteit. Komend voorjaar vindt een verdere invulling van de mogelijkheden voor de blauwe
diensten plaats.
- Beschikking gebiedsaanvraag
Onze totale gebiedsaanvraag voor een periode van 6 jaar betrof een bedrag van € 4.676.546,De provincie heeft begin november een besluit genomen over de door ons ingediende
gebiedsaanvraag. Tot onze verrassing werd het deelgebied de Maasheggen door de provincie
toegewezen aan collectief Deltaplan Landschap. Het resterende gedeelte van Oost Brabant werd wel
aan ons toebedeeld. Daarmee misten we een bedrag van ruim € 470.000,- en moesten we de
deelnemers in het Maasheggengebied teleurstellen. Eer zijn veel inspanningen verricht om het
Maasheggengebied alsnog onder de hoede van collectief ANB Oost-Brabant te krijgen. Echter, het
besluit van de provincie bleek definitief te zijn. Het bestuur betreurt deze gang van zaken ten
zeerste.
Voor de deelgebieden die wel aan collectief ANB Oost-Brabant werden toebedeeld worden de
intentieverklaringen van de voorintekening omgezet naar definitieve beheercontracten tussen ANB
Oost-Brabant en de deelnemers.

Collectief 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 en derden zijn beschreven in dit Kwaliteitshandboek.
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ANB Oost-Brabant heeft het Kwaliteitshandboek
opgesteld samen met de twee andere collectieven in
Brabant en Poldernatuur Zeeland. Afgelopen zomer.
hebben we per brief van genoemde stichting vernomen
dat ANB Oost-Brabant is gecertificeerd. Het certificaat
werd 15 oktober jl in Nijkerk tijdens een landelijk beraad
van de collectieven uitgereikt. Gecertificeerd zijn
betekent niet dat we op onze lauweren kunnen rusten. Er
zal continu een vinger aan de pols gehouden moeten
worden en verbeteringen en aanpassingen doorgevoerd
moeten worden.
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.

Samenwerking met Stichting ZeeBra
ANB Oost-Brabant heeft voor het opstellen van het Kwaliteitshandboek en de gebiedsaanvraag
ondersteuning gevraagd bij Stichting ZeeBra. In deze nieuwe stichting werken ZLTO,
Landschapsbeheer Zeeland, Coördinatiepunt Landschapsbeheer Brabants Landschap, Zeeuws en
Brabants Particulier Grondbezit samen. Namens ZeeBra ondersteunt Erik van Moorsel ANB Oost
Brabant bij alle zaken die komen kijken bij de uitvoering van agrarisch natuurbeheer en
landschapsbeheer.

Communicatie
De doelstelling is dat intensieve communicatie tussen bestuur, ANV’s / PION en
gebiedscoördinatoren plaats vindt. Het bestuur houdt van korte lijnen en staan steeds open voor
opmerkingen van alle betrokkenen. Ook met partijen als ZeeBra vindt nauwe communicatie plaats.
Verder is daar onze website www.anboostbrabant.nl waar nieuws en verdere gegevens van ANB
Oost-Brabant op te vinden zullen zijn. Mailen kunt u naar info@anboostbrabant.nl
De bedoeling is dat de ANV’s uit ons werkgebied gelinkt worden aan onze website, om ook op die
manier de lijnen kort te houden.
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NOTEER IN UW AGENDA:

LEDENVERGADERING ANB OOST BRABANT
25 februari 2016
Restaurant Keizersberg
Zeelandsedijk 45 5424 TL Elsendorp

(U ontvangt nog een uitnodiging)
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