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Voorwoord 
 
Beste lezer, 
 
Hierbij ontvangt u deze tweede Nieuwsbrief van ons Collectief. 
Na de eerste Nieuwsbrief van september 2015 is er veel gebeurd. Er zijn een groot aantal contracten 
afgesloten met deelnemers voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016 (ANLb 2016).  
Wij zijn nu al druk bezig met de voorbereidingen voor beheercontracten voor 2017. Daarnaast wordt er 
gewerkt aan het afronden van de organisatie. Op 30 maart is de eerste Ledenraadsvergadering en de 
voorbereidingen daartoe worden getroffen.  
Over deze en andere onderwerpen treft u informatie aan in deze nieuwsbrief.  
Voor vragen en opmerkingen kunt u uiteraard bij ons terecht. 
 
Sjaak van Schie, voorzitter 
 

Contracten voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016 (ANLb 2016) 
 
Op 9 november 2015 heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant positief beschikt op de 
gebiedsaanvraag van ons Collectief voor ANLb 2016 en de waterpakketten. Vanaf dat moment konden we 
beheercontracten gaan afsluiten met deelnemers die een voorlopig contract getekend hadden bij de 
voorintekening voor ANLb pakketten. Voor de waterpakketten van de waterschappen Brabantse Delta en 
Rivierenland (Altena Biesbosch) konden we deelnemers gaan werven. 
Met veel inzet van vooral de gebiedscoördinatoren is het, ondanks 
diverse ICT problemen met het landelijk systeem van de collectieven en 
de koppeling met het systeem van de rijksoverheid (RVO), bijzonder 
succesvol verlopen. Ten opzichte van de oppervlakten in de 
gebiedsaanvraag zijn bij de vijf leefgebieden 89 tot 98% van de 
maximale oppervlakten gehaald. We zijn trots dat zoveel deelnemers in 
ons werkgebied contracten hebben afgesloten. 
Een overzicht van de beheercontracten per leefgebied: 

- Open akkerland op klei met natte dooradering   36 hectare  
- Open grasland met natte dooradering      3  ,, 
- Droge dooradering, vochtig     39  ,, 
- Categorie water, Brabantse Delta  215  ,, 
- Categorie water, Rivierenland     53  ,, 

 

         Graankruidenrand akkervogels 

 

Er zijn totaal 226 deelnemers, waarvan respectievelijk 163 en 43 voor de waterpakketten van de  
waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland. 
 
Het kaartje  op de volgende pagina geeft een mooi overzicht van de afgesloten beheercontracten. 
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Controle beheer  
 
Het beheer dient te voldoen aan voorwaarden, welke zijn vermeld in de pakketten. Het Collectief 
controleert of deelnemers aan de voorwaarden voldoen, de zogenaamde schouw. Daartoe is een protocol 
opgesteld. Voor gevallen van in gebreke blijven is er een sanctie- en herstelprotocol. Bepaalde onderdelen 
van dit protocol worden op korte termijn nog opgesteld. Naast de controles door het Collectief worden ook 
controles uitgevoerd door de NVWA, de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit.   
Indien deelnemers vragen hebben over het beheer kunnen ze uiteraard altijd terecht bij hun 
gebiedscoördinator.  

 
Beheermonitoring 

 
Vanuit het Collectief wordt een monitoring opgestart voor de verschillende beheercontracten. De 
monitoring heeft tot doel om te beoordelen of de beheerpakketten voldoen aan de natuurdoelstellingen 
van de overheid. Ook wordt vastgesteld of er een verhoging van natuurkwaliteit plaatsvindt.  
 

Naar nieuwe contracten voor 2017  
 
Het Collectief, samen met de zes ANV’s en gebiedscoördinatoren, bereiden zich voor op de 
beheercontracten die we in de loop van het jaar gaan afsluiten voor de start in 2017 voor een 
beheerperiode van vijf jaar. Allereerst wordt een inbreng geleverd aan de evaluatie van het provinciaal 
Natuurbeheerplan (NBP), wat zeker tot aanpassingen van dat plan gaat leiden. Onze inbreng is van belang, 
omdat immers het afsluiten van beheercontracten voor beheerpakketten dient te passen in het NBP. 
Vervolgens wordt door het Collectief een beheerstrategie (waar welke pakketten gewenst?) vastgesteld, 
vindt er daarna werving van deelnemers plaats (voorintekening) en wordt uiterlijk eind juni een 
gebiedsaanvraag ingediend.  Na goedkeuring door de provincie kunnen de definitieve beheercontracten 
worden gesloten. 
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Dit proces tot de uiteindelijke beheercontracten met deelnemers wordt getrokken door het bestuurslid 
Minette Straver-van de Wetering. Onze gebiedscoördinatoren van de ANV’s gaan de boer op om 
deelnemers te werven en we worden ondersteund door deskundigen van Stichting Zeebra.   

 
Verenigingszaken 
 
Alle 226 deelnemers en (nagenoeg) alle agrarische leden van de ANV’s zijn lid geworden van het Collectief.  
Het Collectief heeft een Ledenraad van 21 leden. De Ledenraad is het hoogste orgaan van het Collectief. 
Voor de Ledenraad worden personen afgevaardigd vanuit de ANV’s, welke personen lid zijn van het 
Collectief. Door de opgave van de zes inliggende ANV’s van het aantal agrarische leden, het totaal aantal 
leden en het aantal deelnemers 2016 is vastgesteld, conform de statuten, hoeveel leden elke ANV in de 
Ledenraad vertegenwoordigen: 
 Altena Biesbosch  6 
 Baarle Nassau e.o.  3  

ANV Brabantse Wal  4 
Drimmelen   5 
Tussen Baronie en Markiezaat 2 
Slagenland   2 

Op 30 maart 2016 is de eerste Ledenraadsvergadering. Dit wordt vooral een kennismaking en informatieve 
bijeenkomst. 
 

Relatie met de ANV’s (Agrarische Natuurverenigingen) 
 
In de activiteiten van het collectief spelen de zes ANV’s en de gebiedscoördinatoren een belangrijke rol. Zij 
hebben een adviserende rol bij meerdere deelonderwerpen en de gebiedscoördinatoren zijn het eerste 
gezicht van het Collectief in het veld. 
Met de ANV’s heeft overleg plaatsgevonden over hun rol in de activiteiten van het Collectief. De 
doelstelling is dat uiterlijk 1 april 2016 deze rol wordt vastgelegd in contracten met het Collectief.  
Hans Maathuis coördineert dit overleg met de ANV’s namens het bestuur.  
 

De gebiedscoördinatoren 
 
Ten overvloede hierbij wederom het overzicht van de gebiedscoördinatoren in ons werkgebied.  
 

ANV Gebiedscoördinator e-mailadres Telefoon 

Altena Biesbosch Meeuwis Millenaar Meeuwis.millenaar@telfort.nl 06 23 46 05 33 

Baarle Nassau e.o. Guust van der Steen  steenevers@hetnet.nl 06 29 52 06 35 

Brabantse Wal Ernst Verwer e.verwer@planet.nl 06 53 21 76 81 

Drimmelen Niels Mureau info@mureauadvies.nl 06 28 56 07 78 

Tussen Baronie en 
Markiezaat 

Rinus van Koulil veldcoördinator@anv-baronie-
markiezaat.nl 

06 41 47 08 90 

Slagenland Meeuwis Millenaar Meeuwis.millenaar@telfort.nl 06 23 46 05 33 

 
Alle gebiedscoördinatoren zijn bereikbaar met het e-mailadres coördinatoren@anbwestbrabant.nl. 


