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Voorwoord 
 
Beste lezer, 
 
Hierbij ontvangt u onze derde Nieuwsbrief.  
We zijn er in geslaagd om weer voldoende nieuwe contracten voor agrarisch natuurbeheer af te sluiten 
voor de periode 2017 t/m 2021. De betreffende gebiedsaanvraag is op 28 september 2016 ingediend bij de 
provincie.  
Het agrarisch natuurbeheer dient aan een aantal voorwaarden te voldoen, als basis voor een maximale 
natuurkwaliteit. Deze voorwaarden liggen vast in de beheercontracten. Er vindt steekproefsgewijs controle 
op het beheer plaats door ons Collectief en door de overheid, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
(NVWA).  
De organisatie van het Collectief heeft zich verder ontwikkeld. Eind november vindt de tweede vergadering 
van de Ledenraad plaats. 
Graag informeren we u over het een en ander. Uiteraard kunt u steeds met opmerkingen en vragen bij ons 
terecht.  
 
Sjaak van Schie, voorzitter 
 
Contracten voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2017 (ANLb 2016) 
 
Op 28 september 2016 is de gebiedsaanvraag voor het agrarisch natuurbeheer, met als start 2017, in het 
werkgebied van ons Collectief ingediend bij de provincie Noord-Brabant.  De gebieds-aanvraag voldoet aan 
het provinciaal Natuurbeheerplan. Dit plan is aangepast op verzoek van de drie Brabantse Collectieven.   
Er zijn dit jaar contracten afgesloten met 48 nieuwe deelnemers. Samen zijn ze goed voor 309 extra 
beheereenheden. De contracten lopen voor een periode van 5 jaar, van 2017 tot en met 2021. 
   
Een overzicht van de beheercontracten per leefgebied/deelgebied: 

- Open akkerland op klei                                                68 hectare 
- Open grasland met natte dooradering                   388     ,, 
- Open akkerland, op zand                                            29      ,, 
- Natte dooradering, laagveen                                       2      ,, 
- Droge dooradering, vochtig      33     ,, 
- Categorie water, Rivierenland                        0,5  ,, 

    Plas-dras, Altena Biesbosch 

 
Ons Collectief is erin geslaagd nagenoeg het volledig beschikbaar budget  te benutten.  
 
Controle beheer  
 
Het bestuur heeft begin juli 2016 het Controleplan vastgesteld.  Er worden door het Collectief controles 
uitgevoerd of de deelnemers voldoen aan de beheervoorwaarden van de contractueel afgesloten 
pakketten.  
Door het adviesbureau ZeeBra was een concept Controleplan opgesteld voor de drie Collectieven in 
Brabant en voor Poldernatuur Zeeland in Zeeland. Deze samenwerking in het zuiden versterkt o.a. de 
zorgvuldigheid van de uitvoering van de controles.  
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De gebiedscoördinatoren voeren de controles uit. Om te borgen dat de controles onafhankelijk worden 
uitgevoerd, doen zij dit niet uit in hun eigen werkgebied. Zij zijn daarvoor geïnstrueerd. Er worden 
steekproefsgewijs controles uitgevoerd. Voor gevallen van in gebreke blijven door een deelnemer is er een 
sanctie- en herstelprotocol.  
Ook de overheid voert controles uit. Deze controles worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA).  Vanaf juli zijn circa 250 beheereenheden gecontroleerd en zeven  
beheereenheden waren niet in orde. Het Collectief heeft bij afwijkingen daar waar mogelijk direct contact 
met de deelnemer opgenomen.  
Als deelnemers nog vragen hebben over het beheer dan kunnen ze uiteraard altijd terecht bij hun 
gebiedscoördinator.  
 
Kwaliteitssysteem en audits 
 
Om als collectief in aanmerking te komen voor een positieve beschikking van de provincie op de 
gebiedsaanvraag (jaarlijkse ingediende beheerplannen), dient het Collectief gecertificeerd zijn voor het 
kwaliteitssysteem van de gehele organisatie. Dit betreft de activiteiten “van Ledenraad/bestuur tot en met 
de activiteiten in het veld bij de deelnemers”, uitgevoerd door het Collectief of een gebiedscoördinator.   
Het certificaat wordt afgegeven door de Stichting Certificering SNL op basis van het Kwaliteitshandboek van 
het collectief. In dit Handboek zijn alle processen beschreven. Ons Collectief heeft het certificaat in juli 
2015 ontvangen.  
Van belang is dat steeds wordt voldaan aan 
het kwaliteitssysteem. Daartoe worden o.a. 
interne en externe audits uitgevoerd. Dit zijn 
controles op de beschrijving en uitvoering van 
het kwaliteitssysteem. Interne audits zijn 
samen met de andere collectieven in Brabant 
en Zeeland uitgevoerd op 26 oktober 2016. 
De externe audit door de Stichting 
Certificering SNL  heeft op 3 november 2016 
plaatsgevonden. Beide audits zijn uitermate 
positief verlopen.  

 
      Een akkerrand in het gebied van ANV Brabantse Wal 

Vernieuwde website 
 
De drie Brabantse Collectieven hebben samen een website, zie www.anbbrabant.nl. Op deze website zijn er 
Brabant brede pagina’s en ook pagina’s specifiek voor alleen ons Collectief. 
De website is deze zomer vernieuwd en beter afgestemd op de deelnemers van agrarisch natuurbeheer.  
Zo bevat de site informatie over: 

- actueel nieuws 
- het proces van het afsluiten van beheercontracten 
- alle mogelijke pakketten en bijbehorende vergoedingen 

Ook bevat de site de mogelijkheid dat (potentiële) deelnemers vragen kunnen stellen voor informatie of 
aan kunnen geven belangstelling te hebben voor deelname aan agrarisch natuurbeheer. 
Voor deelnemers is deze website interessant en wij bevelen hen aan regelmatig op de site te kijken. 
 
Groenverklaring en rentevoordeel bij groeninvesteringen 
 
Ons Collectief heeft via de overkoepelende organisatie SCAN/BoerenNatuur.nl een groenverklaring 
aangevraagd bij de rijksoverheid, RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze groenverklaring kan 
door individuele agrarische ondernemers worden benut om bij banken met een groenfonds in aanmerking 
te komen voor een lagere rente bij groeninvesteringen.   
Nog dit jaar verschijnt er extra Nieuwsbrief voor de deelnemers van het agrarisch natuurbeheer om hen 
hierover te  informeren. Zij kunnen dan contact opnemen met hun bank met de vraag of zij een groenfonds 
hebben en zo ja, welke condities aan genoemd rentevoordeel verbonden zijn. 

http://www.anbbrabant.nl/
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Verenigingszaken 
 
In de vorige Nieuwsbrief van maart 2016, Nieuwsbrief 2, hebben wij u 
geïnformeerd over de vertegenwoordiging van leden van de coöperatie in de 
Ledenraad. Zie de Nieuwsbrief op onze website.  
Het Collectief heeft een Ledenraad van 21 leden. De Ledenraad is nagenoeg 
compleet, er volgt nog één lid uit het gebied van ANV Altena-Biesbosch. 
Op 30 maart 2016 was de eerste Ledenraadsvergadering. Die bijeenkomst was 
vooral gericht op een kennismaking en het uitwisselen van informatie.  
Op 30 november is de tweede Ledenraadsvergadering en dan zal de Ledenraad 
haar rol in de coöperatie verder vorm geven.  
  

Contracten met de ANV’s (Agrarische Natuurverenigingen) 
 
Zoals eerder aangegeven spelen de zes ANV’s en hun gebiedscoördinatoren in ons Collectief een 
belangrijke rol in het agrarisch natuurbeheer. In het kader van het kwaliteitssysteem van het Collectief is 
het van belang dat de rol van de ANV’s en hun gebiedscoördinatoren in het gehele systeem contractueel 
worden vastgelegd. Het ondertekenen van de contracten  tussen Collectief en ANV heeft nog niet 
plaatsgevonden, maar dat zal op korte termijn worden uitgevoerd.    
 

Nieuwsbrief voor agrariërs van waterschap Brabantse Delta. 
 

Het waterschap Brabantse Delta start met een nieuwsbrief voor agrariërs.  Als u agrariër bent en actief in 
het werkgebied van waterschap Brabantse Delta, of als u om een andere reden graag op de hoogte blijft 
van het waterschapsnieuws voor de agrarische sector, dan kunt u zich via onderstaande link aanmelden 
voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief voor agrariërs verschijnt twee keer per jaar. Aanmelden via: 
http://www.brabantsedelta.nl/algemeen/actueel/aanmelden-nieuwsbrief-agrariers.html 
  
BoerenNatuur.nl 
 
Ons Collectief is aangesloten bij BoerenNatuur.nl, de landelijke vereniging van 40 agrarische collectieven. 
Bij deze collectieven zijn circa 8.000 agrariërs aangesloten die samen circa 80.000 ha agrarisch 
natuurbeheer uitvoeren. Deze ondernemers maken een bewuste keuze voor landbouw met integratie van 
landschaps-, natuur- en waterbeheer in hun bedrijfsvoering.   
 
De gebiedscoördinatoren 
 
Toch nuttig om ook in deze Nieuwsbrief  het overzicht van de gebiedscoördinatoren van ons werkgebied op 
te nemen.  
 

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 
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