Nieuwsbrief Agrarische Natuurvereniging Noorderpark i.o
Geachte heer/mevrouw,
Deze nieuwsbrief is opgesteld om de deelnemers aan de huiskamerbijeenkomsten op de hoogte te houden
van de ontwikkelingen m.b.t. de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark i.o. en de ontwikkelingen op
het gebied van agrarisch natuurbeheer en de subsidiemogelijkheden. De volgende zaken komen aan de
orde:
1. Stand van zaken ten aanzien van de oprichting van Agrarische Natuurvereniging Het Noorderpark
2. Openstelling van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN)
3. Weidevogelbeheer
4. Deelname aan de SAN per 2006 of éénmalig provinciaal gesubsidieerd weidevogelbeheer
5. Begrenzing De Bilt Zuid
6. Subsidieregeling Natuurbeheer 2000 (SN)
Ad 1 Stand van zaken ten aanzien van de oprichting van Agrarische Natuurvereniging Het
Noorderpark
De voorlichtingsavond en huiskamerbijeenkomsten waren goed bezocht en ondanks de slechte berichten
over de SAN lieten de deelnemers blijken dat er voldoende draagvlak is om een agrarische
natuurvereniging in het Noorderpark op te richten. We willen dan ook graag doorgaan met de verdere
oprichting. Dit betekent onder andere statuten opstellen, inschrijven bij de kamer van koophandel,
vereniging oprichten en vastleggen bij notaris, huishoudelijk reglement opstellen enz.
Ad 2 Openstelling van de SAN
Het is lang onduidelijk geweest of de SAN wel opengesteld zou worden voor de aanvraagperiode 2006. Na
overleg in de 2de Kamer heeft Minister Veerman alsnog € 29 miljoen vrij gemaakt voor nieuwe aanvragen.
De SAN wordt voor aanvraagperiode 2006 echter niet opengesteld voor “Algemeen Weidevogelbeheer”.
Voor het Noorderpark betekent dit dat de weidevogelpakketten 18 en 19 niet kunnen worden
aangevraagd. De pakketten die wel in het Noorderpark kunnen worden aangevraagd zijn:
 Botanisch pakketten
Voor het Noorderpark betekent dit randenbeheer (langs grasland en akkers) en wel de pakketten 7,8,
9, 23 en 30. Hiervoor is een quotum van 10 ha beschikbaar.
 Landschapspaketten
Hier is geen quotum aan gebonden.
Ad 3 Weidevogelbeheer
Tijdens de huiskamerbijeenkomsten hebben een aantal deelnemers laten weten dat ze geïnteresseerd zijn
om deel te nemen aan weidevogelbeheer. Onder ad 2 staat vermeld dat er voor 2006 geen openstelling zal
zijn van de weidevogelpakketten in het Noorderpark via de SAN.
In een overleg tussen Agrarische Natuurvereniging Noorderpark i.o. en gedeputeerde van de provincie
Utrecht Dhr. Lokker bleek, dat de provincie eventueel bereid is om het weidevogelbeheer in 2006
éénmalig te subsidiëren. Om een aanvraag in te kunnen dien bij de Provincie is het dan wel van belang om
de volgende zaken goed in beeld te brengen:
1. Om hoeveel deelnemers gaat het?
2. Om hoeveel hectaren gaat het, en voldoen die aan de voorwaarden zoals die geschetst zijn in de SAN‐
regeling?
3. Waar liggen de hectaren? De gebieden moeten op kaart door de deelnemers worden ingetekend.
Wanneer er subsidie door de Provincie wordt toegekend zal dit in februari/maart 2006 zijn, zodat de
deelnemers in het voorjaar aan de slag kunnen. In een gesprek met de Provincie is al wel duidelijk
geworden dat de subsidie niet alleen voor nestbescherming ingezet kan worden. Er zal tevens aan
mozaïkbeheer gedaan moeten worden, zoals beschreven staat in de SAN‐regeling. Dit betekent dat men
naast nestbescherming ook bijv. aan botanisch randenbeheer en uitgesteld maaibeheer zal moeten doen.
Voor het Noorderpark is een quotum van 50 ha beschikbaar voor algemeen (licht) weidevogelbeheer. Het
bedrag dat de provincie Utrecht beschikbaar zal stellen is nog niet bekend. Het is ook nog niet bekend of
er met dezelfde beheersbijdragen/ha gerekend mag worden als bij de SAN.
Voor de deelnemers aan weidevogelbeheer zal in januari een aanvraag bij de provincie Utrecht worden
ingediend.

Ad 4 Deelname aan de SAN per 2006 of éénmalig provinciaal gesubsidieerd weidevogelbeheer.
Als men geïnteresseerd is in deelname aan botanisch randenbeheer en/of landschapsbeheer via de SAN, of
aan éénmalig gesubsidieerd weidevogelbeheer door de Provincie kan men dit kenbaar maken via de
antwoordstrook. We hebben een aantal avonden in januari 2006 gepland waarop geïnteresseerden dan
kunnen aangeven waar ze welk beheer willen gaan uitvoeren. Als u weet wat u wilt, dan kunt u uw
voorstellen thuis al op een overzichtskaart in concept aangeven en dan meenemen naar de
huiskamerbijeenkomst. We kunnen dan het aanvraagformulier SAN 2006 definitief invullen en voorzien
van het nodige kaartmateriaal. Dit aanvraagformulier moet namelijk vóór 31 januari 2006 bij Dienst
Regelingen in Roermond binnen zijn.
We hebben hiervoor de volgende avonden gereserveerd:
10 januari 2006 bij E.W. van Voorst, Prinsenlaan 80 te Groenekan
11 januari 2006 bij H. van de Broek, Doctor Welfferweg 23 te Westbroek
12 januari 2006 bij J. Lam, Korssesteeg 1 te Westbroek
Op het antwoordformulier kunt u aangeven op welke avonden u in principe aanwezig kunt zijn.
Antwoordformulier opsturen vóór 31 december 2005 naar Dhr. Lam, V/d Broek of Spelt (adressen zie
antwoordformulier).
Zij laten u begin januari weten op welke avond u bent ingedeeld.
Ad 5 Begrenzing De Bilt Zuid
Het gebied De Bilt Zuid valt momenteel onder de begrenzing van het beheersgebied Kromme Rijn. Dit
betekent dat deelnemers daar afhankelijk zijn van de quota van het Kromme Rijngebied voor wat betreft
weidevogelbeheer en botanisch beheer. Tijdens een huiskamerbijeenkomst in dit gebied, in november jl.
kwam naar voren dat dit niet zo’n gelukkige keuze is. Het Noorderpark valt voor het grootste gedeelte
onder de gemeente De Bilt en De Bilt Zuid zou zich daar ook graag bij aansluiten. Deze wens zal bij de
Provincie worden ingebracht.
Ad 6 Subsidieregeling Natuurbeheer 2000 (SN)
Eén van de huiskamerbijeenkomsten was geheel gewijd aan de SN. Mochten hier nog vragen over zijn of
heeft u belangstelling om deel te nemen aan de SN‐regeling, dan kunt u contact opnemen met H. Pasman,
tel: 030‐2205534 of mailen naar pasman@landschapsbeheerutrecht.nl.
Tot slot wensen we u fijne feestdagen toe en tot ziens in januari.
Met vriendelijke groet,
T. Spelt, H. v/d Broek, J. Lam, E. van Voorst, D. van Beek en H. Pasman

Antwoordformulier aanmelding Huiskamerbijeenkomst
Noorderpark voor het invullen van SANformulieren.
Opsturen vóór 31 december 2005.
Naam: …………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………...
Woonplaats:……………………………………………………….......
Tel:……………………………………………………………………….
Interesse in:


Randenbeheer



Weidevogelbeheer



Landschapsbeheer

Welke avond kunt u aanwezig zijn:


10 januari 2006 om 20.00 uur



11 januari 2006 om 20.00 uur



12 januari 2006 om 20.00 uur

De antwoordstrook kan opgestuurd worden naar:
J. Lam
Korssesteeg 1
3615 AS WESTBROEK
H. v/d Broek
Dr. Welfferweg 23
3615 AK WESTBROEK
T. Spelt
Groenekanseweg 151
3737 AD GROENEKAN
Zij laten u begin januari weten op welke avond u bent ingedeeld.

