Nieuwsbrief Agrarische Natuurvereniging Landschap Noorderpark e.o

(nummer 2, juli 2006)

Geachte heer/mevrouw,
In september 2007 was het dan eindelijk zover, de
oprichting van de Agrarische natuurverening
Noorderpark e.o. De avond in het dorpshuis in
Westbroek werd bezocht en leverde een aantal
nieuwe leden op. Op de oprichtingsvergadering
werd ook onze visie gepresenteerd. Hierin staat in
hoofdlijnen welke koers willen varen de komende
jaren met de Agrarische Natuurvereniging
Noorderpark.
Misschien heeft u het afgelopen half jaar gedacht,
gebeurd er nog wel iets? Maar achter de schermen wordt gewerkt aan projecten op het gebied van natuur
en landschap, heeft er een cursus slootkantbeheer en waterkwaliteit in maart plaatsgevonden en worden
publieksacties georganiseerd als een excursie door het polderlandschap. Hopelijk zult u het komend jaar
meer van ons horen.
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Cursus slootkantbeheer en waterkwaliteit
Stand van zaken Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer
Subsidie weidevogelbeheer
Contributie
Algemene Ledenvergadering

ad 1 Cursus Slootkantbeheer en Waterkwaliteit
Eind maart is voor leden de cursus Slootkantbeheer en Waterkwaliteit gegeven. De cursus bestond uit een
theoriedag die 23 maart plaatsvond bij de familie Wismeijer/Stelling in De Bilt.
ad 2 Stand van zaken Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer
In december jl. hebben we als agrarische natuurvereniging een huiskamerbijeenkomst bij de familie Lam
georganiseerd met als thema de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer. Deze avond werd druk bezocht.
Dick van Beek (Landschapscoördinator gemeente De Bilt) en Hein Pasman (Landschapsbeheer Utrecht)
gaven uitleg over de regeling en de veranderingen die vanaf 2007 doorgevoerd worden. Eén van de grote
wijzigingen is dat de provincie Utrecht de regie over Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) in
handen krijgt. De regeling heet dan ook van 1 januari 2007 Provinciale Subsidieregeling Agrarisch
Natuurbeheer.
De huiskamerbijeenkomst had tot resultaat dat er 15 aanvragen voor slootkantbeheer ingediend zijn bij
de Dienst Regelingen.
Helaas hebben de aanvragers de beschikking nog niet ontvangen. Het budget dat beschikbaar was gesteld
voldeed niet aan het grote aantal aanvraegn die in de provincie Utrecht werd aangevraagd. Het is nog niet
duidelijk wat er gaat gebeuren met de ingediende aanvragen.
ad 5 Algemene ledenvergadering
Op 25 oktober 2007 zal onze eerste algemene ledenvergadering plaatsvinden. Dus noteer vast in de
agenda! De vergadering zal gehouden worden bij “De Tolboom” in Maartensdijk. Verdere invulling van de
avond volgt.

Ad 4 Eénmalig provinciaal gesubsidieerd
weidevogelbeheer.

.In 2006 heeft de vereniging een eenmalige bijdrage van de provincie gekregen voor de uitvoering van
weidevogelbeheer. Deze subsidie was aangevraagd omdat er dat jaar via de Subsidieregeling Agrarisch
Natuurbeheer geen weidevogelpakketten werden opengesteld. Helaas werden deze pakketten in 200 ook
niet opengesteld. De vereniging heeft kontakt opgenomen met de provincie om te vargen of het ook dit
jaar mogelijk zou zijn om een subsidie via de provincie te verkrijgen. Helaas was dat niet mogelijk. Het is
nu afwachten hoe weidevogelbeheer in nieuwe Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer opgenomen gaat
worden. Dee regeling zal in 2009 ingaan.
ad 6 Groen arangement
Voor de deelnemende agrariërs is er een mogelijkheid voor groenfinanciering. De eerste stap is dat er een
groenverklaring moet worden aangevraagd voor de natuurvereniging door de Rabo Groen Bank.
Voorwaarde daarvoor is dat de vereniging in het bezit is van de subsidiebeschikking. Deze is aan te vragen
bij Dienst Regelingen vestiging Roermond. Zij kunnen aangeven wat hiervoor allemaal voor nodig is. Deze
subsidiebeschikking mag niet ouder zijn dan 6 maanden!
Om een groenverklaring aan te kunnen vragen dient Rabo Groen Bank een kopie van de
subsidiebeschikking te ontvangen inclusief alle bijlagen en een topografische kaart waarop alle
beheerspercelen staan aangegeven.
Na ontvangst van de groenverklaring (kan wel een maand of drie duren, dit moet bij het ministerie
vandaan komen) is het mogelijk groenleningen aan de individuele deelnemers te verstrekken tot
maximaal hun aandeel als genoemd in de groenverklaring. Deze financieringen dienen wel te worden
beoordeeld door de bank.
Met vriendelijke groet,
T. Spelt, H. v/d Broek, J. Lam, E. van Voorst, D.J. Stelling, D. van Beek, G.J. Elbers en H. Pasman

