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Nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 6 januari jl.
Agrarisch Collectief Waadrâne kan terugzien op een geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst. Voorzitter
Hans Kroodsma kon ongeveer 50 personen welkom heten op deze eerste nieuwjaarsbijeenkomst
van Collectief Waadrâne. Voor deze bijeenkomst waren de deelnemers aan het Agrarisch Natuuren Landschapsbeheer (ANLb) binnen Collectief Waadrâne uitgenodigd bij Veenma Mechanisatie te
Dokkum. De aanwezigen werden geïnformeerd over de resultaten van het afgelopen beheerjaar
en de plannen voor de toekomst. Het bedrijf vliegend.nl heeft informatie gegeven over de
mogelijkheden van drones bij weide- en akkervogelmonitoring en de film ‘Het wonder van
Marken’ kon worden bekeken. De bijeenkomst werd afgesloten met een wintersoepbuffet.

Wandbord voor deelnemers ANLb
Alle deelnemers van het ANLb bij Collectief Waadrâne krijgen een wandbord. Met dit wandbord kunnen deelnemers laten zien dat zij actief meedoen aan agrarisch natuurbeheer. We hopen dat dit wandbord een mooi
plekje krijgt aan de muur of op de ‘hikke’ van een beheerperceel.
Aanwezige deelnemers op de nieuwjaarsbijeenkomst hebben dit wandbord inmiddels gekregen, de overige deelnemers krijgen het wandbord
binnenkort uitgereikt. (de foto’s op de bordjes zijn gemaakt door Baukje Wijma uit Engwierum)

Ruige Mest
Op klei- en veengrond mag u vanaf 1 februari tot 16 september weer vaste mest uitgereden
worden op grasland. Beheerders kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding voor het
uitrijden van ruige mest, mits zij dit tijdig melden bij Collectief Waadrâne. De toeslag ruige mest
kan worden aangevraagd op percelen waarop de volgende pakketten zijn aangevraagd:
*Pakket 1 Grasland met rustperiode (alle rustperioden)
*Pakket 5 Kruidenrijk grasland (alle rustperioden)
*Pakket 6 Extensief beweid grasland
*Pakket 8 Hoog waterpeil
Beheerders met bovenstaande beheerpakketten hebben inmiddels een
meldingsformulier en informatie ontvangen over de te volgen procedure.
Indien u deze informatie niet heeft ontvangen kunt u dit doorgeven via
collectiefwaadrane@hotmail.com.

Groenverklaring
Collectief Waadrâne is in het bezit van een groenverklaring. Deze groenverklaring is voor alle
leden van het collectief te gebruiken en geeft toegang tot de mogelijkheid van groenfinanciering
(=rentekorting) bij de Rabobank. Indien u belangstelling heeft voor groenfinanciering kunt u via
collectiefwaadrane@hotmail.com een groenverklaring aanvragen. (Als u bankiert bij een andere
bank verzoeken wij u contact op te nemen met uw bank om navraag te doen over de werkwijze
binnen uw bank) Daarna kunt u bij uw Rabobank informeren naar de mogelijkheden van
(groen)financiering. Dit kan zijn bij een nieuwe financiering of een herfinanciering van een
bestaande lening.

Noteer alvast:
Maandag 13 maart a.s. Algemene Ledenvergadering van Agrarisch Collectief Waadrâne in
Dorpshuis De Nije Pôle te Raard. (uitnodiging volgt)
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Perceelsregistratie
Afgelopen beheerjaar hebben we bij een groot aantal beheerders de oppervlakte van percelen
moeten aanpassen. De reden hiervoor was dat de intekening van het perceel in ons SCANsysteem niet overeen kwam met de intekening in uw perceelsregistratie bij RVO. In de meeste
gevallen ging het om een minimale aanpassing, maar dit heeft wel gevolgen voor de uitbetaling
van de beheervergoeding.
Graag willen we voorkomen dat er dit jaar weer verschillen ontstaan in de intekening en dit is ook
heel goed mogelijk. In de perceelsregistratie bij RVO is het nl. mogelijk om percelen over te
nemen uit de kaartlaag ‘regelingspercelen ANLb’. De intekening van het beheerde perceel wordt
dan 1 op 1 overgenomen uit het SCAN-systeem. Binnenkort informeren wij u hoe u dit moet
doen.

Uitbetalingen beheer 2016
De afhandeling van de verantwoording over het uitgevoerde beheer in
2016 door RVO neemt meer tijd in beslag dan was verwacht. Hierdoor
hebben, op aandringen van BoerenNatuur.nl, de provincies besloten om
alvast een voorschot uit te keren. RVO doet haar uiterste best om de
definitieve uitbetaling zo snel mogelijk te realiseren, maar dat kan in
complexe gevallen tot begin mei duren.
Zodra het voorschot van Provinsje Fryslân binnen is zal zo spoedig
mogelijk een voorschot (50%) aan u worden doorbetaald. De verwachting
is dat aanvullende deel spoedig volgt.

Erfscan
LTO Noord, AJF en NMV hebben samen met Wetterskip Fryslân en Provinsje Fryslân het project
‘schoon erf, schoon water’ opgezet. Deze organisaties hebben hun leden in een brief hierover
geïnformeerd. Deelname aan het project is niet allen voorbehouden voor leden van betreffende
organisaties. Dus heeft u niet een brief ontvangen maar toch belangstelling voor dit project of wilt
u meer informatie dan verwijzen wij u naar de website van het project:

www.schoonerfschoonwater.frl
Realiseren Nat Biotoop

Een van de eisen is het Natuurbeheerplan van Provinsje Fryslân is dat er meer nat biotoop wordt
gerealiseerd om de weidevogelstand te bevorderen. Na veel papierwerk en overleg met Provincie
Fryslân en Wetterskip Fryslân zijn er nu 11 nieuwe plannen gerealiseerd voor toepassing van
pakket Hoog Waterpeil in het beheerseizoen 2017. Daarnaast zijn er nog 3 nieuwe (greppel)plasdrassen aangelegd en 1 plas-dras is verbeterd. We zijn dus op de goede weg.

Subsidie voor aanschaf plas-draspomp
Voor beheerders die geen plas-pomp hebben (aangevraagd) voor hun plas-dras of hoog waterpeil
is er misschien de mogelijkheid om in een nieuwe subsidieopenstelling inrichtingskosten aan te
vragen bij Provincie Fryslân. Deze subsidie is nl. ook aan te vragen voor een plas-draspomp in
verband met de kwaliteitsverbetering van de plasdras. Via ons e-mailadres
collectiefwaadrane@hotmail.com kunt u aangeven of u hier belangstelling voor heeft.

