voor de deelnemers jammer van het geld. Zijn er
problemen, neem dan altijd contact met ons op.
Dan kunnen we kijken naar een oplossing.
Wij werken er hard aan om zo snel mogelijk de
deelnemers te kunnen uitbetalen.

Nieuwsbrief nr. 1 2018
De nieuwsbrief is wat later dan u van ons gewend bent. Buiten was het de afgelopen tijd rustig, maar dat gold niet voor ons.
In deze nieuwsbrief gaan we in op de betaling
van de beheervergoeding, het weidevogel- en
akkerrandenbeheer in 2018 en vragen we ook de
aandacht voor de Gecombineerde Opgave.

Betaling beheervergoeding
Direct de eindbetaling, geen voorschot
RVO heeft in de 2e week van februari de beheervergoeding aan CCHW uitbetaald. Dat is aanzienlijk sneller dan voor het beheerjaar 2016, toen
de definitieve vergoeding pas in mei 2017 op
onze rekening stond. Dit jaar daarom geen voorschot, maar direct de totale afrekening voor
2017.
De betaling door RVO aan CCHW is een totaalbedrag, niet uitgesplitst per deelnemer. Wij krijgen
wel een overzicht per beheereenheid. Dit is iedere afzonderlijke akkerrand of weidevogelperceel,
waarvoor de deelnemer zijn handtekening heeft
gezet. In totaal hadden we in 2017 654 beheereenheden, 42 voor het weidevogelbeheer en 612
voor de akkerranden.
Kortingen
De volgende stap voor ons is om per deelnemer
de vergoeding te bepalen. Daarbij moet rekening
worden gehouden met kortingen. Dat zijn:
kortingen die door RVO worden opgelegd.
Dat kan bijvoorbeeld omdat de oppervlakte
die is opgegeven niet overeenkomt met de
oppervlakte die RVO in zijn administratie
heeft staan.
kortingen door CCHW. Voorbeelden hiervan
zijn te vroeg maaien (zowel bij weidevogelbeheer als akkerranden), het rijden van diepe sporen in een akkerrand of het te vroeg
ruimen van een rand.
Gelukkig waren de kortingen van RVO heel beperkt. Tegen een van de kortingen gaat CCHW
mogelijk nog bezwaar indienen. CCHW zelf heeft
zeker wel een tiental kortingen opgelegd omdat
de beheervoorschriften onvoldoende waren nageleefd. Dat is niet nodig, voor ons extra werk en

Weidevogelbeheer 2018
Uitbreiding met 8 ha
Op 20 december kregen we bericht van de provincie Zuid-Holland dat ons verzoek om het weidevogelbeheer met 8 ha uit te breiden was gehonoreerd. Dit is allemaal ‘zwaar beheer’, d.w.z.
beheer met uitgestelde maaidatum (tot 8 juli) en
1 ha plasdras. Voor het deel dat plasdras moet
worden gezet moesten vervolgens met grote
spoed 2 plasdras installaties worden besteld.
Zo’n installatie bestaat uit een pomp, accu met
regelkast en zonnepanelen. Spoed was geboden,
omdat de plasdras periode op 15 februari begint,
we tegen de feestdagen aanzaten en rekening
moest worden gehouden met levertijden. De
aanschaf van de plasdras installaties is opgenomen in het Ontwikkel- en verbeterplan dat CCHW
vorig jaar heeft opgesteld en waarvoor een subsidieaanvraag is ingediend. Over de subsidie is
nog geen besluit genomen, hierdoor was voorfinanciering van de installaties nodig. In ieder
geval draaiden de pompen op 15 februari, zowel
op het nieuwe perceel als op het perceel waarvoor al in 2016 een plasdras overeenkomst is
afgesloten. Helaas, ondanks alle inspanningen
moesten de pompen vanwege de vorst weer snel
worden verwijderd om vorstvrij te worden opgeslagen.

Akkerrandenbeheer 2018
Uitbreiding met 3 ha
Ook bij de akkerranden kunnen we in 2018 uitbreiden. Deze uitbreiding bedraagt 3 ha. Dat lijkt
niet zoveel, is ook een geringere oppervlakte dan
bij het weidevogelbeheer, maar de oppervlakte

van de afzonderlijke akkerranden is ook veel
geringer dan de oppervlakte van de beheereenheden bij het weidevogelbeheer. Ter vergelijking:
de gemiddelde oppervlakte van een beheereenheid weidevogelbeheer bedroeg in 2017 2,53 ha.
Voor de akkerranden was dit 0,23 ha. Akkerranden zijn voor ons dan ook veel bewerkelijker dan
het weidevogelbeheer. Daar komt nog bij dat een
deel van de akkerranden van jaar tot jaar wisselt
van plek of verandert wat soort rand betreft. Ook
dat moeten we administreren.
Soorten randen
De oppervlakte 1-jarige bloemenranden is in
vergelijking met 2017 vrijwel gelijk gebleven.
Procentueel is er een beperkte afname van de
bloemenranden. De nieuwe graskruidenranden
zijn in oppervlakte ongeveer gehalveerd. Daar
staat tegenover dat de graskruidenranden van 2
jaar of ouder zowel in oppervlakte als verhoudingsgewijs fors zijn toegenomen. Het aandeel
specifieke vogelakkers blijft vrijwel constant.
Oppervlakte en verdeling soorten randen
Soort
20181
2017
ha
%
ha
%
1-jrg bloemenranden
graskruiden
nieuw
graskruiden 2
jaar of ouder
gras

24

16

25

18

10

7

18

13

79

54

64

46

27

19

27

19

vogelranden/akkers
gecombineerde randen
totaal

6

4

6

4

1

0,7

0,2

-
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in 2021 afgerekend op het resultaat en zal het
voortzetten van de akkerrandenregeling daar
mede van afhangen.
Oude graskruidenranden
Graskruidenranden die al jaren op dezelfde plek
liggen vergrassen op den duur behoorlijk. Dan
wordt het tijd op te vernieuwen, wil de vergoeding voor een graskruidenrand in stand blijven.
Blijft de rand gehandhaafd en zitten er weinig
bloemen en kruiden meer in, dan beschouwen we
de rand als een grasrand en passen we de vergoeding aan. Deze zomer zullen Johan Dam en
Aad Klompe steekproefsgewijs een aantal randen
controleren. Heeft u twijfels, dan kunt u ook zelf
contact opnemen. We verwijzen hiervoor ook
naar
het
contract
http://www.cchw.eu/wpcontent/uploads/2017/12/contract-standaard-akker20171112.pdf.

Zaaizaad
Voor het zaaizaad hebben we weer bij verschillende bedrijven offerte gevraagd. Er zijn wat
kleine aanpassingen in het mengsel. De incarnaatklaver is vervallen, in het graskruidenmengsel is o.a. rode klaver toegevoegd en aan het
patrijzenmengsel o.a. zomertarwe. De mengsels
publiceren we op de website.
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Vogels
Het is jammer dat de vogelakkers en –randen
niet wat meer toenemen. Betere leefomstandigheden voor akkervogels in de vorm van voedsel
en beschutting vormen een belangrijke doelstelling van het agrarisch natuurbeheer.
Ook gecombineerde
randen,
bijvoorbeeld
een
grasrand langs
de sloot met
daarnaast een
bloemenrand
of vogelrand,
zijn goede maatregelen. Uiteindelijk worden we

Gecombineerde opgave
Voor 15 mei moet de Gecombineerde Opgave
(GO) bij RVO worden ingediend, een klus waar
niemand echt op zit te wachten. Vaak is mei een
drukke periode, en dan moet de GO ook nog.
Wanneer de GO niet aansluit bij het akkerranden- of weidevogelbeheer krijgen wij foutmeldingen. Maar ook wij moeten op 15 mei hebben
getand. Wij hebben dan heel weinig tijd om, vaak
in overleg met de deelnemer, fouten op te lossen.
Vanaf 1 maart kunt u al beginnen met de GO.
http://rvo.m11.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?e
ncId=JCytVmGKxLykSzu&actId=31329092&command=openht

Het is verstandig om niet tot het laatste moment te wachten.
ml.

