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anv VIJZ Nieuwsbrief
Vereniging voor divers, duurzaam en dynamisch platteland

Kijk op 
de site

Beste VIJZ-leden
We staan weer voor het moment dat we onze 
contributie innen. Deze contributie maakt 
het mogelijk dat we voor de belangen van 
agrarische natuur kunnen opkomen en dat we 
aan u subsidies en adviezen kunnen geven. Net 
als vorig jaar bedraagt de contributie € 27,50. 
De nota voor de contributie het afgelopen jaar 
vindt u hierbij toegevoegd.

Afgelopen jaar hebben veel tijd gestoken in 
het Gebiedscollectief en de Hoogwatergeul, 
naast ons werk als weidevogel- en ganzen-
beheercoördinatie. Daarnaast hebben we de 
nodige aanleg- en erfprojecten (met subsidie) 
gerealiseerd. 

Dit alles kunt u nakijken op onze site, want 
sinds deze maand zijn we ‘on line’ met een 
fraaie site. Kijk op: www.veluweijsselzoom.nl. 

We hopen in 2014 ons werk te kunnen 
voortzetten. Overigens doen we dit vanuit 
een nieuwe locatie, Deventerstraat 179 te 
Vaassen, waar we wekelijks kantoor houden.

Rest ons om u een goede en gezonde feestdagen 
te wensen en een gelukkig nieuwjaar. Hopenlijk 
treffen we elkaar met onze activiteiten in het 
landschap van de Veluwe en IJsselzoom.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur
 

 

Gebiedscollectief
Op 1 januari 2016 gaat een vernieuwd stelsel 
voor agrarisch natuurbeheer in werking. De 
kern van dit stelsel is een collectieve aanpak 
en inzetten van agrarisch natuurbeheer op de 
meest kansrijke plekken. Doel van dit stelsel 
is een efficiënter en effectiever besteding van 
subsidiegelden. 

Individuele subsidieaanvragen door agrariërs 
zijn straks niet meer mogelijk. De provincie 
verstrekt straks alleen nog maar subsidie 
aan een ‘gecertificeerd agrarisch collectief‘. 
Dat collectief krijgt van de provincie 
richtlijnen, begrenzingen en doelstellingen 
om aan de hand daarvan een een ‘breed 
gedragen gebiedsaanvraag’, een zogenaamde 
gebiedsofferte, voor agrarische natuur op 
te stellen. Het collectief is verantwoordelijk 
voor de concrete uitvoering, de administratie, 
afspraken met alle deelnemers, controle én, 
indien nodig, sanctioneren. Ook regelt zij de 
betalingen.  

Dit betekent een forse uitbreiding van het 
takenpakket van de VIJZ. In feite neemt de 
VIJZ veel taken van Dienst Regelingen, de 
huidige overheidsorganisatie, over. Om ons 
voor te bereiden op deze nieuwe rol is het 
VIJZ-bestuur met een traject gestart. 

Zo zijn we op dit moment in gesprek met 
onze collega agrarische natuurverenigingen 
Randmeerkust (omgeving Elburg en Ooster-
wolde)  en BAO (Nijkerk, Putten) om te komen 
tot samenwerking. De VIJZ ziet goede kansen 
om bijvoorbeeld het vele administratieve werk 
in een samenwerkingsverband (een ‘collectief’) 
op te pakken, zodat deze efficiënt uitgevoerd 
worden. 



Toeslag probleemgebieden
Er zijn meer ontwikkelingen gaande. De 
‘Toeslag probleemgebieden’ vervalt in 2014
De provincie Gelderland heeft geen besluit 
genomen om de probleemgebiedenvergoeding 
voor het beheerjaar 2014 open te stellen. Dat 
betekent dat de toeslag van € 94 per hectare, 
die veel agrariërs als extra vergoeding op hun 
agrarisch natuurbeheer ontvingen, vervalt!
De VIJZ is niet blij met deze overheids-
beslissing. De toeslag is juist bedoeld om 
agrariërs financieel te compenseren omdat 
hun bedrijf gevestigd is in een gebied 
met natuurlijke handicaps. De jaarlijkse 
overstromingen in de uiterwaarden van de 
IJssel is naar onze mening zo’n natuurlijke 
handicap. Zeker, als zo’n overstroming zoals 
afgelopen jaar in de maand juni plaatsvindt. 
Wij zullen dan ook een poging wagen het 
provincie bestuur op andere gedachten te 
brengen. 

Hoogwatergeul Veessen - 
Wapenveld
In 2014 wordt een start gemaakt met de 
aanleg van de hoogwatergeul Veessen 
– Wapenveld. Tegen dit ‘ruimte voor de 
rivier’-project had de VIJZ de volgende drie 
zienswijzes (bezwaarschriften) ingediend:
• Geen werkzaamheden gedurende het 
weidevogelbroedseizoen (april tot half 
juni) in de belangrijkste percelen van het 
weidevogelgebied Wapenveldsebroek; 
• Geen aanleg van een bouwweg door het 
weidevogelgebied; en, 
• Meer en kwalitatief betere compensatie dan 
15 hectare EHS gebied
 
Een betere EHS compensatie hebben we na 
een uitspraak van de Raad van State niet 
kunnen bereiken. Maar met de eerste twee 
zienswijzes heeft de VIJZ wel succes gehad. 
Er wordt geen bouwweg door de weide-
vogelpercelen aangelegd. En gedurende het 
broedseizoen wordt alleen aan de randen van 
het weidevogelgebied gewerkt. 

KRW geulen in uiterwaarden 
van IJssel
Op veel plaatsen in ons werkgebied worden in 
de uiterwaarden zogenaamde kader richtlijn 
water (KRW) geulen door het Waterschap 
VeluweVallei aangelegd. Deze KRW hebben als 
doelstelling de rivier-ecologie te verbeteren. 
Waterplanten en jonge vissen en amfibieën 
krijgen hierdoor meer levenskansen. De 
meeste van die KRW-geulen worden door 
percelen van Staatsbosbeheer aangelegd. De 
KRW-geulen kunnen vaak een meerwaarde 
voor de natuur opleveren.

Echter met het tracé op twee plaatsen was de 
VIJZ het niet eens met het ontwerp van het 
waterschap. In de Dorperwaarden bij Terwolde 
wordt door het tracé onnodig veel agrarische 
grond gebruikt. Op de Wilpse Klei doorsneed 
het ontwerp tracé een aantal oeverwallen 
en glanshaverhooilanden, waardoor veel 
natuur(historische) waarde verloren zou 
gaan. Nog voor de vergunningaanvraag-
procedure heeft de VIJZ, samen met agrariërs 
in deze gebieden, haar bezwaren kenbaar 
gemaakt. Dit is uitgemond in een velddag met 
belanghebbenden, ecologen, Staatsbosbeheer 
en waterschapsmedewerkers. Tijdens deze 
velddag is het gebied bezocht en gedurende 
de tweede helft van de dag is er over de 
ontwerpen en alternatieven gesproken. Voor 
de Wilpse Klei is daarbij al snel gekozen 
voor een door de VIJZ ingediend alternatief 
tracé. Hierbij gaat de KRW-geul de loop van 
een bestaande slenk volgen. Over het tracé 
in de Dorperwaarden is nog geen beslissing 
genomen. Hierover wordt verder gesproken 
tijdens een vervolgsessie.

Lees meer over de VIJZ op:
www.veluweijsselzoom.nl


