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_____________ Het Dagelijks Bestuur van CCHW wil dit jaar graag nog een ledenvergadering houden.
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Een belangrijk agendapunt is de vaststelling van de rekening over 2019. CCHW is een
coöperatie van en voor jullie boeren en daarom is het belangrijk dat jullie ook de rekening vaststellen. Zicht op de mogelijkheid om echt bij elkaar te komen is er niet op
korte termijn. Daarom zal het een digitaal overleg worden. Dit vindt plaats op 17 december 20.00 uur. Per e-mail komt er nog een afzonderlijke uitnodiging, maar reserveer deze datum in de agenda.

Predatiepreventie- en beheerplan
Te weinig boerenlandvogels
De provincie heeft onlangs de collectieven in Zuid-Holland opdracht gegeven om een
predatiepreventie en -beheerplan op te stellen voor de boerenlandvogels. Predatie betekent simpel gezegd dat de ene soort de andere soort als voedsel gebruikt en opeet.
We moeten dus een plan maken met maatregelen om te voorkomen dat er te veel eieren en kuikens vroegtijdig sneuvelen door voedselzoekende vogels en andere dieren.
Dat is een lastige opgave. De boerenlandvogels zijn de afgelopen decennia hard achteruit gegaan. Met het agrarisch natuurbeheer willen we de teruggang in het aantal
boerenlandvogels een halt toeroepen. En dat niet alleen: de aantallen boerenlandvogels moeten toenemen. Predatie is niet de enige oorzaak dat er minder boerenlandvogels zijn. Het leefgebied voor de vogels moet op orde zijn en voldoende voedsel,
broed- en schuilmogelijkheden bieden. Als lid van het collectief kunnen jullie daaraan
een belangrijke bijdrage leveren.

Middernacht eind juli bij plasdras – foto Rietgorscamera
De hele Hoeksche Waard
Het predatieplan dat moet worden opgesteld heeft betrekking op de hele Hoeksche
Waard. Het gaat daarbij niet alleen om het agrarisch gebied, maar ook de natuurgebieden moeten daarbij worden betrokken.
CCHW heeft een opzet gemaakt voor het opstellen van het plan. De kern is een aantal
overlegrondes met verschillende partijen zoals Staatsbosbeheer, weidevogelvrijwilligers van Hoekschewaards Landschap en de Wildbeheereenheid (WBE) Hoeksche
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Waard. We missen hierin nog onze leden. Wie wil vanuit zijn ervaring en gebiedskennis meedenken en meepraten over het predatieplan? Wat tijd betreft:
het gaat om (digitaal) overleg en meelezen met concepten van het plan. Aanmelden
kan via info@cchw.eu.

Contracten 2021
Enkele weken geleden heeft CCHW de contracten voor 2021 toegezonden. Van niet
iedereen hebben we deze contracten, voorzien van een paraaf, of met een voorstel
tot aanpassing, terugontvangen. CCHW moet voor 15 december deze contracten in de
vorm van een zogenaamd ‘beheerplan’ melden bij RVO. Hierbij daarom de dringende
vraag aan jullie, als je nog niet hebt gereageerd, doe dit dan zo spoedig mogelijk en
stuur het contract ondertekend terug naar Peter Lerink peter@cchw.eu.

2022 overgangsjaar agrarisch natuurbeheer
Het huidige agrarisch natuur en landschapsbeheer (ANLb) loopt tot en met december
2021. De contracten die CCHW met de deelnemers heeft afgesloten lopen formeel ook
op deze datum af.
Het ANLb maakt onderdeel uit van Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Het
nieuwe GLB dat in voorbereiding is heeft behoorlijke vertraging opgelopen. De verwachting is dat er niet eerder dan in 2023 een nieuw GLB zal zijn.
Om deze reden hebben het ministerie van LNV samen met de provincies besloten dat
het huidige contract met 1 jaar wordt verlengd. Door deze verlenging treden er geen
veranderingen op in de voorwaarden in de lopende contracten van CCHW met de
deelnemers. Evenmin veranderen de afspraken in het gebiedscontract tussen CCHW
en de provincie. Dat betekent onder andere dat we er in ieder geval moeten zorgen
dat we aan de minimum oppervlaktes uit het gebiedscontract voor het weidevogel- en
het akkerrandenbeheer moeten voldoen.

Pilot Akkerbelt
De verschillende pilots die afgelopen jaar zijn uitgevoerd voor het nieuwe GLB komen
steeds meer in de publiciteit. In de pilot Akkerbelt testen 9 collectieven vergroeningsmaatregelen uit in de akkerbouw. CCHW was
een hiervan en heeft met 5 bedrijven uit de Hoeksche Waard deelgenomen aan deze pilot.
De belangrijkste conclusies:
•
het leveren van effectief maatwerk voor de vergroening vereist een hoge inspanning en brengt risico’s met zich mee. Hier moet een evenredige vergoeding tegenover staan, die een goede afspiegeling vormt van inspanning en risico’s;
•
de vergoedingen in de pilot voor sloot- en taludbeheer zijn onvoldoende, terwijl
een goed beheer een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de
biodiversiteit;
•
de belangrijkste successen zijn onder andere de verbeterde kennis en ervaring
met verschillende vergroeningsmaatregelen en de kennisdeling;
•
de communicatie met het collectief over de verwachtingen en spelregels, en met
de gebiedspartijen en loonwerkers over de voorwaarden en uitvoering van de
maatregelen kan worden verbeterd. De deelnemers aan de pilot zien ook hier mogelijkheden voor het collectief om als gebiedsregisseur de verschillende partijen
bij elkaar te brengen.

