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Niet goed leesbaar? Bekijk deze email dan in uw browser.

nieuwsbrief - juli 2022

Stikstof problematiek Nederland
Vrijdag 10 juni jl. heeft collectief Súdwestkust een symposium georganiseerd in
het kader van “Werken aan een waardevol landschap” met de blik vooral naar
de toekomst toe. Die 10 juni is een dag om niet weer te vergeten en niet alleen
om het symposium, maar vooral door de kaarten die de ene minister die dag
naar buiten bracht. De andere minister beloofde perspectief, maar kwam er niet
mee. Als collectief Súdwestkust keuren we bovengenoemde aanpak af. Het
brengt veel onrust en onzekerheden met zich mee voor het collectief, maar
vooral voor onze leden, de boeren. De afgelopen weken hebben we in
gesprekken met de gedeputeerde (provincie Fryslân) en wethouders
(gemeente Súdwest Fryslân) onze zorgen kenbaar gemaakt. Zowel de
provincie als de gemeente geven aan er ook niet content mee te zijn en pleiten
voor een andere aanpak. De provincie geeft onder andere aan dat ze de
minister verzoeken om de Aldegeaster Brekken en de Fluessen e.o. niet meer
als stikstof gevoelig aan te merken. Omwille van de vele onduidelijkheden die
er op dit moment nog zijn lijkt het ons niet zinvol om verder op details in te gaan
omdat het nog vaak en veel zal veranderen.
Het bestuur Collectief Sudwestkust.
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ANLb 2023
Het nieuwe ANLb start op 1 januari 2023. Met het
nieuwe ANLb staan er een aantal wijzigingen op
stapel. Het Collectief Súdwestkust heeft hiervoor
een pagina op de website ingericht, waar actuele
informatie wordt bijgehouden. Check deze pagina
regelmatig, zodat je op de hoogte blijft van de
ontwikkelingen.

Informatiebijeenkomsten over het
Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB)
en Nationaal Strategisch Plan (NSP
Wat betekent het nieuwe GLB voor u als Friese boer?
Het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid
(GLB) is in aantocht.
Het nieuwe beleid biedt kansen en mogelijkheden voor u om bij te dragen aan
de verduurzaming van de landbouw, de natuur en het milieu. Tegelijkertijd
kunnen de veranderingen in vergroeningsvoorwaarden en de komst van de
eco-regeling gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering. De provincie wil je
graag informeren over de nieuwe mogelijkheden en in gesprek over hoe je
tegen de nieuwe ontwikkelingen aankijkt. De provincie Fryslân organiseert twee
informatiebijeenkomsten in Fryslân op 12 en 14 juni 2022. Klik hier voor het
programma en het aanmelden. Let op: aanmelden kan tot uiterlijk zondag 10
juli.

Studiegroepen natuurinclusieve landbouw
Living Lab Fryslân en de 7 agrarische collectieven in Fryslân gaan dit najaar
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gezamenlijk 5 studiegroepen opzetten. Wil je van collega-agrariërs en experts
leren over onderwerpen als kruidenrijk grasland, bodembeheer, optimaliseren
van de bedrijfskringloop of de economische aspecten van natuurinclusieve
landbouw (NIL)? Lees dan verder op onze site en meld je aan.

Terugblik Symposium Werken aan een Waardevol Landschap
Op vrijdag 10 juni jl. organiseerde het Collectief Súdwestkust het symposium
Werken aan een Waardevol Landschap. Het onderwerp 'de toekomst van ons
landschap' is actueel. Dankzij de sprekers en de vele aanwezigen werd het een
geslaagde dag. Kijk voor het hele verslag op onze site. Hier vind je ook de
presentaties van de sprekers en een aantal foto's.

Geslaagd Weidevogelfestival Workum
Op zaterdag 11 juni jl. was het Weidevogelfestival in het centrum van Workum.
Bezoekers van het festival konden op allerlei manieren kennis maken met de
weidevogels en het agrarisch natuurbeheer. Er waren activiteiten voor jong en
oud. Alle Friese natuurorganisaties werkten mee om een volledig programma te
kunnen aanbieden. Kijk hier voor de fotorapportage van het Weidevogelfestival.
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Deel 11| Kruidenrijk grasland

Filmreeks Boven It Maaiveld - fjildferhalen út Súdwest-Fryslân
In een reeks filmpjes geven we antwoorden op vragen over het agrarische
natuurbeheer gericht op het behoud van de populatie weidevogels. Kijk hier
alle 11 filmpjes.

Rapport Weidevogelboeren 'Loon naar werk'
Samen met de Collectieven It Lege Midden, Noardlike
Fryske Wâlden en de Hogeschool Van Hall Larenstein
is een verkenning uitgevoerd op weidevogelbedrijven.
Het onderzoek richt zich op de arbeidsinspanningen en
bewerkingskosten op dit type bedrijf. Lees hier de
samenvatting of download het volledige rapport.

Opruimen plasdraspompen
Nu het broedseizoen is afgelopen, kan de
plasdraspomp opgeruimd worden. Op onze site lees je
wat je moet doen voor het winterklaar maken van je
plasdraspomp.
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Nieuws over ganzen

Zomerschade ganzen en/of zwanen aanvragen!
Hierbij doen wij de oproep om de zomerschade wel te melden en
tegemoetkoming aan te vragen! Wanneer de schade niet wordt aangevraagd,
wordt er door de provincie van uitgegaan dat er géén schade is en dat er
daarom géén noodzaak en reden is om ontheffingen voor schade-bestrijding af
te gegeven. Voor de zomerschade is éénmalig een melding van alle
bedrijfspercelen nodig waarna de taxateur gedurende het hele seizoen tot aan
de aftaxatie de schade bij zal houden. *De schade moet niet alleen worden
gemeld maar er moet óók een tegemoetkoming worden aangevraagd. Alleen
gemelde schade zonder de aanvraag voor tegemoetkoming, wordt niet in kaart
gebracht door de provincie.

Formulier aan/afwezigheid ganzen
Reminder: denk eraan om het formulier aan/afwezigheid ganzen (in de bijlage
toegevoegd) na de schademelding bij te houden en na aftaxatie te mailen naar
BIJ12/faunazaken!

Kort nieuws
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Nieuw: Gruttoparadijs door Halbe Hettema
Halbe Hettema kreeg hulp van weidevogelliefhebbers
uit ons werkgebied Idzega.
Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel of via de
knnvuitgeverij.

GLB pilot Puntensysteem Eco-regeling
In 2023 gaat het nieuwe GLB in. Onderdeel hiervan is
de invoering van de eco-regelng die ontwikkeld wordt
door het ministerie van LVN en RVO. Lees hier meer
over de eco-regeling.

Boerennatuur
Boerennatuur is de overkoepelde organisatie van de
collectieven in Nederland. Op de site van Boerennatuur
staat actueel nieuws. Tip: kijk zo nu en dan eens op
deze site!

Copyright © 2022 CV Súdwestkust, Alle rechten voorbehouden.
Ons postadres:
CV Súdwestkust
Bovenburen 6
Koudum, Friesland 8723 ED
Netherlands
Add us to your address book

Ons kantooradres:
Merk 1, 8711 CL Workum
Wilt u geen nieuws meer van het Collectief ontvangen?
Dan kunt u zich hier uitschrijven. Mogelijk mist u dan wel belangrijke informatie inzake uw beheer.
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