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

nieuwsbrief - december 2022

Broedresultaten in de Súdwestkust

Het broedseizoen 2022 kenmerkt zich door

weersextremen en predatiedruk. Ook afgelopen

seizoen hebben onze leden, nazorgers en TBO's

een mooie samenwerking laten zien. Samen

werken we aan het ideale broedbiotoop voor de

weidevogels. In een aantal mozaïeken is het

gelukt om voor de grutto een BTS (Bruto

Territoriaal Succes) te halen van boven de 70%.

Lees het hele verslag op onze website.

Bijeenkomst GLB-NSP in Fryslân
De Provincie Fryslân organiseert nog twee

bijeenkomsten over het nieuwe

Gemeenschappelijke Landbouwbeleid:

- 14 december in Sneek

- 15 december in Drachten

Aanmelden voor deze bijeenkomsten kan via dit

digitale formulier. Lukt het niet via het formulier,

stuur dan een mail naar j.j.schaper@fryslan.frl

lees hier alle ontwikkelingen over de implementatie ANLb 2023



Vaststellen Ontwerp Natuurbeheerplan Fryslân 2024

Het ontwerp Natuurbeheerplan zal eind maart/begin april 2023 aan de

Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân worden voorgelegd. Nadat zij

deze hebben vastgesteld ligt het ontwerp 6 weken ter inzage en kunnen

belanghebbenden een zienswijze indienen. Over de voortgang en de

mogelijkheden voor het indienen van een zienswijzen zullen wij je op de hoogte

houden. Het Ontwerp Natuurbeheerplan kan je via deze link inzien. En wil je

reageren, gebruik dan dit formulier.

Grote opkomst bij GLB bijeenkomst Collectief SWK
Donderdag 10 november jl. heeft collectief Súdwestkust samen met RvO een

bijeenkomst georganiseerd over het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw

Beleid (GLB) en het nieuwe ANLb 2023..

Nadieh Meijer van RvO heeft ons bijgepraat over hetgeen wat er op ons af

komt. Hierbij vlogen vele termen door een volle zaal: GLB, NSP,

Conditionaliteit, eco-regelingen, GLMC, RBE, basispremie, Nationaal

Strategisch Plan, ANLb, bufferstroken, BGT, KRW, etc. etc.

De belangstelling onder onze leden was groot. Een enkeling wist al enigszins

wat eraan zit te komen in 2023, maar de meesten werden toch enigszins

verrast door de veelheid van regelingen. Het zal voor de meesten nog een



behoorlijke puzzel worden volgend jaar.

Optimalisatie kruidenrijk grasland

Wil je de kwaliteit van het kruidenrijk grasland

verbeteren? Lees dan het het artikel op onze website

hoe je dit kan doen.

Ronny Cuperus projectleider bij SWK

Wegens uitbreiding van werkzaamheden en

wisselingen van taken, gaat onze gebiedscoördinator

Ronny Cuperus als projectleider per 1 februari 2023

voor het Collectief SWK aan de slag.

POP3 Investering voor landbouw en

veenweidegebieden

Subsidie voor eigenaren van landbouwgrond die mee

willen helpen aan het ontwikkelen van meer

biodiversiteit en een beter klimaat. Bijvoorbeeld door te

investeren in het verbeteren van de grondwaterstand of

in nieuwe landschapselementen. De einddatum is 30

december 2022. Meer weten? Kijk dan op de website

van RVO.

Reactie Boerennatuur op negatieve ANLb

adviezen

Lees op onze website de reactie van Boerennatuur op

de negatieven adviezen van bedrijfsadviseurs. Ga

vooral in gesprek met het collectief over hoe het ANLb

in de GLB-puzzel past.
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