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INLEIDING
Hierbij presenteren wij met enige trots het eerste jaarplan van de recent opgerichte
Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon. Na vele jaren van planvorming willen we graag het
komende jaar al volop aan de slag met de realisatie van het streefbeeld! Gezien de korte tijd
sinds het opleveren van het streefbeeld voor het Buijtenland van Rhoon in juni van dit jaar, de
oprichting van de coöperatie in juli jl. en de oplevering van dit jaarplan hebben we een beknopt,
maar ambitieus jaarplan opgesteld.
Het jaarplan geldt in eerste instantie als leidraad voor de werkzaamheden die de coöperatie het
komend jaar ontplooit om de doelen op het gebied van natuur, recreatie en landbouw te
realiseren. De coöperatie gaat in 2019 aan de slag met concrete uitvoeringsmaatregelen, maar
ook met het (verder) uitwerken van plannen voor activiteiten in latere jaren. Deels voeren de
leden van de coöperatie de werkzaamheden zelf uit in opdracht van de coöperatie (denk aan het
aanleggen en onderhouden van akkerranden door boeren), deels zal de coöperatie externen
inschakelen om het werk ter hand te nemen (bijvoorbeeld inhuur van expertise). Daarnaast
vormt het jaarplan ook de basis voor de aanvraag van het daarvoor benodigde budget bij de
Provincie Zuid-Holland.
Zoals in het streefbeeld is beschreven werkt de gebiedscoöperatie op basis van een 5-jarenplan.
Het jaarplan is feitelijk de eerste jaarschijf uit dit meerjarenplan. De contouren van het
meerjarenplan 2019-2024 staan er, maar in de uitwerking hebben we voorrang gegeven aan het
afronden van het jaarplan. Het bijbehorende meerjarenperspectief leveren zal op korte termijn
worden toegevoegd.
De gebiedscoöperatie bevindt zich in een opbouwfase, waarbij activiteiten en organisatie nog
niet zijn uitgekristalliseerd. In dit jaarplan is geprobeerd zo goed mogelijk in te schatten welke
onderdelen van het streefbeeld de coöperatie in haar eerste jaar kan gaan uitvoeren. En welke
acties de coöperatie moet ondernemen ter voorbereiding van de maatregelen die na 2019
genomen moeten worden. Hoewel dit jaarplan zorgvuldig is samengesteld, blijft het een
schatting die de komende jaren door de opgedane ervaring accurater kan worden. Via
monitoring en verantwoording houden we vinger aan de pols dat we de goede dingen doen, en
dat we ze goed doen.
We hebben grote ambities, maar zijn tegelijkertijd realistisch over de mogelijkheden om in 2019
resultaten te boeken. Op dit moment zijn alle gronden in het Buijtenland van Rhoon in
(agrarisch) gebruik. Voor 83 hectare geldt dat de coöperatie op korte termijn een plan maakt
voor verpachting in 2019.1 Dat wil niet zeggen dat netto 83 hectare natuur gerealiseerd wordt:
de gronden waarover wij beschikken zijn óók nodig voor agrarische doelen en liggen niet per se
op de juiste plek. Vanaf 2021 komen er daadwerkelijk extra gronden vrij en ontstaat er veel
extra ruimte voor extensivering van bedrijven en nieuwe natuur. Een deel van de inspanningen
in 2019 en 2020 is er op gericht om te zorgen dat we op dat moment startklaar staan om grote
slagen te maken. Dat wil zeggen: plannen klaar, ontwerp gereed en vergunning verleend. En
natuurlijk gaan we vól aan de slag met lerend beheren en met alle natuur- en
recreatiemaatregelen die we al wel kunnen nemen.
In bijlage 1 is een kaart opgenomen van de gronden die per 1 januari 2019, 1 januari 2021 en later door
de provincie aan de gebiedscoöperatie 'Buijtenland van Rhoon' (onder voorwaarden) ter beschikking
kunnen worden gesteld
1
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Alle bedragen die in dit jaarplan zijn opgenomen zijn exclusief BTW. Waarschijnlijk zullen de
genoemde bedragen in de budgetaanvraag van de coöperatie aan de provincie met 21% worden
verhoogd, de provincie kan deze BTW vervolgens aftrekken of compenseren.
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Figuur 1: kaart van het streefbeeld

NATUURMAATREGELEN
We maken onderscheid tussen vaste en flexibele maatregelen. Vaste maatregelen vragen een
investering bij de aanleg en kunnen na aanleg niet meer (makkelijk) verplaatst worden (zoals
een plasdrassloot of een hoogstamboomgaard). Flexibele maatregelen daarentegen vragen een
relatief kleine investering en kunnen makkelijker verplaatst worden (zoals een ruigte of een
kruidenrand).
De vergoedingen zijn in eerste instantie gebaseerd op Europees goedgekeurde SCANvergoedingen. Deze SCAN-vergoedingen zijn daarbij opgebouwd uit drie onderdelen: een
vergoeding voor de pacht, een vergoeding voor de gederfde inkomsten en het saldo (batenkosten) van het uitvoerende beheer. Met name de post ‘vergoeding gederfde inkomsten’ kunnen
we daarbij beschouwen als een overgangsvergoeding omdat bedrijven lange termijn
investeringen hebben gedaan in machines en bewaarcapaciteit die door een veranderende
bedrijfsvoering mogelijk deels onbenut blijven. Op termijn zal deze post echter verdwijnen en
zal de overblijvende vergoeding gebaseerd zijn op de twee andere posten: pacht en
beheerssaldo. In dit beheerssaldo moeten dan echter wel alle kosten (arbeid, machines en
noodzakelijke opslag/bewaring) meegenomen moeten worden. Daar we goed onderbouwde
beheerssaldi echter nog niet hebben wordt voorlopig met SCAN-vergoedingen gewerkt. In
Bijlage 3 worden de vergoedingen voor natuurmaatregelen onderbouwd. Er is steeds uitgegaan
van een pachtprijs van €900,- euro/ha (zie ook het hoofdstuk Inkomsten).

Vaste maatregelen
1 WATERGANGEN
Bij de realisatie van de Rhoonse stort in 2019 wordt het grootste deel van de plasdrassloten en
sloten met flauwe oevers gerealiseerd die in de Zegenpolder moeten komen te liggen. De rest
van de watergangen in het gebied kunnen nog niet, of slechts in kleine delen, worden aangelegd,
omdat die gronden nog niet ter beschikking van de coöperatie staan. Aangezien het financieel
onvoordelig is om de sloten te gefragmenteerd aan te leggen, worden voor 2019 geen verdere
kosten opgenomen voor de aanleg van watergangen. In 2019 gaat de coöperatie contact zoeken
met de overige grondeigenaren om te onderzoeken welke mogelijkheden er na 2019 zijn om de
rest van de watergangen te kunnen aanleggen. Er is een stelpost opgenomen van 50.000 aan
voorbereidingskosten hiervoor (bijvoorbeeld inhuur ingenieursbureau voor ontwerp ligging
sloten).

2 HOOGSTAMBOOMGAARDEN
Naar verwachting worden er in 2019 nog geen hoogstamboomgaarden aangeplant. Dit komt ten
eerste doordat de coöperatie dan nog over een relatief klein aandeel gronden beschikt. Ten
tweede moet de aanplant van hoogstam worden ingepast in de bedrijfsplannen van de agrariërs.
En die gaan we in 2019 opstellen.
Het is echter wel belangrijk om zo snel mogelijk boomgaarden met (struweel)hagen te gaan
realiseren omdat ze voor een grote kwaliteitsverbetering van het gebied zorgen. Bovendien
duurt het nog jaren voor de fruitbomen volwassen zijn. Het is daarom van belang dat in 2019 de

bedrijfsplannen concreter worden, en dus ook helder wordt waar boomgaarden aangeplant
kunnen gaan worden in de komende jaren.

3 HEGGEN EN ELZENHAGEN
Er zullen in 2019 nog geen grote aantallen heggen worden aangeplant, om dezelfde twee
redenen die bij de hoogstamboomgaarden zijn omschreven. Waar er wel kansen liggen, moeten
die natuurlijk gegrepen worden. Daarom is er budget opgenomen voor de aanleg en het
onderhoud van 1 km heg of struweel. Net als bij de boomgaarden geldt hier dat er in 2019 meer
zicht moet komen op de bedrijfsplannen, zodat ook duidelijk wordt waar heggen en struweel
aangelegd kunnen worden (o.a. rond boomgaarden). Overigens wordt er bij de omzoming van
boomgaarden rekening gehouden met de recreatieve beleving.

4 WEIDEVOGELGRASLAND MET PLASDRAS
Bij de realisatie van de Rhoonse stort wordt 6 ha weidevogelgrasland gerealiseerd in 2019. In de
begroting zijn de kosten opgenomen voor de aanschaf van zaaizaad omdat we, vanwege de hoge
natuurambities, duurder inheems zaaizaad willen gebruiken dat past bij de grondslag in dit
gebied. Dit duurdere zaaizaad geeft enigszins hogere aanlegkosten, maar tegelijkertijd wordt
verwacht dat dit eerder tot stabiel botanisch rijk grasland zal leiden dat minder kosten in de
beheerfase met zich mee zal brengen.

5 VERBINDING MET BUITENDIJKSE GRIENDEN
Van de beoogde griendlocaties langs de Schenkeldijk is alleen het noordelijkste perceel (0,3 ha)
in 2019 ter beschikking van de coöperatie. Hier kan dus het komende jaar een griendje worden
aangelegd. Verder moet in 2019 worden uitgezocht wanneer de overige grienden kunnen
worden gerealiseerd. Het vooronderzoek over het opnieuw uitgraven van het wiel kan ook in
2019 plaatsvinden.

6 KRUIDENRIJK GRASLAND
Onder andere op en rond de Leidingenstraat liggen kansen voor het realiseren van kruidenrijk
grasland. In 2019 is er een perceel van 3,5 ha dat na overleg met de leidingenstraat en de
betrokken pachter in kruidenrijk grasland kan worden omgezet. Verder zijn er in het gebied
meerdere weilandpercelen (12,5 ha totaal) die het komende jaar verschraald kunnen gaan
worden (bijvoorbeeld rond de Vlakkenburg).

7 ZUIVEREND RIETMOERAS
Bij de aanleg van de Rhoonse stort wordt zuiverend rietmoeras gerealiseerd. Dit hoeft echter pas
na 2019 te worden onderhouden dus daar zijn geen kosten voor opgenomen in dit jaarplan.

8 BOMENDIJKEN
De bomendijken moeten verschraald worden. Dit gebeurt nu al op kleine schaal (1 ha) en dit
beheer wordt in 2019 doorgezet en uitgebreid (2 ha erbij). Hoewel het vanuit natuuroogpunt
wenselijk is dat in 2019 nog meer bomendijken verschraald gaan worden, is dat in 2019 niet
realistisch aangezien de coöperatie niet over genoeg compensatiegrond beschikt. De coöperatie
gaat in 2019 wel in gesprek met het waterschap over het beheer van de bomendijken. Met het
oog op het dijkenbeheer (verschraling en schaapskudde) gaat de coöperatie in 2019 ook
onderzoeken hoe de dijken pachtvrij gemaakt kunnen worden (daar waar dat nodig is).
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Langs de Schenkeldijk moeten mogelijk populieren gekapt worden. De coöperatie gaat met het
waterschap afstemmen wanneer dat gaat gebeuren, en welke bomen kunnen worden terug
geplant. (Hier zijn geen kosten voor opgenomen in de begroting).

9 FLORARIJKE AKKERS
In 2018 zijn naast de 2,7 ha aan flora-akker in het Zegenpolder-experiment ook reeds twee floraakkers aangelegd in de rest van het gebied met een totaal oppervlakte van 5,1 ha. Het gaat
daarbij om een permanente maatregel omdat de gewenste doelsoorten-populatie tijd nodig
heeft om zich op te bouwen en een heel ander beheer nodig heeft dan op de overige hectares. In
2019 zal ditzelfde areaal als flora-akker worden ingezaaid.

Flexibele maatregelen
10 WINTERVOEDSELAKKERS
Ook bij deze maatregel bouwen we voort op de wintervoedselveldjes die in 2018 reeds zijn
aangelegd. Dit ging om 3,3 ha binnen het Zegenpolder-experiment en 2,4 ha buiten het
experiment. In 2019 wordt er 0,7 ha extra aangelegd.

11 BLOEMRIJKE AKKERRANDEN
In 2018 is naast de 7,6 ha groenbraakstroken binnen het Zegenpolder-experiment reeds 8 ha
bloemrijke akkerrand aangelegd in de rest van het gebied. Deze 8 ha bestond voor het grootste
deel uit een meerjarige graskruidenrand, maar ook deels uit een eenjarige bloemrijke graanrand.
Nog niet alle grondeigenaren in het Buijtenland van Rhoon zijn ook onderdeel van de coöperatie,
en doen voluit mee met de uitvoer van natuurmaatregelen. Een deel van het areaal bloemrijke
akkerrand van afgelopen jaar ligt op een perceel van een eigenaar die niet voluit meedoet.
Wegens de ontstane pachtonzekerheid zal het areaal bloemrijke akkerrand in 2019 helaas
teruggaan van 8 ha naar 6,5 ha.

12 VOGELAKKERS
In 2018 lagen er alleen nog maar vogelakkers in het Zegenpolder-experiment (13 ha). In 2019
zal daar een vogelakker van 4,8 ha in de Molenpolder aan worden toegevoegd.
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Figuur 2: Natuurmaatregelen Buijtenland van Rhoon 2019, en aangepaste agrarische maatregelen. Onder bloeiend gewas vallen: veldboon, blauwmaanzaad, luzerne en
winterkoolzaad.

Tabel 1: Natuurmaatregelen 20192
Nr

Maatregel

Betreft

Ha

Bedrag

Stelpost: voorbereidingskosten
aanleg na 2019. (3-4 km in 2018
gerealiseerd, wordt reeds uit
Rhoonse stort betaald.)
38 m gerealiseerd in 2018 bij
Rhoonse stort. 1 extra km aanleg.
Aanleg €6/m, onderhoud 1,05€/m
Inzaaikosten 6 ha Zegenpolder en
3,5 ha Leidingenstraat.
Inzaaikosten €700/ha
0,3 ha noordelijkste deel. 2100
wilgen op 0,3 ha. Leveren wilgen
stekken €0,90/stuk, planten
€2,90/stuk (ex BTW).
3,5 ha op de Leidingenstraat
inzaaien (€1500/ha). 12,5 ha
schraal grasland beheer
(€1150/ha).
Huidig dijkenbeheer voortzetten (1
ha) en uitbreiding op andere
dijksegmenten (2 ha),
voorbereiden pachtvrij maken
dijken 2020.
2,7 ha Zegenpolder, 5,1 ha buiten
Zegenpolder, doorzetten in 2019.

6,5

€50.000

0
0,5

€0
€7.050

9,5

€6.650

0,3

€7.980

16

€19.625

0
3

€0
€4.131

7,8

€11.730

3,3 ha Zegenpolder, 2,4 buiten
Zegenpolder, 0,7 ha extra aanleg
7,6 ha Zegenpolder, 4,5 ha
kruidenrijke grasrand en 2 ha
kruidenrijke graanrand buiten
Zegenpolder
13 ha Zegenpolder, 4,8 ha nieuwe
aanleg

6,4

€7.843

14,1

€16.445

17,8

€9.274

69,4 ha
(30% van
228 ha)

€140.728

Vaste maatregelen
1

Watergangen (plasdras
en flauwe oevers)

2
3

Hoogstamboomgaarden
Heggen en elzenhagen

4

Weidevogelgraslanden
met plasdras

5

Verbinding met
buitendijkse grienden

6

Kruidenrijk grasland

7
8

Zuiverend rietmoeras
Bomendijken

9

Florarijke akkers

Flexibele maatregelen
10

Wintervoedselakkers

11

Bloemrijke akkerranden

12

Vogelakker

TOTAAL
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Voor de natuurmaatregelen in de Zegenpolder zijn wel de hectares opgenomen maar niet de kosten.

RECREATIEMAATREGELEN
We maken onderscheid tussen fysieke en niet-fysieke maatregelen.

Fysieke maatregelen
1 TRANSFERIUM EN BEZOEKERSCENTRUM
De gemeente Albrandswaard sluit eind 2018 een bestuursovereenkomst met de provincie over
de ontwikkeling van het ‘Binnenland van Rhoon’, de beoogde locatie voor het
bezoekerstransferium. De gebiedscoöperatie zoekt afstemming met de gemeente over de
verdere planvorming, zodat die optimaal aansluit bij de ontwikkelingen in het Buijtenland.

2 VLAKKENBURG TIJDELIJK BEZOEKERSCENTRUM
Omdat het naar verwachting sowieso nog jaren gaat duren voor dit bezoekerscentrum
gerealiseerd kan worden, gaat in 2019 onderzocht worden welke mogelijkheden er zijn om de
Vlakkenburg in te richten als tijdelijk multifunctioneel bezoekerscentrum (projectvoorstel volgt
mogelijk). Er is een stelpost opgenomen van 10.000 euro om de mogelijkheden te laten
onderzoeken (bijv. bouwkundig onderzoek, mogelijke ontwerpen e.d.).

3 HERBOUW HET HERT
De herbouw van de molen Het Hert bij bovengenoemd bezoekerscentrum kan om dezelfde
reden niet plaatsvinden in 2019. Wel gaat in 2019 het vooronderzoek naar deze molen
plaatsvinden, waarbij onder andere wordt uitgezocht hoe de oorspronkelijk molen eruitzag en
er een voorstel wordt gedaan hoe de molen het beste herbouwd kan worden. Wanneer de
herbouw op een later moment wel mogelijk is, kan deze sneller in gang worden gezet als dit
vooronderzoek al gedaan is.

4 HERBOUW WATERWIPMOLEN
In de Zegenpolder gaat een waterwipmolen herbouwd worden. In 2019 start naar verwachting
het vooronderzoek naar deze molen, waarin onder andere wordt onderzocht hoe de
oorspronkelijk waterwipmolen eruitzag, hoe deze molen gefundeerd moet worden en er een
voorstel wordt gedaan hoe de molen herbouwd kan worden. Wanneer dit vooronderzoek geen
onverwachte vertragingen oploopt zou begin 2020 een projectvoorstel kunnen worden
ingediend voor de daadwerkelijke start van de herbouw.

5 ZEGENHOEVE EXPLOITANT ZOEKEN
De monumentale boerderij ‘de Zegenhoeve’ biedt goede kansen als recreatieve trekpleister, die
tevens als een soort toegangspoort tot het Buijtenland van Rhoon kan dienen. In 2019 gaat de
coöperatie een programma van eisen maken en in overleg met de gemeente over de
mogelijkheden, waarna er gezocht zal worden naar een exploitant, die in elk geval een
horecabestemming geeft aan deze plek. (Er zijn hiervoor geen specifieke kosten opgenomen.
Daarvoor dient de algemene post ‘Recreatiemaatregelen: 21 Proceskosten’ ).

6 GRIENDEN EN EENDENKOOI
De eendenkooi van Klein Profijt ligt weliswaar niet binnen de grenzen van het Buijtenland van
Rhoon, maar draagt wel bij aan de recreatieve doelstellingen van het streefbeeld. Omdat de
coöperatie een verhoging van de bezoekersaantallen nastreeft, is het in het belang van de
12

coöperatie als ZHL zich inzet om meer rondleidingen aan te bieden dan nu het geval is. Komend
jaar zal de coöperatie met ZHL plannen maken hoe de recreatieve beleving van de eendenkooi
kan worden vergroot. Vereniging de Carnisse Grienden kan hier ook een rol in spelen.

7 SCHAAPSKUDDE
In 2019 laat de coöperatie vooronderzoek uitvoeren over de mogelijkheden van een
schaapskudde in het gebied. In dit advies wordt beschreven op welke manier een schaapskudde
het beste kan bijdragen aan de natuurdoelstellingen van het streefbeeld. Hieruit moet ook
blijken op welk termijn een schaapskudde reëel is, zodat de coöperatie meer zicht krijgt op het
dijkenbeheer in de komende jaren. (Zie ook ‘Natuurmaatregelen: Bomendijken’).

8 RECREATIEVE ROUTES
Langs de zeedijk komt een extra fietspad te liggen. Het benodigde vooronderzoek zal in 2019
plaatsvinden en daarvoor is een post opgenomen van 25.000 euro (ontwerp en ligging fietspad,
artist impressions, opstellen begroting uitvoer van verschillende opties (asfalt, beton etc.)). Er
zal ook afstemming worden gezocht met het waterschap en de gemeente.
Afgelopen tijd is al gewerkt aan een struinroute door het gebied. Deze rondwandeling gaat in
2019 gerealiseerd worden, en wordt met paaltjes (in de stijl van het Buijtenland van Rhoon)
gemarkeerd. Ook het al bestaande Vossenpad zal gemarkeerd worden.

9 PICKNICKPLEKKEN
De aanleg van recreatieve voorzieningen zoals een picknickplek zijn relatief gemakkelijk en
hebben meteen effect. Daarom gaat de coöperatie in 2019 ongeveer 5 picknickplekken
realiseren in het Buijtenland van Rhoon. Eventueel kunnen deze later nog verplaatst worden. De
picknickplekken bestaan uit een picknickbank en -tafel, een prullenbak en fietsaanbindhek, allen
ontworpen in de stijl van het Buijtenland van Rhoon en van degelijke kwaliteit (‘hufter-proof’).
Het veld waar ‘Skydive Rotterdam’ gebruik van maakt, is mogelijk een geschikte locatie voor een
van de picknickplekken.

10 MAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID
Er zullen aanpassingen moeten plaatsvinden van de huidige infrastructuur om de
verkeersveiligheid te kunnen waarborgen wanneer er meer recreanten naar het gebied komen.
Met name de bomendijken (Essendijk) zijn relatief smal en er wordt momenteel te hard gereden
door automobilisten. Wanneer er meer recreanten (fietsers) naar het gebied komen, leidt dat tot
onveilige situaties. In 2019 gaat de coöperatie hierover in gesprek met het waterschap en de
gemeente. Dit leidt in de navolgende jaren waarschijnlijk tot een projectvoorstel.

11 NATUURSPEELPLAATSEN
We hebben goede hoop dat natuurspeelplaatsen als onderdeel van recreatieve initiatieven
gerealiseerd kunnen worden. Bijvoorbeeld bij ontwikkeling van horeca in de Postlandpolder (bij
de Koedood) of bij de Zegenhoeve, De coöperatie gaat met initiatiefnemers in gesprek om de
mogelijkheden te onderzoeken.

12 OVERNACHTINGSMOGELIJKHEDEN
Overnachtingsmogelijkheden zoals B&B’s, een (natuur)camping of hooiberghutten zijn
doorgaans commerciële activiteiten. Enkele leden van de Coöperatie hebben interesse om deze
13

te ontplooien en wellicht biedt bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Zegenhoeve ook kansen. De
coöperatie gaat initiatieven waar mogelijk en nodig actief ondersteunen.

13 LANDWINKEL
Meerdere leden van de coöperatie verkopen al producten aan huis De coöperatie stimuleert
lokale afzet van producten. Uiteindelijk kan er wellicht een (gezamenlijke) landwinkel komen bij
een bezoekerscentrum.

14 ONDERZOEK VERPLAATSING PARACHUTELANDINGEN
De huidige landingslocaties voor parachutisten is niet ideaal voor het realiseren van het
streefbeeld. In 2019 onderzoekt de coöperatie of er een alternatieve landingsplek ten noorden
van de Essendijk te vinden is.

Niet-fysieke maatregelen
15 BEKENDHEID BUIJTENLAND VAN RHOON
Het Buijtenland van Rhoon moet meer bekendheid krijgen, en in 2019 gaat de coöperatie daar
meteen mee aan de slag. In 2019 wordt een keuze gemaakt voor het te gebruiken
straatmeubilair. Het is belangrijk dat het meubilair, zoals picknickbanken en routebordjes,
kenmerkend zijn voor het Buijtenland van Rhoon en passen bij de uitstraling die de coöperatie
zoekt. Er zijn meerdere bedrijven die al een groot assortiment aan meubilair hebben. De
coöperatie kan in samenwerking met zo’n bedrijf een eigen meubilairlijn ontwikkelen, die
gebaseerd is op een stijl die al bestaat. Op deze manier brengt het ontwerpen geen onnodig hoge
kosten met zich mee.3 Er kunnen een aantal proefmodellen gemaakt worden voordat de
coöperatie een besluit neemt. Het is belangrijk dit op tijd in gang te zetten in 2019, omdat later
dat jaar de picknickplekken en routes al gerealiseerd worden.
Ook gaat de coöperatie in 2019 onderzoeken hoe zij haar communicatie en
informatievoorziening het beste kan afstemmen op de doelgroepen. Hiervoor wordt expertise
ingehuurd. Er wordt een communicatieplan opgesteld voor de komende jaren, en in 2019 zal het
waarschijnlijk relevent zijn om omwonenden en bezoekers te informeren over de
werkzaamheden die plaatsvinden in het Buijtenland van Rhoon.

16 GEBIEDSBEHEERDER
In 2019 zet de Coöperatie een gebiedsbeheerder in. Deze persoon is breed inzetbaar en vervult
taken zoals voorlichting geven aan recreanten en toezien op naleving van de regels. De
gebiedsbeheerder gaat ook het onderhoud van de kweektuin voor akkerflora verzorgen.

17 VERKEERSKUNDIG ONDERZOEK
Afgelopen jaar is er verkeerskundig onderzoek uitgevoerd in het Buijtenland van Rhoon. De
verkeerstellingen vonden echter plaats in december en in maart, toen er bovendien sneeuw lag.
In 2019 laat de coöperatie daarom opnieuw verkeerstellingen uitvoeren die meer representatief
zullen zijn. Eén van de recreatieve doelen is daarnaast dat er in het gebied een substantiële
toename van het aantal bezoekers komt. De huidige bewegwijzering naar het Buijtenland van
In de praktijk brengt het ontwikkelen van zo’n stijl nauwelijks extra kosten met zich mee wanneer dit is
gebaseerd op een al bestaande lijn. Dan zijn de kosten inbegrepen bij de aanschaf van het meubilair. In de
begroting is daarom alleen een stelpost opgenomen voor het maken van proefmodellen.
3
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Rhoon, gebiedsontsluiting en verkeersveiligheid zijn aandachtspunten. In het kader van
verkeersveiligheid zal een onderzoek worden uitgevoerd naar hoe bezoekers naar het
Buijtenland van Rhoon worden geleid.

18 EDUCATIEF PROGRAMMA
De coöperatie zoekt naar (een) initiatiefnemer(s) voor het verzorgen van educatie, er is reeds
belangstelling getoond. Hier komt mogelijk een projectvoorstel uit voort. Er is een bedrag
opgenomen voor het herhalen en uitbreiden van de fotoworkshop voor basisschoolkinderen die
afgelopen jaar heeft plaatsgevonden.

19 OV AANSLUITING
De coöperatie zal eerst focussen op het aanleggen van natuur en recreatieve voorzieningen. De
bereikbaarheid van het gebied wordt relevanter als er meer in het gebied te beleven valt en er
meer bezoekers te trekken zijn. Er zijn voor 2019 dus geen actiepunten op dit onderwerp.

20 FIETSVERHUUR, KANOVERHUUR
De coöperatie gaat de eerste paar jaar mogelijke initiatiefnemers ondersteunen.

21 PROCESKOSTEN
Er is een stelpost opgenomen aan proceskosten voor het mogelijk maken van initiatieven, voor
zover deze kosten niet redelijkerwijs aan de initiatiefnemer zijn toe te rekenen. Deze stelpost is
ook bedoeld voor het ondersteunen van initiatieven van derden die bijdragen aan het realiseren
van de doelen. Hieronder kunnen bijvoorbeeld vallen het wijzigen van een bestemmingsplan of
het laten uitvoeren van vooronderzoek, archeologisch onderzoek, het opstellen van
bedrijfsplannen voor recreatieve ondernemers, het ondersteunen van initiatieven op het gebied
van educatie, theater, workshops, of een polderdag of historische landbouwdag.
Tabel 2: Recreatiemaatregelen 2019
Nr.

Maatregel

Betreft

Bedrag

Fysiek
1

Transferium/
Bezoekerscentrum

Afstemming zoeken met gemeente ivm
beoogde locatie transferium.

€0

2

4

Herbouw Waterwipmolen

5
6
7
8

Zegenhoeve
Grienden en eendenkooi
Schaapskudde
Recreatieve routes

Onderzoeken mogelijkheden Vlakkenburg als
tijdelijk multifunctioneel bezoekerscentrum.
Vooronderzoek laten uitvoeren. Kosten
meegenomen in vooronderzoek
Waterwipmolen.
Vooronderzoek laten uitvoeren, voorbereiding
projectvoorstel
Recreatieve exploitant zoeken

€10.000

3

Vlakkenburg tijdelijk
bezoekerscentrum
Herbouw Het Hert

9

Picknickplekken

Vooronderzoek schaapskudde
1) Vooronderzoek fietspad zeedijk (€25.000)
2) Realiseren rondwandeling /struinroute en
markeren Vossenpad (40 paaltjes €100 en
plaatsingskosten €1000)
5 picknickplekken aanleggen. Prijs inclusief
15

€0
€30.000
€0
€0
€10.000
€30.000

€37.250

10

Maatregelen
verkeersveiligheid

11

Overnachtingsmogelijkhed
en
Natuurspeeltuinen

12
13

Landwinkel (= uiteindelijk
het Hert)
14 Onderzoek landingsplaats
parachutisten
Niet-fysiek

plaatsen per picknickplek is €7450: €5400
picknickset (tafel en bank), €1250 afvalbak,
€800 fietsenaanbindhek.
Coöperatie gaat met waterschap en gemeente
in overleg

€0

Coöperatie ondersteunt mogelijke
initiatiefnemers
Coöperatie ondersteunt mogelijke
initiatiefnemers
Coöperatie ondersteunt mogelijke
initiatiefnemers
Coöperatie onderzoekt alternatieve
landingsplek

€0

1). Ontwikkelen proefmodellen straatmeubilair
(€5000). 2). Opzetten communicatieplan o.a.
op basis van interviews (€10.000), Panelen op
locatie waar gewerkt wordt over plannen en
uitvoering (€4000), Pagina in hah-krant
(€4000), Ontwikkelen kaart met inrichting
gebied (€1500), Flyers (€500). 3). Beheer en
verbeteren website (€25.000)
Gebiedsbeheerder zoeken, 0,5 fte, uitgaande
van schaal 9 provincie CAO.

€50.000

€0
€0
€0

15

Bekendheid Buijtenland
van Rhoon

16

Gebiedsbeheerder

17

Verkeerskundig onderzoek

Herhaling tellingen verkeerskundig onderzoek
en onderzoek toevoerroutes

€25.000

18

Educatief programma

€10.000

19
20

OV aansluiting
Fietsverhuur, kanoverhuur

Fotoworkshops (10 workshops van €1000,voor 10 basisschoolklassen)
Coöperatie wacht initiatieven af

21

Proceskosten

Proceskosten voor het mogelijk maken van
initiatieven in 2019 (zoals onderzoeken), voor
zover redelijkerwijs niet toe te rekenen aan
initiatiefnemers. €10.000,- tegemoetkoming
voor 10 initiatieven.

€100.000

TOTAAL

€50.000

€0
€0

€352.250
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LANDBOUWMAATREGELEN
1 EXPERIMENT AFBOUWEN CHEMISCHE GEWASBESCHERMING AARDAPPELTEELT
In het streefbeeld is afgesproken dat we een in een periode van 5 jaar het gebruik van
insecticiden in de teelt van aardappelen zullen terugbrengen naar nul. In deze periode zal
ervaring moeten worden opgedaan met de toegenomen teeltrisico’s bij het achterwege laten van
deze insecticiden. Daarvoor zal op drie plekken in het gebied een experiment worden gestart
met delen van percelen die geen insecticiden toegediend krijgen. De gewasschade die in het
kader van dit experiment op deze delen wordt opgelopen zal in deze overgangsjaren achteraf
worden vastgesteld en vergoed via een schade-fonds. Dit schadefonds moet dan wel beschikbaar
zijn voor jaren dat deze schade daadwerkelijk optreed.

2 PILOT INSECTICIDE-VRIJE GRAANTEELT
Vanaf komend jaar gaat in de maaivruchten al gestopt worden met de inzet van insecticiden om
op die manier meer insecten en daarmee ook voedsel voor broedende en foeragerende vogels te
creëren. Het achterwege laten van deze gewasbescherming brengt echter wel een verhoogd
teeltrisico met zich mee voor de boeren en in sommige jaren een behoorlijke gewasschade. Deze
mogelijke gewasschade wordt op voorhand vanuit de coöperatie vergoedt. Door het ontbreken
van goede referentiestudies is de vergoeding in het eerste jaar gebaseerd op een
opbrengstreductie van ongeveer de helft van het opbrengstverschil tussen de gangbare en
biologische graanteelt (gangbaar 10 t/ha, biologisch 6 t/ha). De komende jaren zullen we echter
via een vergelijkend experiment de daadwerkelijke opbrengstreductie proberen vast te stellen
en de bijbehorende vergoeding aanpassen. Dit zullen wij doen door op een zeer bescheiden
areaal het graan wel tegen schade-insecten te behandelen en dan de opbrengsten aan het eind
van het seizoen te meten. Tegelijkertijd zal ernaar worden gekeken of o.a. in de raskeuze of door
het landschappelijke ontwerp ook een reductie van gewasschade kan worden bereikt.

3 ONDERSTEUNING ‘ECOLOGISCHE TEELTEN’
Van sommige teelten is bekend dat deze een ecologische meerwaarde hebben ten opzichte van
de traditionele gewassen die in het gebied worden verbouwd. Voorbeelden van deze gewassen
zijn veldbonen en koolzaad. Veel van deze gewassen zijn echter als teelt verdwenen omdat deze
qua saldo of teeltrisico net iets te kort komen ten opzichte van bekende teelten als wintertarwe.
Door deze teelten een stimulering mee te geven kunnen deze teelten wel aantrekkelijk worden.
Voor het komende jaar wordt voorzien dat met name de teelt van veldbonen door enkele
agrariërs zal worden opgepakt. In totaal zou het dan gaan om 10 ha veldbonen.

Tabel 3: Landbouwmaatregelen 2019
Nr

Maatregel

Bedrag

1

Experiment aardappelteelt

€22.500

2

Pilot insecticide-vrije graanteelt

€36.750

3

Stimulering alternatieve ‘ecologische’ teelten (bv
veldbonenteelt)

€5.000

TOTAAL

€64.250

NB. De onderbouwing van de kosten van landbouwmaatregelen staat in Bijlage 4.
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ORGANISATIEKOSTEN
In 2018 start de opbouw van de coöperatie, deze gaat dóór in 2019. Er is geen "blauwdruk"
beschikbaar voor hoe de organisatie eruit moet zien. In deze begroting zijn een aantal aannames
over de noodzakelijke personele bezetting. In de loop van 2019 zal duidelijk worden of deze
bezetting volstaat, of dat aanpassingen nodig zijn.
De organisatie zal vooralsnog bestaan uit een klein stafbureau met een projectleider (2 dagen
per week), een assistent projectleider (idem), een secretarieel-administratieve kracht (3 dagen
per week), een communicatieadviseur (2 dagen per week) en een gebiedsbeheerder (2 dagen
per week in 2019, later wellicht meer). De bedoeling is om uiteindelijk personeel in dienst te
nemen. De eerste periode wordt wellicht met inhuur opgelost, omdat de organisatie dan
flexibeler is. Het opgenomen bedrag is berekend op basis van een inschatting van de provinciale
salarisschaal waarin de desbetreffende functie valt. Bij inhuur zijn de kosten ongeveer 2,5 maal
het desbetreffende uurloon, bij vaste dienst ongeveer twee keer.4 Voor het bestuur is een
vergelijkbare aanname gedaan voor de inzet van de voorzitter (2 dagen per week in 2019) en
drie bestuursleden (4 uur per week in 2019).
Daarnaast zal inhoudelijke deskundigheid (natuur/landbouw/recreatie) en organisatorische
deskundigheid (accountant, rentmeester) worden ingehuurd. Naast inhuur van deskundigen
bestaan organisatiekosten uiteraard ook uit kosten voor huisvesting, faciliteiten, ICT en
dergelijke.

Figuur 3: Organogram gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon

Tabel 4: Organisatiekosten 2019
Nr

Organisatiekosten

Betreft

Bedrag

1

Bestuur: voorzitter,
bestuurders, Raad van
Advies

Beloning inzet voorzitter en overige
bestuurders

€ 157.000

Naast salaris bestaan werkgeverslasten uit sociale premies en verzekeringen, pensioenopbouw,
toeslagen zoals vakantiegeld, reiskostenvergoedingen, ziekte, cursussen e.d. Bij inhuur geldt dat deze
kosten zijn inbegrepen in het inhuurtarief.
4
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2
3

Stafbureau coöperatie
Inhuur organisatie-expertise

Inhuur stafmedewerkers
Accountant (€25.000), rentmeester
(€18.000) en mogelijk incidenteel
juridisch of organisatorisch advies

€ 280.000
€ 43.000

4

Kantoorkosten

Huur Vlakkenburg (gebouw en
grond), gebouwkosten,
vergaderkosten, ICT, bank- en
verzekeringskosten e.d.

€ 43.300

TOTAAL

€ 523.300

Voor onderbouwing van de organisatiekosten, zie Bijlage 5.

MONITORING
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen twee typen monitoring die van belang zijn in het
Buijtenland van Rhoon. In de eerste plaats is er de monitoring die wordt uitgevoerd door een
onafhankelijke partij en richt zich op de realisatie van de doelen. Deze monitoring vindt op vaste,
vooraf vastgestelde momenten plaatst. In de tweede plaats is er een monitoring die plaatsvindt
in nauwe samenwerking met de uitvoering en onderdeel uitmaakt van het lerend beheren. Deze
monitoring is meer divers van aard.
In 2019 zal voor alle onderdelen van de doelrealisatie een volledig onafhankelijke nulmonitoring plaatsvinden, zodat er een duidelijk en eenduidig meetmoment is waarop de
toekomstige ontwikkelingen kunnen worden gestaafd. Alle driejaarlijkse monitoring vindt in
2019 plaats, zodat ze vanaf dat jaar gelijk lopen.
De monitoring in het Buijtenland van Rhoon vindt plaats in goede afstemming met de
monitoring die in de Zegenpolder plaatsvindt. De lessen die daar geleerd zijn kunnen een
belangrijke input vormen voor het monitoren en lerend beheren in de rest van het Buijtenland
van Rhoon.

Tabel 5: Monitoringskosten 2019
Nr.

Lerend beheren

1

Akkervogels

1a
2

Onafh. monitoring

Akkervogels
(nulmonitoring)
Akkerflora

2a

Akkerflora
(nulmonitoring)

Regelmaat

Bedrag

jaarlijks

€15.000

3 jaarlijks

€15.000

jaarlijks

€5.000

3 jaarlijks

€5.000

3

Overige flora

3 jaarlijks

€10.000

4

Insecten

3 jaarlijks

€10.000

5

Bodemkwaliteit

3 jaarlijks

€10.000

jaarlijks

€15.000

3 jaarlijks

€20.000

6
7

Bezoekersaantallen
(nulmonitoring)
Recreatieve vraag en
beleving
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(nulmonitoring)
8

Saldo berekeningen

jaarlijks

TOTAAL

€5.000
€110.000

ONDERZOEK EN BEGELEIDING
Om de ontwikkelingen in het Buijtenland van Rhoon te ondersteunen, is onderzoek en
begeleiding nodig. Zo is er voor de begeleiding expertise nodig op het gebied van natuur,
landbouw en recreatie. Deze expertise wordt door de coöperatie ingehuurd en dient enerzijds
ter ondersteuning van de coöperatie zelf. Daaronder vallen taken zoals het bijwonen van
vergaderingen, opstellen van jaarplannen en meerjarenbegrotingen, communicatie en
afstemming met betrokken partijen, het geven van presentaties, het bijwonen afspraken van de
coöperatie met externe partijen, meedenken bij ontwerp Rhoonse stort etc. Anderzijds is er
expertise nodig ter ondersteuning en begeleiding van de ondernemers en initiatiefnemers in het
gebied (de leden van de coöperatie).5 Hieronder vallen bijvoorbeeld het opstellen van
bedrijfsplannen met de betrokken agrarische bedrijven, het organiseren van veldexcursies en
het begeleiden van agrariërs bij de experimenten met afbouw chemische middelen.

Tabel 6: Kosten begeleiding 2019
Ondersteuning coöperatie
Inzet ingehuurde experts voor: Bijwonen van vergaderingen, opstellen van
jaarplannen en meerjarenbegrotingen, communicatie en afstemming met
betrokken partijen, geven van presentaties, bijwonen afspraken van de
coöperatie met externe partijen etc.

€100.000

Begeleiding leden coöperatie
Natuurbedrijfsplannen betrokken agrarische bedrijven (6 bedrijfsplannen)
Studieclub Natuurinclusieve akkerbouw (6 veldbezoeken en 6
winterbijeenkomsten)
Ondersteuning agrariërs in uitvoer natuurmaatregelen (advies en
begeleiding bij bijv. aanleg en onderhoud hoogstamboomgaarden,
akkerranden, heggen etc.)
Begeleiding agrariërs in experimenten (afbouw van chemische
gewasbestrijding aardappelteelt, afbouw insecticiden graanteelt,
ondersteuning ‘ecologische teelten’)
TOTAAL

€25.000
€25.000
€20.000
€30.000
€200.000

Er is ook gericht onderzoek nodig om de ontwikkelingen in het Buijtenland van Rhoon goed te
kunnen begrijpen en op basis hiervan mogelijk aanpassingen in de inrichting of het beheer toe te
passen zodat tot betere resultaten gekomen kan worden. Voor dit onderzoek zal via
projectvoorstellen geld worden aangevraagd bij de provincie. De verwachting is dat het in totaal
om ongeveer €100.000 aan onderzoeksgeld zal gaan voor 2019. Onderwerpen die waarschijnlijk
aan de orde komen zijn:
5

Voor zover deze kosten niet redelijkerwijs zijn toe te rekenen aan de initiatiefnemers.
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•
•
•
•
•

Broed- en fourageergedrag cruciale doelsoorten
Succesvol akkerflora-beheer (bemesting en vruchtwisseling)
Meten effecten natuurmaatregelen en gewassen op insecten in het gebied
Zoeken combinaties groenbemesters met wintervoedsel
Strokenteelt

INKOMSTEN
De inkomsten van de coöperatie zullen in 2019 voor het overgrote deel bestaan uit pacht. 6 In
deze jaarbegroting is uitgegaan van een reguliere pachtprijs waarin niet gecompenseerd is voor
mogelijke natuurmaatregelen. De compensatie voor natuurmaatregelen gebeurt apart (zie
‘Natuurmaatregelen’). Voor de berekening van de pachtinkomsten is uitgegaan van de kaarten
die de provincie heeft verstrekt waarin zij voorspellen welke percelen in welk jaar ter
beschikking van de coöperatie zullen zijn gesteld (zie bijlage 1). Verder is uitgegaan van een
gemiddelde pachtprijs van €900,- per ha . In 2019 kan de coöperatie pacht vragen voor naar
verwachting 76,5 ha.7 De verwachte inkomsten zijn dan€68.850,-.
Mogelijk moeten bepaalde percelen gedraineerd worden. Hierover gaat de coöperatie in gesprek
met de provincie. In deze begroting is voor drainage vooralsnog geen bedrag opgenomen.
Mochten de kosten voor drainage bij de coöperatie liggen dan zal de coöperatie daarvoor door
middel van een projectvoorstel budget aanvragen bij de provincie.

TOTAALBALANS 2019
In onderstaande tabel zijn de totalen uit de voorgaande tabellen in een overzicht gezet. Wanneer
de inkomsten en uitgaven met elkaar verrekend worden, heeft de coöperatie in 2019 een bedrag
van : €1.421.678,- nodig. Er is een bedrag van €100.000,- opgenomen als onvoorziene kosten.
Vanwege de opstartfase van het Buijtenland van Rhoon kunnen er namelijk allerlei onvoorziene
zaken zijn waar de coöperatie snel op in moeten kunnen springen en die niet kunnen wachten
tot een volgend jaar. De coöperatie zal alleen aanspraak maken op dit budget als dat 1) nodig is
om het streefbeeld te realiseren en 2) niet kan wachten en/of aantoonbaar leidt tot besparingen
in de toekomst (een kans pakken als die zich voordoet). Uiteraard stort te coöperatie ongebruikt
budget terug aan de provincie.

Tabel 7: Totaalbalans 2019
UITGAVEN
Natuurmaatregelen

-€140.728

Recreatiemaatregelen

-€352.250

Mogelijk kan de coöperatie ook op andere manieren aan inkomsten komen (‘adopteer een boom’ etc.),
maar deze inkomsten zijn nog niet zeker en zullen naar verwachting niet substantieel zijn. Daarom zijn ze
niet opgenomen in de begroting.
7 Van de 82,75 ha grond die in beheer komt bij de coöperatie, kan 6,2 ha niet verpacht worden, omdat er
bijvoorbeeld een plasdrassloot komt te liggen of omdat het om erfpercelen gaat.
6
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Landbouwmaatregelen

-€64.250

Organisatiekosten

-€523.300

Monitoring

-€110.000

Onderzoek en begeleiding

-€200.000

Onvoorzien

-€100.000

INKOMSTEN
Pacht

+€68.850

TOTAAL BENODIGD BUDGET

€1.421.678

RISICOPARAGRAAF
De belangrijkste risico’s voor 2019 zijn:
Beschikbaarheid van grond: De ingeplande maatregelen zijn gebaseerd op kaartmateriaal van de
provincie over de gronden die ter beschikking komen van de coöperatie. Daarnaast zijn bepaalde
gronden die nodig zijn voor het realiseren van het streefbeeld in eigendom en beheer van
derden. Het is niet zeker dat zij mee willen werken aan het realiseren van doelen. De coöperatie
zal gesprekken aangaan om hierover meer duidelijkheid te krijgen.
Inschatting van de benodigde bedragen: Dit jaarplan is me zorg opgesteld, maar gezien de
opstartfase van de werkzaamheden is het mogelijk dat inschattingen niet blijken te kloppen. We
zullen nauw overleggen met de provincie daar waar dit het geval is en met de provincie kijken
naar de mogelijkheden om eventuele tegenvallers op te vangen.
De slagkracht van de organisatie: de organisatie van de coöperatie moet nog opgebouwd
worden. Als dat vertraagt heeft de coöperatie mogelijk te weinig slagkracht om het streefbeeld
te realiseren. Uiteraard spannen wij ons maximaal in om dit niet te laten gebeuren. Waar nodig
maken vragen we expertise en ondersteuning van de provincie.
Gemeente en waterschap onderschrijven het streefbeeld niet: voor een deel van de maatregelen
heeft de coöperatie hulp en medewerking nodig van gemeente en waterschap. De coöperatie zal
daarom stevig investeren in het opbouwen van goede relaties met deze en andere relevante
partijen.
Onduidelijkheid over verantwoordelijkheden: Omdat de coöperatie nog maar net bestaat, is het
ook nog niet duidelijk welke verantwoordelijkheden zij precies zal krijgen. In de loop der jaren
zal, na zowel interne afstemming als afstemming met partijen zoals het waterschap en de
gemeente, duidelijk moeten worden wie waar precies verantwoordelijk voor is. (Dit kan gaan
over het beheer van bomendijken en het nemen van verkeersmaatregelen, maar ook over het
legen van prullenbakken).
Ontwikkelingen in de omgeving van het Buijtenland: Over de invulling van de noordelijke
toegangspoort tot het Buijtenland van Rhoon is nog onzekerheid, omdat deze grond in eigendom
is van de gemeente. In het streefbeeld is de wens geuit om daar een
22

transferium/bezoekerscentrum aan te leggen, maar de coöperatie moet uiteraard met de
gemeente in gesprek om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.
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BIJLAGE 1: TER BESCHIKKING TE STELLEN GRONDEN

BIJLAGE 2: BEGRIPPENLIJST
WEIDEVOGELGRASLANDEN
Dit gaat om wat lager gelegen graslandjes waar de lage ligging en de minder dan optimale
drainage en egalisatie van de percelen voor natte plekken in het perceel zorgt in het voorjaar.
Mogelijk kan middels weidpompen de nattigheid in het voorjaar nog worden verlengd. Door de
schralere bemesting is de botanische samenstelling op deze percelen divers en bloemrijk. Dit
soort perceeltje vormen een uitstekende fourageerplek voor tal van doelsoorten waaronder de
kievit. De gekozen term betekent niet dat persé aan alle aspecten van het natuurdoeltype binnen
de SNL hoeft te worden voldaan als zal het beheer hier wel veel weg van hebben.

KRUIDENRIJK GRASLAND
Hierbij gaat het tevens over grasland dat door een wat schraler en extensiever beheer minder
frequent hoeft te worden gemaaid dan productieve graslandpercelen. Het verschilt echter van de
Weidevogelgraslanden doordat er niet actief water op de percelen zal worden gebracht in het
voorjaar. Het beheer, waarbij een bescheiden bemesting in de vorm van compost of vaste mest
centraal staat, geeft grasland met een grotere plantendiversiteit. Ook hier geldt weer dat de term
kruidenrijk grasland eerder een verwijzing is naar de in SNL gebruikte term, dan dat de exacte
natuurdoelstellingen die voor dit natuurdoeltype zijn geformuleerd zullen hoeven worden
gehaald. In het streefbeeld is namelijk afgesproken dat er geen concrete doelsoortenlijst wordt
gehanteerd voor de graslanden.

WINTERVOEDSELAKKERS
Dit gaat om akkers die in de loop van het jaar worden ingezaaid met een mengsel van gewassen
die tegen het einde van het seizoen tot zaadzetting komen en in de opvolgende winter blijft
overstaan om als wintervoedsel te dienen voor overwinterende vogels.

BLOEMRIJKE AKKERRANDEN
De bloemrijke akkerranden kunnen enerzijds bestaan uit randen die ingezaaid zijn met een
graskruidenmengsel met passende flora-soorten die meerdere jaren of zelfs permanent komen
te liggen. Anderzijds gaat het om bloemrijke graanranden die ingezaaid worden met een
mengsel van granen en algemene akkerkruiden als korenbloemen, klaprozen en kamilles. In het
laatste geval gaat het om randen die waar mogelijk aan het einde van het seizoen mee geoogst
worden en dan mogelijk nog voor een bloemrijke stoppelbloei kunnen zorgen. Het doel van deze
laatste vorm van akkerrand is het vergroten van het aandeel bloembezoekende insecten in de
reguliere graangewassen en tevens het verhogen van het aandeel plaagbestrijders (natuurlijke
vijanden) van schade-insecten. Deze bloemrijke graanranden zijn dus niet als wintervoedsel of
permanente akkerrand bedoeld.

VOGELAKKERS
De vogelakkers worden aangelegd volgens de ontwerpprincipes zoals deze door de Werkgroep
Grauwe Kiekendief zijn uitgedacht voornamelijk gericht op het bevorderen van jaaghabitat voor
roofvogels als de kiekendief en velduil. Een vogelakker bestaat voor het grootste deel uit luzerne
dat drie keer per jaar wordt gemaaid, doorsneden met stroken natuurbraak dat niet of
altererend met de luzerne wordt meegemaaid.

BIJLAGE 3: ONDERBOUWING NATUURMAATREGELEN
vergoeding

Weidevogelgraslanden (Rhoonse stort)

Referentie SCAN
/berekeningsgrondslag
inheems zaaizaadkosten

kg/ha

€/kg

€/ha

ha

€

20

35

700

9,5

6650

Flora-akkers

Kruidenrijke akker (18d)1

2300

5,1

11730

Kruidenrijke graslanden

inheems zaaizaadkosten

700

normale zaaizaadkosten

200
3,5

1750

1000

3,5

3500

500
Kruidenrijk grasland (5a)

1250

lagere pacht leidingenstraat

250

Dijkbeheer

Botanisch hooiland (13a)

1377

3

4131

Bloemrijke akkerranden

Kruidenrijke akkerrand (19)

2530

6,5

16445

Vogelakker

Vogelakker (16a)

1932

4,8

9273,6

Wintervoedselakker

Wintervoedsel (15)

2530

3,1

7843

1

bedrag kruidenrijke akker wijkt af van SCAN omdat het meest zware pakket binnen SCAN 5 vd 6 jaar graan is en hier 6 vd 6 jaar graan wordt vereist

BIJLAGE 4: ONDERBOUWING
LANDBOUWMAATREGELEN
1 EXPERIMENT AFBOUWEN CHEMISCHE GEWASBESCHERMING AARDAPPELTEELT
Elke deelnemende agrarisch ondernemer (6 agrariërs) met aardappelteelt zal bij wijze van
experiment minimaal 1 ha telen zonder het gebruik van insecticiden. In het schadefonds zal een
reservering worden gedaan voor een opbrengstreductie van 50% over al deze 6 ha. Bij een
opbrengst van 47 t/ha en een gemiddelde aardappelprijs van €0,16/kg komt dit neer op een
bedrag van €3750/ha. Bij 6 ha gaat dit dus om €22.500.

jaar
2019
2020
2021
2022
2023
2024

vergoeding
€/ha
€ 350
€ 238
€ 225
€ 198
€ 208
€ 158

werkelijke reductie
€/ha
€ 125
€ 200
€ 115
€ 250
€ 100

2 VERGOEDING INSECTICIDE-VRIJE GRAANTEELT
Zoals reeds aangegeven zijn er geen goede cijfers die de opbrengstreductie hebben vastgesteld
bij het achterwege laten van insecticiden in de graanteelt. De enige cijfers die te vinden zijn,
betreffen studies in de Verenigde Staten (Buntin et al., 2004). Hier kwam het gemiddelde
opbrengstverlies als gevolg van met name graanhaantje uit op 9%. Dit was echter bij
graanopbrengsten van 4-4,5 t/ha. Goede Nederlandse studies ontbreken, waardoor in analogie
met de reductie insecticiden in de aardappelteelt ook de komende jaren gekeken zal worden
naar de werkelijke opbrengstreductie onder Nederlandse omstandigheden. Omdat het vanuit de
gebiedsontwikkeling erg gewenst is dat op het overgrote deel van het areaal geen insecticiden
meer zullen worden toegepast zal er een experiment worden gestart waarbij de deelnemende
agrariërs een startvergoeding wordt gegeven die gebaseerd is op 50% van de opbrengstreductie
tussen de gangbare en biologische graanteelt, ervan uitgaande dat de andere helft van het
verschil verklaard kan worden uit het gebruik van fungiciden. In de komende jaren zal op basis
van de ervaring van de voorgaande jaren de vergoeding worden bijgesteld en uiteindelijk
overeenkomen met de werkelijk gemeten opbrengstreductie over de 5 experimentele jaren. In
de 5 experimentele jaren wordt de vergoeding gebaseerd op het gemiddelde van de initiële
hectarevergoeding (€350/ha) en de werkelijke opbrengstreductie in de experimentele jaren
Het verloop van de vergoeding kan er dan als volgt uit komen te zien.
Startpunt:

Gangbaar
Biologisch
Verschil

Totaal
10
6
4

Insecticiden

€/ton

€

2

€ 175

€ 350

NB. In 2021 is de vergoeding dus het
gemiddelde van €350, €125 en €200/ha.
In 2024 wordt uiteindelijke de vergoeding
vastgesteld op basis van de gemiddeld
gemeten opbrengstreductie in de vijf
experimentele jaren.

3 ONDERSTEUNING ‘ECOLOGISCHE TEELTEN’
De ondersteuning is een vergoeding voor de vervanging van de gebruikelijke maaivrucht
wintertarwe, door een vanuit het streefbeeld meer gewenste bloeiende maaivrucht als
veldbonen of koolzaad. Voor het komende jaar hebben telers aangegeven met name te willen
inzetten op de teelt van veldbonen. De huidige marktprijs voor veldbonen in combinatie met de
verwachte opbrengst zal echter een opbrengstreductie met zich meebrengen van €500/ha. Bij
een verwachte areaal van 10 ha veldbonen zou dit dan gaan om €5000.

veldbonen
tarwe

t/ha
6.000
10.000

€/kg
0,21
0,175

€/ha
1260
1750
490
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BIJLAGE 5: ONDERBOUWING
ORGANISATIEKOSTEN
Het opgenomen bedrag is berekend op basis van een inschatting van de provinciale salarisschaal
waarin de desbetreffende functie valt. Bij inhuur zijn de kosten ongeveer 2,5 maal het
desbetreffende uurloon, bij vaste dienst ongeveer twee keer. 8 Voor het bestuur is een
vergelijkbare aanname gedaan voor de inzet van de voorzitter (2 dagen per week in 2019) en
drie bestuursleden (4 uur per week in 2019).

PROVINCIE CAO
Schaal
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Min
€ 2.266,00
€ 2.654,00
€ 2.811,00
€ 3.287,00
€ 3.746,00
€ 4.068,00
€ 4.610,00
€ 5.070,00
€ 5.577,00

max
€ 3.267,00
€ 3.663,00
€ 4.017,00
€ 4.696,00
€ 5.352,00
€ 5.812,00
€ 6.586,00
€ 7.243,00
€ 7.968,00

per uur
€ 14,64
€ 17,14
€ 18,16
€ 21,23
€ 24,20
€ 26,28
€ 29,78
€ 32,75
€ 36,03

per uur
€ 21,10
€ 23,66
€ 25,95
€ 30,34
€ 34,57
€ 37,55
€ 42,55
€ 46,79
€ 51,47

ZZP
€ 36,60
€ 42,86
€ 45,40
€ 53,08
€ 60,50
€ 65,70
€ 74,45
€ 81,88
€ 90,07

€ 52,76
€ 59,16
€ 64,87
€ 75,84
€ 86,43
€ 93,86
€ 106,36
€ 116,97
€ 128,68

1. BESTUUR

Functie
Voorzitter
3 bestuurders
Raad van Advies
Totaal

Inzet 2019
16 uur per week
4 uur per week
4 uur per maand

Vertaald
naar tarief
Grondslag beloning inhuur
schaal 16
€ 129
schaal 11
€ 75
onkostenvergoeding € 0

Bedrag
2019
€ 107.328
€ 46.800
€ 2.500
€ 156.628

2. STAF
Functie
Projectleider/hoofd stafbureau
Assistent projectleider
Office manager
Communicatieadviseur

Inzet uur
per week
16
16
24
16

Grondslag
beloning
schaal 13
schaal 11
schaal 9
schaal 11

Totaal

Vertaald naar
tarief inhuur
€ 94
€ 76
€ 60
€ 76

Bedrag
2019
€ 78.208
€ 63.232
€ 74.880
€ 63.232
€ 279.552

Naast salaris bestaan werkgeverslasten uit sociale premies en verzekeringen, pensioenopbouw,
toeslagen zoals vakantiegeld, reiskostenvergoedingen, ziekte, cursussen e.d. Bij inhuur geldt dat deze
kosten zijn inbegrepen in het inhuurtarief.
8
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3. INHUUR ORGANISATIE EXPERTISE
Functie
Accountant (stelpost)
Rentmeester
Totaal

Inzet per
week

Grondslag
beloning

Vertaald naar
tarief inhuur

4

schaal 12

€ 86

Bedrag
2019
€ 25.000
€ 17.888
€ 42.888

4. KANTOORKOSTEN
Betreft

Toelichting

Huur Vlakkenburg
Huur grond Vlakkenburg
Verzekeringen
Onderhoudskosten Vlakkenburg (tuin,
pand, belastingen, etc.)
Vergaderkosten algemeen (thee, koffie,
incidenteel lunch of zaalhuur)
ICT (computers, telefoons,
abonnementen/licenties etc.)
Nutsaansluitingen/-abonnementen
Kantoorkosten (bankkosten, KvK-kosten,
kantoorartikelen, etc.)
Totaal

€1000 per maand
€500 per maand
stelpost
€ 500 per maand
€ 500 per maand incl. af en toe
zaalhuur of catering
€ 500 per maand voor afschrijving,
abonnementen, service
€ 250 per maand
€ 150 per maand

Bedrag
2019
€12.000
€6000
€ 2.500
€ 6.000
€ 6.000
€ 6.000
€ 3.000
€ 1.800
€ 43.300
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