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Een mooie zomer
De afgelopen zomer was er qua weerbeeld één om niet snel te vergeten. Als het weer zo fraai is, ga je vanzelf eens
met andere ogen kijken naar je eigen gebied. Dat dan zo lonkt in de zon en met een aangename temperatuur. De
boeren hoeven even niet te jakkeren om het vers gemaaide gras te oogsten, maar doen het wat relaxter omdat er nog
een paar mooie dagen aankomen. De burgers trekken er massaal op uit, genieten van het buiten zijn. En laten meer
dan eens weten dat je voor al dit moois niet ver weg hoeft. Heerlijk toch. Wat maakt ons gebied nou zo mooi? Ik kijk
dan naar het fraai geschakeerde polderlandschap, met zijn mooie kavelpatronen en veelkleurigheid van bloemen. Met
de dieren die de boeren hier vanouds houden en de tientallen wilde dieren die hier bestaansrecht hebben. Je voelt je
als in de vrije natuur! Ik ken geen buitenland waar dit fraaie horst en weidelandschap ook bestaat. Dan is het toch de
moeite waard om daar te willen zijn?

Verlichte Polderroute 2013
De Verlichte Polderroute wordt zondag 29 december georganiseerd van 15.30 tot 21.00 uur. Op de bijgevoegde flyer
kunt u de route zien. Wij nodigen alle leden uit om gezellig een kijkje te komen nemen. Door 120 schoolkinderen zijn
vele grasbalen beschilderd. Deze staan verspreid in groepjes opgesteld langs de route. Natuurlijk mooi uitgelicht. Wij
kunnen nu al verklappen dat er oliebollen zijn! Gebruik deze bijeenkomst ook om het bestuur van Santvoorde aan te
spreken als u vragen heeft over de belangrijke werkzaamheden in het Santvoorde-gebied. Nogmaals u bent van
harte welkom!

Stand van zaken GLB
De discussie over de vorming van een gebiedscollectief is een nieuwe fase ingegaan. Onze inzet is een collectief te
vormen met De Groene Klaver partners in de Leidse regio. Maar de vraag is of dit collectief dan voldoende body zal
hebben in termen van professionaliteit en omzet. Het kan dus evengoed dat er met meerdere partners samengewerkt
moet gaan worden. Wij zijn voorstander van samenwerking met het oog op efficiency, maar er moet ook sprake
blijven van herkenbaarheid en zichtbaarheid van uw eigen regionale vertegenwoordiging. De energie moet uiteindelijk
komen vanuit de bedrijven, daar zitten de wortels. En het lukt beter met hun inzet als zij zich betrokken voelen bij hun
ANV. Binnen afzienbare tijd krijgen we meer zicht op de meest wenselijke structuur en komen we aan de inhoudelijke
punten toe zoals de voorbereiding van de gebiedsofferte

Nieuws van de Groene Klaver
Er is voortgang geboekt in het overleg met Rijnland over de zogenoemde blauwe diensten. Er is een principe akkoord
om te starten met een dienstenpakket van 5. Te denken valt aan ecologisch slootschonen, baggeren met de
baggerspuit of de aanleg van kleinschalig open water. Zodra de pakketten zijn uitgewerkt en een efficiënte werkwijze
bedacht, zal nadere informatie volgen.

Het initiatief om de blauwe diensten van de grond te krijgen is gebaseerd op de interesse voor deelname uit het
gebied, waarvoor indertijd een enquête is gehouden onder de agrarische bedrijven. Rijnland heeft enkele
praktijkproeven (elders) in het beheersgebied gedaan met positief resultaat. Dat resultaat kan worden geboekt op
zowel de ecologie (minder rigide slootschonen), waterkwaliteit (baggeren met de spuit) of waterkwantiteit (extra
waterberging). En voor de agrariër kan het kostenbesparend werken. Kortom, interessant wat ons betreft en zo gauw
mogelijk van start ermee. Deelname is vrijwillig en onze inzet is om een en ander straks te laten lopen via de gebieds
coördinator.

Veelzijdig Boerenland
Als één van de speerpunten van Veelzijdig Boerenland is voor het komend jaar het professionaliseren van het
agrarisch natuurbeheer m.b.t. de nieuwe rol en taken binnen de kaders van het GLB en de daaraan verbonden
vorming van collectieven opgenomen.
Tot op heden wordt een te groot deel van de Euro besteed aan overhead. Hierdoor zijn minder middelen beschikbaar
voor de uitvoering en staat de effectiviteit van het beheer onder druk. Veelzijdig Boerenland wil met haar leden juist
inzetten op een kwaliteitsslag. Deze moet leiden tot verbetering van het beheer van vooral weidevogels. Zij heeft
daarom ingezet op meer zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en mandaat in het gebied zelf. Dat daar
professionaliteit en kwaliteitsborging bij de uitvoering tegenover staan is vanzelfsprekend. Binnen de kaders van het
GLB 2016 wordt meer zelfstandigheid in het gebied gelegd. Daarnaast worden een aantal taken naar de plaats van
uitvoering geschoven. Dit moet leiden tot een efficiencyslag en verhoogde effectiviteit. Collectieven worden in het
gebied eindbegunstigde. Uitvoering vindt plaats op basis van beschikte gebiedsaanvragen. Collectieve aanvragen,
administratieve processen, financiële processen, verantwoording, sanctionering, afstemming met gebiedspartijen,
belangenbehartiging richting opdrachtgevers, enz. lopen via de frontoffice (de voordeur) van het collectief. Aan de
achterdeur zijn de collectieven zelf verantwoordelijk voor de uitvoering.
Dit alles vraagt om een enorme transitie. Er moeten collectieven worden gevormd, in samenwerking met de
overheden moet de basis worden gelegd voor een nieuw stelsel, administratieve en financiële processen moeten
worden ontwikkeld, enz. Bij dit alles gaat Veelzijdig Boerenland ervan uit dat dit moet leiden tot een lean en mean
systeem van werken. Zij heeft het initiatief genomen voor een extern gefinancierd professionaliseringstraject. Hierbij
werken de koepels en de LTO organisaties samen.
Het professionaliseringstraject is ondergebracht bij een Stichting met een bestuur gevormd door vertegenwoordigers
van de koepels en LTO organisaties. Er is een deskundig projectdirecteur aangesteld. Het projectteam bestaat uit 6
regionale projectleiders.
In 2014 zal m.b.t. de professionalisering de grootste slag moeten worden gemaakt en de basis voor het nieuwe stelsel
worden gelegd.

Subsidieregeling Natuur en Landschap
Het actualiseren en stroomlijnen van het lopende SNL voor de periode 2014 en 2015 resulterend in SNL Plus.
Met de SNL+ wordt de overgang van de SNL naar het nieuwe collectieve agrarisch natuurbeheer onder het GLB in
2016 georganiseerd. De inzet is er op gericht om de huidige SNL-regeling waar mogelijk te vereenvoudigen in de
opmaat naar het GLB. Aandachtspunten voor 2014 zijn:
- vereenvoudiging van de werkwijze voor de aanvragen;
- verbetering van de toolkit;
- begeleiding van de ANV's bij het oppakken van de nieuwe taken onder de SNL+.

Stand van zaken Rijnlandroute
Inmiddels is een bestuurlijke overeenkomst gesloten tussen de provincie, Holland Rijnland en Wassenaar en
Voorschoten en zijn ook kaarten beschikbaar over de inpassing van de aansluiting van de RijnlandRoute op de A44
bij Maaldrift. De gevolgen van de aansluiting op de bestaande woningen blijft onduidelijk.
Hoewel niet duidelijk is wat de status van de verschillende voorstellen voor inpassing zijn, maken we ons wel zorgen
een tweetal fietspaden, één langs de Veenwatering en één langs de Dobbewatering, dwars door de Zuidwijkse en de
Papenwegse polder,één van de weidevogelrijkste gebieden in de wijde omgeving. In het Landschaps
Ontwikkelingsplan (LOP) was juist afgesproken met de 'pactgemeenten' Wassenaar, Voorschoten en LeidschendamVoorburg dat ze zouden afzien van die paden en we ook alternatieven daarvoor hadden voorgesteld. Ook de
voorgestelde ecologische verbindingszone (met fietspad, door een tunnel onder de A44 door, bij de Maaldrift zal niet
tot het beoogde resultaat leiden. Over de aantasting van het weidevogelgebied en consequenties van de voorgestelde
fietspaden is een brief gestuurd aan de Raad van de gemeente Wassenaar.
Begin volgend jaar zal het inpassingsplan van de Rijnlandroute in de inspraak worden gebracht en zullen we daarop
samen met de andere belangen en bewonersgroepen reageren. Wordt vervolgd.

Toekomstvisie
Door de provincie Zuid-Holland wordt voor ons gebied Duin, Horst en Weide het komende half jaar een zogenaamd
“gebiedsprofiel” opgesteld. Daar zijn we als Santvoorde bij betrokken.
Voor 1 januari 2016 worden, zoals op de bijeenkomst van 25 september jl.: agrarisch natuurbeheer 'Santvoordegebied' in de toekomst, is besproken, gebiedscollectieven opgericht.
Het bestuur heeft besloten om het bureau Mentink opdracht te verlenen om voor 1 februari 2014 een eigen visie te
ontwikkelen voor het werkgebied van de ANV Santvoorde.
Dit om een goede inbreng te kunnen verzorgen in het gebiedsprofiel van de provincie en om een duidelijk beeld te
hebben van de toekomstmogelijkheden voor ons agrarisch gebied . Tenslotte willen een herkenbare inbreng leveren
binnen het nieuw op te richten gebiedscollectief voor 1 januari 2016.
U wordt via de nieuwsbrief en op de website op de hoogte gehouden van de vorderingen.

Goede wensen
Het bestuur wenst u hele goede en fijne kerstdagen en een gezond en mooi 2014

Digitaal
Deze nieuwsbrief is digitaal verzonden aan de leden die hun email adres hebben verstrekt aan het secretariaat. De
leden die hun (gewijzigde) email adres nog niet hebben doorgegeven is de nieuwsbrief nog op papier verzonden. Om
kosten en werk te besparen willen we volgend jaar overgaan op het digitaal verzenden van uitnodigingen,
nieuwsbrieven etc.
Zorg dat uw emailadres bekend wordt bij het secretariaat!
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