Coöperatie De Groene Klaver U.A.

Overzicht vastgestelde vergoedingen en de daarbij behorende toelichting

Door het bestuur van de coöperatie De Groene Klaver U.A. zijn de vergoedingen voor 2016
vastgesteld. De in de contracten opgenomen bedragen zijn gebaseerd op de in de catalogus Groen
Blauwe Diensten opgenomen z.g. 100% vergoedingen. De coöperatie heeft besloten om daar een
percentage van 5% op te korten om fluctuaties in vergoedingen zoveel mogelijk te beperken en een
kleine reserve te hebben om overschrijdingen bij het legselbeheer, last minute beheer en dergelijke
te voorkomen. Bovendien is afgesproken om nog een beperkt aantal contracten af te sluiten buiten
de in het natuurbeheerplan 2016 (NBP 2016)door de provincie vastgestelde gebied. Dat zijn
gebieden die ten onrechte niet in het NBP 2016 zijn opgenomen en waar wel weidevogels beschermd
worden en waar het bestuur wijziging van de gebiedsgrenzen heeft aangevraagd voor het NBP 2017.
Op de contracten voor het waterbeheer is deze inhouding niet van toepassing
Overzicht vergoedingen 2016
Pakketnummer naam pakket

A01a
A01l
A01m
A03A
A03c
A04a
A05a
A05b
A06c
A07a
A15b2

1 april-8 juni
voorweide 1 mei- 15 juni
voorweide 8 mei-22 juni
plas-dras 15 febr.-15 april
plas-dras 15 febr.-15 juni
legselbeheer, basis
kruidenrijk grasland 1 april-15 juni
kruidenrijk grasland 1 april-22 juni
extensief beweid 1 april-15 juni met 1-3 GVE
ruige mest rijland
wintervoedselakker

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

L12a
L12b
A13c 001
A13c 002

ecologisch baggeren
ecologisch slootschonen
botanisch waardevolle weiderand
botanisch waardevolle weiderand tot 15 juni

km
€ 70,00
km
€ 100,00
ha
€ 850,00
ha € 1.050,00

1

€ 460,€ 260,€ 260,€ 865,€ 2.280,€ 10,€ 1.190,€ 1.365,€ 380,€ 110,€ 1.910,-

Legselbeheer
Voor het zoeken van de nesten is een aparte vergoeding van € 10,- per ha opgenomen.
Voor gevonden nesten wordt een vergoeding uitbetaald die niet afhankelijk is van de soort, maar is
gebaseerd op de hoeveelheid zwaar beheer dat op het bedrijf aanwezig is. Dat betekent dat hoe
meer zwaar beheer aanwezig is om het opgroeien van de kuikens te bevorderen hoe hoger de
vergoeding.
Bij minder dan 10% zwaar beheer
Bij 10%-15% zwaar beheer
Bij 15-20% zwaar beheer
Bij meer dan 20% zwaar beheer

€ 40,- per nest
€ 50,- per nest
€ 75,- per nest
€ 100,- per nest.

De vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld maar is wel gemaximeerd voor wat betreft het totale
bedrag dat door de coöperatie mag worden uitgegeven aan legselbeheer. De vergoeding voor 2016 is
gebaseerd op het aantal gevonden nesten in de afgelopen jaren. Dat betekent dat de vergoeding per
nest uiteindelijk lager kan worden vastgesteld indien er binnen de gehele coöperatie meer nesten
worden gevonden dan waarvoor de vergoeding is berekend.
Onder zwaar beheer wordt hier verstaan:
Pakket 1
Uitgesteld maaien (alle data samen)
Pakket 1
Voorweide (alle data samen)
Pakket 2
Kuikenvelden
Pakket 3
Plas-dras
Pakket 5
Kruidenrijk grasland
Pakket 6
Extensief beweid grasland
Voor de pakketten 1, 2, 5 en 6 geldt een minimum van 1,0 ha. Voor pakket 3 een minimum van 0,5
ha.
Toeslag mozaïekbeheer
Een toeslag op de vergoedingen per ha op basis van de afgesloten pakketten wordt toegepast als een
bedrijf meer dan twee pakketten zwaar beheer heeft afgesloten. De toeslag wordt verder verhoogd
bij het afsluiten van meer dan drie pakketten en bij het verhogen van het percentage zwaar beheer.
In dit verband wordt onder zwaar beheer verstaan de pakketten 1, 3, 5 en 6. De kuikenvelden zijn
hiervan dus uitgezonderd. Het gaat om het vooraf afgesproken beheer.
Percentage zwaar beheer op
het bedrijf
10%
15%
20%
25%
30%

Toeslag per ha. bij 2 pakketten Toeslag per ha. bij minimaal 3
pakketten
€ 200,€ 225,€ 250,€ 275,€ 300,€ 325,€ 325,€ 375,€ 350,€ 425,-

De vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld maar is wel gemaximeerd voor wat betreft het totale
bedrag dat door de coöperatie mag worden uitgegeven aan mozaïekbeheer. De vergoeding is
gebaseerd op een inschatting van het totale aantal mozaïeken met zwaar beheer in 2016. Dat
betekent dat de vergoeding per mozaïek uiteindelijk lager kan worden vastgesteld indien er binnen
de gehele coöperatie meer zwaar beheer wordt afgesloten dan waarvoor de vergoeding is berekend
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