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Standpunt VBNE voorstel aanpassing belastingstelsel 
waterschappen  
Op 15 juni heeft de Unie van Waterschappen het definitieve rapport van de 
Commissie Aanpassing Belastingstelsel gepubliceerd. De VBNE constateert 
dat de voorstellen leiden tot een disproportionele verhoging van de 
waterschapslasten voor natuur, die de financiële draagkracht van bos- en 
natuureigenaren te boven gaat. Een adequate onderbouwing van deze 
lastenverzwaring ontbreekt en bovendien is de voorgestelde 
bekostigingssystematiek voor de watersysteemheffing onnodig ingewikkeld, 
hetgeen een gevoel van onrechtvaardigheid en subjectiviteit voedt. De VBNE 
acht het voorstel daarom onacceptabel. Meer kunt u lezen in ons standpunt. 
 
a.reichgelt@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Tegemoetkoming opleidingskosten groene boa 2018  
Ook dit jaar stellen het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en 
het ministerie van Justitie en Veiligheid gezamenlijk €115.000 beschikbaar als 
tegemoetkoming voor de opleidingskosten van groene buitengewoon 
opsporingsambtenaren (boa’s). De procedure loopt dit jaar iets anders dan de 
voorgaande jaren: deelnemers moeten de VBNE machtigen om namens hen 
de tegemoetkoming aan te vragen bij het ministerie van LNV. U kunt een 
vergoeding aanvragen in de periode van 15 augustus tot 10 oktober 2018. Tot 
uiterlijk 15 januari 2019 kunt u de facturen indienen, die horen bij uw eerdere 
aanvraag. Meer informatie is beschikbaar via www.vbne.nl. Of lees de oproep 
in de Staatscourant. 
 
info@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Meld u aan voor de tiende editie van de Beheerdersdag  
Op 28 september vieren we de tiende editie van de Beheerdersdag, dé kennis 
en netwerkdag voor bos- en natuurbeheerders. Ook dit jaar weer met veel 
workshops over actuele onderwerpen zoals klimaatslim bosbeheer, 
exotenbestrijding zonder gif of crisiscommunicatie bij bos en natuurbeheer. Het 
complete programma staat op www.beheerdersdag.nl en in het 
septembernummer van het Vakblad Natuur, Bos en Landschap. 
Meld u snel aan. 

info@beheerdersdag.nl 
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Meld uw opstand aan voor opname in de 10e Rassenlijst 
Bomen!   
De 10e Rassenlijst Bomen verschijnt medio 2019, maar bestaande 
zaadopstanden zijn soms verouderd, gekapt of voldoen om een andere reden 
niet meer aan de registratie-eisen. We willen de Rassenlijst graag uitbreiden 
met kwalitatief hoogwaardige opstanden. Uw medewerking is hierbij zeer 
gewenst. Kent u opstanden in uw beheerseenheid of in uw omgeving die 
volgens u in aanmerking komen voor opname in de Rassenlijst Bomen, meld 
deze dan bij de WUR. Kwalitatief hoogwaardige opstanden die ouder zijn dan 
25 jaar, minimaal uit 30 bomen bestaan en bovenal vitaal zijn, komen in 
aanmerking. Ook wegbeplantingen komen in aanmerking. De 
opstand/wegbeplanting mag geen kloon zijn, omdat hierin geen genetische 
variatie aanwezig is. Aanmelden kan via www.rassenlijstbomen.nl. Meer info 
bij joukje.buiteveld@wur.nl 
 
joukje.buiteveld@wur.nl 

 

 

 
 
 

Activiteitenplan Bos en Natuur: maak gebruik van de 
beschikbare regelingen  
Zoals elk jaar leggen voor 1 oktober de sociale partners van de cao Bos en 
Natuur het activiteitenplan Bos en Natuur voor 2019  jaar ter goedkeuring voor 
aan het Fonds Colland Arbeidsmarkt. In het activiteitenplan zijn projecten 
opgenomen die door de verschillende VBNE werkgroepen zijn ingediend en 
goedgekeurd door het sociaal overleg. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen 
van Arbo producten, e-learning, opleidingsactiviteiten, de organisatie van 
werkschuurbijeenkomsten en veldwerkplaatsen. Financiering van deze 
projecten en activiteiten gebeurt uit het Fonds Colland Arbeidsmarkt. 

Ook de financiering van de coachingsregeling en de cursusgroepenregeling 
gebeurt vanuit het Fonds Colland Arbeidsmarkt. Werkgevers die deelnemen 
aan de cao Bos en Natuur kunnen voor hun werknemers een aanvraag doen 
voor een tegemoetkoming in de kosten van opleidingen via de 
cursusgroepenregeling en de coachingsregeling. Voor 2018 is er nog budget 
beschikbaar. 
 
l.dekort@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Nieuwe beheeradviezen voor SNL-natuurtypen 
opgesteld  
Stichting Part-Ner is een van de partijen die de certificering voor particuliere 
natuurbeheerders verzorgd. Een certificaat natuurbeheer is noodzakelijk om 
SNL-subsidie te kunnen aanvragen. In dat kader heeft Stichting Part-Ner met 
financiering uit het Fonds ‘Samen kennis delen’ van de VBNE een aantal 
beheeradviezen opgesteld over gemaaid rietland, veenmosrietland en vochtig 
weidevogelgrasland. 
De beheeradviezen zijn in een tweetal workshops gepresenteerd en 
bediscussieerd. De beheeradviezen zijn vooral bedoeld voor de wat kleinere 
particuliere natuurbeheerders die moeilijker toegang hebben tot praktische 
informatie over het uitvoeren van regulier beheer en herstelbeheer. 

m.brunsveld@vbne.nl 
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Nieuw OBN rapport over heideherstel door slow release 
mineralengift  
Het nieuwe OBN rapport beschrijft de resultaten van drie jaar 
steenmeelonderzoek. Aanleiding is het grote verlies aan biodiversiteit in het 
heidelandschap de laatste decennia, waarbij de stikstofdepositie een van de 
hoofdoorzaken is. De voorraad mineralen in de bodem is namelijk door 
stikstofdepositie sterk afgenomen. Het aanvullen van deze voorraad door 
toedienen van steenmeel is een noodzakelijke stap in duurzaam herstel. 
De resultaten van de experimenten met verschillende soorten steenmeel zijn 
positief en hoopgevend, waarbij de verschillende steenmeel soorten 
verschillende effecten hebben. Meer kunt u lezen in het rapport en in de OBN 
nieuwsbrief.    
 
m.brunsveld@vbne.nl 

 

 

 
 
 

Nomineren voor de Gezond en Vitaal Werken Prijs kan 
nog tot 1 september  
Ook dit jaar reikt Stigas de Gezond en Vitaal Werken Prijs uit aan drie 
ondernemers die werk maken van duurzame inzetbaarheid in hun bedrijf. 
Belangrijke criteria daarbij zijn: visie, betrokkenheid van medewerkers en lef. 
Het is de ambitie van Stigas om zoveel mogelijk bedrijven te inspireren om aan 
de slag te gaan met vitaliteit en inzetbaarheid. 
Via de Gezond en Vitaal Werken Prijs worden de opbrengsten van deze 
initiatieven gedeeld met een groot publiek. Bent of kent u een bedrijf dat 
hiervoor in aanmerking komt? Nomineer dan door een mail met uw motivatie te 
sturen naar info@stigas.nl. Dit kan tot 1 september 2018. 

info@stigas.nl 

 

 

 
 
 
 

Binnenkort 
  
• Veldwerkplaats Kansen voor kwelderslib: klimaatbuffer en bron van biodiversiteit, 
19  september, Hallum  

• Beheerdersdag, 28 september, Landgoed Mariënwaerdt Beesd 
 
• Veldwerkplaats  Alternatieven voor plaggen natte heide, 11 oktober, Kampina 
 
• Veldwerkplaats Effectiviteit lijnvormige elementen als verbindingszone, 12 oktober, Bemelen 
 
• Veldwerkplaats Watercrassula, 16 oktober, Almelo 
 
• Veldwerkplaats Gebiedskenmerken voor soorten droge dooradering agrarisch landschap 17 
oktober, Rottevalle 

 

 

 

Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) 
Princenhof Park 7 
3972 NG Driebergen-Rijsenburg 
Telefoon: 0343-745250 
E-mail: info@vbne.nl 
Twitter: @vbne_ 
www.vbne.nl 
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