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Waterschappen starten met afhandelen
bezwaarschriften natuur
De VBNE is in gesprek geweest met de Unie van Waterschappen over de
vervolgstappen na de uitspraak van de Hoge Raad inzake de
waterschapsheffingen natuur. Het was in eerste instantie de bedoeling om
hierover een brief of praktische handleiding op te stellen. De Unie van
Waterschappen heeft echter, n.a.v. interne overleggen, aangegeven dat het
aan de waterschappen zelf is hoe men hiermee omgaat. Wel is de insteek van
veel waterschappen te werken op basis van een geografische benadering,
SNL en de natuurbeheerplankaarten. De Unie van Waterschappen adviseert
de waterschappen om vooral in gesprek te gaan met de terreinbeheerders en
duidelijkheid te verschaffen over de nieuwe aanslagen voor 2015. Als u
problemen ondervindt met de afhandeling van de bezwaarschriften en/of de
aanslagen voor 2015, neemt u dan vooral contact op met de VBNE. Wij zullen
dan samen met de Unie van Waterschappen een oplossing zoeken.
a.vandijk@vbne.nl

Van 1 maart tot 15 april: aanvragen voor Fonds
Kennisdelen indienen
De VBNE heeft het Stimuleringsfonds ‘Kennis Delen‘ ingesteld. Doel is het
ondersteunen van activiteiten gericht op ‘kennis delen’ tussen verschillende
eigenaren in relatie tot het professioneel beheer van bos en natuur. De
middelen in dit fonds zijn verkregen uit een subsidie van het Bosschap. Dit jaar
is € 35.000 beschikbaar. Bent u een bos- en/of natuurterreineigenaar en wilt u
uw of andere kennis delen? Dan kunt u een aanvraag indienen van 1 maart tot
15 april. Alle informatie, waaronder het aanvraagformulier is per 1 maart
beschikbaar op www.vbne.nl.
Na 15 april beoordeelt de VBNE de aanvragen en u hoort uiterlijk 1 mei of u de
subsidie krijgt. We zien graag inspirerende ideeën voor activiteiten tegemoet,
waarmee we informatie uitwisseling tussen de verschillende beheerders een
boost geven!
info@vbne.nl

Model brief voor maken bezwaar WOZ aanslag
cultuurgronden. Laat u ons weten wat het resultaat is?
De FPG en de VBNE hebben gezamenlijk een model brief ontwikkeld voor als
u bezwaar wilt maken tegen de WOZ aanslag op uw bospercelen. Vaak
houden gemeenten en waterschappen geen rekening met het feit dat
cultuurgronden die u ten behoeve van de land- en bosbouw bedrijfsmatig
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exploiteert, niet tot belastingobject in het kader van de OZB mogen worden
meegenomen. Indien u bezwaar wilt maken, raden we u aan dit in twee
stappen te doen. Eerst pro forma bezwaar maken en direct het taxatierapport
opvragen met de mededeling dat u het bezwaar, na ontvangst van het
taxatierapport, nader onderbouwt. Hierbij kunt u dan de model brief gebruiken.
Graag horen we van u of we u hiermee van dienst zijn en wat het resultaat is.
Alvast bedankt!
e.aertsen@grondbezit.nl

Cao-onderhandelingen in volle gang
Op dit moment zijn de cao-onderhandelingen in volle gang, voorlopig is er nog
geen uitzicht op een nieuwe cao. Tot er een nieuwe raam-cao bos en natuur
is, is er sprake van nawerking van de raam-cao bos en natuur 2014.
a.vandijk@vbne.nl

Beheerdersdag 2015: ideeën gezocht!
De Beheerdersdag is dé jaarlijkse ontmoetingsplek voor iedereen die zich
bezighoudt met het beheer van bos, natuur en landschap. Editie 2015 vindt
plaats op vrijdag 25 september en wordt net als vorig jaar georganiseerd door
de Bosgroepen en de VBNE, met ondersteuning van een flink aantal groene
organisaties. De locatie zal uiteraard een mooie plek in het groen zijn.
Het programma zal net als voorgaande jaren bestaan uit lezingen, workshops
en demo-presentaties in het veld. Ook is er weer een infomarkt waar plaats
voor uiteenlopende projecten en producten. Graag horen we van u wat u
ideeën en wensen zijn. Wilt u van een onderwerp graag meer weten? Bent u
bezig met een vernieuwing waar iedereen in de sector over moet horen? Wilt u
de resultaten van beheergerelateerd-onderzoek delen? Zit u met vragen over
specifieke beleidsontwikkelingen? Laat het ons weten via
info@beheerdersdag.nl. Het programma wordt dit voorjaar nader ingevuld.

Activiteitenplan Colland Arbeidsmarktbeleid 2015
goedgekeurd en van start!
Het bestuur van het fonds Colland Arbeidsmarktbeleid heeft het
activiteitenplan van 2015 goedgekeurd. Alle werknemers die vallen onder de
cao bos en natuur betalen mee aan dit fonds. De VBNE coördineert de
uitvoering van het activiteitenplan aangestuurd door de sociale partners. Een
greep uit de projecten die dit jaar worden uitgevoerd:
Een quick scan voor veilig en gezond werken vanuit diverse
werkzaamheden
Veiligheidsinstructies voor gevaarlijke vrijwilligerswerkzaamheden
Nieuwe trainingen ‘Houd medewerkers inzetbaar!’
Het project ‘Nature Fits all’
Veldwerkplaatsen
a.vandijk@vbne.nl

In 2015 weer vergoeding beschikbaar voor scholing
BOA’s
Voor werknemers van bedrijven die vallen onder de raam-cao Bos en Natuur is
met steun vanuit het Activiteitenplan 2015 een vergoeding beschikbaar voor:
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De vervolgopleiding groene BOA/milieu BOA domein II (voor nieuwe
BOA’s)
Alle modules in het kader van het traject Permanente Her- en
Bijscholing BOA (PHB, milieu BOA domein II)
Meer informatie over deze regeling vindt u in de omschrijving van de regeling
en het reglement. Aanmelden kan met het aanvraagformulier. Dit
aanvraagformulier kunt u sturen aan VHG Bedrijfsadvies bv.

a.vandijk@vbne.nl

TKI-regelingen voor biomassa projecten gepubliceerd
Vanaf 1 april kunt u bij RVO aanvragen indienen voor diverse regelingen van
de Topsector Energie. Drie regelingen zijn interessant:
1.

2.

3.

Demonstratie energie innovatie (DEI)
Deze regeling is voor demonstratieprojecten voor nieuwe
technologieën die energie besparen of die het gebruik van
hernieuwbare energiebronnen bevorderen.
Biobase Economy Innovatie regeling
Deze regeling ondersteunt onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten
gericht op conversie van biomassa naar vermarkten eindproducten via
chemisch katalytische- en biotechnologische conversieroutes.
Hernieuwbare Energie.
Deze regeling is voor innovatieve projecten die leiden tot duurzame
energieproductie in 2023. Het doel is om de aangevraagde SDE+
subsidie omlaag te krijgen.

Als u ideeën heeft, ook al zijn ze pril, dan kunt u contact opnemen met RVO.
Freek Smedema van RVO (088-6022241 of freek.smedema@rvo.nl) denkt met
u mee of het project geschikt zal zijn voor een bepaalde regeling en helpt u
verder. Meer informatie over de regelingen zijn op website van RVO te vinden.
a.vandijk@vbne.nl

Vergoeding stimulering BBL-opleidingen
Als u gebruik maakt van de raam-cao bos en natuur is voor de stimulering van
de BBL-opleidingen een vergoeding van € 60,- per schooldag (tot een
maximum van € 2.400,- per volledig schooljaar) beschikbaar. Er wordt subsidie
verstrekt voor 50 BBL-opleidingen. De subsidie is aan te vragen via het
Colland Administratie Systeem (CAS) tot uiterlijk 31 december volgend op het
einde van het schooljaar. Voor praktijktrainingen en een driejarige BBLopleiding gelden andere/aanvullende regels. U kunt meer informatie vinden op
www.collandarbeidsmarkt.nl.
a.vandijk@vbne.nl

Tips bij vroege hooikoorts
De uitheemse els en de hazelaar staan in bloei. Dat betekent dat ze ook pollen
afgeven.
Hebt u last van hooikoorts? Kijk dan eens naar deze tips:
Draag een zonnebril. Zo beschermt u uw ogen tegen stuifmeel. En wrijf
niet in uw ogen.
Droog uw was binnen in plaats van in de buitenlucht. Hierdoor komen
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pollen minder snel op uw kleding terecht.
Neem voor het slapen een warme douche. Hiermee verwijdert u pollen
van uw huid en uit uw haren.
Kleed u buiten de slaapkamer om, hierdoor blijven pollen uit de kamer.
Hebt u veel last? Ga dan langs bij de huisarts. Deze kan met een test
vaststellen of het daadwerkelijk hooikoorts is en, zo ja, welke
behandeling het beste is.
Meer informatie over hooikoorts: allergieradar.nl en pollennieuws.nl.
a.vandijk@vbne.nl

Producten VBNE
De laatste maanden zijn er enkele producten door de VBNE
ontwikkeld/herdrukt. Deze zijn digitaal maar ook op papier beschikbaar. Als er
een digitale versie beschikbaar is kunt u deze hieronder downloaden. De
papieren versie kunt u bestellen via info@vbne.nl.
Brochure Natuurbrandbeheersing (nieuw)
Checklist oogst natuurgrassen (nieuw)
Gedragscode Bosbeheer 2010-2015 (herdruk)
Praktijkadvies verwarmen op eigen hout, voor particuliere bos- en
natuureigenaren (herdruk)
Teken en ziekte van Lyme (nieuw)
OBN rapport 196-DK Verjonging van half-natuurlijke kwelders en
schorren (nieuw)
25 jaar OBN magazine (2014)
Brochure Toevlucht voor de tapuit, hoe de tapuit te beschermen (2014)

Binnenkort & nieuw verschenen
- Veldwerkplaats Natuurbrandpreventie in de praktijk - Ermelo e.o.-15 april
- Symposium Ecologie en de praktijk - Evoluon Eindhoven - 19 maart
- Veldwerkplaats Herstel van akkers in het heidelandschap- Hoge Veluwe- 4 juni
- Resultaten Zesde Nederlandse Bosinventarisatie door Alterra

Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE)
Princenhof Park 9
3972 NG Driebergen-Rijsenburg
Telefoon: 0343-745250
E-mail: info@vbne.nl
Twitter: @vbne_
www.vbne.nl
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