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Veldwerkplaatsenseizoen 2016 al weer gestart!
Ook dit jaar zijn er weer een flink aantal veldwerkplaatsen. Veldwerkplaatsen
zijn dé manier om geïnformeerd te worden en met collega’s te praten over de
nieuwste inzichten in bos- en natuurbeheer. Kijk voor het aanbod op
www.veldwerkplaatsen.nl. De tarieven voor deelname aan veldwerkplaatsen
zijn gelijk aan vorig jaar. Nieuw is dat medewerkers van provincies en
waterschappen ook voor voordeeltarief (€95,- ex btw) kunnen deelnemen. In
de algemene voorwaarden leest u wie er precies in aanmerking komt voor het
voordeeltarief. Abonneer u op de veldwerkplaatsen nieuwsbrief voor het
laatste nieuws!
info@veldwerkplaatsen.nl

Boswerkzaamheden tot 15 maart of tot 15 april?
Op dit moment is het in het bos erg nat om werkzaamheden uit te voeren. Hoe
lang kun je die werkzaamheden eventueel uitstellen? In de gedragscode
bosbeheer is afgesproken dat tot 15 maart werkzaamheden uitgevoerd mogen
worden in loof- en gemengd bos. Daarna mag er nog een maand lang hout
uitgesleept worden, dus tot 15 april. In naald- en populierenbos mogen wel
boswerkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van 15 maart tot 15 juli.
Doe dan wel eerst een check met de checklist, want het kan alleen onder
voorwaarden. De checklist vind u achterin de gedragscode Bosbeheer.
Overleg met uw aannemer wat er past bij uw bos, uw beheer en uw wensen.
A.blankena@vbne.nl

Gedragscode Natuurbeheer ligt ter inzage
Het ontwerp-goedkeuringsbesluit voor de nieuwe Gedragscode Natuurbeheer
(GCN) is ondertekend door de staatssecretaris. Deze nieuwe Gedragscode
Natuurbeheer verschilt minimaal ten op zichte van de huidige Gedragscode
Natuurbeheer. Het besluit zal op korte termijn worden gepubliceerd in de
Staatscourant en voor 6 weken ter inzage gelegd worden. De verwachting is
dat uiterlijk half april de gedragscode natuur definitief wordt goedgekeurd door
de staatssecretaris. De nieuwe gedragscode zal gaan gelden voor de periode
2016-2021.
a.blankena@vbne.nl

Consultatie uitvoeringsregeling Wet
Natuurbescherming
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Het Rijk is een consultatie gestart over de uitvoeringsbepalingen bij de nieuwe
Wet Natuurbescherming. Het gaat hierbij om onderwerpen die niet in de wet
zelf zijn geregeld. Daarvoor is het mogelijk om regels vast te stellen bij lagere
regelgeving (bij AMvB of ministeriële regeling). Het gaat onder meer om:
• regels over de PAS
• aanwijzing van bevoegd gezag voor vergunningverlening van Natura
2000-vergunningen en Flora- en faunaontheffingen
• nadere regels over jacht
• bezit van dieren en planten van beschermde soorten en producten
daarvan
Voorontwerpen van het besluit en de regeling heeft het ministerie in 2015
besproken met provincies, stakeholders en handhavende instanties. De VBNE
heeft toen aangegeven zich zorgen te maken over een aantal punten, namelijk
over de vraag of gemeenten voldoende voorbereid zijn op hun nieuwe taak en
over de hoge kosten die de ontheffingen en vergunningen met zich
meebrengen.
Iedereen kan tot 3 maart zelf inspreken, namelijk via:
www.internetconsultatie.nl/besluitnatuurbescherming en
www.internetconsultatie.nl/regelingnatuurbescherming.
A.blankena@vbne.nl

Uitstel inwerkingtreding Wet Natuurbescherming
De staatssecretaris heeft samen met de provincies besloten de datum waarop
de nieuwe Wet Natuurbescherming in werking treedt, te verschuiven van 1 juli
2016 naar 1 januari 2017.
a.blankena@vbne.nl

Meerjarenvisie arbeidsmarkt 2016-2020
Sociale partners hebben een meerjarenvisie arbeidsmartk 2016-2020
vastgesteld. In deze visie staan diverse doelen en prioriteiten waar sociale
partners zich op het gebied van arbeidsomstandigheden en arbeidsmarkt op
gaan richten. Sociale partners vinden ‘duurzaam en flexibel inzetbare, vitale
medewerkers’ de belangrijkste doelstelling. Daarnaast focussen ze op
voldoende instroom van nieuwe passend opgeleide medewerkers. De
komende jaren dragen de activiteiten in het jaarlijkse Activiteitenplan bij aan
het realiseren van de doelstellingen. In de visie is ook een eenduidige
jaarplanning opgenomen en staat een format voor activiteit-ideeën die men
richting sociale partners kan aanleveren.
a.vandijk@vbne.nl

FAQ cao bos en natuur: Goede vrijdag en 5 mei
In de raam-cao bos en natuur wordt Goede vrijdag niet als feestdag
beschouwd. Daarentegen wordt 5 mei (ieder jaar) wel als feestdag
beschouwd. In het ondernemingsdeel Bosbouw is hiervoor een uitzondering
opgenomen. Voor dit ondernemingsdeel geldt dat als 5 mei op een werkdag
valt, sprake is van een roostervrije dag, tenzij het bedrijfsbelang zich
daartegen verzet. Moet op deze dag inderdaad worden gewerkt, dan wordt dat
op een ander moment gecompenseerd met een roostervrije dag. Echter,
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omdat 5 mei dit jaar samenvalt met Hemelvaart is sowieso sprake van een
vrije dag.
a.vandijk@vbne.nl

Model brief voor maken bezwaar WOZ aanslag
cultuurgronden
Moet u OZB betalen voor uw bospercelen? Vaak houden gemeenten en
waterschappen geen rekening met het feit dat cultuurgronden die u ten
behoeve van de land- en bosbouw bedrijfsmatig exploiteert, niet tot
belastingobject in het kader van de OZB mogen worden meegenomen. Indien
u bezwaar wilt maken, raden wij 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. Ter inspiratie een
uitspraak van de Rechtbank Limburg die een WOZ bezwaar van een
boseigenaar gegrond heeft verklaard.
e.verbij@vbne.nl

Werkgroep vrijwilligers van start!
Het aantal vrijwilligers bij VBNE-leden en sociale partners groeit en zal de
komende jaren steeds verder groeien. De wens is uitgesproken om onderling
te kijken of samengewerkt kan worden op het gebied van organisatie,
opleiding, verzekering etc. van vrijwilligers. Daarom is op 23 februari 2016 de
werkgroep vrijwilligers van start gegaan. Deze werkgroep gaat kijken waar
samenwerking mogelijk is en op welke manier.
a.vandijk@vbne.nl

Subsidiemogelijkheid voor gedupeerden
drugsafvaldumping
Gemeenten, terreinbeheerders en andere grondeigenaren die in 2015 kosten
hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval, kunnen een
subsidieaanvraag indienen. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de
gemaakte opruimkosten. De openstelling van de subsidie verschilt per
provincie. Kijk op de website van uw provincie voor meer informatie.
info@vbne.nl

Even voorstellen: Annnelies Blankena
Mijn naam is Annelies Blankena en ik ben tijdelijk adviseur van het Plein van
de Beheerpraktijk. Tot 1 juli vervang ik Anne Reichgelt wegens haar
zwangerschapsverlof. Ik werk 3 dagen per week voor de VBNE.
Als landschapsecoloog heb ik bij Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer in
regio oost gewerkt, daarvoor werkte ik bij 2 Gelderse waterschappen en bij
Alterra. Ik heb daardoor een brede schat aan ervaring opgebouwd, die ik nu
met veel plezier in kan zetten voor de VBNE. Op de vierde dag van de week
ben ik adviseur ecologie bij adviesbureau Eelerwoude.
Ik woon nabij Zwolle, ben moeder van 3 lekker drukke schoolgaande kinderen
en in de tijd die overblijft roei ik graag op het Zwarte Water en de Overijsselse
Vecht.
We komen elkaar vast tegen de komende maanden.
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a.blankena@vbne.nl

Binnenkort & verschenen
• 20e Rondhoutveiling - 27 februari - Schaarsbergen/arnhem
• Symposium Ecologie en de praktijk - 3 maart - Eindhoven
• Aardhuissymposium ‘De nieuwe wet Natuurbescherming uitgelegd’ - 03 maart - Hoog
Soeren
• Symposium ‘Crowdfunding voor natuur’ - 24 maart - Amsterdam
• Veldwerkplaats ‘Beheer en inrichting van mergelgroeves en rotsen’ - 12 april - Zuid
Limburg
• ALV Vereniging van Gemeentelijke Bos- en Natuurterreineigenaren - 13 april
• Week van de Teek - 11 t/m 15 april
• Veldwerkplaats ‘Bloemenaanbod voor insecten in het heidelandschap’ - 10 mei Strabrechtse Heide
• OBN brochure ‘Tussen verdroging en nat gaan’ over herstel en ontwikkeling vochtige
bossen in Nederland
• OBN rapport ‘Beheer en inrichting mergelgroeven en rotsen’
• Wilt u bosplantsoen bestellen? Kijk eens op www.rassenlijstbomen.nl en/of lees meer
over waar je op moet letten bij het bestellen van bosplantsoen. Of bestel het
praktijkadvies van de VBNE
• Artikel vakblad NBL, over de nieuwe ErBo regeling die vanaf 1 januari 2016 is in
gegaan
• Aanbesteding OBN onderzoek 2016,Uitbreiding en herstel kwaliteit van VeldbiesBeukenbossen via TenderNed

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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