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Vraag nu subsidie aan voor kleine biomassa installaties
Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een
tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen,
biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als
zakelijke gebruikers. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het
soort apparaat en de energieprestatie. Voor een biomassaketel krijgt u
bijvoorbeeld € 80,- per kW vermogen van de ketel, met een minimum van €
3.200,-. In 2016 is in totaal € 70 miljoen subsidie beschikbaar. Aanvragen kan
tot en met 31 december 2016 17.00 uur. RVO behandelt de aanvragen op
volgorde van binnenkomst. Informatie over de totale regeling. Zie ook de
praktijkadviezen van de VBNE voor gemeenten en particulieren.
a.vandijk@vbne.nl

Raam-cao 2015-2016 beschikbaar en 1%
loonsverhoging
De tekst van de raam-cao 2015-2016 is nu beschikbaar op de site van de
VBNE. De raam-cao is geldig t/m 30 juni 2016. In de eerste helft van 2016
wordt weer gestart met nieuwe onderhandelingen.
Als u de raam-cao bos en natuur volgt, krijgt u per 1 januari 2016 1%
loonsverhoging. De loontabellen staan op de website van de VBNE.
a.vandijk@vbne.nl

Kapmeldingen en ontheffingen in de praktijk van de
nieuwe Wet natuurbescherming
Hoe gaat het straks na 1 juli 2016 met kapmeldingen en ontheffingen voor
soorten en gebieden onder de nieuwe Wet natuurbescherming? De VBNE
heeft een tabel gemaakt met een overzicht hoe het nu is en hoe het straks
wordt.
Nog niet alles is duidelijk. Wanneer meer duidelijk wordt, zal de VBNE de tabel
aanpassen. We houden u op de hoogte via deze nieuwsbrief. Mocht u meer
vragen hebben dan deze tabel beantwoordt, neem dan contact op met Anne
Reichgelt.
a.reichgelt@vbne.nl

http://nieuwsbrief.bratpack.nl/minisite/nieuwsbrief/bekijken/251.8645

26-1-2016

VBNE nieuwsbrief 2016 nr. 1

pagina 2 van 4

Nieuw: Wegwijzer veiligheid en gezondheid in bos en
natuur
De wegwijzer veiligheid en gezondheid in bos en natuur is nu op de website
van de VBNE te vinden. Deze wegwijzer geeft per werkzaamheid inzicht over
de actuele veiligheid en gezondheidsinformatie, plus de
veiligheidsvoorschriften die voor de sector gelden. De wegwijzer is een
hulpmiddel voor een tussentijds snelle en praktische beoordeling van het veilig
uitvoeren van bos- en natuurwerkzaamheden. Bij elke vraag staat een
verwijzing naar de sectorafspraken die op basis van de wettelijke voorschriften
concreet gemaakt zijn.
a.vandijk@vbne.nl

Aanmelden voor workshop 2 maart over bestrijden
overlast ganzen in natuurgebieden
De afgelopen decennia hebben we een spectaculaire toename gezien van het
aantal ganzen in Nederland. De aantallen zijn zo groot dat zij in
natuurgebieden en de omliggende agrarische percelen schade veroorzaken.
Daarom proberen natuurbeheerders de ganzenaantallen met diverse
bestrijdingsmethoden binnen de perken te houden. Welke maatregelen zijn nu
geschikt? Ook provincies zijn over gegaan op bestrijding van ganzen door
afschot en vergassing. Zijn er daarnaast ook diervriendelijke alternatieven?
In deze workshop georganiseerd door OBN, worden aan de hand van een
voorbeeld van ganzenproblematiek in het gebied de Alde Feanen, ingegaan op
een aantal essentiële vragen die spelen bij beheer van ganzen.
Locatie: Earnewâld (Eernewoude)
Kosten: geen
U kunt zich aanmelden via info@vbne.nl. Nadere info volgt.
m.brunsveld@vbne.nl

BOA-regeling 2016 nog niet open
De groene werkgevers, onder voorzitterschap van Nationaal Park De Hoge
Veluwe, hebben in 2015 van het ministerie van Economische Zaken (EZ) vijf
jaar lang jaarlijks 100.000 euro gekregen. Dit geld is bedoeld als bijdrage aan
de opleiding van groene buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). De
VBNE verkent nu met EZ of deze bijdrage via de u bekende BOA regeling kan
gaan lopen. In 2016 kunt u daarom niet direct de vervolgopleiding of her- en
bijscholing declareren zoals u dat gewend bent. Bewaar de factuur van de
opleiding. Wij hopen zo snel mogelijk meer duidelijkheid te geven over de
BOA-regeling in 2016. We houden u op de hoogte via deze nieuwsbrief.
a.vandijk@vbne.nl

Cursus of training gedaan? Vraag ook in 2016 subsidie
aan
Heeft u of één van uw medewerkers een cursus of training gevolgd, dan is
hiervoor subsidie beschikbaar vanuit Colland. Als u de cao bos en natuur volgt,
mag u hiervan gebruik maken. Vanaf 1 september 2015 ook voor cursussen
op HBO+ niveau. Er wordt maximaal een vergoeding van 2.820 euro per
werknemer per jaar uitgekeerd. De aanvraag kunt u doen in het Colland
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Administratie Systeem (CAS). Wilt u meer informatie over CAS of heeft u hulp
nodig bij het invullen van CAS? Neem dan contact op met Annika van Dijk.
a.vandijk@vbne.nl

Samen werken aan bosbeheer en biodiversiteit
De VBNE organiseerde op 2 december 2015 een bijeenkomst met
soortbeschermers, bosaannemers, natuurbeheerders en beleidsmakers om
samen te bespreken hoe bosbeheer en biodiversiteit het beste samen kunnen
gaan. Aanleiding was de evaluatie van de gedragscode bosbeheer. Bosbeheer
en biodiversiteit gaat veel verder dan het houden aan de Flora- en faunawet.
Het startpunt van het gesprek was dus niet hoe een nieuwe gedragscode er uit
moet zien, maar juist hoe multifunctioneel bosbeheer en biodiversiteit samen
kunnen gaan. Meer kunt u lezen in het artikel van het Vakblad Natuur Bos
Landschap. Alle presentaties vindt u op de website van de VBNE.
a.reichgelt@vbne.nl

Activiteitenplan Colland Arbeidsmarktbeleid 2016
goedgekeurd en van start!
Het bestuur van het fonds Colland Arbeidsmarktbeleid heeft het
activiteitenplan 2016 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:
•
•
•
•
•

Preventiefilmpje over rabiës
Arboinfoblad ‘Opruimen van afval in bos- en natuurterreinen’
Arbeidsmarktonderzoek
Coachingsregeling
Veldwerkplaatsen

a.vandijk@vbne.nl

Arboinfobladen vernieuwd!
De bestaande Arboinfobladen zijn geüpdate en opnieuw vormgegeven. De 13
infobladen zijn een praktische aanvulling op de Arbocatalogus en behandelen
onderwerpen als:
-Veilig blessen en smetten
-Veilig werken op hoogte
-Veilig werken langs de weg
-Veilig werken bij prunusbestrijding en stobbenbehandeling
De Arboinfobladen zijn nu op de website van de VBNE te vinden.
a.vandijk@vbne.nl

Binnenkort & verschenen
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• Workshop Overlast van ganzen in natuurgebieden - 2 maart – Eernewoude
• Symposium Ecologie en de praktijk- 3 maart- Eindhoven
• Week van de Teek - 11 t/m 15 april
• Veldwerkplaats Bloemenaanbod voor insecten in het heidelandschap - 10 mei

• OBN en Vogelbescherming brochure “Riet en ruimte voor de roerdomp”.
• Wegwijzer veiligheid en gezondheid in bos en natuur
• Regeling snelgroeiend bos aangepast
• Arboinfobladen
• Tabel Nieuwe Wet natuurbescherming in de praktijk

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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