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Gezocht: bestuurders en bestuurdersassistenten in
waterschappen
Vanwege de waterschapsverkiezingen in 2019 is de VBNE op zoek naar 26
betrokken bestuurders voor natuurterreinen in 21 waterschappen. Heeft u
plezier in het agenderen en proactief uitdragen van de belangen van
natuurterreinen? Bent u op uw gemak in een complexe bestuurlijke en politieke
omgeving? Dan zijn wij op zoek naar u. De VBNE is ook op zoek naar
enthousiaste bestuurdersassistenten. De bestuurdersassistent ondersteunt de
bestuurder voor natuurterreinen bij zijn of haar werk in het algemeen bestuur
van het waterschap.
Hier vindt u de vacaturetekst voor de bestuurder en bestuurdersassistent.
Reageren per email kan tot 1 mei 2018 naar a.reichgelt@vbne.nl
a.reichgelt@vbne.nl

Zorgen geuit over voorstel waterschapsbelastingen
Een commissie van de Unie van Waterschappen heeft op 21 december een
rapport uitgebracht over een nieuw systeem voor de waterschapsbelastingen.
In dit rapport staat een voorstel om de heffing voor natuurterreinen sterk te
laten stijgen. Daarover maakt de VBNE zich ernstig zorgen. En daarom heeft
de VBNE een brief gestuurd naar deze commissie en de besturen van alle
waterschappen.
a.reichgelt@vbne.nl

Werkschuurbijeenkomst over publiek en grote grazers
Op woensdag 11 april vanaf 9:30 uur organiseert de VBNE samen met
Stichting Ark Natuurontwikkeling een werkschuurbijeenkomst in Wageningen
over grote grazers en publiek. De aanleiding is een verschenen
onderzoeksrapport waarin is gekeken naar de incidenten tussen grote grazers
en publiek in de afgelopen jaren. Daarnaast praten we u op deze bijeenkomst
graag bij over de juridische aspecten, het belang van een goede incidentenregistratie en hoe de kans op incidenten kleiner te maken. Het voorlopige
programma. Aanmelden kan via de website. Deelname voor beheerders en
leden is kosteloos.
m.brunsveld@vbne.nl

Veldcursus Ecohydrologische systeemanalyse in
beekdallandschappen
Op 24 april organiseren OBN en STOWA een veldcursus in het Reestdal over
de ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen. Tijdens deze
cursus gaat u de stappen doorlopen van het nieuwe handboek over dit
onderwerp. Het gaat om een goede systeemanalyse van het stroomgebied. U
leert processen begrijpen die bijdragen aan het herstel van
levensgemeenschappen in de beek en het beekdal. Er worden ook nog twee
veldcursussen georganiseerd in andere delen van Nederland.
U kunt zich hier aanmelden.
w.wiersinga@vbne.nl

Gezamenlijke communicatiestrategie natuurbrandrisico
De VBNE leden hebben samen met de brandweer een communicatiestrategie
en een daarbij behorende communicatieboodschap opgesteld. Toen zomer
2017 in Portugal grote bosbranden woedden, kregen terreinbeheerders en
brandweer ook vragen van de media. Vragen als hoe groot is het risico op
natuurbrand, wat doen jullie aan preventie? Er is toen besloten om met elkaar
om tafel te gaan en een gezamenlijke communicatiestrategie te bepalen.
Beheerders en brandweer zijn nu goed voorbereid en weten van elkaar wat
belangrijk is als over brand en risico gecommuniceerd wordt met het publiek. U
kunt de communicatiestrategie opvragen bij Anne Reichgelt.
a.reichgelt@vbne.nl

Beheerdersdag 2018: meld uw ideeen aan!
Welke nieuwe ontwikkeling moet een podium krijgen op de Beheerdersdag? Of
van welk actueel onderwerp zou u meer willen weten? Wij zien uw ideeën
graag tegemoet. Lees meer over het aanmelden van ideeën.
U kunt deze mailen tot 2 maart 2018 naar info@beheerdersdag.nl.
info@beheerdersdag.nl

Uitvoering Wet natuurbescherming door de provincies
in de praktijk
De VBNE heeft een aantal deelnemers van de werkschuurbijeenkomsten over
de Wet natuurbescherming gevraagd wat hun ervaringen zijn met de uitvoering
van de Wet in de praktijk. Hierbij een tweetal voorbeelden van wat veranderd
is. Ten eerste is in sommige provincies de meldingstermijn voor kapmeldingen
twee weken langer zijn geworden. Dit maakt de uitvoering minder flexibel. Ten
tweede zijn in sommige provincies de vrijstellingen voor schade- en
overlastbestrijding uitgebreider dan in andere provincies. Zo mogen in Limburg
smient, ringmus en roek bestreden worden. Meer leest u hierover in een artikel
in het Vakblad Natuur Bos Landschap.
a.reichgelt@vbne.nl

Gedragscode bosbeheer voor onbepaalde tijd verlengd

De gedragscode bosbeheer 2010-2017 is verlengd totdat de nieuwe
gedragscode, gebaseerd op de Wet natuurbescherming, is goedgekeurd. Dit
staat in een brief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De
VBNE heeft voor 1 oktober 2017 een concept gedragscode ingediend. Op dit
moment wordt de nieuwe gedragscode bosbeheer ambtelijk beoordeeld door
de RVO. U kunt de gedragscode bosbeheer dus gewoon blijven gebruiken.
a.riechgelt@vbne.nl

OBN bijeenkomst over vis in uiterwaarden
Op vrijdag 16 maart organiseert het OBN Deskundigenteam
Rivierenlandschap samen met Rijkswaterstaat en Adviesbureau voor bodem,
water en ecologie (atkb) een kennisochtend over vis in uiterwaarden.
Aanleiding is een uitgebreid visonderzoek in geulen en strangen langs de
Rijntakken waarvan we de resultaten graag willen delen. Daarnaast wordt
ingegaan op het voorkomen van vis in overstromingsvlakten, kijken we terug
naar eerder OBN visonderzoek uit 2009 en krijgt u een visdemonstratie ter
plekke.
De locatie van de bijeenkomst is het atkb-kantoor in Waardenburg.
Het programma. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar
m.brunsveld@vbne.nl. Nog enkele plekken beschikbaar.
m.brunsveld@vbne.nl

Binnenkort
• Veldwerkplaats orginische veenbasis, 27 maart 2018, Hellendoorn
• Werkschuurbijeenkomst over publiek en grote grazers, 11 april 2018, Wageningen
Kijk voor meer activiteiten in onze agenda.
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