
Aan het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht.
Postbus 80300
3508 TH Utrecht.

Betreft: lndexering tarieven agrarisch natuurbeheer 2012.

Woonplaats, datum.

Geacht college,

Sinds de introductie van het subsidiestelsel agrarisch natuurbeheer en de oprichting van de
ANV de Utrechtse Venen ben ik enthousiast deelnemer aan diverse projecten in het
agrarisch weidevogel- en slootkantenbeheer op mijn agrarisch bedrijf. Eerst de SAN, en later
vanaf 201 0 de SNL.

Met de komst van de SNL zijn de eisen aanmerkelijk verzwaard, is mijn inspanning verhoogd
(minimaal 10oÁ zwaar beheer, bredere mestvrije zones) en moet het geheel in een collectief
beheerplan passen. Desondanks heb ik mijn contract agrarisch natuurbeheer gecontinueerd.
Daartoe heb ik met U, de overheid, een zesjarig SNL contract gesloten, met als
tegenprestatie een compensatie voor het verlies van voedenruaarde als gevolg van de
toepassing van de beheersmaatregelen. Een onkostenvergoeding gebaseerd op
meerkosten, direct gerelateerd aan de voerkostenontwikkeling. Een systematiek die is
opgelegd vanuit de EU regelgeving.

Op 4 oktob er 2011 heeft U besloten van dit systeem af te stappen en geen indexatie toe te
passen op de vergoedingen in mijn lopende contract. Wanneer de voerprijzen zich in
stijgende lijn blijven ontwikkelen komt voor mij het moment dat het onaanvaardbaar wordt.
Contract is contract.
Als deelnemer aan het door U vastgestelde collectief beheerplan de Venen moet ik voldoen
aan alle vastgestelde eisen van beheer en controles.
Het niet uitvoeren van het afgesproken beheer leidt tot sancties, ik heb geen keuze.
Met een lagere vergoeding mag ik bijvoorbeeld niet op 1 juni al gaan maaien in plaats van de
contractueel overeengekomen 15 juni. Of een beetje wel bemesten waar ik niet mag
bemesten.

Na de uiterst moeizame omschakeling van SAN naar SNL, de onbevredigende werkwijze
rond de perceelsregistraties en de buitenproportionele late uitbetalingen over 2010, is dit GS
besluit het zoveelste bewijs van een onbetrouwbare overheid en dat U mij en mijn collega
agrariërs niet serieus neemt in een speelveld waar U meent de hoogste (natuur) doelen te
moeten halen.
Agrarisch Natuurbeheer is vrijwillig, maar niet vrijblijvend, en dat geldt ook voor U.

lk vezoek U gedurende de looptijd van het contract de volledige financiële verplichtingen na
te komen zoals ik op het moment van afsluiten van het contract mocht venrachten en zoals
U volgens de regelgeving wordt geacht te doen.

ln aírrachting van Uw reactie,

Met vriendelijke groet,
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CC: Provinciale Staten van de Provincie Utrecht.
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