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brief aan geïnteresseerde voor agrarisch waterbeheer in
ANB Oost Brabant

Sambeek, 21 juni 2016
Betreft
: aanmelding agrarisch waterbeheer (ANLB2016)
Onze referentie : anbobr20163

Geachte heer/mevrouw,
We willen u graag wijze op de mogelijkheid om een vergoeding te krijgen voor agrarisch waterbeheer op de
randen van uw percelen. Laat geen geld liggen!
U wordt door ons Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant benaderd omdat bij u in de regio
gebieden waar u een geld kunt krijgen voor randenbeheer ten behoeve van schoon oppervlakte water. Op
de website www.anbbrabant.nl kunt u zien of u deel kunt nemen.
Eenvoudig inpasbaar en financieel aantrekkelijk, laat geen geld liggen!
In samenwerking met het waterschap Aa en Maas heeft ons collectief het doel om zorg te dragen voor
voldoende, schoon en natuurlijk oppervlakte water. Om dit te realiseren willen wij op vrijwillige basis
contracten sluiten met grondgebruikers in deze gebieden. Deze contracten gaan in op 1 januari 2017. De
contracten hebben betrekking op de aanleg van randen langs watervoerende sloten en specifiek op de
vermindering van het gebuik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Door het gebruik hiervan te
verminderen zal de belasting van het oppervlaktewater verminderen. Als u een contract sluit krijgt u
hiervoor de komende 5 jaar een beheervergoeding.
De ervaring in West-Brabant is dat het beheer eenvoudig inpasbaar is en financieel aantrekkelijk. In dit
gebied zijn voor meer dan 550 km contracten gesloten met het collectief.
U bent een mogelijke deelnemer
Mogelijk kunt u deelnemen, want bij u in de regio ligt een gebied waar u eencontract kunt sluiten voor
agrarisch waterbeheer. In deze gebieden denken we een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de
doelen die we moeten behalen. Hiervoor is het van belang dat er voldoende grondgebruikers deelnemen
aan agrarisch waterbeheer. Een voorwaarde is dat langs minimaal 50% van de aangewezen waterlopen
worden beheerd, dus spoor ook uw buren aan om deel te nemen. Met uw deelname bereiken we samen de
beoogde waterdoelen en draagt u bij aan een duurzaam waterbeheer in het buitengebied!
Om de drie hierboven genoemde doelen te bereiken zijn pakketten (combinaties van maatregelen)
opgesteld die we aan de mogelijke deelnemers aanbieden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een 3-10
meter brede mest- en spuitvrije zone op gras- en bouwland of het beheren van een natuurvriendelijke
oever. (Zie bijlage: infoblad waterbeheer en website www.anbbrabant.nl).
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Interesse voor deelname: meld u aan voor 15 juli 2016
Belangstellenden wordt gevraagd om zich aan te melden voor 15 juli. Dit kan via de knop ‘aanmelden
als belangstellende’ op de website (www.anbbrabant.nl) van de collectieven.
Check voor uw eigen gronden de mogelijkheden voor een beheercontract agrarisch waterbeheer op de
website onder de knop: Wat zijn de mogelijkheden op mijn land!
Daar heeft u zelfs de mogelijkheid om zelf uw randen in te tekenen waarvoor u interesse in agrarisch
waterbeheer heeft of meld u aan via het aanmeldingsformulier
Daarna zal ons collectief ANB Oost Brabant u van extra informatie voorzien over de verdere uitwerking van
het gebiedsplan met de geïnteresseerde deelnemers.

Namens het bestuur van ANB Oost-Brabant

Herman Wijdeven
Voorzitter

Bijlagen:

Bijlage 1 Infoblad Waterbeheer
Voor algemene informatie: www.anbbrabant.nl
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