NIEUWSBRIEF 2 2014
Van het bestuur.
Met deze korte brief willen wij als bestuur jullie graag het volgende melden.
In de jaarvergadering van dit jaar ( februari ), is er al kort uitgelegd en vooruit gekeken naar het op
handen zijnde provinciale collectief. Daarna is er naar jullie toe geen communicatie meer geweest over
de stand van zaken. Wel is er samen met Agrarisch West nog een excursie geweest in Zuidzande.
Hier is na het veld gedeelte, uitleg gegeven door Wico Dieleman en Rinus van ’t Westeinde over het op
handen zijnde collectief , met daarna vragen en discussie. Hier waren slechts enkele leden van ons
aanwezig.
Toen was er bij ons het voornemen om na de zomer over het collectief bij te praten na de oogst, maar
na de oogst was er een nieuwsbrief over het collectief op handen en werd ons voornemen (excursie en
bijpraten ‘’ collectief’’ ) vooruit geschoven.
Die nieuwsbrief liet op zich wachten tot enkele weken terug. Nu dan hierbij deze brief ( zie bijlage).
Aanvullend nog wat actuele info.
Op onze eerst volgende jaarvergadering ( waarschijnlijk 26 febr. 2015 )zullen we deze stof zeker onder
Uw aandacht brengen. Zie verder de brief, en schroom niet om bij vragen, nu al contact met ons op te
nemen.
OVERWINTERENDE GANZEN.
Dit gebeuren heeft en landelijk en provinciaal al heel wat stof doen opwaaien, na het floppen van het
G 7 akkoord. Hoe nu verder?
Onze Provincie heeft zijn beleid naar ons toe nog steeds niet openbaar gemaakt en is zelf intern nog
bezig met regelen van zaken, die dan door Gedeputeerde Staten nog moeten worden bekrachtigd.
Eind dit jaar, (1 januari 2015?), zullen we weten wat en hoe verder. Tot die tijd is alles nog bij het oude.
Wat o.a. kan veranderen is de begrenzing van de foerageergebieden ( naamgeving wordt rustgebieden).
De begrenzing wordt in de druk bezochte polders ruimer, ( komen erbij), maar soms ook wat kleiner,
(gaan eraf). Hier is het ook afwachten en kijken waarmee de Provincie naar buiten treedt.
Nu geconstateerde schade moet men digitaal melden en wordt er gevraagd om €300.- behandelkosten
te betalen.
Deze € 300.- krijg je in een rustgebied later terug maar buiten het rustgebied niet. Buiten het rustgebied
heb je een eigen risico van minimaal € 250.— ( of 5%.) In een rustgebied wordt 100% schade uitgekeerd,
erbuiten 95 %. In rust gebied wordt per ha dat er schade is getaxeerd €50,- extra uitbetaald.
Let op, dat, als je schade meldt, dat hier de datum van geconstateerde schade en de melding maximaal
7 dagen mag zijn ( dus liever 4 of 5 )
De verdere regelgeving wat datums betreft en andere regelgeving, komen dus, nogmaals gezegd, later
na bekrachtiging naar ons toe.
Schade melden bij,

www.faunaschade.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WARM AANBEVOLEN.
Puur natuur ganzenvlees van wilde ganzen uit de polder, te verkrijgen bij keurslager Marc Biesbroeck ,
Van Waesberghestraat 5 te Hulst. Dit omvat o.a. : ganzenpate, gerookte ganzenborst, rookworsten van
ganzenvlees, gehaktbrood van ganzenvlees en het rauwe vlees van de borsten voor de stoverij.

