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Een jaar waarin weer veel gesproken en geschreven is over de transitie van de landbouw. 
klimaatverandering, bodemdaling, stikstofdepositie, achteruitgang van soorten….


Ook binnen het bestuur is veel gesproken over de ontwikkelingen naar natuur-inclusieve 
landbouw en de kringlooplandbouw die daar onderdeel van is. De algemene 
ledenvergadering van BoerenNatuur, onze koepelorganisatie, heeft zich na uitvoerige 
consultatie van de leden als doel gesteld de natuurinclusieve  landbouw te ondersteunen 
en promoten.


In de ogen van de collectieven is natuurinclusieve landbouw een systeembenadering 
waarbij een boer in al zijn bedrijfsbeslissingen rekening houdt met de natuur op en rond 
zijn bedrijf. Bodemleven, plaag-bestrijdende insecten, scholeksters en korenbloemen, 
maar ook zorgen voor goede omstandigheden voor natuur in de omgeving. Een bedrijf 
noemen we natuurinclusief als het – op basis van bijvoorbeeld een puntensysteem – 
voldoende maatregelen in praktijk brengt. Het systeem is landelijk maar regionaal worden 
de prioriteiten vastgesteld en wordt maatwerk geleverd.

Om dit te bevorderen adviseren we niet alleen boeren die deelnemer zijn binnen het ANLB 
maar gaan we ook alle andere boeren die daar behoefte aan hebben adviseren.

In 2019 is een begin gemaakt om na te denken over de realisatie van deze ambitie en dat 
zal volgende jaren voortgezet worden.


Iedereen ziet dat samenwerking onontbeerlijk is als we iets willen bereiken. Dat hebben 
we dan ook veelvuldig gedaan. In Noord-Holland is een samenwerking ontstaan tussen 
alle relevante partijen om gezamenlijk een invulling te geven aan het masterplan 
biodiversiteit. Die we elk op onze eigen manier willen ondersteunen.


Naar aanleiding van de nieuwe coalitieakkoord van de provincie Noord-Holland waarin is 
vastgelegd dat er binnen deze periode 2020-2024 3.000 hectare 
NatuurNetwerkNederland, van de 5.600 hectare die volgens bestaande afspraken in 
2027, gerealiseerd moet worden.

Hiervoor heeft de provincie de collectieven, Terrein Beherende Organisaties en LTO 
gevraagd mee te denken hoe dat vorm gegeven kan worden.

Uit dat intensieve overleg is een overeenkomst gekomen. In die overeenkomst staan een 
aantal instrumenten die gebruikt kunnen worden. In eerste instantie worden er drie pilots 
uitgevoerd in Noord-Holland, niet op Texel. Daaruit moet blijken welke instrumenten 
doeltreffend en betaalbaar zijn. Doel is natuurwaardig beheer van de aangewezen 
gronden, rekening houdend met het feit dat die gronden grotendeels beheerd worden 
door boeren die daarvan meer of minder afhankelijk zijn voor een rendabele 
bedrijfsvoering. Omdat ook op Texel ongerealiseerde NNN gronden zijn aangewezen 
houden wij nauw contact met de andere Noord-Hollandse collectieven en de LTO, over 
de pilots waarvan de uitkomst ook gevolgen zal hebben voor een aantal Texelse boeren.


In december van dit jaar is onze bestuursvoorzitter ook voorzitter van de Noord-
Hollandse collectieven geworden en daarmee bestuurslid van het landelijk bestuur van 
BoerenNatuur.


Een ander intensief traject was de nieuwe subsidieregeling voor het onderhoud van de 
tuinwallen. Ondanks de vele overleggen op verschillende niveaus met gemeente en 
provincie is hier een versoberde regeling uit gekomen.




Extra blij zijn we daarom met de vele boeren die toch hebben besloten verder te werken 
aan deze typisch Texelse onderdelen van ons landschap.


De externe audit die we dit jaar hebben gehad is positief afgesloten.


Dit jaar hebben we ook moeten besluiten een nieuwe medewerker aan te nemen om het 
werk dat bleef liggen door de ziekte van Marcel Drent door te laten gaan. Het gaat ons 
aan het hart dat deze maatregel nodig is, maar dat neemt niet weg dat we Vincent Lap als 
een aanwinst zien.


In weer een jaar van van veel vergaderen, voor bestuur, en hard werken met onze 
deelnemers, voor medewerkers, was het een leuke afwisseling om De Waddenvogels op 
het eiland te ontvangen. Dat is het collectief dat de andere Waddeneilanden bevat.
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