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Beheerstrategie, beheerplan en gebiedsaanvraag
De werkgroep gebiedsaanvraag is bezig geweest met het aanvullen en wijzigen van de
beheerstrategie voor 2017. Eerst is een concept opgesteld welke is besproken met de provincie
Overijssel en de gebiedscoalitie. Na bespreking met de provincie en de gebiedscoalitie is de
beheerstrategie door het bestuur definitief gemaakt en op de website geplaatst. Op de website
onder “Beheerplan 2017” is de informatie rondom de beheerstrategie te vinden. Deze informatie
dient als voorbereiding voor de voorintekenbijeenkomsten die op dit moment plaatsvinden. Voor
de voorintekenbijeenkomsten zijn eerst de oversluiters en/of grondeigenaren met aflopende
contracten uitgenodigd. Vervolgens de leden en aansluitend vindt een werving plaats via de
gemeentelijke pagina’s voor alle grondeigenaren en –gebruikers in Noordoost-Twente. Met de
input van de voorintekenbijeenkomsten wordt door de werkgroep gebiedsaanvraag het concept
beheerplan voor 2017 opgesteld. Ook dit beheerplan wordt besproken met de provincie. Na het
gesprek met de provincie zal het beheerplan ook op onze website geplaatst worden. De
verwachting is dat het beheerplan in september op de website zal staan. Maar daarmee is het
proces nog niet afgerond, want op basis van het beheerplan, de informatie uit de voorintekening
en overige aanvullende zaken dient een gebiedsaanvraag opgesteld te worden. De
gebiedsaanvraag moet eind juli 2016 definitief ingediend worden.
Aanvullend heeft de Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A. ook een subsidieaanvraag ingediend voor inrichtingsmaatregelen. We hopen hierover binnenkort meer
duidelijkheid te hebben.

Professionalisering
Kwaliteitshandboek
Meerdere keren per jaar dient het kwaliteitshandboek aangepast te worden naar de
praktijksituatie. Dit betekent dat de processen worden bekeken en gekeken zal worden of
processen op dit moment ook volgens het kwaliteitshandboek worden uitgevoerd. Indien dit niet
het geval is, dient de huidige werkwijze opgenomen te worden in het aangepaste
kwaliteitshandboek. Dit is nodig om de certificering van het collectief te behouden.
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Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de aanpassingen, zodat het ingediend kan
worden bij de certificeringscommissie. Het aangepaste kwaliteitshandboek wordt opnieuw door
de certificeringscommissie getoetst. Als het kwaliteitshandboek is getoetst en goedgekeurd, zal
deze ook op onze website geplaatst worden. In het najaar zal samen met de andere
collectieven in Overijssel een interne audit plaatsvinden.
Schouwcommissie
Voor alle afgesloten beheercontracten wordt gedurende de looptijd van het beheercontract
schouw uitgevoerd door de schouwcommissie om te controleren of aan de voorwaarden van
het beheercontract is voldaan. De schouwcommissie is inmiddels gevormd en bestaat uit: Tine
Welman, Henk Geerdink, Jan Oldekamp en Johan Drop. Vanuit het bestuur is Hans Roeleveld
portefeuillehouder voor de schouwcommissie. De schouwcommissie is inmiddels één keer voor
een kennismaking bij elkaar geweest en gaat nu de procedure rondom de schouw nader
uitwerken, zodat alles gereed is voor het goed uitvoeren van de schouw. Tevens is afgesproken
dat de leden van de schouwcommissie niet in hun eigen gebied de schouw uitvoeren.
Geschillencommissie
Samen met de twee andere collectieven in Overijssel wordt een geschillencommissie ingesteld
bestaande per collectief uit één voorgedragen lid. Namens Noordoost-Twente zal Peter
Rouwendaal deze rol vervullen. De geschillenprocedure wordt als bijlage toegevoegd aan het
kwaliteitshandboek en zal voor iedereen gelijktijdig met het kwaliteitshandboek beschikbaar
komen via onze website.
Gebiedscoalitie
De gebiedscoalitie is op 20 april jongstleden voor de tweede keer bij elkaar geweest. In deze
bijeenkomst is de concept beheerstrategie met de partijen uit de gebiedscoalitie besproken. De
gebiedscoalitie heeft input kunnen leveren op het concept en waar mogelijk zijn zaken
toegelicht en/of aangepast.
Tevens zijn de mogelijkheden voor een eventueel drone-project onderzocht met als reden om
doelsoorten tijdens het maaien te redden. In een volgende bijeenkomst met de gebiedscoalitie
zal dit verder worden besproken. De volgende bijeenkomst zal in september plaatsvinden.

Terugkoppeling ledenvergadering
Op 13 april jongstleden heeft een ledenvergadering van de Coöperatie Gebiedscollectief
Noordoost-Twente U.A. plaatsgevonden. Deze keer waren we op uitnodiging te gast bij Huize
Brecklenkamp. De heer Wanrooij heeft de aanwezigen een rondleiding gegeven en aansluitend
heeft de ledenvergadering plaatsgevonden. Wij danken de heer Wanrooij voor zijn gastvrije
ontvangst.
Wijziging contactgegevens
Mocht er bij u als lid wat wijzigen in de contactgegevens (zoals mailadres of telefoonnummer of
door invloed van de aanleg van glasvezel), dan het verzoek om dit tijdig door te geven via
info@gebiedscollectiefnot.nl. U ontvangt dan de informatie op het juiste adres en blijft op de
hoogte van de laatste stand van zaken.
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Volgende nieuwsbrief
Het streven is om jullie als leden in september 2016 door middel van de volgende nieuwsbrief
nader te informeren over actualiteiten en huidige stand van zaken. Deze en overige informatie
is terug te vinden op www.gebiedscollectiefnot.nl. Ook kunt u reageren via
info@gebiedscollectiefnot.nl.
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