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Voorwoord
Beste mensen, na de oprichtingsavond op 26 november jongstleden zijn we als bestuur
enthousiast aan het werk gegaan. De website is online en die wordt geregeld van nieuwe
informatie voorzien, zodat u als u dat wenst op de hoogte kunt blijven van het doen en laten van
ons “Gebiedscollectief Noordoost-Twente”. Een mooie streek met kansen en bedreigingen.
Maar ook een streek die het waard is om behouden te blijven voor ons nageslacht. Een
Afrikaans spreekwoord luidt: “Je hebt de aarde niet geërfd van je ouders, maar geleend van je
kinderen”. De eigenheid van onze mooie streek is ermee gediend dat de landbouw
toekomstbestendig is. Maar ook het mooie coulissen landschap is belangrijk voor de inwoners
van Noordoost-Twente en de ontwikkeling van het toerisme. Zaken die constant met elkaar
zullen moeten worden afgestemd en als gebiedscollectief zullen we proberen met praktische en
uitvoerbare oplossingen te komen. De komende tijd zullen we veel energie steken in de
certificering van het collectief. U leest daarover verderop in de nieuwsbrief meer. Onze inzet
daarbij is dat we de beslissingsbevoegdheid in Noordoost-Twente willen hebben en houden. Ik
hoop dat we u als grondeigenaar en/of -gebruiker spoedig als lid van onze vereniging mogen
verwelkomen. Met vriendelijke groet, Herman Nieuwe Weme (voorzitter).
Huidige stand van zaken
Vorig jaar is, zoals u weet, het “Gebiedscollectief Noordoost-Twente” opgericht en is de akte
van oprichting ondertekend. Het Gebiedscollectief Noordoost-Twente is de bindende kracht
binnen Noordoost-Twente en geeft een sociale en economische impuls aan de landbouw. Het
agrarisch collectief ziet toe op de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in
Noordoost-Twente, controleert en regelt de betalingen. Ook krijgt het collectief naar verwachting
een taak in het toekennen van vergroeningspremies. Hieronder leest u de huidige stand van
zaken.
Het bestuur is op dit moment in gesprek met diverse partijen voor wat betreft certificering en de
invulling voor het opstellen van een gebiedsofferte. Hiervoor wordt onder andere afgestemd met
Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer (hierna: SCAN) en provincie Overijssel.
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SCAN heeft als doel het ondersteunen van agrarische collectieven in de
voorbereiding op hun rol als eindbegunstigde voor subsidies in het nieuwe stelsel voor
agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) dat in 2016 van start gaat. Met provincie wordt
afgestemd over het behalen van de certificering. Deze certificering heeft elk gebiedscollectief
nodig om als zelfstandig collectief een gebiedsofferte te mogen / kunnen indienen bij provincie
Overijssel.
In de loop van 2014 start het gebiedscollectief ook met de voorbereidingen voor het gebiedsproces met betrekking tot het opstellen van
een gebiedsofferte. Hiervoor gaat het
gebiedscollectief ook met andere partijen om tafel in de op te richten Raad van Advies. De
Raad van Advies zal begin juni voor de eerste keer bij elkaar komen en bestaat uit onder
andere terreinbeherende organisaties, vier gemeenten, waterschap, De Grutto, Wild beheer
eenheden en de Rabobank.
Bijdrage gemeente Dinkelland
In februari heeft een gesprek plaatsgevonden met de wethouders van de gemeente Dinkelland
in het kader van kennismaking en afstemming omtrent het gebiedscollectief. Tijdens dit gesprek
heeft het bestuur aangegeven hoe zij agrarisch natuurbeheer zien voor Noordoost-Twente. De
gemeente heeft op haar beurt aangegeven content te zijn met de invulling van een
gebiedscollectief voor Noordoost-Twente. Ter ondersteuning aan dit initiatief heeft de gemeente
de ontvangen “Gemeentelijke Landschapsprijs” overhandigd aan het bestuur van het
“Gebiedscollectief Noordoost-Twente”. De voucher van € 5.000,-- kan ingezet worden voor
geïnitieerde initiatieven vanuit het gebiedscollectief bij voorkeur in de gemeente Dinkelland.
Heeft u ideeën, laat het aan het bestuur weten
Als bestuur kunnen en willen we graag brainstormen over de invulling, maar vinden het van
belang dat u als grondgebruikers en –grondeigenaren ook meedenkt en ideeën bij het bestuur
aandraagt. Ideeën zijn dan ook van harte welkom en kunnen tot uiterlijk 1 juli 2014 ingediend
worden door een mail te sturen naar info@gebiedscollectiefnot.nl.
Volgende nieuwsbrief
Het streven is om u begin juli 2014 door middel van een volgende nieuwsbrief nader te
informeren over actualiteiten en huidige stand van zaken. Tussentijds vindt u op de website
(www.gebiedscollectiefnot.nl) meer informatie of is het bestuur bij vragen te bereiken via
info@gebiedscollectiefnot.nl.
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