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Stand van zaken
Als bestuur van de Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A. informeren wij jullie
graag over de laatste stand van zaken in het kader van agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
Als eerste blikken we even kort terug op het afsluiten van de definitieve beheercontracten voor
agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De tweede beheerperiode van deze contracten is
ingegaan op 1 januari 2017. In totaal is in Noordoost-Twente 250 hectare afgesloten aan Droge
Dooradering, 52 hectare aan Open Grasland (weidevogels) en 20 hectare aan categorie water.
De gebiedscoördinatoren zijn eind vorig jaar druk geweest met de gesprekken met u als
grondeigenaar en het afsluiten van de contracten. Alle definitieve deelnemers hebben eind vorig
jaar hun definitieve contract getekend. Ook geïnteresseerden die helaas niet konden
deelnemen, zijn hierover geïnformeerd.
In de vorige nieuwsbrief (10e) is de professionalisering van de Coöperatie Gebiedscollectief
Noordoost-Twente U.A. toegelicht. Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen met
betrekking tot de in- en externe audit. De interne audit is een audit met de drie collectieven in
Overijssel ter voorbereiding op de externe audit. Er moet op het gebied van archivering nog een
inhaalslag gemaakt worden. Zowel op fysiek als digitaal gebied moet er een goede structuur
worden aangebracht, zodat alle gegevens op een veilige manier opgeslagen worden en voor de
coöperatie op een makkelijk werkbare wijze. De externe audit zal worden uitgevoerd door de
certificeerders en zal in april plaatsvinden. Hierbij zal worden gekeken of de praktijk voldoet aan
de beschreven processen in het kwaliteitshandboek.
De voorbereidingen omtrent de uitbetalingen van de beheervergoedingen voor agrarisch
natuur- en landschapsbeheer zijn in volle gang. RVO heeft inmiddels een voorschot
overgemaakt aan de collectieven in Nederland. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u meer
informatie omtrent de betalingen.
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Een nog niet 100% correct werkend administratiesysteem, was er debet aan dat de contributie
inningen voor het jaar 2016 niet helemaal vlekkeloos zijn verlopen. Bij een klein aantal leden die
hiermee te maken kreeg, was er gelukkig begrip voor de situatie. De binnengekomen vragen
zijn inmiddels in behandeling en/of opgelost.
De komende periode gaat de werkgroep gebiedsaanvraag van de Coöperatie Gebiedscollectief
Noordoost-Twente U.A. aan de slag met het aanpassen van de beheerstrategie, het
organiseren van nieuwe voorintekenbijeenkomsten, aanscherpen van het beheerplan en
uiteindelijk het definitief indienen van de gebiedsaanvraag 2018. Na vaststelling van de
gebiedsaanvraag zullen de gebiedscoördinatoren de contracten gaan afsluiten.
Open dag plas/dras weidevogelgebied Albergen d.d. 25 maart 2017
Hierbij nodigt het bestuur van de Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A. u van
harte uit voor de open dag van het plas/dras weidevogelgebied in Albergen.
Deze open dag beidt de deelnemers en de geïnteresseerden van agrarisch natuur- en
landschapsbeheer de mogelijkheid om kennis te nemen van wat het gebiedscollectief aan
weidevogelbeheer doet. Afgelopen jaar hebben we in het kader van agrarisch natuur- en
landschapsbeheer een plas/dras-gebied gecreëerd om de weidevogelstand in NoordoostTwente te bevorderen. Om het plas/dras-gebied te realiseren is naast subsidie vanuit agrarisch
natuur- en landschapsbeheer gebruik gemaakt van de subsidie voor inrichtingsmaatregelen
vanuit de overheid. Wij als bestuur van de Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A.
willen op deze manier laten zien wat we tot nu toe hebben bereikt in het weidevogelgebied
Albergen en dat de combinatie van gangbare landbouw en natuur goed te realiseren is.
Naast weidevogelbeheer richt het gebiedscollectief zich ook op droge dooradering en de
categorie water. De open dag van het weidevogelgebied is een uitstekende gelegenheid om
over agrarisch natuur- en landschapsbeheer met het bestuur en de gebiedscoördinatoren in
gesprek te gaan.
De open dag vindt plaats op:
Datum:
zaterdag 25 maart 2017
Tijd:
van 12.30 uur tot 16.00 uur
Locatie:
Erve Vleerboer, Thijs Mensink, Vleerboersweg 28, 7665 ST Albergen

Doelsoort uitgelicht: De Grutto
Nu ik dit zit te schrijven, eind februari, zijn de eerste grutto’s alweer in Nederland aangekomen.
De meesten komen vanuit hun overwinteringsgebied in West-Afrika en een kleiner deel
overwintert de laatste jaren ook in de Coto-Doñana in
Zuid Spanje. Om in Nederland te broeden hebben de
vogels er al een reis van 2.000-3.000 kilometer
opzitten. De grutto wordt ook wel de oer-Hollandse
weidevogel genoemd. Van de west Europese grutto’s
broedt 90% in Nederland. Daarom is in het jaar 2015
de grutto uitgekozen door het Nederlands publiek tot
nationale vogel. De meesten onder ons zullen de
grutto wel kennen.
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Het is een opvallende slanke, prachtige, grote steltloper met lange poten, rechte snavel, bruine
hals en borst en in de vlucht steken de poten achteruit. Het meest herkenbare is dat de vogel
zijn eigen naam roept “gruttooo- gruttooo”, en laat zich in zijn broedgebied ook goed horen. Bij
aankomst in Nederland uit het winterverblijf, vertoeven de vogels een aantal weken langs de
kust. In ondiep water van de kwelders, slenken en ondiepe plassen zoeken ze naar wormen,
kevers, en kreeftjes, die daar in overvloed aanwezig zijn. De grutto’s vetten zich dan op om
sterk aan het broedseizoen te kunnen beginnen. Begin maart worden de broedgebieden
opgezocht.
Het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer heeft de grutto ook als prioritaire soort om agrarisch
natuurbeheer voor af te sluiten. In de rest van het land, waar nog weidevogelgebieden met
voldoende grutto’s zijn, kunnen of zijn al beheerpakketten agrarisch natuurbeheer afgesloten.
Noordoost-Twente heeft voorlopig één weidegebied waar weidevogelbeheer is afgesloten. Op
zaterdag 25 maart wordt het weidevogelgebied geopend. Iedereen is vanaf 12.30 uur van harte
welkom. Lees hier meer over de Grutto.
Uitbetalingen
Zoals u bekend worden in de eerste maanden van dit jaar de subsidiebedragen ANLb over het
beheerjaar 2016 uitbetaald. Omdat de provinciale overheid en de Rijkdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO) op dit moment nog geen definitieve afrekening voor de agrarische
gebiedscollectieven heeft kunnen opstellen, heeft zij aan ons een voorschot uitbetaald.
Om die reden hebben wij besloten ook aan de deelnemers een voorschot uit te betalen. Dit
bedrag is inmiddels op de bankrekening van de betreffende deelnemers overgemaakt.
Afhankelijk van nog te verrichten controles en de hoogte van de definitieve uitkering verwachten
wij in de maand juni het resterende bedrag, onder de voorwaarden zoals vastgelegd in de
overeenkomst met u als deelnemer, aan de deelnemers te kunnen overmaken.
Verzoek: meldt uitgevoerd beheerwerkzaamheden tijdig!
Als u in uw beheercontract afspraken heeft gemaakt over beheer van landschapselementen,
dan is het voor een correcte uitbetaling van de vergoeding van belang dat u de uitgevoerde
werkzaamheden binnen 1 week na uitvoering aan ons meldt.
Welke beheerpakketten hebben een meldingsplicht?
De meeste landschapspakketten kennen een meldingsplicht. Het gaat daarbij om de volgende
pakketten en werkzaamheden:
 9 Poel: schonen en/of maaien;
 10 Natuurvriendelijke oever: schonen en/of maaien;
 20 Hakhoutbeheer: snoeien, knotten en/of afzetten;
 23 Struweelhaag: snoeien en/of afzetten;
 24 Struweelrand: snoeien en/of maaien;
 25 Boom op landbouwgrond: snoeien en/of knotten;
 26 Boomgaard: snoeien;
 27 Hakhoutbosje: snoeien en/of afzetten;
 29 Bosje: snoeien en/of afzetten.
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Hoe kunt u uitgevoerd onderhoud melden?
U kunt de beheerwerkzaamheden melden door een mail te sturen naar uw gebiedscoördinator.
Voor de werkgebieden binnen de gemeenten Dinkelland, Losser en Oldenzaal kunt u terecht bij
Leonard Rouhof (leonard.rouhof@gebiedscollectiefnot.nl) en voor de werkgebieden binnen de
gemeente Tubbergen kunt u dat melden bij Paul ten Velde
(paul.tenvelde@gebiedscollectiefnot.nl).
U ontvangt van de gebiedscoördinator een meldingsformulier waarin u aangeeft om welke
beheereenheid het gaat (dit vindt u terug in uw beheercontract), welke oppervlakte daarvan is
onderhouden en op welke datum de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Dit meldingsformulier
stuurt u ingevuld terug naar Leonard Rouhof (leonard.rouhof@gebiedscollectiefnot.nl).
Als collectief zorgen wij ervoor dat uw melding tijdig bij de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO.nl) wordt ingediend. Tijdig melden is van belang voor het collectief, en
daarmee ook voor u. Als collectief moeten we jaarlijks een bepaald percentage van alle
elementen onderhouden. Dit tonen we aan door bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland
(RVO.nl) melding te doen van uitgevoerd onderhoud door de deelnemers.
Tijdig melden van belang voor uitbetaling beheervergoeding
Te late meldingen of geen meldingen hebben een vertragend effect op de uitbetaling door
RVO.nl aan het collectief, en kunnen ook een verlaging van het uitbetaalde bedrag tot gevolg
hebben. Uiteraard willen we deze situatie graag voorkomen en roepen we alle deelnemers met
landschapsbeheer op zo spoedig mogelijk na uitvoering van de werkzaamheden daarvan
melding te doen bij het collectief.
Geslaagde praktijkavond beheer en onderhoud landschapselementen
In het kader van lerend beheren en kennisuitwisseling is er door het bestuur van de Coöperatie
Gebiedscollectief Noordoost Twente U.A. een praktijkavond beheer en onderhoud landschapselementen georganiseerd. Deze praktijkavond werd op 24 januari 2017 bij Erve Deperman in
Reutum gehouden en werd bezocht door circa 30 leden. De volgende onderwerpen kwamen
aan de orde tijdens deze boeiende praktijkavond:
Waarom is onderhoud van landschapselementen en/of poelen belangrijk?
Voorzitter Herman Nieuwe Weme gaf een korte toelichting op het belang van goed onderhoud
en beheer van landschapselementen. Met name voor de diverse doelsoorten in NoordoostTwente is het van groot belang dat men voldoet aan de verschillende pakketvoorwaarden.
Voorbeelden van beheerwerkzaamheden die moeten worden uitgevoerd zijn: hakhout afzetten,
knotten en maaien.
Hoe moet ik landschapselementen en poelen onderhouden en wat houdt de schouw in?
Jan Oldekamp, voorzitter schouwcommissie, gaf aan de hand van een uitvoerige presentatie
uitleg over het beheer en onderhoud van landschapselementen. Aan de orde kwam onder
andere het toepassen van hakhoutbeheer, onderhoud poelen, beheer kruidenrijke akkers en
botanisch grasland. Aan de hand van veel praktijkvoorbeelden en fotomateriaal werd er veel
kennis en ervaring overgedragen aan de deelnemers.
Toelichting op beheerpakketten, procedure kapvergunning en melding Boswet.
Gebiedscoördinator, Paul ten Velde, gaf na de pauze een toelichting op de pakketvoorwaarden
die onderdeel uitmaken van de ANLb-overeenkomst. Ook werd er aandacht gevraagd voor het
tijdig aanvragen van een kapvergunning. Tot slot werd er stilgestaan bij de recente wijzigingen
in het kader van de nieuwe Wet Natuurbescherming.
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Hoe doe ik een melding in het kader van beheer?
Uitleg over het correct melden van beheerwerkzaamheden werd door gebiedscoördinator
Leonard Rouhof gegeven. Meer informatie over meldingen, het belang en de werkwijze is te
vinden in deze nieuwsbrief onder “Verzoek: meldt uitgevoerd beheerwerkzaamheden tijdig!”.
Na een korte evaluatie en een samenvatting werd ruim na tien uur deze geslaagde
praktijkavond afgesloten door voorzitter Herman Nieuwe Weme.

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.

Volgende nieuwsbrief
Het streven is om jullie als leden in juli 2017 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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