Coöperatie
Gebiedscollectief
Noordoost-Twente U.A.
Oldenzaalsedijk 14
7562 PD Deurningen
info@gebiedscollectiefnot.nl
www.gebiedscollectiefnot.nl

Programma praktijkavond
24 januari 2017
• 20.00 uur
• 20.15 uur
• 21.00 uur
• 21.30 uur
• 21.45 uur
• 22.00 uur

Welkom en toelichting
door Herman Nieuwe Weme
Uitleg onderhoud Landschapselementen en schouw
door Jan Oldekamp voorzitter Schouwcommissie
Toelichting beheerpakketten en uitleg Kapverordening
en Wet Natuurbescherming door Paul ten Velde
Procedure meldingen en uitleg Meldingsformulier
door Leonard Rouhof Gebiedscoördinator
Rondvraag
Afsluiting

Vragen kunnen tijdens presentaties gesteld worden.

Paul ten Velde Gebiedscoördinator
Toelichting Beheerpakketten
•
•
•
•

Algemene voorwaarden
Beheereisen
Aanvullende Beheervoorschriften
Subsidie inrichtingsmaatregelen

Procedure
•
•

Kapverordening
Wet Natuurbescherming ( voorheen Boswet)

Algemene Voorwaarden

• zelf verantwoordelijk voor intekenen
gewaspercelen in het BRP
• Grondeigenaar/deelnemer machtigt bij RvO
het Gebiedscollectief Noordoost Twente
• Percelen buiten de begrenzing van de
verschillende leefgebieden kunnen niet
worden afgesloten
• Deelnemer zelf verantwoordelijk voor
Kapvergunning en melding Boswet

Algemene Voorwaarden

•

Formulier overeenkomst paraaf deelnemer

•

Bestuur verantwoordelijk voor updates mbt Natuurdatabase, SNL en GBD

•

Secretaris Gebiedscollectief verantwoordelijk voor juiste
Burger Service Nummer ( BSN ) en Kamer van Koophandel ( KVK) nummer

•

Schouwcommissie ziet toe op naleving pakketvoorwaarden

•

Uitgevoerde jaarlijkse en/of periodieke beheerwerkzaamheden moeten
binnen 14 dagen gemeld worden bij info@gebiedscollectief.nl

Beheereisen
• Deze beheermaatregelen en voorschriften zijn gekoppeld
aan de Catalogus Groenblauwe Diensten
• Beheervergoeding zijn ook op deze Catalogus gebaseerd
• Controle door NVWA in opdracht van RVO ( EU controle)

Aanvullende beheervoorschriften
• Dit zijn voorschriften aanvullend aan de beheereisen
• Geven meer detaillering en invulling van de beheereisen
• Belangrijk om natuurkwaliteit en behoud van doelsoorten
te realiseren
• Schouwcommissie ziet namens Gebiedscollectief toe op
naleving van deze voorschriften

Doelsoorten per leefgebied
Leefgebied Open Grasland
– Grutto, Tureluur Wulp en Kievit;

Leefgebied Droge Dooradering
•

1ste prioriteit: Knoflookpad, Kamsalamander, Boomkikker en Vliegend Hert

•

2de prioriteit: Steenuil, Veldleeuwerik, Kneu, Gekraagde Roodstaart, Grote Lijster,
Ringmus, Geelgors, Patrijs, Spotvogel en Torenvalk

Leefgebied Water; waterkwaliteit
Meer info zie Beheerplan 2017 www.gebiedscollectiefnot.nl

9. Poel en klein historisch water
Beheereisen
•
•

Minimaal 5 % tot maximaal 100 % van de beheereenheid wordt geschoond en/of
gemaaid (dus 5% van alle poelen in betreffende leefgebied!). Meldingsplicht.
Snoei- en of maaiafval is verwijderd

Aanvullende beheervoorschriften
•
•
•
•
•
•

Minimaal de helft van het natte oppervlakte van de poel bestaat in de periode
15 maart tot 15 juni uit open water.
Incidentele droogval is toegestaan in de periode 15 juni tot 15 november.
Bij het gebruik als veedrinkpoel is minimaal de helft van de oeverlengte uitgerasterd.
Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het element gebruikt worden.
Er mogen geen vissen of andere dieren (eenden en ganzen) worden uitgezet of gekweekt.
Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element.

20. Hakhoutbeheer

Beheereisen
•

•
•
•
•

Minimaal 5 % tot maximaal 100 % van de beheereenheid is gesnoeid in de periode
1 oktober van het vorige kalenderjaar tot 1 maart van dit kalenderjaar. Het overige deel
wordt in stand gehouden. Meldingsplicht.
Snoeiafval op rillen leggen in de beheereenheid (niet versnipperen). De stobben dienen
vrij te liggen.
Snoei- en of maaiafval is verwijderd
Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid
De beheereenheid wordt niet beweid

20. Hakhoutbeheer

Aanvullende beheervoorschriften
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Jaarlijks beheer: bestrijden ongewenste houtsoorten(Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers
en ratelpopulier), overhangende takken verwijderen, onderhoud onderbegroeiing;
Eindkap: afzetten en afvoeren hakhout, streven naar max. 1 overstaander per 20 m1
Minimaal 3 meter breed, gemeten vanaf de voet van het element of sloot tot aan raster;
Houtwallen en singels zijn lijnelementen en zijn gemiddeld maximaal 10 meter breed;
indien breder vallen ze onder het pakket bosje of geriefhoutbosje ( mits opengesteld)
Zelfstandig liggend lijnelement die niet grenzen aan andere opgaande begroeiingen
2 landschapselementen worden gescheiden door in het veld duidelijk herkenbare
topografische grenzen zoals wegen, paden, greppels of sloten worden ze als twee zelfstandig
liggende elementen beschouwd
Landschapselementen die in de lengterichting aan elkaar grenzen maar waarop verschillend
beheer wordt toegepast zijn zelfstandig liggende landschapselementen
Landschapselement waarbij eigendomsgrens in lengterichting van element is gelegen kan
niet deelnemen tenzij men een schriftelijke overeenkomst met de mede-eigenaar tekent
Chemische onkruidbestrijding en bemesten is niet toegestaan.
Raster op voldoende afstand, richtlijn 0,5 m van voet wallichaam of houtopstand.

21. Beheer van bomenrijen

Beheereisen
•

Minimaal 5 % tot maximaal 40 % van de beheereenheid is gesnoeid in de periode
1 oktober van het vorige kalenderjaar tot 1 maart van dit kalenderjaar. Het overige deel
wordt in stand gehouden. Meldingsplicht.

•

Snoei- en of maaiafval is verwijderd

•

Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid

•

De beheereenheid wordt niet beweid

21. Beheer van bomenrijen

Aanvullende beheervoorschriften
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

beheer van bomenrijen: de afstand tussen de bomen in de rij is maximaal 6 – 8 m
Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element.
Raster op voldoende afstand, richtlijn 0,5 m van voet wallichaam of houtopstand.
Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid.
Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van
akkerdistel, ridderzuring en jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen).
Bemesten en branden is niet toegestaan.
Bomenrijen zijn min. 2 m en maximaal 4 m breed en worden niet begraasd en gemaaid;
Het is een zelfstandig liggend lijnelement die niet grenzen aan andere opgaande begroeiingen
2 landschapselementen worden gescheiden door in het veld duidelijk herkenbare
topografische grenzen zoals wegen, paden, greppels of sloten worden ze als twee zelfstandig
liggende elementen beschouwd. Raster is geen herkenbare topografische grens.
Landschapselementen die in de lengterichting aan elkaar grenzen maar waarop verschillend
beheer wordt toegepast zijn zelfstandig liggende landschapselementen
Landschapselementen waarbij eigendomsgrens in lengterichting van element is gelegen kan
niet deelnemen tenzij men een schriftelijke overeenkomst met de mede-eigenaar tekent

27. Hakhoutbosje

Beheereisen
•

Minimaal 5 % tot maximaal 100 % van de beheereenheid is gesnoeid in de periode
1 oktober van het vorige kalenderjaar tot 1 maart van dit kalenderjaar. Het overige deel
wordt in stand gehouden. Meldingsplicht.

•

Snoeiafval op rillen leggen in de beheereenheid (niet versnipperen) mits de stobben
vrij liggen en/of

•

Snoei- en of maaiafval is verwijderd

•

Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid

•

De beheereenheid wordt niet beweid

27. Hakhoutbosje

Aanvullende beheervoorschriften
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal 80% van de oppervlakte van het bosje wordt als hakhout beheerd en periodiek
afgezet in een cyclus van eenmaal in de 6 – 12 jaar
Er wordt gestreefd naar 1 overstaander per are.
Slootmaaisel , bagger, maaisel en tuinafval verwerken en bemesting is niet toegestaan
Raster op voldoende afstand, richtlijn 0,5 m van voet wallichaam of houtopstand.
Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijs bestrijding van
akkerdistel, ridderzuring en Jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen).
Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en
Ratelpopulier mogen via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden.
Niet branden in, of in de directe omgeving van het element.
De oppervlakte van bosjes en geriefhoutbosjes is maximaal 0,5 ha;
Bosje en geriefhoutbosje van maximaal 0,5 ha zijn zelfstandig liggende landschapselementen
die niet aan andere opgaande begroeiingen van bomen en/of struiken grenzen;

Overige landschapspakketten
22. Knip en scheerheg;
23. Struweelhaag
24. Struweelrand
25. Boom op landbouwgrond
26. Half en hoogstamboomgaard
29. Bosje
Openstelling pakketten is werkgebied afhankelijk, doelsoort leidend

Aanvraag inrichtingssubsidie
• Aanvraag is in totaal € 34.000,--.
• Beschikbaar geld voor:
–
–
–
–

Doorplanten van houtwallen;
Aanleggen van poelen;
Adviezen voor beheer van botanisch grasland;
Aanschaf rasters voor bescherming weidevogels.

•
•
•

Beschikking is eind november 2016 verleend
De uitvoering zal plaatsvinden in voorjaar 2017.
Betreffende deelnemers ( 12 ) waarvan de houtwal wordt
doorgeplant krijgen op korte termijn bericht;

-

Uitvoering werkzaamheden door Baanbrekend Landschap
Levering plantgoed door Broekhuis Landbouw en Groen

-

Adviezen mbt kwaliteitsverbetering beheer Botanisch grasland maart 2017
Aanleggen poelen wordt meegenomen in advies Botanisch grasland.

Kapvergunning
•

Grondeigenaar/deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de
aanvraag kapvergunning of melding;

•

Gemeente is bevoegd gezag met betrekking tot de kapverordening;

•

Bestuur Gebiedscollectief onderneemt actie om dit efficiënt te regelen ( Gebiedscoalitie)

•

Regelgeving per gemeente in Noordoost Twente verschillend, maatwerk;

•

Meestal volstaat een melding hakhoutbeheer als het onderhoudswerkzaamheden zijn,
of er dient een Omgevingsvergunning en/of Aanlegvergunning aangevraagd te worden;

Start ruim op tijd met de procedure zodat de benodigde meldingen en
vergunningaanvragen vóór het kapseizoen zijn afgerond!

Kapmelding Wet Natuurbescherming (voorheen Boswet)
Wet Natuurbescherming vervangt per 1-1-2017 de Boswet, de Flora- en Faunawet en de
Natuurbeschermingswet 1998.
•
•
•
•

Grondeigenaar/deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de
melding Houtopstanden Wet Natuurbescherming;
Provincie is bevoegd gezag met betrekking tot de Wet Natuurbescherming;
Meer info zie www.overijssel.nl Afdeling Vergunningverlening
Ben Molendijk Tel. 038-4997684 BHJMolendijk@overijssel.nl

Wanneer van toepassing:
• de houtopstand buiten de vastgestelde bebouwde kom Houtopstanden
(voormalig bebouwde kom Boswet) ligt
• de houtopstand groter is dan 10 are (1.000 vierkante meter) of het gaat om
bomen in een rijbeplanting van 20 bomen of meer
Aandachtspunt:
- 6 weken voor de velling melden bij provincie, alleen digitaal mogelijk;
- Binnen 3 jaar na velling voldoen aan herplantplicht!

Zijn er nog vragen?

Voor meer informatie zie ook www.gebiedscollectiefnot.nl of
stuur uw vraag per e-mail naar info@gebiedscollectiefnot.nl.

