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Stand van zaken
In de vorige nieuwsbrief hebben we u op de hoogte gebracht van de stand van zaken rondom
de beheerstrategie, het beheerplan en de gebiedsaanvraag. Inmiddels is de beschikking voor
agrarisch natuur- en landschapsbeheer voor de periode 2017-2021 binnen. Aangezien de
beschikking toch weer langer op zich heeft laten wachten, heeft dit tot gevolg dat de
gebiedscoördinatoren in een kortere periode hun werkzaamheden moeten uitvoeren. Tevens
komt daarbij dat het systeem nog steeds foutcodes bevat. Dit zorgt helaas ook voor vertraging.
De gebiedscoördinatoren zijn daarom deze maanden druk en doen hun uiterste best om alle
contracten definitief af te sluiten. De gebiedscoördinatoren maken hiervoor met de betreffende
deelnemers persoonlijk een afspraak. Voor 31 december 2016 dienen alle contracten
afgesloten te zijn, moeten gegevens definitief ingevoerd zijn en dient het jaarlijkse beheer
ingediend te worden.
Inrichtingssubsidie
De Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A. heeft een aanvraag voor € 34.000,-gedaan bij RVO voor een inrichtingssubsidie voor inrichtingsmaatregelen. Er kan een aanvraag
worden ingediend voor onder andere het doorplanten van houtwallen, aanleggen van poelen,
adviezen voor beheer van botanisch grasland en aanschaf van rasters voor bescherming van
weidevogels. Op 24 november 2016 is de ingediende subsidieaanvraag goedgekeurd en heeft
het bestuur de beschikking ontvangen. De uitvoering van de werkzaamheden zoals ingediend in
de aanvraag zal plaatsvinden in december 2016, januari 2017 en/of februari 2017. Deelnemers
die dit betreft worden uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst.
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Professionalisering
Als Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A. zijn we gecertificeerd in
2015, waardoor we bij de overheid erkent zijn als uitvoerende beheerorganisatie. Het certificaat
in 2015 verkregen, is een bewijs dat ons collectief de eigen werkwijze heeft
geprofessionaliseerd en heeft geborgd. Om de certificering te kunnen behouden, worden bij alle
40 collectieven in Nederland externe audits uitgevoerd om te kijken of er nog steeds gewerkt
wordt zoals in het kwaliteitshandboek van de organisatie staat omschreven. De externe audit
die door de certificeringscommissie wordt afgenomen bij Coöperatie Gebiedscollectief
Noordoost-Twente U.A. staat gepland voor begin 2017.
Voor het kwaliteitshandboek is het ook verplicht om een interne audit uit te voeren. De
Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A. heeft samen met de overige collectieven
in Overijssel afgesproken om deze gezamenlijk vorm te geven. Dit om te kijken of alles klopt
zoals in het kwaliteitshandboek beschreven staat. En tevens ook van elkaar te leren en
verbeterpunten binnen de organisatie door te voeren. De interne audit bij ons gebiedscollectief
heeft op 24 oktober 2016 plaatsgevonden en de organisatie is hierbij helemaal doorgelicht. De
interne audit werd uitgevoerd door de kwaliteitsmedewerker van het collectief Noordwest
Overijssel. Onze eigen kwaliteitsmedewerker Lothar von Bönninghausen voert de interne audit
bij andere collectieven in Overijssel uit. Op een paar kleine verbeterpunten na, kunnen we het
bezoek van de certificeringscommissie in 2017 met vertrouwen tegemoet zien.
Schouwcommissie
De schouwcommissie is inmiddels benoemd en ingesteld. De schouwcommissie bestaat uit Jan
Oldekamp (voorzitter), Henk Geerdink (agrarische expertise), Tine Welman (agrarische
expertise) en Johan Drop (weidevogel expertise). Vanuit het bestuur is Hans Roeleveld
verantwoordelijk voor de aansturing van de schouwcommissie.
Op dit moment heeft voor 1/3 deel van de elementen al een schouw plaatsgevonden. De
schouwcommissie heeft 105 elementen gecontroleerd bij in totaal 27 grondeigenaren. Dit jaar is
ervoor gekozen om de akkerranden te schouwen inclusief de overige elementen die binnen het
beheercontract van de betreffende deelnemer vielen. Vervolgens is op alfabetische volgorde de
lijst aangevuld om uiteindelijk te komen tot het afgesproken 1/3 deel van te schouwen
elementen. De schouw is inmiddels afgerond en de bevindingen worden door de
schouwcommissie op korte termijn besproken met het bestuur waarna eventuele vervolgacties
worden uitgezet. De deelnemers die het betreft worden uiteraard geïnformeerd over de
bevindingen en/of eventuele knelpunten en oplossingen.
Doelsoort uitgelicht: Kievit
De kievit is wel de bekendste weide- en akkervogel, bijna
iedereen herkent de vogel wel. Het jaar 2016 is
uitgeroepen tot het jaar van de kievit. Dit uitroepen van ‘de
vogel van het jaar’ gebeurt om de kievit extra onder de
aandacht te brengen. Met de kievit gaat het niet goed, het
aantal broedparen in Nederland is sinds 1980 met de helft
gedaald van 320.000 paren naar 150.000 paren. Ieder jaar
neemt het aantal broedparen met 5% af. De kievit is in
Noordoost-Twente in het agrarisch natuurbeheer geen
prioritaire soort maar wel een aandachtssoort. NoordoostTwente heeft helaas nog maar één gesubsidieerd weidevogelgebied, waar de grutto en de
tureluur de prioritaire soorten zijn, en daar lift de kievit mee. Als de grutto in een gebied het naar
zijn zin heeft dan heeft de kievit het ook. De kievit stelt iets minder hoge eisen aan zijn
leefgebied dan de grutto.
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Wel kan er buiten de weidevogelgebieden, op akkers waar meer dan vijf paren
kieviten zitten, last minute beheer worden afgesloten en kan de boer een
vergoeding krijgen voor het slagen van het legsel. De kievit is een vogel van natte weilanden
zoals de veenweide gebieden van Noord- en Zuid-Holland, Friesland en de kop van Overijsel,
waar grootste dichtheden voorkomen. Lees hier meer over de kievit.
Terugblik ledenvergadering
Ook ditmaal is de ledenvergadering goed bezocht. Ongeveer 40 grondeigenaren / leden uit het
gebied waren aanwezig. Als voorzitter heeft Herman Nieuwe Weme iedereen meegenomen met
betrekking tot de stand van zaken, de begroting 2017 en prognose 2017-2021. Lothar von
Bönninghausen heeft de vorige notulen besproken met de aanwezige leden en tijdens deze
vergadering zijn deze ook goedgekeurd.
De Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A. heeft R.A.V.O.N. Nederland
uitgenodigd om aansluitend aan de ledenvergadering een presentatie te geven rondom de
monitoring van amfibieën. R.A.V.O.N. Nederland is op landelijke schaal bezig met de monitoring
van de amfibieën. Tijdens de presentatie werd toegelicht wat de werkwijze is en werd tevens
ingezoomd op ons gebied. Het was een informatieve en interessante presentatie.
Contributie 2016 wordt geïnd
De contributie voor 2016 wordt in december 2016 geïnd. Inmiddels is hiermee al een start
gemaakt. Indien u een machtiging heeft ingevuld, dan wordt de contributie middels
automatische incasso geïnd. Mocht de machtiging en de factuur voor het innen van de
contributie elkaar hebben gekruist, dan het verzoek om dit jaar de factuur te betalen en dan
wordt u volgend jaar meegenomen in de ronde voor automatische incasso.

Verzoek: meld uitgevoerd landschapsonderhoud 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.
Ook wanneer u begin dit jaar in de periode januari tot bijvoorbeeld maart onderhoud heeft
verricht aan één van deze landschapselementen waarvoor u een beheercontract ANLB heeft,
vragen wij u dat te melden via info@gebiedscollectiefnot.nl.
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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 begin 2017 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.
Hoe kunt u uitgevoerd onderhoud melden?
U kunt het onderhoud melden door een mail te sturen naar info@gebiedscollectiefnot.nl.
Daarin geeft u aan 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.
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 maart 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.
Tot slot
Het bestuur en de medewerkers van de “Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A.”
willen u alvast fijne kerstdagen en een voorspoedig 2017 toewensen!
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