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Beheerstrategie, beheerplan en gebiedsaanvraag
Sinds de vorige nieuwsbrief in april 2015 is er door het bestuur en de gebiedscoördinatoren van
de Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A. veel werk verzet. Dit had onder andere
te maken met het opstellen van de beheerstrategie, het beheerplan en de gebiedsaanvraag.
Om te komen tot een goede gebiedsaanvraag wordt eerst een beheerstrategie opgesteld. In de
beheerstrategie worden keuzes vastgelegd om te komen tot een goede gebiedsaanvraag. Door
een stappenplan op te stellen worden alle aanvragen op dezelfde wijze en volgens dezelfde
principes beoordeeld waarbij de ene aanvraag wel goedgekeurd zal worden en de andere
misschien niet. De keuzes uit de beheerstrategie worden tijdens de eerst volgende
ledenvergadering toegelicht. De beheerstrategie is besproken met de provincie Overijssel en
inmiddels goedgekeurd.
In het beheerplan (verdere uitwerking van beheerstrategie) wordt de vastgestelde beheerstrategie toegepast op de ingediende aanvragen naar aanleiding van de voorintekening en
wordt alles concreter omschreven. Aanvullend daarop wordt een gebiedsaanvraag opgesteld.
Deze gebiedsaanvraag moet uiterlijk eind juli ingediend worden bij RVO. Inmiddels is de
gebiedsaanvraag gereed en ingediend. Als de gebiedsaanvraag wordt goedgekeurd, dan
worden de deelnemers geïnformeerd over hun persoonlijke situatie. Aansluitend komen de
gebiedscoördinatoren langs om de contracten af te sluiten.
Kwaliteitshandboek
Voor 1 juni jongstleden diende het kwaliteitshandboek van de Coöperatie Gebiedscollectief
Noordoost-Twente ingediend te worden bij Stichting Certificering. Deze stichting beoordeeld of
het kwaliteitshandboek waarin processen beschreven staan voldoende zijn om een certificaat af
te geven. Dit certificaat heeft het collectief nodig om een gebiedsaanvraag in te mogen dienen
bij RVO. Het collectief heeft het volledige kwaliteitshandboek tijdig ingediend en wacht nu op
goedkeuring van Stichting Certificering. Als bijlage van het kwaliteitshandboek diende ook een
huishoudelijk reglement opgesteld te worden.
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Het bestuur is op dit moment bezig met het vormgeven hiervan. De leden moeten
instemmen met het huishoudelijk reglement, vandaar dit aan de orde komt tijdens de eerst
volgende ledenvergadering. Het bestuur zal dan ook kort toelichten welke onderdelen zijn
uitgewerkt in het kwaliteitshandboek.
Wijziging contactgegevens
Mocht er bij u als lid wat wijzigen in de contactgegevens (zoals mailadres of telefoonnummer),
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.

Contributie
In augustus wordt de contributie voor het lidmaatschap afgeschreven. Voor leden van LTO
Noord, OPG en De Grutto bedraagt de contributie € 50,-- en voor niet leden van voorgenoemde
organisaties bedraagt de contributie € 100,--. Voor leden die een machtigingsformulier hebben
geretourneerd zal middels automatische incasso de contributie worden geïncasseerd. Voor
leden die het machtigingsformulier niet hebben geretourneerd, zal een factuur worden
opgemaakt en verstuurd met het verzoek de factuur te voldoen. Mocht het mogelijk zijn (met
uitzondering van leden die specifiek hebben aangegeven een factuur te willen ontvangen), dan
graag alsnog een machtigingsformulier invullen en retourneren, zodat volgend jaar alle
contributie via automatische incasso kan worden geïncasseerd.

Aankondiging ledenvergadering
Op dinsdag 15 september 2015 van 20.00 uur tot 22.00 uur vindt de volgende ledenvergadering
plaats van de Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A. De locatie is: Bays
Partycentrum, Kerkstraat 78 in Reutum. Twee weken voor de ledenvergadering ontvangen alle
leden persoonlijk een uitnodiging met agenda.

Doelsoort uitgelicht: Veldleeuwerik
De veldleeuwerik is een van de doelsoorten voor
agrarisch natuur- en landschapsbeheer in NoordoostTwente. Dit houdt in, dat in enkele werkgebieden op deze
soort is ingezet en zo met afsluiten van beheerpakketten
de leefomgeving van de veldleeuwerik kan worden
verbeterd en versterkt. Het is een vogel die houdt van
open gebied zoals open weidegebieden en akkerland,
heidevelden en duinen. In de jaren ‘70 van de vorige
eeuw broedden in Nederland nog 600.000 paren, nu is er
nog 5% van over en de achteruitgang is nog niet tot
staan gebracht. Oorzaak van de achteruitgang is verandering in de landbouw door het vroege
maaien, het mee maaien van bermen en slootranden, het verdwijnen van de graanvelden,
vergrassing van de heidevelden en dichtgroeien van de duinen. Het is een geweldige zanger, al
vroeg in het voorjaar laat de vogel zich horen. Stijgt op vanuit het veld en begint gelijk te zingen
en vliegt al zingend naar grote hoogte, op het laatst zie nog een stipje aan de hemel. Er is al
gemeten dat de vogel dit een half uur kan volhouden. Voor niets bestaat het gezegde: hij of zij
zingt als een Leeuwerik. We hopen dan ook door afsluiten van agrarisch natuur- en
landschapsbeheer deze vogel voor Twente te kunnen behouden.

Pagina 2 van 3

Volgende nieuwsbrief
Het streven is om jullie als leden begin oktober 2015 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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