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Bestuurszaken 
In 2015 is het Collectief Noord West Overijssel gevormd en per 1 januari 2016 is het bestuur 
samengesteld. Het bestuur bestaat uit vijf leden, elke ANV en het LTO hebben een bestuurslid 
afgevaardigd. De voorzitter is J. van de Weerd, secretaris J.D. Alssema, penningmeester J. Vonder en 
de leden zijn J. Miedema en K. de Lange. Het bestuur heeft acht maal vergaderd op haar vaste 
vergaderplaats aan de Postweg (Koetuur). In dit jaar werden de secretariële en financiële zaken door 
Wim Baer overgedragen aan het bestuur. Wim Baer heeft in het afgelopen jaar weer veel inzet 
gepleegd voor het collectief.  
 
De regionaal coördinator Peter van den Brandhof moest zich steeds meer concentreren op de 
ontwikkeling van zijn bureau. Dat had tot gevolg dat hij zijn werkzaamheden als regionaal 
coördinator niet langer voort kon zetten. Zijn medewerker Joachim van der Valk nam zijn taken over.  
Er is ook een provinciaal voorzittersoverleg ingesteld. Elke collectief in Overijssel heeft haar 
voorzitter afgevaardigd naar dit overleg. In dit overleg vindt overleg en afstemming plaats. Tevens 
wordt door dit overleg ook gesproken met vertegenwoordigers van het waterschap en de provincie.  
 

Leden 
Op 25 april 2016 zijn de huishoudelijke zaken op de ledenvergadering behandeld en heeft de 
voorzitter van Boerennatuur de heer A. Datema een voordracht gehouden over: agrarisch 
natuurbeheer, de organisatie van de landelijke koepel Boerennatuur. Het ledenaantal op 31 
december 2016 bedraagt ruim 100.  
 

Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer  

Leefgebieden 

Binnen het stelsel van agrarisch natuurbeheer wordt gewerkt met zogenaamde leefgebieden met elk 
hun specifieke doelsoorten. Het collectief richt zich met het beheer op het stimuleren van de 
leefomgeving en de populaties van deze doel(soort)en. In 2016 zette het collectief zich in op twee 
leefgebieden: 

- Open grasland (weidevogels) 
- Droge dooradering (amfibieën, landschap en steenuil)   

 

Beheerjaar 2016 

In beheerjaar 2016 is een mooie start gemaakt met de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer 
onder het nieuwe ANLb-stelsel. De deelnemers hebben in 2016 de volgende oppervlakte beheerd 
voor de doelsoorten, verdeeld over de volgende leefgebieden: 

 

Leefgebied Oppervlakte beheer (ha) 

Open grasland  1608 

Droge dooradering      40 

 

Meldingen 

Nieuw in dit stelsel is ook dat er voor verschillende maatregelen meldingen aan RVO doorgegeven 
moeten worden. Dit betreft niet alleen meldingen voor het uitrijden van ruige mest op 
weidevogelpercelen, maar bijvoorbeeld ook het uitvoeren van groot onderhoud aan houtwallen en 
poelen. Na een stroeve start is het systeem in een later stadium zodanig ingericht dat de 
veldcoördinatoren de binnengekomen meldingen digitaal door konden geven. In totaal zijn er ruim 
125 meldingen, vrijwel allemaal ruige mest, doorgegeven in 2016.  



 

Gebiedsaanvraag 2017 

De veldcoördinatoren zijn in 2016 veelvuldig de boer op geweest om het beheer voor 2017 uit te 
breiden ten opzichte van beheerjaar 2016. Dit heeft geleid tot de volgende gebiedsaanvraag voor 
beheerjaar 2017: 
 

Leefgebied Min. oppervlakte 
beheer (ha) 

Max. oppervlakte 
beheer (ha) 

Max. totaal 
jaarbedrag 

Open grasland 1723 1981 € 1.279.000 

Droge dooradering     95   105 €    188.500 

 

POP3 inrichtingssubsidie 
Het collectief heeft, in nauwe samenwerking met de inliggende ANV’s en coördinatoren, in 2016 een 
aanvraag gedaan voor POP3-subsidie om inrichtingsmaatregelen en de aanschaf van materiaal te 
bekostigen. Deze aanvraag is eind 2016 positief beschikt. Hier zullen in 2017 o.a. plasdraspompen, 
kunstburchten en cameravallen van aangeschaft en geplaatst worden.  

 

Operationele werkstructuur 
Het collectief werkt met veldcoördinatoren die vanuit de inliggende ANV’s ingehuurd worden. Zij 
sluiten contracten af met de deelnemers en voeren controles uit op het naleven van de 
beheervoorschriften. Er zijn 6 veldcoördinatoren in dienst bij het collectief. Christiaan van Dalfsen 
heeft eind 2016 aangegeven graag meer tijd in het eigen bedrijf te willen steken. Zijn taken zijn 
overgenomen door Egbert Wever. De volgende veldcoördinatoren zijn in dienst van het collectief: 
 

- Joop Beens 
- Stefan van de Weg 
- Ton Fleer 
- Benno Vaartjes 
- Egbert Wever 
- Henk van Leusen 

 
De veldcoördinatoren worden aangestuurd door de regionaal coördinator (Joachim van der Valk) 
 

Interne audit 
Op 27 oktober 2016 heeft er een interne audit plaats gevonden, uitgevoerd door onze collega’s van 
Collectief Midden Overijssel. De audit is uitgevoerd op basis van het programma van eisen zoals dat 
is opgenomen in het kwaliteitshandboek. Ondanks het feit dat het collectief nog in de opbouwfase zit 
is geconstateerd dat de collectief het proces goed in de vingers heeft. Over enkele huishoudelijke 
zaken moeten nog besluitvorming plaats vinden zoals: het Huishoudelijk regelement, regelement 
geschillencommissie en functie elementen. Inmiddels zijn deze huishoudelijke zaken besproken en 
heeft besluitvorming plaats gevonden. 
 
 
 
 



 

Communicatie 
Communicatie wordt steeds belangrijker. Enerzijds om de deelnemers van informatie te voorzien die 
behulpzaam is bij de adequate uitvoering van het beheer. Anderzijds om ook mensen van buiten de 
mogelijkheid te geven mee te kijken in de werkzaamheden die het collectief uitvoeren. Voor de 
deelnemers wordt er periodiek een nieuwsbrief uitgebracht. In 2016 is deze twee keer uitgebracht. 
Daarnaast heeft het collectief begin 2016 een eigen website aangemaakt waar o.a. informatie over 
de organisatie en het agrarisch natuurbeheer te vinden is. De website zal in 2017 verder ge-update 
worden zodat de beschikbare informatie breed beschikbaar komt.    


