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Nummer 8, september 2018.

In deze nieuwsbrief:

Van de voorzitter Herman Menkveld

Van de penningmeester Roland Velema

Externe Audit door secretaris Wim Boom

Admin door Leonard Rouhof

Van de uitvoeringsorganisatie door Joachim van der Valk

Het laatste nieuws door Linda Teeuwissen

Van de voorzitter

Ook in het werkgebied van ons Collectief Midden Overijssel is de herfst begonnen na een
lange droge zomer. Boeren en natuurbeheerders kijken terug. Vooral in de
zandgrondgebieden is er aanzienlijke verdrogingsschade opgetreden.
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Maispercelen van nog geen meter hoog, zonder kolf, aardappelpercelen met zeer lage
opbrengsten of doorwas in de knollen en dus een probleemprodukt als opbrengst.
Veel vijvers, poelen en sloten en rivieren konden geen water houden en droogden helemaal
op. Grondwaterstanden zijn ondanks de regen van de afgelopen weken nog zeer laag.
Vrij veel hagen, struiken en diverse bomen kleurden in augustus al bruin en het is nog maar
afwachten of deze genoemden nog een levende sapstroom hebben. Graslanden waren ook
dor en bruin, maar het was verbazingwekkend hoe snel de groene kleur weer terug was en
de koeienboeren maaien en kuilen weer voort.

Tijdens de zomer hebben 2 bestuursleden gewisseld van portefeuille. Henk Grimberg,
bekend als penningmeester bekleed nu de functie vicevoorzitter en Roland Velema is de
nieuwe penningmeester. Roland neemt u verderop mee in de processen die in het collectief
spelen.

Collectief Midden Overijssel is als organisatie ongeveer een maand geleden diepgaand
gecontroleerd op onze werkwijze, een zogenaamde externe audit uitgevoerd door 2
onafhankelijke auditoren ingehuurd door het bestuur van de Stichting Certificering SNL.
Wim Boom vertelt u er in deze nieuwsbrief meer over.

Verder hebben wij als Collectief Midden Overijssel de voorintekening voor het komende
beheerjaar (2019) al weer achter de rug en voor half december moet alles definitief
geregistreerd staan in de digitale systemen. Een taak van de projectcoördinator en de
veldmedewerkers. Ze hebben de nodige ervaring dus dat gaat goed komen. Onze Admin,
Leonard Rouhof, ook bekend als veldmedewerker en schouwer in open grasland, vertelt u
iets meer over de digitale processen. Een vak apart zal ik u vertellen.

Tot slot neemt Joachim van der Valk u nog even mee in de genoemde voorintekening, vertelt
wij wat over een Europese subsidie en het belang van het doen van onderhoudsmeldingen.

Natuurinclusieve landbouw komt steeds meer in de picture, iedere agrariër krijgt hiermee te
maken. Sommigen zien deze ontwikkeling als bedreiging cq beperking. Persoonlijk zie ik
deze ontwikkeling als een kans. Ook de koers van nieuwe GLB (Gemeenschappelijk
Landbouw Beleid) gaat deze richting op na 2021. Wij als collectief willen graag meedenken
en initiatieven nemen voor de invulling van het nieuwe GLB. Samen met de landelijke koepel
van de collectieven, BoerenNatuur, zitten we geregeld aan tafel om mee te denken voor de
invulling van het nieuwe GLB.

In dit soort processen moet men niet afwachten wat er komt maar juist meedenken in de
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planvorming, dit geldt voor ons allen; BoerenNatuur landelijk, provinciaal, collectieven en
voor iedereen die deelneemt aan het ANLb.

Graag werken we samen met alle gebiedspartijen de komende tijd, om de natuurlijke
processen die zo belangrijk zijn voor alle levende wezens in onze eigen omgeving zo
mogelijk verder te verbeteren.
We hebben elkaar gewoon nodig en samen werkt beter!

Herman Menkveld, Voorzitter

Van de penningmeester
Een belangrijke verantwoordelijkheid van de penningmeester is er voor te zorgen dat de
beheer- vergoeding op correcte wijze bij u als deelnemer terecht komt. Meestal komt het geld
van RVO in februari/maart volgend op het beheerjaar binnen.

Het bedrag bestaat uit beheervergoeding voor de deelnemers en uit vergoeding van de
kosten van de organisatie. De vergoeding van 2018 krijgen we dus naar verwachting in
februari/maart 2019 binnen. Gestreefd wordt om binnen een maand de betreffende bedragen
aan de deelnemers over te maken. 

Bovenstaande betekent dat er door het collectief eerst kosten moeten worden gemaakt,
voordat deze door RVO vergoed worden. Deze kosten bestaan uit kosten voor administratie,
schouw, beheermonitoring, kennisontwikkeling en organisatie. Door een lening van de
provincie kunnen we de periode zoals hierboven beschreven, redelijk overbruggen. 

De laatste tijd zijn we regelmatig in de gelegenheid om gebruik te maken subsidiegelden voor
niet-productieve investeringen die een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het
agrarisch natuurbeheer. De subsidies uit het zogenaamde Plattelands Ontwikkelings
Programma POP3.
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Het betreft met name investeringen in plasdraspompen, vossenvallen, aanpassingen aan
taluds en het graven van poelen en dergelijke. Joachim vertelt u er verder op ook meer over.
We zijn als collectief blij met deze bijdragen, maar er is een probleem. Om de subsidie te
kunnen ontvangen, moet het collectief eerst de kosten maken en betalen voordat er een
voorschotverzoek kan worden ingediend. In de regel duurt het dan nog enkele maanden
voordat het geld wordt overgemaakt. We moeten dus geruime tijd geld voorschieten, terwijl
we dat geld niet beschikbaar hebben. Wij zijn dus ook druk met het zoeken naar een
oplossing hiervoor.

Om even terug te komen op de uitbetaling van beheergelden. In het verleden was er af en
toe sprake van een wijziging van het bankrekeningnummer of de tenaamstelling. Hierdoor
kon in sommige gevallen de betaling niet tijdig plaatsvinden. Als dit voor u van toepassing is,
wilt u de wijziging per mail doorgeven aan het secretariaat? Linda zal er dan voor zorgen dat
uw gegevens worden aangepast.

mail naar het secretariaat

Roland Velema,
Penningmeester

Weet u het nog, vorig kwartaal vroegen we naar uw verhaal en foto.
We hebben helaas geen enkele reactie mogen ontvangen. Daarom op herhaling ons verzoek
maar ook de foto, omdat hij zo mooi is.

Verras ons en mail uw verhaal met foto.

mail

mailto:secretariaat@collectiefmiddenoverijssel.nl
mailto:info@collectiefmiddenoverijssel.nl
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Ingezonden door een van onze deelnemers

Externe audit
Op 6 september werd het collectief Midden Overijssel voor de tweede keer onderworpen aan
een externe audit vanuit de Stichting Certificering SNL. Deze audit vindt minimaal 4-jaarlijks
plaats om als collectief gecertificeerd te kunnen blijven.

Deze keer was er meer te controleren dan de eerste keer in 2016. Overigens hadden we
toen de opzet van de organisatie administratief ook keurig op orde.

Nu moesten we ook kunnen laten zien dat die opzet ook “werkt”, in die zin dat de procedures
ook daadwerkelijk zo uitgevoerd worden als ze zijn beschreven. In de praktijk betekent dit
bijvoorbeeld de werkwijze bij intekenen, bij het begeleiden van de deelnemers en bij het
schouwen.

De twee auditoren waren Joke Stoop en Alma Ruting. Uiterlijk 2 weken voor de audit
moesten we het kwaliteitshandboek met alle bijlagen en een overzicht van wijzigingen
gedurende de laatste twee jaar bij de auditoren aanleveren zodat ze zich konden inlezen.
Voor op de dag zelf was een lijst overhandigd van stukken die klaar moesten liggen.

Naast de verantwoordelijke bestuurders moesten ook de coördinator en de administratief
medewerkster aanwezig zijn om de operationele processen en de vastleggingen goed te
kunnen toelichten.
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De voorzitter aan het woord Even de benen strekken na de lunch

De twee auditoren waren Joke Stoop en Alma Ruting. Uiterlijk 2 weken voor de audit
moesten we het kwaliteitshandboek met alle bijlagen en een overzicht van wijzigingen
gedurende de laatste twee jaar bij de auditoren aanleveren zodat ze zich konden inlezen.
Voor op de dag zelf was een lijst overhandigd van stukken die klaar moesten liggen.

Naast de verantwoordelijke bestuurders moesten ook de coördinator en de administratief
medewerkster aanwezig zijn om de operationele processen en de vastleggingen goed te
kunnen toelichten.

De eerst vraag was bijvoorbeeld: overleg het bewijs van betaling van de
verzekeringspremies. Zo, dat was een binnenkomer. Ondanks de zeer kritische benadering
konden we uiteindelijk trots zijn op de wijze waarop ons collectief georganiseerd is en haar
taak uitvoert.

De audit nam een groot deel van de dag in beslag. De toetsing werd heel formeel uitgevoerd.
Alle vragen konden worden beantwoord en gevraagde stukken konden worden getoond.
Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

Het bestuur wil benadrukken dat dit resultaat voor een groot deel te danken is aan de inzet
van alle ingezette medewerkers. Grote waardering voor de manier van werken en ook voor
het geduld om de toch omslachtige wijze van rapporteren en vastleggingen op juiste wijze te
doen.

Op 20 september jl. ontvingen wij het verslag van het bestuur van de Stichting Certificering
SNL, dit verslag werd vergezeld van een nieuw certificaat.
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Iedereen dus heel erg hartelijk dank voor jullie inzet!

Wim Boom,
Secretaris met portefeuille
Kwaliteitshandboek, Certificering en Audit

Admin
Binnen het gebiedscollectief hebben we in de Back Office te maken met verschillende
functies.
Een van die functies is de Admin. Met deze functie heb je in het computersysteem van
BoerenNatuur, SCAN Office geheten, meer bevoegdheden dan veldwerkers en
bestuursleden.
Door de kennis en de jarenlange ervaring die ik in de ICT heb opgedaan met het
onderhouden en bouwen van softwarepakketten werd ik gevraagd om deze functie naast
veldwerker en schouwer op mij te nemen. De taken die onder de functie van Admin vallen
zijn bijvoorbeeld:

Uploaden jaarlijks beheer naar RVO
Het ingetekende beheer van de veldwerker wordt bekend gemaakt aan RVO.
Wanneer dit gebeurd is kunnen de deelnemers dit ingetekende beheer ook zichtbaar maken
in Mijn Percelen van RVO.

Indienen van het betaalverzoek bij RVO
Per leefgebied wordt er voor 15 mei een budgetaanvraag gedaan om de deelnemers de
vergoeding voor hun beheer van het lopende jaar, om in februari/maart het jaar erop volgend
te kunnen uitbetalen.

Indienen van de verantwoording voor het aangevraagde budget
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Het lopende beheer, welke de budgetaanvraag/betaalverzoek van mei moet dekken, wordt
definitief ingediend. Dat doe ik eind september.

Inlezen en uitlezen van Shape bestanden
Shape zijn geografische bestanden, die gebruikt worden als kaartlaag in
eenG(eografisch)I(nformatie) S(ysteem). Naast SCAN Office werken alle collectieven ook
met SCAN GIS. Hierin vindt de daadwerkelijke intekening plaats.

Omdat de nieuwe opzet van het agrarisch natuurbeheer middels gebiedscollectieven in
Nederland nog vrij nieuw is en SCAN Office niet altijd in de pas loopt met de lopende
processen die uitgevoerd moeten worden conform vastgestelde kwaliteitsnormen, is het de
Admin die op werkbijeenkomsten met BoerenNatuur de wensen van het collectief kenbaar
maakt om arbeidsintensieve processen zoals bijvoorbeeld het plannen van uit te voeren
activiteiten (als snoeien en het plegen van onderhoud aan poelen) en het plannen van
controles(schouw), te laten automatiseren in het computersysteem.

Verder ondersteun ik de veldwerkers wanneer er problemen zijn met een foutcode op een
beheereenheid en verstrek ik rapportages uit SCAN Office aan onze veldwerkers,
projectcoördinator, bestuursleden en Linda.

Leonard Rouhof,
Admin

Van de uitvoeringsorganisatie
Proces voorintekening en gebiedsaanvraag 2019
Ter voorbereiding op de gebiedsaanvraag 2019 konden belangstellenden voor agrarisch
natuurbeheer zich in de periode van mei t/m juli van dit jaar wederom melden voor
(uitbreiding van) beheer per 1 januari 2019. Hier is in grote mate gebruik van gemaakt. Voor
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beheer binnen de Droge Dooradering blijkt zelfs meer interesse te zijn dan er budget
beschikbaar is. 

Eind juli 2018 is de gebiedsaanvraag 2019 ingediend bij provincie Overijssel. Hierbinnen ligt
voor alle drie de leefgebieden (Droge Dooradering, Open Grasland en Categorie Water) een
mooie beheeruitbreiding, waaronder plasdrassen, mozaïeken van botanische
graslandranden en bodemverbetering op grasland, in het vooruitzicht. De provincie en RVO
toetsen de nieuwe aanvraag en bij een positieve reactie volgt een beschikking. Het is nog
niet bekend wanneer het collectief uitsluitsel krijgt in de vorm van de beschikking beheerjaar
2019. We gaan voorlopig uit van een positieve beschikking in oktober, maar dat is nog niet
zeker. 

In de tussentijd vindt de ecologische toets plaats op het aangevraagde beheer. Hierbij wordt
bijvoorbeeld gekeken of het aangevraagde beheer bereikbaar is voor de kamsalamander, of
het voldoende aansluit bij het overige weidevogelbeheer en/of het interessant en bereikbaar
is voor de patrijs. Voor de Droge Dooradering wordt daarnaast ook inhoudelijk de keuze
gemaakt welke beheereenheden afvallen vanwege het tekort aan budget. 

Dit proces vraagt zorgvuldigheid en tijd. Voor dit proces zal naast de maand oktober
waarschijnlijk ook nog (een deel van) november nodig zijn. Het collectief streeft er naar om
de voorintekenaars in november waar mogelijk duidelijkheid te geven over de status van de
voorintekening en te starten met het afsluiten van beheercontracten op de geselecteerde
beheereenheden.

Inrichtingsmaatregelen
Met beheermaatregelen op kansrijke plekken verbeteren we het leefgebied voor
verschillende doelsoorten. Met specifieke inrichtingsmaatregelen kan het effect van het
beheer verder versterkt worden. Eind 2017 heeft het collectief een positieve beschikking
ontvangen op twee aanvragen voor inrichtingssubsidie: 'Versterking leefgebieden open
grasland en droge dooradering Midden Overijssel' en ‘Kwaliteitsimpuls weidevogelgebied
Lierderbroek’. Hierbinnen zijn in 2018 verschillende inrichtingsmaatregelen uitgevoerd om
daarmee het leefgebied voor verschillende doelsoorten te verbeteren.

'Versterking leefgebieden open grasland en droge dooradering Midden Overijssel'
Het gaat hier om een bundeling van maatregelen voor weidevogels en maatregelen voor
amfibieën. In 2018 zijn hiervoor onder andere plasdraspompen en kunstburchten
aangeschaft. Ook is er een weidevogelvriendelijke oever aangelegd. De aanleg van
verschillende poelen, een houtwal en de realisatie van bloemrijk grasland staat nog op de
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planning. 

Deze aanvraag is mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Europees
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

‘Kwaliteitsimpuls weidevogelgebied Lierderbroek’
De inrichtingsmaatregelen binnen deze provinciale subsidieregeling zijn gericht op
weidevogels. Het betreft onder andere het inrichten van een plasdras, de aanschaf van
enkele plasdraspompen, het verwijderen van ruigte en bosschages en de aanschaf van
nestbeschermers. Dit heeft er toe geleid dat het weidevogelkerngebied Lierderbroek voor
2018 en de komende jaren nog geschikter geworden is voor weidevogels.

De komende weken wordt onderzocht of nieuwe en bestaande inrichtingswensen voor
weide- en akkervogels ondergebracht kan worden in een nieuwe aanvraag. Mocht u hierover
concrete ideeën en wensen hebben dan kunt u contact opnemen met uw veldmedewerker. 



29-09-18 09(50Nieuwsbrief nummer 8, september 2018

Pagina 12 van 16file:///Users/linda/Desktop/Nieuwsbrief%20nummer%208,%20september%202018.webarchive

Meld uitgevoerd landschapsonderhoud op tijd

Verschillende deelnemers zijn deze zomer benaderd om dit onderhoudsseizoen groot
onderhoud uit te voeren. De eerste meldingen voor het schonen van poelen en het maaien
van (delen van) struweelranden zijn al bij ons binnengekomen, waarvoor dank! Op collectief
niveau dient het collectief op jaarbasis namelijk voldoende oppervlakte aan beheermeldingen
in te dienen bij RVO. 

Vanaf 1 oktober mag ook het onderhoud aan houtachtige elementen weer uitgevoerd
worden. Zo kunnen de knotbomen, houtwallen en hoogstamboomgaarden weer gesnoeid
worden. Het onderhoud dient plaats te vinden voor 15 maart 2019. Mocht u niet benaderd
zijn voor het plegen van groot onderhoud, maar wilt u toch het element graag snoeien dit
seizoen dan kunt contact opnemen met uw veldmedewerker over de mogelijkheden. Als u
(groot) onderhoud aan landschapselementen uitvoert dient u dit uiterlijk 7 dagen na
uitvoering bij uw veldcoördinator en/of het secretariaat te melden.
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Joachim van der Valk,
Projectcoordinator

Laatste nieuws
Kristianne van der Put vroeg mij om, op het laatste moment, nog een tip met u te delen.

Het najaar is namelijk een goede tijd om akker(randen) in te zaaien!
Zaadhandel Neutkens heeft afgelopen jaar het akkerranden mengsel geleverd. Dit mengsel
is vanuit de ervaring in Brabant en internationaal bijgesteld en heet bloemenblok Partridge.

Het is nu weer te bestellen voor € 16.95/kg, exclusief btw en portokosten.
Klik op onderstaande button en u kunt onder andere de samenstelling en zaaidichtheid
bekijken.

Website Neutkens

Voor bestellingen mail je naar Geert-Jan Lueb

Mail om te bestellen

https://www.neutkens.nl/2018/06/29/interreg-project-partridge/
mailto:glueb@neutkens.nl


29-09-18 09(50Nieuwsbrief nummer 8, september 2018

Pagina 14 van 16file:///Users/linda/Desktop/Nieuwsbrief%20nummer%208,%20september%202018.webarchive

Ook raden wij het mengsel voor de zogenaamde keverbanken aan. Dit is een meerjarig
mengsel speciaal voor het aantrekken van kevers en andere insecten. Dit mengsel heeft al
bewezen dat het het aantal insecten flink laat toenemen. Met dit mengsel kweekt u als het
ware insecten. Voor zo'n gevulde voorraadkast zijn soorten zoals de patrijs, geelgors en
roodborsttapuit erg dankbaar.

Donderdag 27 september jl. was Overijssel gastheer voor het overleg van de provinciaal
secretarissen samen met een afvaardiging van BoerenNatuur, u weet wel de landelijke
koepel van de collectieven. Er werd gekozen voor een lokatie waar we de aandacht konden
vestigen op het leefgebied droge dooradering. In Lemele hebben wij 2 deelnemers bereid
gevonden die ons daar in konden faciliteren en assisteren. Temidden van prachtig
onderhouden struweelhagen, -randen en knip- en scheerheggen lag de lokatie waar het
overleg kon plaatsvinden. Na de lunch werd men, onder uitzonderlijke mooie
weersomstandigheden, naar naast gelegen kruiden- en bloemrijke akkers vervoerd.



29-09-18 09(50Nieuwsbrief nummer 8, september 2018

Pagina 15 van 16file:///Users/linda/Desktop/Nieuwsbrief%20nummer%208,%20september%202018.webarchive

Kristianne van der Put, veldmedewerker in het gebied vertelt......

Voor mij een feestje om mede te mogen organiseren. Speciaal voor onze deelnemers:
bedankt voor het meedenken, inzet en enthousiasme, we hebben Overijssel van haar beste
kant kunnen laten zien.
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Linda Teeuwissen,
Administratief medewerker
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