
Midden Overijssel 1 april 2015

Betreft:  Uitnodiging informatieavond  
Agrarisch Collectief Midden Overijssel

Geachte mevrouw, mijnheer,

Zoals u misschien weet wordt het stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer vernieuwd. 
Doel is om de uitvoering en organisatie efficiënter en effectiever te maken: meer natuurresultaat  
en minder kosten. Daarom kunnen agrarische grondgebruikers alleen nog vanaf 1 januari 2016  
een contract voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer sluiten via een agrarisch collectief.  
In de provincie Overijssel zijn drie collectieven gevormd. U valt onder het werkgebied van het 
Collectief Midden Overijssel. Met deze brief willen we ons dan ook graag aan u voorstellen.

Het Collectief Midden Overijssel is gevormd door acht agrarische natuurverenigingen (ANV’s).  
Te weten: Stichting Vitaal Platteland (SVP) Hardenberg, Hooltwark, Land & Schap, OmmerMarke, 
Groen Salland, Landschapsfonds Enschede, De Reggestreek en De Grutto.

Het Collectief sluit voortaan één contract met de Provincie Overijssel namens alle agrarisch 
grondgebruikers in het werkgebied. Contracten met agrariërs worden gerichter afgesloten.  
Dit houdt in dat in de toekomst alleen nog worden afgesloten voor gebieden waar verwacht  
wordt dat agrarisch natuur- en landschapsbeheer het beste bijdraagt aan een versterking van  
de biodiversiteit. Om de komende jaren en vanaf 1 januari 2016 mee te kunnen doen moet u nu 
alvast intekenen! Het zogenaamde voorintekenen. 

Voorintekenen
Dit kunt u op 20 april in de vergaderruimte De Vos Vilstersestraat 28, 8151 AA Lemelerveld.  
Op 21 april in het kantoor van de ANV Groen Salland Boxsbergerweg 34 Wesepe en op 23 april  
hotel Van der Valk Bornsestraat 400 in Hengelo. 

Op alle data kunt u van 15.00 uur tot 21.00 uur op genoemde adressen terecht. Samen met u  
leggen wij dan vast op welke percelen u mee wilt doen en met welke pakketten en oppervlakte.  
Kijk voor de laatste info op onze website: www.collectiefmiddenoverijssel.nl 

Informatieavond op 13 april
Wilt u vanaf 2016 mee doen met de regelingen voor agrarisch natuurbeheer dan is het goed om 
op maandag 13 april a.s. om 20.00 uur in zalencentrum De Poppe, Holterweg 23 te Markelo de 
informatieavond bij te wonen. Wij informeren u dan over het Collectief en zijn werkwijze en hoe  
u in de toekomst gebruik kunt (blijven) maken van de regelingen voor natuurbeheer. 

Met vriendelijke groeten,

Herman Menkveld
voorzitter Collectief Midden Overijssel
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