
 

 

 
Aan: geadresseerde 
 
 
Datum:  23 maart 2015 
Onderwerp: Uitnodiging voorintekening agrarisch natuur- en landschapsbeheer 
 
 
Geachte heer / mevrouw,  
 
In het kader van het nieuwe stelsel van agrarisch natuur- en landschapsbeheer heeft de Coöperatie 
Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A. eind februari vier voorintekenbijeenkomsten georganiseerd. 
Deze bijeenkomsten zijn zeer goed bezocht.  
 
Een belangrijk onderdeel van het nieuwe stelsel is dat agrarische collectieven het juiste beheer op de 
juiste plek gaan toepassen. Dat betekent heel concreet dat aanmelding bij de voorintekening nog geen 
garantie biedt dat u daadwerkelijk gebruik kunt maken van de vergoedingen voor agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer. Wij willen u er wel op wijzen dat wanneer u zich niet aanmeld voor deelname, tijdens 
een van de voorintekenbijeenkomsten, u niet mee kunt doen aan agrarisch natuurbeheer in 2016. Ook 
voor grondeigenaren met lopende of aflopende contracten zijn de voorintekenbijeenkomsten van belang.  
 
Bent u nog niet geweest en heeft u wel interesse, dan geven wij u alsnog de gelegenheid om uw 
wensen in te tekenen. Wij assisteren u graag door samen met u te onderzoeken op welke percelen er 
mogelijkheden zijn voor het afsluiten van beheerpakketten agrarisch natuurbeheer. De Coöperatie 
Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A. organiseert daarom een tweetal voorintekenbijeenkomsten. 
Graag tot dan!  
 
Hieronder de data, tijden en locaties van de voorintekenbijeenkomsten.  
 
Vijfde voorintekenbijeenkomst  
Datum:  woensdag 1 april 2015 
Tijd:  15.00 uur tot 21.00 uur 
Locatie:  Dorpshoes (Erve Boerigter), Plechelmusstraat 14, 7587 AM De Lutte 
 
Zesde voorintekenbijeenkomst  
Datum:  donderdag 2 april 2015 
Tijd:  15.00 uur tot 21.00 uur  
Locatie:  Erve Broam, Nijenkampsweg 4, 7636 RG Agelo  
 
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief of bent u op alle dagen verhinderd? Neem dan gerust 
contact met ons op. U kunt ons bereiken via info@gebiedscollectiefnot.nl. Tevens is informatie te vinden 
op onze website (www.gebiedscollectiefnot.nl). 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A. 
 
 
 
Herman Nieuwe Weme 
Voorzitter 
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