
  
 
De Gebruikersraad van natuurgebied De Maashorst is per direct op zoek naar een onafhankelijk 
extern voorzitter (op vrijwillige basis) 
 
Natuurgebied De Maashorst  
In natuurgebied De Maashorst werken de gemeenten Bernheze, Maashorst, Oss, Staatsbosbeheer (de 4 
grote eigenaren) en Waterschap Aa en Maas samen met vele andere betrokken partijen om het gebied 
ecologisch, sociaal en economisch te versterken. Gemeente Maashorst heeft hierin een coördinerende 
rol via het Cluster Natuurgebied De Maashorst. Het natuurgebied bestaat uit een natuurkern met 
daaromheen een natuurschil. In de natuurkern bepalen natuurlijke processen de ontwikkeling en 
overheerst de stilte en de rust. De natuurkern is het begrazingsgebied. In de natuurschil worden natuur 
en recreatie gecombineerd. Het natuurgebied wordt omringd door agrarisch landschap, dorpen en 
steden. Dit aantrekkelijk cultuurlandschap leent zich bij uitstek voor recreatieondernemers en hun 
gasten. Hier wordt de economische en sociale structuur versterkt door de verbinding met natuur, 
voeding en gezondheid.  
 
De Gebruikersraad  
We vinden het belangrijk dat alle gebruikersgroepen mee kunnen denken en praten over de 
gebruiksmogelijkheden van het natuurgebied. De vraag die hierbij centraal staat is: hoe kunnen we op 
een aantrekkelijke manier recreëren met respect voor de natuur en andere gebruikers? Daarom is in 
2016/2017 de Gebruikersraad opgericht. De Gebruikersraad bestaat uit een vertegenwoordiging van alle 
typen gebruikers van het natuurgebied: ruiters en menners, mensen met een beperking of handicap, 
mountainbikers, natuurliefhebbers en bewoners (als wandelaars, fietsers, hondenbezitters) via 
vertegenwoordiging uit de kernen. Sinds 1 januari dit jaar is de governance structuur gewijzigd en heeft 
dit voor de gebruikersraad geleid tot een aangepaste rol. De gebruikersraad adviseert, namens haar 
achterban, Cluster Natuurgebied De Maashorst over operationele en uitvoerende onderwerpen, met 
name op het vlak van recreatie en gebruik van recreatieve voorzieningen. Eén van de uitdagingen voor 
de komende periode is het waarmaken en fijn slijpen van de beoogde rol van de Gebruikersraad in de 
governance structuur. 
 
Taken van een voorzitter  
De voorzitter van de Gebruikersraad heeft de volgende taken: 
- De voorzitter speelt een belangrijke rol bij het positioneren van de gebruikersraad binnen de 
governance structuur; 
- De voorzitter heeft een onafhankelijke rol binnen de gebruikersraad; 
- De voorzitter stelt samen met de coördinator van Cluster natuurgebied De Maashorst, de agenda op 
voor de vergaderingen en haalt hiervoor input op bij de leden van de Gebruikersraad; 
- De voorzitter voert overleg over procesafstemming en voortgang met de coördinator van Cluster 
natuurgebied De Maashorst. Hierbij heeft de voorzitter oog voor de balans tijdsdruk versus 
zorgvuldigheid (waarbij zorgvuldigheid boven tijdsdruk gaat);   
- De voorzitter kan anderen, zoals teamleden van Cluster natuurgebied De Maashorst, andere 
ambtenaren of externen uitnodigen als dit de vergadering dient;  



  
 
- De voorzitter leidt de vergadering, houdt orde en leidt de leden van de Gebruikersraad naar efficiënte 
besluitvorming;  
- De voorzitter spreekt mee in de vergadering, hij adviseert, maar heeft geen stemrecht;  
- De voorzitter neemt als vertegenwoordiger van de Gebruikersraad deel aan vergaderingen van de Raad 
van Advies, het andere adviesorgaan van Cluster Natuurgebied De Maashorst. 
 
Vaardigheden en kennis (functie eisen)  
Om deze taken te kunnen uitvoeren dient een voorzitter over de volgende vaardigheden en kennis te 
beschikken:  
- Affiniteit met en afkomstig uit de buurt van natuurgebied De Maashorst; 
- Kennis van en ervaring met vergadertechnieken en bijbehorende besluitvorming;  
- Beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring; 
- Ontwikkelde politieke en bestuurlijke gevoeligheid; omgaan met politieke verhoudingen; 
- Heeft een relevant netwerk; 
- Affiniteit met de te behandelen onderwerpen: maatschappelijk betrokken; 
- Inlevingsvermogen in de verschillende gebruikersgroepen;  
- Verbindend vermogen;  
- Duidelijk onderscheid maken in hoofd- en bijzaken;  
- Conflicten kunnen hanteren. 
 
Tijdsinvestering  
De vergaderfrequentie van de Gebruikersraad en Raad van Advies is circa 1 maal per 8 weken. De 
vergaderingen duren 1,5 uur en worden gehouden bij één van de Maashorstgemeenten. De agenda 
bestaat uit een aantal vaste onderwerpen aangevuld met actuele onderwerpen. De voorzitter bereid de 
agenda van de Gebruikersraad voor met de coördinator van Cluster Natuurgebied De Maashorst. De 
agenda wordt 3 weken voorafgaand aan de vergadering aan de leden toegestuurd. Het tijdsbeslag 
bedraagt gemiddeld 6 uur per maand. U ontvangt per vergadering een kleine onkostenvergoeding. 
In de beginperiode wordt van u ook een actieve rol gevraagd om ontbrekende gebruikersgroepen te 
werven.  
 
Uw reactie  
Uw gemotiveerde reactie met curriculum vitae zien wij graag uiterlijk 9 september 2022 tegemoet. De 
selectiegesprekken vinden plaats op woensdagavond 21 september. U kunt nadere informatie inwinnen 
bij de heer D. Velsen, projectsecretaris van Cluster natuurgebied De Maashorst (tel. 0413-281911). U 
kunt uw reactie sturen naar maashorst@gemeentemaashorst.nl.  


