Verslag ledenvergadering op 20-03-2013
1. Opening
Voorzitter Roelof de Boer opent om 20.10 de vergadering, die plaats vindt in het Fruitpark te Ochten.
Hij heet iedereen, maar in het bijzonder de Gedeputeerde van Gelderland, de heer Jan Jacob van Dijk,
welkom.
2. Mededelingen
Ganzencontracten PSAN lopen op 1 oktober af. Wat er voor in de plaats komt is nog niet duidelijk.
Weidevogels nieuwe contracten en nieuwe afspraken.
Project De Spees, onderdeel van de Grebbelinie is in uitvoering.
Boerderijeducatie op scholen wordt op de kaart gezet.
We hebben nog een taak te doen met boomkwekers en fruittelers. Voor deze 2 sectoren meer
betrekken bij agrarisch natuurbeheer.
We zijn gecertificeerd door Inter-Pronvinciaal Overleg (IPO), voorwaarde om opdrachten voor de
Provincie uit te voeren op gebied van landschapsbeheer, ganzen en weidevogels. Mogelijk dat ook de
uitbetaling van subsidies via ANV Lingestreek gaat. Zitten we niet op te wachten, maar komen we
waarschijnlijk niet omheen als we projecten willen uitvoeren.
3. Jaarverslag 2012.
Jarco Hooimeijer, die nieuwe penningmeester presenteert voor de eerste keer de cijfers aan de
vergadering. Baslans is vrij eenvoudig. Balanstotaal € 118.000. Eigen vermogen = stichtingskapitaal is
€ 28.000. Kortlopende schulden bedragen € 38.000. Overige schulden bedragen € 45.000 en zijn
vooruitbetalingen voor ons werk aan de Spees en de ganzen.. De inkomsten Diverse projecten is €
210.000 o.a. voor de Spees, ganzen en weidvogels. In 2012 is er een verlies van € 2.344. Taken
coördinator die toegerekend aan een bepaald begrotingsonderdeel, worden dienovereenkomstig
toegerekend. Leden met hoogstamboomgaarden verdienen ook aandacht.
4. Verslag kascontrolecommissie
De heren Sienis Geurts en Henk Mulder hebben de kas en boeken gecontroleerd. Sienis Geurts voert
woord namens de commissie. Boeken zijn overlegd en zijn in orde bevonden, ook de manier waarop
financiële risico’s zijn afgedekt. De commissie adviseert kritisch te blijven op het punt van aangaan
financiële risico’s en hoe die worden afgedekt. N.a.v. het project Perensap adviseert de commissie bij
nieuwe en onbekende projecten vooraf de marketing te regelen. De commissie dankt de
penningmeester voor de wijze van administreren en stelt de vergadering voor om de penningmeester
decharge te verlenen aan de penningmeester. De vergadering stemt in met de voorgestelde decharge.
5. Verkiezing bestuursleden
Bestuurslid Theo Willemsen treedt af. Voorzitter dankt Theo voor zijn actieve inbreng, vooral op
gebied van vogelbeheer. Theo stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe termijn van 3 jaar en wordt bij
acclamatie herkozen.
6. Inleiding ‘De Agrarische Natuurvereniging en de toekomst daarvan’
Gelderse Gedeputeerde de heer Jan Jacob van Dijk spreekt. Begint met discussie over gevoelig
onderwerp: natuur. Staatssecretaris van landbouw Henk Bleker heeft EHS verkleind. Kan geen € 300
miljoen kosten, maar Gelderland moet het doen met € 105 miljoen. Agrarisch natuurbeheer binnen de
EHS wordt door de provincies geregeld, daarbuiten door het Rijk. Bleker dacht dat Brussel meer zou
betalen, maar dat gaat niet door. Gelderland wil agrarisch. natuurbeheer bij 1 loket houden.
Er is een maatschappelijke discussie ontstaan. Hoe effectief is agrarisch natuurbeheer eigenlijk? Kost
veel geld maar levert niets op. Dat is de algemene opinie. Van Dijk vindt dat te kort door de bocht.
Binnen IPO vraagt men zich af hoe ze kunnen zorgen dat agrarisch natuurbeheer. Gelderland betaalt
€ 9 miljoen en keert ook nog eens € 4 miljoen uit aan uitvoeringskosten. Hoe kunnen we er voor
zorgen dat agrarisch natuurbeheer oplevert waarvoor het is bedoeld?

Regeerakkoord stelt dat er meer geld vrij komt voor natuurbeheer landelijk. Wat gebeurt er in Brussel.
Daar wordt ook gewerkt aan nieuwe periode die loopt van 2014 tot 2020. Waaraan besteed. Over het
budget is het Europarlement het nog niet eens.
Collectief moet efficiënter gaan doen dan DR. DR moet het gaan doen met € 16 miljoen ipv van de € 33
miljoen die ze nu hebben. Overhead is gigantisch en beschamend: 45%. Als je betalingen overlaat aan
collectieven. waarvan het agrarisch natuurbeheer deel uitmaakt tussen zet, mag dat wel van Brussel?
Brussel heeft inmiddels toegegeven. Gebieden van 100 ha. Als individuele boer 10 ha heeft zou hij met
zijn buren moeten regelen om tot 100 ha te komen. Afspraken meerjarig om continuïteit te bieden.
LTO en koepels, hoe gaan we dat handen en voeten geven? ANV’s gaan een cruciale rol spelen.
Worden gecontroleerd op resultaat. Certificering nodig om aantal controles minder nodig te maken.
Provincie wil verminderde administratieve lasten en uitvoeringskosten.
Sienis Geurts is het daar niet mee eens. Je kunt geen ondernemer dwingen samen te werken met
collega’s. Gebieden moeten minimaal 75 ha bestaan (staat nog niet vast). Nico Elings heeft ook
moeite. Sommigen zien dat niet zitten. Collectief is duurzamer. Brussel kan lastig zijn. De helft van het
geld moet toch altijd wel uit Brussel komen en die vraagt waarschijnlijk allerlei dure audits.
Henk Mulder: De TBO’s werken duur in onderhoud en krijgen de grond tegen slechts € 1 per ha. Die
kregen normkostenvergoeding van 84%. Er zijn 48 verschillende pakketten. Gelderland wil dat met
forse percentages naar beneden brengen. Zal in toekomst 20% van de prijs die de provincie moeten
betalen. TBOs en ANV’s zullen steeds meer gelijkberechtigd worden. SBB zal net zo behandeld moeten
worden als SLG. 7% vergroening is nog helemaal niet zeker, want Europarlement is tegen. Kortom:
Vooralsnog onduidelijkheid alom en er dienen nog heel wat besluiten genomen te worden
Theo Willemsen stelt dat de ganzenfoerageergebieden ophouden te bestaan in oktober 2013, maar
dan is de zaak nog helemaal niet klaar. Gelderland stopt een jaar eerder dan de overige provincies.
Laat dat doorlopen? Van Dijk zoekt dat uit en laat dat weten via Ferry Hollinger of Roelf de Boer. SNL
voor landschap is in Gelderland op 0 gezet.
7. Nieuws over ganzen, weidevogels en de landschapsonderhoudsploeg (LOP)
Theo Willemsen legt Ganzen (Gak)-akkoord uit. Bergboerenregeling zou overeind gehouden moeten
worden. Foerageergebieden worden rustgebieden met 130% schadevergoeding, die via de anv’s
uitbetaald wordt. Geen vaste vergoeding per ha meer. Onze foerageerovereenkomsten lopen af op 1
oktober 2013. Faunafonds blijft schade beoordelen.
Weidevogels geen nieuws
Evert Reijers: LOP ploeg is VCA gecertificeerd. Fort Beneden-Lent in opdracht van Staatsbosbeheer.
Was de eerste keer dat we van SBB opdracht kregen. LOP bestaat uit 9 mensen. Kunnen er nog meer
bij. LOP genereert omzet.
8. Rondvraag en sluiting van de vergadering
Henk Mulder kascontrole + Willeke van Ophuizen + Nieuw lid te benoem in de voorjaarsvergadering.
Niko Elings doneert € 100,- aan de vereniging want hij is de volgende dag 50 jaar getrouwd.
Sienis Geurts beklaagt zich. Vindt het verfoeilijk dat hij concurrentie ondervindt bij
snoeiwerkzaamheden. Wacht op uitnodiging voor gesprek.
Om 22.10 uur sluit voorzitter Roelf de Boer de vergadering.

Kesteren, 14-11-2013
Evert Oskam, secretaris.

