Verslag ANVL Najaars-ledenvering in de voormalige Veiling te Zetten op 12-11-2014
1. Opening
Om 20.05u opent voorzitter Roelf de Boer de vergadering en heet de aanwezige leden welkom. Een
speciaal welkom voor de gastspreker van vanavond, de heer Theo Peren, wethouder in de gemeente
Lingewaard, beheerder van o.a. de portefeuilles Economische zaken en Acquisitie, Glastuinbouw,
herstructurering, Grondzaken, exploitatie en beleid, Milieu, afval en coördinatie duurzaamheid en
Lid van de stadsregioraad Arnhem-Nijmegen. De heer Peren zal na de pauze het woord voeren over
Rol van en visie op ontwikkelingen van het natuurbeheer in Lingewaard.
Openingswoord voorzitter Roelf de Boer
In zijn openingswoord memoreerde de voorzitter de wapenfeiten van het jaar 2012: De Spees in
Opheusden, onderdeel van de Hollandse Waterlinie bereikte zijn voltooiing. De LanschapsOnderhoudsPloeg van ANVL was in 2013/2014 zeer actief en er is veel aandacht besteed aan hoogstamboomgaarden. Het project Boerderij-educatie, waarbij schoolklassen agrarische bedrijven bezoeken
om te ervaren wat daar allemaal gebeurt, kreeg zijn beslag. Ons oud-bestuurslid Niko Knol heeft
daarmee bemoeienis namen onze ANVL. Onze coördinator Bert van Setten besteedde veel aandacht
aan de weidevogels. Ganzen is voor de ANVL een aflopende zaak. Het is vooral het Faunafonds dat
de regelingen gaat uitvoeren.
Het komende winterseizoen krijgt de vorming van Collectieven van 6 agrarische natuurverenigingen
zijn beslag, worden er weer nieuwe projecten opgepakt, zoals het wandelpad aan de Neder-Rijn bij
Driel. De Provincie is bezig om met de Collectieven tot een aanwijzing te komen welke gebieden
speciale aandacht (en geld) krijgen voor landschapsontwikkeling. Daarvoor hebben alle 6 ANVS suggesties ingediend middels een z.g. kansenkaart. Daaruit destilleerde het Collectief i.o. een gezamenlijk kaart voor het Rivierenland. Het plan ligt nu bij de Provincie. Die gaat mogelijk nog wijzigingen
aanbrengen om tot een definitief plan te komen, dat in 2016 operationeel moet worden.
Onderwerpen die wij als ANVL gaan oppakken zijn :
 Stroomlijnen begroten/boekhouding
 Stroomlijnen secretariaat en website
 Opleiden LOPloeg
 Opleiden Landschapscoördinator en certificering
 Projectmanagement en risicoanalyse
 Taken medebewind oppakken
 Betrokkenheid van de leden vergroten in he agrarisch landschapdbeheer.

2. Jaarcijfers 2013 en 3. decharge penningmeester over 2013
In de voorjaars-ledenvergadering, waar deze cijfers oorspronkelijk zouden worden behandeld, is op
voorstel van de kascontrolecommissie besloten om die toen nog niet goed te keuren, en de behandeling ervan aan te houden tot deze najaars-ledenvergadering. Het argument was dat de bedragen
een dermate hoogte bereikten dat professionele controle wenselijk werd geacht.
Die professionele controle is inmiddels gedaan door Flynth Adviseurs en Accountants en er hebben
gesprekken plaats gevonden met de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren Henk Mulder,
Henk Emmerzaal en mw. Willeke van Ophuizen. Op basis daarvan stelde de commissie bij monde van
Henk Mulder voor om penningmeester Jarco Hooimeijer voor de administratie over 2013 te dechargeren.
De vergadering van vandaag stemt daarmee in en bevestigt dat met applaus. De jaarcijfers 2013 (en
de begroting 2015) zijn te vinden op de website www.anvlingestreek.nl/vereniging/notulen-enjaarverslagen . Overigens gaf de kascontrolecommissie nog wel een advies mee aan het bestuur om
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tijdens het lopende jaar zich eens vaker over de cijfers te buigen en ook aandacht te besteden aan
de financiële verhoudingen met de LOP.

4. Jaarverslag 2013 van de secretaris
Het jaarverslag 2013 van de secretaris was tijdens de voorjaars-ledenvergadering eveneens aangehouden. Het stond toen al wel op de website van ANVL. Er waren en er zijn over het Jaarverslag 2013
geen op- en aanmerkingen en het jaarverslag wordt alsnog vastgesteld conform het voorstel van de
secretaris.

5. Verslag ledenvergadering 26-03-2014 te Ochten
In dit verslag wordt de voornaam van kascontrolecommissielid Emmerzaal als Wilfried aangeduid.
Dat moet zijn Henk. Het verslag wordt met deze wijziging door de vergadering goedgekeurd.

6. Afscheid coördinator Bert van Setten
De leden zijn op 03-07-2014 per brief geïnformeerd dat het bestuur geen nieuwe overeenkomst gaat
aanbieden aan de huidige coördinator Bert van Setten voor 2015 en volgende jaren. Er ontstaat ter
vergadering een discussie over de vraag of het bestuur – zonder instemming van de leden – deze
beslissing kan nemen. De conclusie is dat het bestuur dat inderdaad kan doen volgens de statuten,
net zo als de leden ook niet geraadpleegd zijn bij het aangaan van de overeenkomst.
Het artikel 9.2 van de statuten dat werd aangehaald als argument ter raadpleging over een dergelijk
besluit, blijkt niet relevant, want dat artikel beperkt zich tot vervreemding van goederen en gevallen
waarin ANVL financiële verplichtingen aangaat waarvoor externe financiering nodig is.
NB. Na de vergadering heeft het bestuur de advocaat om advies gevraagd. Uit zijn advies bleek dat
het bestuur inderdaad gerechtigd is om een contract te sluiten met een coördinator. De werkzaamheden zijn daarom verder vervolgd.
De leden Jan-Kees Blanken van de Berg (IJzendoorn) Gijs Kramp (Dodewaard), Arnold van Dee (IJzendoorn) en anderen vragen zich af waarom het bestuur het contract met de huidige coördinator
niet wil hernieuwen. De voorzitter geeft aan de kwaliteiten van Bert van Setten niet meer passen in
de huidige fase van ontwikkeling en wil verder geen persoonlijke achtergronden betreffende het
vertrek van Bert in de vergadering aan de orde stellen. Voorzitter Roelf de Boer – namens het bestuur – wil deze discussie niet ter vergadering aangaan, aangezien de kans groot is dat hierbij beschadiging van personen gaat ontstaan. Afspraak is gemaakt tijdens de vergadering dat de voorzitter
de redenen om de heer Bert van Setten geen overeenkomst 2015 aan te bieden met een kleine delegatie van leden zal bespreken. De delegatie zal bestaan uit de heren Arnold van Dee en Gijs Kramp.

Het agendapunt wordt derhalve van de agenda afgevoerd.

7. Voorstellen van de nieuwe coördinator Kees Mientjes
Om redenen aangegeven onder punt 6 van de agenda, wordt dit agendapunt eveneens aangehouden.

8. Bestuursverkiezing
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Bestuurslid Bart van de Sluis, boomkweker te Randwijk wordt herkozen als bestuurslid met algemene stemmen voor een nieuwe periode van 3 jaar. Voorzitter dankt van de Sluis voor zijn bereidheid
om deel te blijven uitmaken van het bestuur.

9. Mededelingen
Tweede pijler GLB (Corine Weiman)
De eerste pijler omvat het Europese landbouwgarantiefonds (Elgf) voor de directe steunbetalingen
aan agrariërs en marktmaatregelen. De tweede pijler omvat het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en is dus gericht op plattelandsontwikkeling. Een belangrijk verschil tussen de pijlers is dat voor de subsidies in de eerste pijler alleen Europese middelen worden ingezet,
terwijl er voor de inzet van Europese middelen uit de tweede pijler altijd Nationale cofinanciering
noodzakelijk is.
Kansenkaart (Corine Weiman)
Lingestreek is betrokken bij de vorming van het Collectief Rivierenland, een van de drie collectieven
i.o. in de provincie Gelderland. Collectieven gaan taken overnemen van ANV’s in het landschapsbeheer. Stand van zaken is dat alle 6 betrokken ANV’s in het Rivierengebied het eens geworden zijn
samen te werken in het Collectief.
De ANV’s hebben in hun gebied aangegeven waar de kansen voor agrarisch natuurbeheer liggen.
ANV Lingestreek heeft haar inbreng geleverd met het maken van een kansenkaart: op welke plekken
heeft agrarisch natuurbeheer kans van slagen. In het ANVL-gebied vooral weidevogels. Collectief
moet voor eind 2015 formeel zijn opgericht.
Tijdens de vergadering wordt de afspraak gemaakt dat ANVL geen verplichtingen aangaat, voordat
de leden daar hun mening over hebben kunnen geven. Is w.s. extra ledenvergadering voor nodig.
Tevens willen de ANVL-leden inzage hebben van de concept-statuten Collectief. Scan (gezamenlijke
collectieven) hebben standaard statuten, die dus nog door de deelnemers goedgekeurd moeten
worden.
Weidevogels
Op de weidevogelbijeenkomst te Echteld op 09-10-2014 is dit onderwerp uitvoerig behandeld.
Nieuw contracten sluiten is niet mogelijk, bestaande contracten kunnen wel worden verlengd.
Ganzen (Theo Willemsen)
Voor ganzen komen er ‘rustgebieden’. Op de grauwe gans mag gejaagd worden van 1 nov. tot 1 februari met ontheffing. Schade binnen 8 dagen melden. Advies van Theo Willemsen is om altijd de
schade te melden. Buiten de vogelrichtlijngebieden betaal je € 300,- behandelkosten. Binnen die
gebieden gelden andere regels.
Adresgegevens Faunafonds:
BIJ12 – Faunafonds
Leidscheveer 2
3511 SB Utrecht
tel: 085 - 486 22 22
fax: 085 - 486 22 33
mail: infofaunafonds@bij12.nl
website: www.faunafonds.nl

10. Begroting 2015
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Penningmeester Jarco Hooimeijer presenteert de begroting voor het jaar 2015. Die begroting laat
een bruto winst zien van ruim € 31.000,-. Verminderd met de begrote vaste kosten van € 30.000 zal
er een bescheiden resultaat van € 1.000,- zijn. De begroting is te vinden op
www.anvlingestreek.nl/vereniging/notulen-en-jaarverslagen . Om onze financiële positie gezond te
houden is het essentieel om grotere contracten binnen te halen voor de LOP. De begroting wordt
conform het voorstel van de penningmeester aangenomen.

11. Pauze
12. Rol van – en visie op – ontwikkelingen van het natuurbeheer in Lingewaard
Wethouder Theo Peeren van de gemeente Lingewaard informeert ons over de ontwikkelingen op
landschappelijk gebied in zijn gemeente. Hebben in 2013 hun LandschapsOntwikkelingPlan geactualiseerd. Zie:
http://www.lingewaard.nl/wonen/ruimtelijke-ontwikkeling_3115/item/landschap_23003.html .
Natuurcompensatie moet nog plaats vinden lang de A15. Er komt een samenwerkingsconvenant.
Doortrekking van de A15 naar de A12 met tolheffing moet de laatste € 200 miljoen borgen. Er wordt
daarom voorzichtig aangevangen met de voorbereidingen.
Knooppunt Ressen moet worden ingepast met groen. Lingewaard heeft bijna € 70 miljoen in Park
Lingezegen geïnvesteerd. Park vraagt om onderhoud en dat moet nog worden geregeld. Kosten begroot op € 140.000. Klankbordgroep groen is er voor beheer en zoekt daar nog mensen voor. ANVL
heeft interesse en doen daarin mee. Wim Roelofse coördineert het een en ander.

13. Rondvraag
Daar wordt geen gebruik van gemaakt.

14. Sluiting
Tegen 23.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje en een
bitterbal. Hij wenst een ieder wel thuis.

Kesteren, 22-11-2014
Evert Oskam, secretaris
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