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Coöperatie Agrarisch Natuurbeheer Utrecht Oost UA
Datum:
Maandag 6 juni 2016
Tijd:
20:00 uur
Locatie:
Hoeve Groot Zandbrink, Postweg 2 te Leusden

Aanwezig:
• Voltallig bestuur en coördinatoren van het collectief
• 24 leden van het collectief, zie presentielijst.

Algemene Ledenvergadering
VERSLAG
1. Opening door Henk Davelaar
De voorzitter heet de leden welkom om de eerste Algemene
Ledenvergadering van collectief Utrecht Oost. Gestart wordt met een korte
voorstelronde van bestuursleden en coördinatoren.
De voorzitter memoreert dat dit een bijzondere moment is. Voor het eerst
ligt de inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid voor het agrarisch
natuur- en landschapsbeheer bij de partijen die het uitvoeren. Collectief
Utrecht Oost is een vereniging met ongeveer 180 leden die dit oppakt.
2. Vaststellen agenda
•

Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

3. Aanloop en ontwikkeling
•

Vanaf 2014 is er gewerkt aan de voorbereiding van het collectief.
Het bestuur geeft een schets van dit proces waarbij intensief is
samengewerkt met de provincie Utrecht, de landelijke
ondersteuners van SCAN, naburige collectieven, ANV’s, LTO
afdelingen, UPG, etc.

•

De aanwezige leden kunnen zicht vinden in de gekozen aanpak.

4. Toelichting werkwijze collectief:
•

Organisatie
De verenigingsstructuur, bestuurlijke organisatie en
uitvoeringsorganisatie worden besproken. Enkele inhoudelijke
vragen over aansprakelijkheid, BTW positie en relatie met
provincie en RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
worden beantwoord.

•

Voorintekening
Het collectief in het voorjaar van 2015 een voorintekening
gehouden waarbij is geïnventariseerd welke deelnemers een

-2beheercontract voor 2016 wilden afsluiten. Op basis daarvan heeft
het collectief een gebiedsaanvraag bij de provincie ingediend.
•

Contracten
Eind 2015 zijn de beheercontracten afgesloten met een uitloop in
2016 waarbij nog wijzigingen en correcties zijn aangebracht. Er
zijn de nodige aanloopproblemen geweest die vooral te maken
hadden met de automatisering van het proces en de
gegevensuitwisseling tussen collectief, RVO en provincie.

•

Monitoring
Hiervoor is nog geen definitief systeem opgezet. In de droge
dooradering is nog (landelijk) discussie over de aanpak. Dit zal in
de loop van 2016 naar verwachting verder worden opgepakt.

•

Schouw
Er al in de loop van 2016 een schouwcommissie worden gevormd,
die steekproefsgewijs het gevoerde beheer zal controleren. Deze
commissie zal bestaan uit de coördinatoren en een aantal
leden/deelnemers. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de
algemeen coördinator.

5. Jaarverslag / financieel verslag 2015
•

De leden gaan akkoord met de voorgestelde vergoedingsregeling
voor de bestuursleden.

•

De jaarrekening 2015 wordt besproken. Het collectief heeft een
lening van de provincie Utrecht ontvangen van € 188.798,= om de
aanloopkosten te dekken. De eerste uitbetaling van RVO zal
immers pas begin 2017 gedaan worden. Na afloop van de eerste
beheerperiode (einddatum 31/12/2021) moet de lening worden
terug betaald. Vanuit de landelijke SCAN organisatie is financiële
ondersteuning ontvangen voor een deel van de ontwikkelkosten
van het collectief. Er is nog geen spraken van uitbetaling van
beheervergoedingen. De jaarrekening van 2015 wordt door de
leden goedgekeurd.

•

Er wordt uitleg gegeven over de wijze van uitbetaling waarbij een
onderscheid is gemaakt tussen jaarlijks beheer en periodiek beheer.
Dit is een wijziging t.o.v. de oude uitbetaling van SNL-a. De leden
kunnen zich vinden in deze aanpak.

•

Over het gevoerde financiële beheer wordt door de leden decharge
verleend aan het bestuur.

6. Toelichting beheerpakketten
•

De coördinatoren geven uitleg over de beheerpakketten en
uitvoering van het beheer, met extra aandacht voor botanisch
grasland, akkers, akkerranden en landschapselementen.

7. Rondvraaag
•

Geen verdere vragen meer.

8. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering

