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Coöperatie Agrarisch Natuurbeheer Utrecht Oost UA
Datum:
Woensdag 6 juni 2018
Tijd:
20:00 uur
Locatie:
Boerderij Fortzicht, Voordorpsedijk 35, 3737 BL Groenekan

Algemene Ledenvergadering
Aanwezig: 20 leden, 7 bestuursleden/medewerkers, 4 overige geïnteresseerden

VERSLAG
1. Opening


Voorzitter Henk Davelaar opent de vergadering en heet de
aanwezige leden van harte welkom. Dank gaat uit naar Boerderij
Fortzicht die ons te gast laat zijn op deze fraaie locatie.



ALV vindt voor de 3e keer plaats, het collectief krijgt steeds meer
gestalte zowel in de uitvoering als in de kostenbeheersing. De
bijdrage van het ANLb wordt steeds belangrijker. De vergoeding
voor de inzet van het collectief is toereikend en de uitkering aan de
deelnemers staat gelijk aan wat er geleverd wordt plus eventuele
inkomstenderving.



Blik op de toekomst zodat de vergoeding voor deelname dekkend
is en meer en meer boeren mee gaan doen zodat het ANLb stevig,
solide en overdraagbaar is.



Afgelopen jaar heeft het collectief voor het eerst meer dan een
miljoen omzet gedraaid en het groeit nog steeds. Ook voor
deelname aan kleinere projecten wordt het collectief steeds vaker
gevraagd zoals de deelname aan de duurzame zuivelketen.

2. Vaststellen agenda


Geen opmerkingen

3. Vaststellen concept verslag ALV d.d. 15 juni 2017


Er zijn geen inhoudelijk en redactionele opmerkingen. De notulen
worden goedgekeurd.

4. Kennismaking bestuur en medewerkers collectief


De aanwezige bestuursleden stellen zich kort voor: Henk Davelaar,
Teus Spelt, Cornelis Uijttewaal en Meta Daniëls.
Art Wolleswinkel, Bart van Laar en Maas Merkens zijn afwezig.



De aanwezige medewerkers stellen zich kort voor: Hans Veurink,
Hein Pasman, Marja Spelt, Dirk Jan Bleijerveld en Marlies Blom.
De laatste 2 zijn sinds maart in dienst van het collectief.
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Otto Vloedgraven is niet meer als coördinator actief voor
Collectief Utrecht Oost.

5. Jaarverslag 2017


Hans Veurink geeft d.m.v. een presentatie een toelichting op het
eerder per mail rond gestuurde jaarverslag 2017.



Het collectief had op 31 december 2017 264 leden.



De omvang van het gecontracteerde beheer in 2017 was 387
hectare met een totaal budget van ongeveer 1.090.292 euro.



In 2018 is het beheer uitgebreid naar 475 hectare met een
jaarbudget van ongeveer 1.278.433 euro.



Het werkgebied van het collectief beslaat een groot gedeelte van de
provincie Utrecht met centraal de Utrechtse Heuvelrug. In 2017 lag
de nadruk van de beheerpakketten met name op landschap,
bijvoorbeeld knotbomen 16.622 stuks in beheer. Dit jaar was het
voor het eerst ook mogelijk om pakketten af te sluiten voor de
kievit.



Het collectief is een gecertificeerde organisatie, afgelopen jaar
heeft een externe audit plaatsgevonden waarbij er een opmerking
was over dat de contracten met onderaannemers niet door 2
personen waren ondertekend. Dit is opgelost waardoor het SNL
certificaat is verlengd. Vraag uit de zaal: wat als certificaat niet
verlengd wordt? Geen optie, zonder certificaat kan het collectief
geen beheercontracten afsluiten met ANLb financiering.



Het huidige ANLb loopt tot 2021 er is volop ontwikkeling voor
wat daarna komt. Lijkt de richting op te gaan van betaling
gekoppeld aan maatschappelijke dienstverlening. Komend jaar zal
hier een GLB-pilot voor gaan lopen.



Leden collectief zijn vaak ook lid van een ANV dit stimuleert het
collectief door een korting op de contributie van het collectief.
ANV’s doen meer in de regio. Lid zijn van een ANV is echter geen
verplichting voor deelname aan ANLb.



Afgelopen jaar is het beheer budget over de 1 miljoen gegaan. In
het begin is er berekend dat 2 miljoen nodig zou om het collectief
in balans te laten zijn: overhead versus beheer. Vraag uit de zaal
waarom deze 2 miljoen niet gehaald is. Dit is afhankelijk van
grootte gebied mede als welke pakketten er in het gebied
afgesloten kunnen worden. Het budget voor 2018 zit op 1,27
miljoen. In augustus wordt de voorlopige gebiedsaanvraag voor
2019 ingediend.



Verdeling in budget loopt niet gelijk met verdeling in Ha. Groot
gedeelte van het gebied is aan te merken als droge dooradering. De
nattere gebieden liggen met name in het Noorderpark. Op het

-3-

leefgebied water kan nog flink worden uitgebreid. Kwaliteit blijft
voorop staan.


De schouwcommissie van het collectief is voor de interne
kwaliteitsbewaking. De schouw van het waterschap en de controles
van de NVWA staan daar los van. Afgelopen jaar zijn in het gebied
419 controles door de NVWA uitgevoerd waarvan 10 niet akkoord.



Beheer kievit is dit jaar van start gegaan. Naast beheer wat af te
sluiten is bij het collectief zijn er ook initiatieven voor plas-dras
pompen. Extra aandacht is hierbij gegaan naar de monitoring door
de vrijwilligers. Plus eerste experiment met drone-inventarisatie.



In 2019 komt er een uitgebreider pakket voor knotbomen waarbij
de nadruk ligt op de ecologische waarde van de knotbomenrij als
lijnvormig element. Dit betreft herstel van de rij door het opvullen
van gaten, het gefaseerd zagen in combinatie met een ruige
graslandrand. Dubbel vergoeding voor knotten + vergoeding voor
graslandrand.



Vasstelling jaarverslag 2017

6. Jaarrekening 2017


Door de vele landschapselementen en het bijbehorende werk werd
vooraf getwijfeld of dit wel een positief resultaat zou opleveren. In
2016 werd er nog niet positief gedraaid maar in 2017 wel. Marja
Spelt geeft toelichting op de jaarrekening 2017.



Op 31 december 2017 stond er een bedrag van 1.035.048 op de
balans voor vordering aan RVO dit betreft de beheersvergoedingen
over 2017 die door RVO pas in 2018 wordt uitgekeerd. Plus nog te
vorderen contributies.



Onder de langlopende schulden staat een bedrag van 188.798 dit
betreft een langlopende lening van de Provincie tegen 0% rente.
Deze moet door het collectief aan het eind van de totale
beheerperiode terug betaald worden. Onder de kortlopende
schulden staat het onderhanden werk dit betreft kleine projecten
met een eind datum binnen de termijn alsmede het ANLb.



Op de winst- en verliesrekening staat een bedrag van 67.123 dit
betreft een extra vergoeding door de Provincie voor problemen met
het systeem buiten de schuld van het collectief om. Tevens staan
vermeld de beheersvergoedingen wat uiteindelijk resulteert in een
bruto winst van 166.008 minus de kosten waarvan een groot deel
de afdracht aan BoerenNatuur brengt het uiteindelijk resultaat op
43.527 positief voor 2017. In 2016 werd een soortgelijk bedrag
negatief gedraaid.



Vraag uit de zaal over het achteraf uitbetalen van
beheervergoedingen met beheermeldingsplicht. In de ALV van 15
juni 2017 is vastgesteld dat deze methodiek gewijzigd werd naar
uitbetaling per jaar los van beheermeldingsplicht.
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De jaarrekening 2017 en de verantwoording worden door de leden
goedgekeurd, aan de penningmeester wordt decharge verleend.

7. Rondvraag


Verzoek of er bijvoorbeeld via een inlog meer inzicht kan komen
in uitgevoerd beheer van eigen elementen.
BoerenNatuur werkt momenteel aan een portaal genoemd
mijnboerennatuur zodat deelnemers kunnen inloggen en contracten
e.d. kunnen inzien. Daarnaast wordt er gewerkt aan een
schouwapp.



Kan er tussentijds beheer worden toegevoegd?
Dat kan zeker men kan zich hiervoor melden bij de coördinatoren.
Voor 2018 ligt het beheer vast maar voor 2019 loopt momenteel de
voorintekening

8. Presentatie activiteiten ANV Noorderpark


Teus Spelt geeft een presentatie over het werkgebied van de ANV
Noorderpark. De uniek- en gevarieerdheid van het gebied: het
kwelwater van de Utrechtse Heuvelrug, het trilveen in de Betune
polder, de inklemming van het gebied door z’n Randstedelijke
ligging, de herinrichting van het gebied Westbroek alsmede het
belang als leefgebied voor onder andere Purperreiger en
Krabbenscheer.

9. Sluiting formeel gedeelte ALV
Aansluitende begeleidt landschapscoördinator Dick van Beek de wandeling naar
de natuurvriendelijke oevers en het duurzaam sloot- en randenbeheer bij Boerderij
Fortzicht.

