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Postweg 2, 3831 SE Leusden
CONCEPT VERSLAG
1. Voorzitter Henk Davelaar opent de vergadering.
2020 was het vijfde jaar van het bestaan van Collectief Utrecht Oost; vanuit het GLB is
er een beschikking voor zes jaar, eindigend in 2021. In afwachting van uitsluitsel over
een nieuw GLB, wordt 2022 een tussenjaar. Behalve een beslissing over het ANLb
wacht het collectief dit jaar ook nieuws over de financiering van de ecoregeling. Alex
Datema kan daar, als voorzitter van BoerenNatuur, aan het eind van deze vergadering
mogelijk meer over vertellen.
In deze vergadering verantwoordt het bestuur het gevoerde beleid over 2020. Ondanks
enkele beperkingen als gevolg van corona is Collectief Utrecht Oost goed door dit
bijzonder jaar gekomen.
2. Vaststellen van het verslag van de ALV d.d. 15 september 2020
Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van het verslag.
Het verslag is hiermee vastgesteld.
3. Jaarverslag 2020
a. Toelichting door door regiocoördinator Hans Veurink.
In Nederland zijn 40 agrarisch natuur collectieven die in hun eigen gebied beheer
uitvoeren. Collectief Utrecht Oost is in opdracht van de overheid belast met de
uitvoering van het ANLb in onze regio. De verantwoording van dit beheer verloopt via
RVO, die landelijk controles uitvoert. Als gecertificeerde organisatie is Collectief
Utrecht Oost voor het laatst in 2019 gecontroleerd in een externe audit en toen
opnieuw gecertificeerd voor een periode van vier jaar.
Collectief Utrecht Oost heeft een bestuur van zeven leden uit de deelnemende partijen
ANV Noorderpark (Teus Spelt), ANV Kromme Rijnstreek (Maas Merkens), ANV Vallei
Horstee (Henk Davelaar), ANV Binnenveld (Esther Schoenmaker) en LTO Noord Utrecht
en het Utrechts Particulier Grondbezit (Hanneke Hietink, toegetreden in 2020).
De uitvoering gebeurt door de algemeen coördinator (Hans Veurink) en drie
veldcoördinatoren (Otto Vloedgraven, Marlies Blom en Dirk Jan Bleijerveld)
ondersteund door een medewerker financiële administratie (Marja Spelt) en een office
manager (Willeke Tuitert).

In 2020 had Collectief Utrecht Oost een budget van ruim 2 miljoen voor beheer, te
verdelen over drie leefgebieden: natte en droge dooradering en water. Natte en droge
dooradering kenmerken zich door afwisselende landschappen en kleine
landschapselementen. In de praktijk vloeien deze twee leefgebieden in elkaar over.
Het doel dat in 2015 bij de oprichting van de collectieven werd gesteld is het
terugbrengen van de organisatiekosten en de kwaliteit van agrarisch natuurbeheer
verhogen. Voor wat betreft de organisatiekosten heeft het collectief de eigen norm om
hieraan niet meer dan 16,7% van het budget te besteden. Sinds 2017 blijven we onder
deze norm. Hierdoor is er ruimte om extra contracten af te sluiten of te investeren in
kwaliteit van het beheer.
In 2020 telde het collectief 355 leden. Hiervan bestaat de ruime meerderheid uit
bedrijven (boeren). De gemiddelde contractgrootte bij deze deelnemers is gegroeid van
ca € 4000,- in 2016 naar ca € 6650,- in 2020. De particuliere contracten blijven
ongeveer gelijk.
De laatste jaren wordt meer geïnvesteerd in de kwaliteit van beheer. Het collectief is
daarvoor de samenwerking aangegaan met externe partijen zoals ecoloog Wim Knol
voor de controle van botanisch hooiland en ecologisch bureau Viridis. Daarnaast heeft
Collectief Utrecht Oost een eigen schouwcommissie. Iedere deelnemer aan ANLb
wordt eens per 6 jaar geschouwd. In de eerste periode van corona is er niet
geschouwd, later door de veldcoördinator alleen en niet in tweetallen met een lid van
de schouwcommissie. In 2020 zijn er 189 beheereenheden geschouwd bij 48
deelnemers; bij zes eenheden was een dwingend advies, aanpassing van het
beheerpakket of beeindiging daarvan noodzakelijk, waarbij sancties zijn opgelegd.
Meestentijds waren de bevindingen vanuit NVWA controles ook akkoord.
Het beheerbudget per leefgebied is in de loop van de jaren ook gegroeid. Opvallend is
het aantal bomen dat het collectief in beheer heeft: met ca 25000 bomen, waarvan
22000 knotbomen, heeft Collectief Utrecht Oost het grootste aantal bomen in beheer
van alle collectieven. In de categorie water is waterkwaliteit speerpunt. Voorbeelden
om die te verbeteren zijn de aanleg van bufferstroken ter verschraling en kruidenrijke
akkerranden. Beide pakketten zijn goed tegen uitspoeling. Daarnaast is geïnvesteerd in
een project voor ecologisch slootschonen, wat ten goede komt aan de kwaliteit van
water en waterleven.
Naast het ANLb voert het collectief projecten uit om de kwaliteit van beheer te
verbeteren. Een voorbeeld is het Kennisproject. Door corona zijn de veldbijeenkomsten
van dit project niet van de grond gekomen. Voor kruidenrijk grasland wordt
geëxperimenteerd met de strokenfrees. De gebruikte zadenmengsels zijn inheems
omdat het collectief toewerkt naar botanische randen. Voor het onderdeel
biodiversiteit neemt Collectief Utrecht Oost deel aan Planet Proof van Friesland
Campina en er was de GLB pilot ‘50 tinten groen in het kleinschalige cultuurlandschap’.
Hieraan deden 15 boeren uit het gebied mee om te komen tot een praktijk gedragen

advies. Tot slot sluit het collectief beheerpakketten af ter bescherming van de kievit.
Hier gaat het veelal om het aanhouden van een rustperiode voor bewerking van
(mais)akkers, waar de kievit veel broedt.
Dit jaar had het collectief voor het eerst de beschikking over een weidevogeldrone met
warmtebeeldcamera om nesten op te sporen. Acht piloten zijn hiervoor opgeleid. De
drone wordt ook ingezet om reekalveren te zoeken om ze te sparen voor de
maaimachines. Er is niet de capaciteit om alle graslanden af te zoeken; de drone wordt
alleen daar gevlogen waar men weet dat reekalveren aanwezig zijn. Daarnaast:
gruttokuikens gaan voor.
In 2020 werden ook wildcamera’s geplaatst, om predatie in beeld te brengen. Bij
gebleken aanwezigheid van roofdieren kunnen gebieden eventueel uitgerasterd
worden.
Andere projecten betroffen:
- de aanschaf van waterpompjes op zonne-energie voor het realiseren van last
minute of kleinschaliger plas-drassen,
- de aanleg van nieuwe kleine landschapselementen (KLE’s) en
- het project ‘Watermakelaar’ en slotenproject ‘In en om de sloot’, een project in
samenwerking met drie collectieven en waterschappen.
b. Met dank voor deze toelichting wordt het jaarverslag 2020 vastgesteld.
4. Jaarrekening 2020
a. Toelichting door penningmeester Teus Spelt
De jaarrekening is opgesteld door accoutantskantoor Alfa Accountants en Adviseurs.
Met het aflopen van de huidige GLB-periode beweegt het collectief fiscaal richting de
afrekenfase. Door de gehanteerde rekenmethode bij het verstrekken van de ANLbgelden, ontvangt het collectief meer dan dat het uitkeert aan vergoedingen. Samen
met de besparingen op de overhead, bouwt Collectief Utrecht Oost jaarlijks een
reserve op. Deze wordt besteed aan projecten. Dit jaar is er een bedrag van €
200.000,= als resultaat genomen om een verhoging van het tarief aan
vennootschapsbelasting te voorkomen. Het bedrag wordt toegevoegd aan de reserve
die gewenst is om personele- en andere verplichting ook bij onvoorziene tegenvallers
te kunnen nakomen
Marja Spelt licht de cijfers toe.
Op de balans zien we aan de activa kant te vorderen: de uitkering voor ANLb van
€ 2.091.097,- en een bedrag van € 10.275,- aan nog openstaande facturen. Voorts
€ 255.434,- aan liquide middelen.
Aan de passiva kant zien we de reserve van € 186.271,- (resultaat uit projecten) en een
totaal aan schulden van € 2.170.535,- voor belasting en onderhanden projecten.
In de winst- en verliesrekening leidt het verschil tussen de opbrengsten uit projecten
en subsidie (€ 400.676,-) en kosten voor uitbesteed werk en personeel (€ 198.134,-) tot
een resultaat na belasting van € 167.203,-

b. De jaarrekening 2020 wordt vastgesteld.
c. Het bestuur wordt decharge verleend over het gevoerde beleid in 2020.
5. Bestuursverkiezing
Collectief Utrecht Oost is in 2015 opgericht; in 2019 is een rooster van aftreden
opgesteld. Henk Davelaar en Teus Spelt zijn in 2021 aftredend en herkiesbaar en stellen
zich opnieuw verkiesbaar voor hun functie in het bestuur. Zij worden als zodanig
voorgesteld en krijgen het vertrouwen van de leden om de komende vier jaar hun
functie in het bestuur voort te zetten.
6. Presentatie door Alex Datema, voorzitter van BoerenNatuur
Alex Datema vertelt over de ontwikkelingen in de agrarische sector, de uitdagingen
waar de sector voor staat en op welke manier en onder welke voorwaarden agrarisch
natuurbeheer een rol kan spelen in een gezonde toekomst.
7. Rondvraag
Van een van de aanwezigen komt de vraag wat de gevolgen zijn van de regelingen die
eind van het jaar stoppen. Teus Spelt geeft aan dat de exacte ontwikkelingen nog
onzeker zijn, maar dat het budget dat Collectief Utrecht Oost heeft, behouden blijft.
8. Sluiting
Voorzitter Henk Davelaar bedankt de aanwezigen voor hun bijdrage en de discussie. Hij
spreekt de hoop uit voor een goed jaar en een goede gezondheid en ziet iedereen
volgend jaar graag terug op de Algemene Ledenvergadering van 2022.

