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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Agrarisch Natuurcollectief Utrecht Oost U.A. 
 
Donderdag 16 juni 2022 om 20:00 uur 
Hoeve Groot Zandbrink 
Postweg 2, 3831 SE  Leusden 
 

 
CONCEPT VERSLAG 
 
1. Opening door de voorzitter Henk Davelaar 

Henk heet de aanwezigen welkom en geeft aan er blij mee te zijn dat zoveel mensen zijn 
gekomen; de sector ligt onder een vergrootglas en er staat veel op het spel. Deze avond 
legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid in 2021. Het was een goed 
jaar, er zijn veel contracten afgesloten. Het collectief wordt kwalitatief goed beoordeeld 
en is goed in beeld bij agrariërs. Het is fijn om te zien dat op bijeenkomsten veel mensen 
afkomen.  
 

2. Vaststellen van het verslag van de ALV d.d. 15 juni 2021  
Geen opmerkingen, geen vragen. Het verslag wordt als voorliggend vastgesteld. 
 

3. Voortgangsverslag 2021 
Hans Veurink licht het voortgangsverslag over 2021 toe.  
 
Over de afgelopen jaren is er een geleidelijke groei te zien in deelnemers, bij zowel 
burgers als agrariërs. Ook de omvang per contract is gegroeid: bij agrariërs steeg dit van 
gemiddeld €4000,- richting € 7000,- per contract. Bij deelnemende burgers blijft dit 
bedrag redelijk stabiel. Het totale budget is geleidelijk gegroeid tot 2,25 miljoen euro. In 
2022 is dit gelijk gebleven omdat er geen extra budget beschikbaar werd gesteld. Het 
collectief heeft het beheer toch weten uit te breiden dankzij de opgebouwde reserve 
door besparingen op de overhead. Deze reserve kon aangesproken worden in het 
vooruitzicht dat er in 2023 weer uitbreiding zou komen in budget.  
 
Vervolgens is er aandacht voor op handen zijnde veranderingen. Het 7e actieprogramma 
nitraatrichtlijn heeft met de verplichte bufferstroken langs watergangen ingrijpende 
gevolgen voor agrariërs en het daar af te sluiten agrarisch natuurbeheer. Hoe deze 
richtlijn in de praktijk gehanteerd gaat worden, is nog niet helemaal duidelijk. 
 
Komend jaar komt het collectief met een aangepaste beheerstrategie. Belangrijk wordt 
de selectie van hoofddoelsoorten uit de in ons gebied voorkomende doelsoorten, waar 
het beheer op toegespitst zal worden. 
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Over de gebiedsgerichte aanpak vanuit het nieuwe NPLG (Nationaal Programma 
Landelijk gebied) is nog veel onduidelijk. Naar verwachting zal er meer geld beschikbaar 
komen voor de aanleg van landschap, met daarbij vergoedingen voor beheer en voor 
grondwaardedaling. 
 
Ook nieuw per 1 januari 2023 is de GLB. De vaste toeslag per hectare loopt de komende 
jaren langzaam terug en geldt alleen wanneer agrariërs voldoen aan acht vastgestelde 
basisconditionaliteiten, waaronder de bufferstroken uit de nitraatrichtlijn. Daarnaast 
komt er een eco-regeling, waarmee agrariërs punten en waarde kunnen verdienen door 
het uitvoeren van ecologsiche activiteiten. Het samenspel met het ANLb is complex. RVO 
organiseert de komende periode informatieavonden over de werking van de eco-
regeling. 
 
In 2023 zullen nieuwe tarieven voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer gaan gelden. 
Deze zijn op dit moment nog niet bekend. 
 

4. Jaarrekening 2021 
Penningmeester Teus Spelt licht de jaarrekening over 2021 toe.  
 
Sinds 2016 is er organisatorisch veel veranderd. Er zijn mensen in dienst gekomen, het 
budget is gegroeid van €700.000,- naar € 2,2 miljoen en er worden projecten uitgevoerd 
naast het ANLb. Door bezuinigingen op de organisatiekosten is winst behaald. Over een 
deel hiervan is in 2021 belasting afgedragen. De resterende opgebouwde eigen 
middelen worden niet als winst genomen: een deel (maximaal €200.000,-) zal in 2022 
worden ingezet voor beheer; een ander deel wordt als reserve gehouden als garantie en 
verantwoording naar werknemers toe. Omdat de GLB-periode met een jaar is verlengd 
zal deze pas in 2022 boekhoudkundig worden afgesloten. 
 
Marja Spelt licht als financieel administrateur de balans en winst- en verliesrekening toe. 
 
De jaarrekening wordt vastgesteld. Henk spreekt zijn dank uit aan de medewerkers die 
het werk hebben verricht. Er wordt décharge verleend aan het bestuur over het 
gevoerde beleid. 
 

5. Bestuursverkiezing. 
Martin Vroege stelt zichzelf voor als kandidaat bestuurslid ter vervanging van aftredend 
bestuurslid Maas Merkens. Er wordt geen bezwaar aangetekend tegen zijn benoeming. 
Voor Esther Schoenmaker is formeel nog geen opvolger aangewezen.  
 

6. Presentatie over de Visie Agrarisch natuurbeheer door Joeri de Wit van de provincie 
Utrecht. Joeri is sinds vorig jaar werkzaam bij de provincie op het gebied van agrarisch 
natuurbeheer. In zijn verhaal besteedt Joeri aandacht aan de resultaten van de 
afgelopen jaren en aan wat er de komende tijd gaat veranderen. Daarna worden 
ervaringen met agrarisch natuurbeheer in de afgelopen jaren gedeeld. Uitgesproken 
worden onder meer de zorg over de gevolgen van het gevoerde predatiebeheer voor de 
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weidevogelstand, over de complexiteit van de nieuwe eco-regeling en over de beperkte 
mogelijkheden voor uitbreiding na 2023.   
 

7. Rondvraag 
Uit de zaal komt de vraag of weidevogels bij het collectief niet een ondergeschoven 
kindje zijn. Hans legt uit dat Utrecht Oost geen kerngebied voor weidevogels is. Wel 
wordt veel gedaan aan beheer voor de kievit. Met name de circa 20 aangelegde plas-
drassen in het werkgebied dragen hieraan bij. 
 

8. Sluiting 
Henk Davelaar zegt trotse voorzitter te zijn van Collectief Utrecht Oost en benadrukt dat 
de behaalde resultaten alleen mogelijk zijn geweest dankzij de mensen waarmee het 
collectief werkt. De voorzitter noemt nog het belang van goede voorlichting, waar het 
collectief na de zomer graag een rol in zal spelen. 
  
De voorzitter sluit de vergadering.  


