
1. Opening door de voorzitter
Voorzitter heet allen welkom. Vorige keer was de ALV online, vandaag gelukkig niet
meer. Deze vergadering is er niet voor alle formele zaken maar ook om te laten zien
wat de ANV doet. Het bestuur is flink uitgebreid. Vorige vergadering waren we nog
met 3 nu met 6 bestuursleden.
De agenda wordt door de voorzitter vastgesteld.
Anna Koopman wordt voorgesteld, zij gaat Corine en daarmee de ANV
ondersteunen. Er komt namelijk veel werk op het ANV af doordat het Agrarisch
natuurbeheer in de lift zit.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Wilfried Wesselink heeft zich afgemeld.

3. Notulen vorige vergadering 26 januari 2022, te vinden op onze website
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Financiën over 2021 en 2022:
4a. Financieel verslag van de penningmeester over 2021
De penningmeester, Jarco Hooimeijer licht het financieel verslag over 2021 toe. Er
zijn een aantal vragen vanuit de vergadering, deze zijn echter inhoudelijk van aard
en zullen dus behandeld worden bij agendapunt 8 in deze vergadering.

V: De plasdraspompen stonden op zowel het financieel verslag van Collectief
Rivierenland als die van ANV Lingestreek. Van wie zijn ze nou?
A: De ANV heeft de plasdraspompen in bruikleen van het Collectief Rivierenland.
Hiervoor betaald de ANV aan het Collectief Rivierenland. De uren die de ANV voor
dit project maakt, worden dan weer gefactureerd aan het Collectief Rivierenland.
Het financieel verslag laat een klein verlies zien, deze wordt afgeboekt van het eigen
vermogen.
Door de btw-regeling waar nu, op aanraden van de Kascontrolecommissie, gebruik
van wordt gemaakt, heeft de ANV 2000 euro extra teruggekregen van de
belastingdienst.

4b. Toelichting op de jaarrekening 2021
De penningmeester bespreekt de toelichting.

4c. Verslag van de kascontrolecommissie over 2021, bestaande uit dhr. Versteeg,
Straver en Prijs
De kascontrolecommissie is aanwezig. Zij hebben de cijfers van 2021 gecontroleerd
en adviseren de ledenvergadering akkoord te gaan met zowel de balans als de
winst- en verliesrekening. De ledenvergadering gaat akkoord met de de balans en de
winst- en verliesrekening en dat het verlies wordt afgeboekt van het eigen vermogen.

4d. Begroting 2023
Anders dan in de begroting staat, zal er toch nog opbrengsten volgen uit het project
van de Strang. De Maurikse waard zal hoogstwaarschijnlijk onderdeel uit gaan
maken van een nieuw project van de ANV.. Er is een offerte uitgebracht aan de



provincie maar er is nog een handtekening. Dit project is daarom nog niet
opgenomen in de begroting.

V: is er in de begroting rekening gehouden met loonstijgingen en prijsstijgingen?
A: In de begroting zitten vooral veel uren. In de projecten waar wel materiaal
benodigd is, is dit wel geprobeerd. Er wordt bovendien voldoende ruim begroot om
kostenstijgingen op te vangen.

Voorstel voor contributie: contributie blijft voorlopig hetzelfde, ondanks de inflatie.
Opmerking lid: lid gaat niet akkoord als contributie stijgt door mismanagement van
projecten, maar wel als dit door inflatie komt. Het bestuur is het hier mee eens.
De begroting wordt door de vergadering vastgesteld

5. Decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid over 2021
De vergadering verleent het bestuur decharge over het gevoerde beleid over 2021

6. Verkiezing kascontrolecommissie voor 2023
Dhr. Versteeg is aftredend. Reini de Bruijn wordt verkozen tot nieuw lid.

7. Bestuursverkiezing
Nu is het zo dat bestuursleden geen vergoeding krijgen. Alleen reiskosten worden
vergoed. De laatste tijd is er zo veel werk op de ANV afgekomen, dat ook
bestuursleden werkzaamheden zijn gaan uitvoeren voor de ANV. Daarom wil het
bestuur ter discussie stellen dat in de toekomst bestuursleden ook uren mogen gaan
declareren voor bepaald werkzaamheden.

V: Zal dit dan een soort vaste vergoeding worden?
A: Dat hangt af van het verschil in werk. Als je bijvoorbeeld meer werk gaat doen dat
bijvoorbeeld richting het werk van een adviseur gaat, hoort daar een vergoeding bij.
Hierbij zullen dan dezelfde tarieven aangehouden als het Collectief Rivierenland
doet.
De voorzitter wil graag benadrukken dat de ANV lange tijd op dit punt een farizeeër
in is geweest. Andere ANV’s betalen bestuursleden al veel langer.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende 5 personen:
Voorzitter: Roelf de Boer
Secretaris: Jacco van Eck
Penningmeester: Jarco Hooimeijer
Alg. bestuurslid: Theo Willemsen
Alg. bestuurslid: Franka Tomassen
We zijn blij te kunnen vertellen dat we Arnold van Dee bereid hebben gevonden zich
beschikbaar te stellen voor het bestuur. Arnold neemt het woord en stelt zichzelf voor
aan de vergadering.
Verkiezing van het nieuwe bestuurslid: Per acclamatie wordt Arnold verkozen als
nieuw bestuurslid.



De voorzitter vertelt kort wat over wat er zoal besproken wordt op de vergaderingen
van het bestuur van de ANV. Het bestuur van de ANV vergadert veel over formele
zaken als bijvoorbeeld de begroting en de controle van projecten en de
werkzaamheden van Corine. Maar ook veel over waar nu nieuwe kansen liggen voor
de ANV.

Jacco van Eck is aftredend en wordt door de vergadering herkozen als secretaris.

8. Toelichting lopende zaken:Corine neemt het woord over een aantal lopende
projecten:
a: Het ANLb is uitgerold door Collectief Rivierenland. Eind dit jaar eindigen de
contracten van de afgelopen periode. De contracten voor periode 2023 - 2028
moeten nog gesloten worden. De voorintekening is al wel geweest en inmiddels is er
ook meer duidelijk over de beheervergoedingen. De beheerpakketten zijn te vinden
op de website van Collectief Rivierenland. Corine wil daarnaast nog benadrukken dat
de ANV binnen het ANLb slechts een adviesgevend orgaan is, de uiteindelijke
verantwoordelijkheid voor invulling van het ANLb ligt nog steeds bij de boeren.
ANV Lingestreek realiseert zich dat het ANLb op gespannen voet ligt met andere
subsidieregelingen, zoals bijvoorbeeld het GLB. Gelukkig is er nu een regeling
afgesproken dat de ANV niet meer gekort zal worden door de overheid als minder
boeren een contract binnen het ANLb afsluiten, dan van te voren begroot.
Vanaf volgende week zullen met de boeren contact worden gezocht over de
afsluiting van de contracten voor de periode 2023-2028.
Opmerking: Over het GLB is nog niks officieel bekend.
A: dat klopt, maar voor 2023 is er als het goed is nog een vrijstelling.

b: Akkerrandenproject van de gemeente Overbetuwe en Lingewaard. Dit project is de
afgelopen 4 jaar uitgevoerd. Het is inmiddels ook zo goed als zeker dat dit project
een voortgang krijgt van nog eens 4 jaar. Alle instanties waren namelijk erg positief
over dit project en de invulling daarvan door de ANV.

V: Kunnen de namen van de ambtenaren waarmee gesproken is over dit project,
bekend gemaakt worden?
A: Dat zou kunnen, maar advies van het bestuur is om het contact met de gemeente
via Corine te laten verlopen.

c: Park Lingezegen
Er wordt nog gezocht naar agrariërs die mee zouden willen doen aan het beheer van
dit project.

V: Herenboeren gaan ook beheer doen in het park. Moet ik lobbyen dat zij ook lid
worden van de ANV?
A: Bestuur adviseert hierbij voorzichtig te zijn.

d: Maurikse waard
Het is inmiddels 99% zeker dat dit project door zal gaan. Slechts een handtekening
onder de offerte ontbreekt nog. Aan de voorkant van de Maurikse waard wordt veel
land beheert binnen het ANLb. De Achterkant van de Maurikse waard was altijd BBL



grond van de provincie. Dit laatste stuk grond wordt nu opnieuw ingericht zodat deze
natter is en geschikter als leefomgeving voor een aantal vogelsoorten. De ANV gaat
de komende periode het beheer voeren op dit stuk grond. Hiervoor worden nog
agrariërs gezocht.

Hans Zwarts neemt het woord over de vrijwilligers en de Grutto: Hij vertelt over de
aantallen grutto’s binnen het grondgebied van het Collectief Rivierenland en de ANV
Lingestreek. Ook vertelt hij over het werk wat de vrijwilligers doen, bijvoorbeeld bij de
tellingen van grutto paren.

V: Als je kijkt naar de verdeling, is daar in de afgelopen 20 jaar iets in veranderd?
A: Jazeker, in de verdeling over Nederland niet zoveel, maar wel in de aantallen
jongen die groot worden.

V: Zijn dit tellingen die alleen plaatsvinden in beheergebieden?
A: Ja, want dit zijn de kerngebieden waar de grutto zitten.

V: Hoeveel mensen tellen?
A: 12 mensen. 2 groepen van 6.
We hebben nog steeds meer vrijwilligers nodig

V: Als ik een nest verplaatst bij het maaien, worden jongen vaak alsnog opgegeten
door ooievaars. Moet ik dan zo’n vrijwilligers inschakelen om bijvoorbeeld zo’n nest
te bewaken?
A: Dat zou kunnen. Wij zetten vaak vlaggen bij de nesten als we ze verplaatsen om
ooievaars te verjagen.

V: Is er geen tellingen van alle gebieden, want daar wordt natuurlijk ook gebroed?
A: Nee. Wordt wel geprobeerd maar lukt nog niet.

Voorzitter geeft Bert Snel het woord.
Hij vertelt namens het bestuur over het beheer in de uiterwaarden.
Afgelopen jaren heeft ANV veel werk gedaan in de uiterwaarden, in overleg met
RWS en provincie. Het beheer van de uiterwaarden is een nieuwe fase ingegaan.
Voor het gebied van de rijntakken gaan 4 omliggende ANV’s het achterstallig
onderhoud oppakken. Hiervoor worden nog loonwerkers gezocht. De grond die daar
onderhouden wordt, kan dan ook gebruikt worden voor de eigen bedrijfsvoering.
Beheerders krijgen in de uiterwaarden dan ook een (kleine) toezichtsrol.

V: In de uiterwaarden, wat heeft RWS daar te zeggen?
A: Heel veel. Ze hebben de grond in handen. Ze hebben daarnaast nog veel te
zeggen over het vegetatiebeheer. Nu staat op veel plaatsen veel vegetatie die de
waterdoorstroom te veel in de weg staat.
Beleid van RWS en het stikstofbeleid begint een beetje te schuren. Maar in de
uiterwaarden liggen ook veel kansen voor agrarisch natuurbeheer.

V: Hoe hoog zijn de vergoedingen die de mensen krijgen voor dit project?
A: Hierbij worden de tarieven aangehouden van CR.



V: Als jullie het achterstallig onderhoud daar doen, nemen jullie dan ook het
verwijderen van het jacobskruiskruid mee?
A: In principe is dit een taak van de provincie want die stuurt de staatsbosbeheer
aan. Dus voor het beheer van jacobskruiskruid moet bij hen aan de bel getrokken
worden.

9. Rondvraag
Opmerking lid: Het is mij opgevallen dat wij nog aardig goed boeren!

V: Waarom hoor ik nooit landbouw inclusieve natuur?
A: Wij willen ook meer invloed krijgen op wat er gebeurd in de natuurgebieden. De
natuurbeschermingsorganisaties stribbelen echter tegen.
Het project waar we vanmiddag naar gaan kijken sluit goed op uw vraag aan.

10. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. De voorzitter
bedankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng.


