
1 
 

 

Agrarische Natuurvereniging Brabantse Wal (ANV)  
Galmeidijk 35 
4706 KL Roosendaal 
I: www.anvbrabantsewal.nl 
E: info@anvbrabantsewal.nl 
KvK 54052130 
BTW nummer NL 8511.35.584.B01 
Rabobank: NL83 RABO 0167 8636 57 
 

 

Conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 14 maart 2018 

ANV BW18-09 

 

Datum:  14 maart 2018 
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Plaats:  Gasterij De Afspanning, Herelsestraat 97, 4726 AC Heerle 

  

 

 

1) Opening 

De voorzitter, Henk Roefs, opent de vergadering en heet allen van harte welkom. 

Er zijn 23 aanwezigen.  Er zijn afmeldingen van Jac van der Aa, Jan Hulsen en Sjef Oerlemans. 

 

2) Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

3) Verslag van de ALV van 22 februari 2017 

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.  

 

4) Jaarverslag 2017 van de secretaris 

Het Jaarverslag wordt toegelicht. Er zijn geen opmerkingen. 

 

5) Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018 

De stukken worden toegelicht door de penningmeester, Kees van Dijk.  

De vereniging heeft ongeveer 100 leden. Zeven leden hebben het lidmaatschap opgezegd, maar er 

zijn ook nieuwe leden bijgekomen. Het jaar wordt afgesloten met een positief sado van € 3.288,--. 

Hierdoor stijgt het vermogen naar € 11.949,--.  

De vereniging heeft geen  bestuursaansprakelijkheidsverzekering. André Jansen, voorzitter 

Leefbaarheidsgroep Heerle, meldt dat in de gemeente Roosendaal alle ideële verenigingen collectief 

verzekerd zijn door de gemeente. Mogelijk is dat bij de andere gemeente van de ANV ook het geval, 

waardoor het een optie kan zijn voor de ANV. Het bestuur neemt deze suggestie mee. 

Jos Naalden, voorzitter ZLTO Roosendaal, meldt dat de leden van ZLTO de uitnodiging voor de 

vergadering laat hebben ontvangen. De uitnodiging gaat van de ANV via het secretariaat van ZLTO en 

dat leidt tot vertraging tot het de leden bereikt. Hij stelt voor dat de ZLTO-afdelingen direct lid 

worden van de ANV, zodat ze direct alle stukken ontvangen. Dit voorstel wordt ondersteund door 

Eric-Jan van Trijen, voorzitter ZLTO Bergen op Zoom Noord-Steenbergen. 
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Erwin Teijgelen vraagt waarom de factuur voor de contributie van 2018 nog niet is verstuurd. De 

penningmeester geeft aan dat het op korte termijn plaatsvindt. Erwin deelt mede dat bij ANV 

Drimmelen bedrijven meer contributie betalen. De contributie is immers voor bedrijven aftrekbaar 

van de belastingen. De voorzitter neemt de suggestie mee naar het bestuur.   

Eric-Jan van Trijen vraagt of alle deelnemers van het collectief lid zijn van de ANV. Ernst Verwer, 

gebiedscoördinator, antwoordt dat 60-70% lid is. De niet leden worden op de vergoeding van 2017 

door het collectief gekort met € 25,--, gelijk aan het contributiebedrag van de ANV. De deelnemers 

van Stika zijn nagenoeg allemaal lid van de ANV. 

De penningmeester meldt dat voor de werkzaamheden van de gebiedscoördinator voor collectief en 

Stika een bedrag wordt ingehouden van € 3,--/uur voor kosten van de ANV. 

De begroting van 2018 wordt toegelicht en goedgekeurd door de leden. 

 

6) Verslag kascontrolecommissie en décharge van het bestuur  

De kascontrole is uitgevoerd door Bert Zwiers en Jolisa de Witte-Ambachtsheer.  

Namens de commissie geeft Bert aan dat de boekhouding in orde is en dat het gevoerde beleid 

voldoet. Hij stelt voor penningmeester en bestuur decharge te verlenen en conform wordt door de 

leden besloten.  

De penningmeester wordt door de voorzitter bedankt voor zijn nauwkeurige inzet voor het beheer 

van de financiën. 

De leden besluiten om Bert Zwiers en Jan Franken te benoemen als kascontrolecommissie voor het 

boekjaar 2018. 

Bert en Jolisa worden bedankt voor hun controlewerk over 2017. 

 

7 Activiteiten 2018 

De secretaris, Ad Backx, licht de activiteiten van 2018 toe. De activiteiten komen grotendeels 

overeen met die van 2017. 

Hij meldt dat de zomerexcursie dit jaar op 20 juni is. Dan worden weer akkerranden bekeken in de 

praktijk en is er ook een thema. Dat kan bijvoorbeeld natuurinclusieve landbouw zijn, maar elke 

suggestie is van harte welkom. 

Jolisa de Witte-Ambachtsheer meldt dat ze lid is van de werkgroep Cruijslandse Kreken in de 

gemeente Steenbergen en dat ze ervaart dat agrarisch natuurbeheer steeds onder de aandacht dient 

te worden gebracht.  

 

8) Rondvraag 

- Bert Zwiers informeert naar Stikaprojecten. Ernst Verwer antwoordt dat in de nieuwe 

periode, juli 2016 tot juli 2020, alle vier gemeente deelnemen. Er zijn verschillende 

beheermogelijkheden, zoals R1-R4 randen, bijenpakketten en ommetjes. Een eventueel 

financieel overschot van 2012-2016, toen namen de gemeenten Bergen op Zoom, 

Roosendaal en Steenbergen deel, worden overgeheveld naar de volgende periode.  

Het betreft een cofinanciering van 50% gemeente en 50% provincie of waterschap. 

- Jos Peelen geeft aan dat er € 800.000,-- POP geld beschikbaar is bij het waterschap en dat 

agrarisch natuurbeheer daardoor een kans heeft. Een aandachtspunt hierbij is dat 

natuurbeheer mag worden meegeteld als vergroening in het kader van GLB landbouwbeleid. 

De secretaris geeft aan dat het collectief ANB West-Brabant intensief overleg heeft met het 

waterschap en dat er al een fors budget van het waterschap beschikbaar is voor 
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waterschapsranden van 4 meter breedte naast water doorvoerende watergangen. Het 

bevordert de biodiversiteit is de watergangen.  

- Jolisa de Witte-Ambachtsheer meldt dat er volgende jaar weer bestuursverkiezingen zijn bij 

het waterschap, een kans voor agrariërs 

- Na een opmerking vindt Eric-Jan van Trijen het van belang dat de betreffende wethouders in 

de gemeenten goed worden geïnformeerd over de ANV en de activiteiten. Besloten wordt na 

de raadsverkiezingen een brief en een Nieuwsbrief te versturen naar de betreffende 

Collegeleden  

- Jos Naalden geeft aan dat er op 3 april een symposium is op het provinciehuis in Den Bosch 

over natuurinclusieve landbouw. Het is ook voor de ANV en haar leden beslist interessant  

 

 9) Sluiting van het formeel gedeelte 

 

De voorzitter sluit het formeel gedeelte van de vergadering en bedankt allen voor de inbreng.  

 

Na een korte pauze begint het openbaar gedeelte. 

 

Het openbare deel van de ALV. 

 

“Agrarisch natuurbeheer in het kader van het Collectief ANB West-Brabant 

het gebied van onze ANV “  
 

Jacob Bouwman, coördinator van adviesbureau ZeeBra , stelt zich voor en geeft aan dat ZeeBra 

opgericht is door vijf organisaties. ZeeBra ondersteunt de collectieven in Brabant en Zeeland. 

Hij schetst het nieuwe ANLb 2016, Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016.  

In Brabant zijn er vier collectieven actief, drie worden ondersteund door ZeeBra. De collectieven 

sluiten contracten af met agrarische deelnemers. Vroeger deed de overheid dat, toen waren er 

16.000 contracten in Nederland. 

De nieuwe werkwijze is aanzienlijk efficiënter en effectiever. Het wordt nu regionaal geregeld i.p.v. 

toen landelijk  

 

Ernst Verwer, gebiedscoördinator bij de ANV en Collectief ANB West-Brabant, schetst een overzicht 

van de leefgebieden in ons gebied en de bijbehorende pakketten voor natuurbeheer. Ook geeft hij 

aan op welke gebieden de focus ligt voor de komende gebiedsaanvraag bij de provincie door het 

collectief. Aan de kerngebieden zijn voorwaarden verbonden en de gebieden dienen te zijn  genoemd 

in het provinciaal Natuurbeheerplan. 

Zijn presentatie bevat een kaart van ons ANV gebied met een overzicht van agrarisch natuurbeheer 

vanaf 2016 t/m 2018, zowel de waterschapsranden als beheer in het kader van ANLb2016. 

 

Op verzoek van Jolisa de Witte-Ambachtsheer wordt de kaart met beheer in ons gebied op de 

website geplaatst. 

Van belang zijn de ontwikkelingen m.b.t. (Europese) vergroening na 2021. 

Erwin Teijgelen geeft aan dat Nederlandse terreinbeheerders in juli 2018 met een plan dienen te 

komen voor de toekomst.  

Afgevraagd wordt wat de kansen zijn in het kader van het Klimaatakkoord van Parijs.  
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Jos Peelen geeft aan dat iets gedaan dient te worden aan de overlast van kraaien. Deze vogels 

hebben een negatieve invloed op de algemene vogelstand.  

 

“Monitoring door Collectief ANB West-Brabant in het gebied van onze ANV” 

 

Ad Backx, secretatis van ANV en Collectief ANB West-Brabant, geeft een presentatie over monitoring 

in het kader van het collectief. De collectieven hebben te weinig budget om een goede monitoring uit 

te voeren. Door de vier Brabantse collectieven wordt d.m.v. een projectplan op korte termijn budget 

aangevraagd bij de provincie. De doelstelling is om in het najaar van 2018 vrijwilligers in ons ANV 

gebied op te leiden om in de winter van 2018/2019 te starten met monitoring van akkervogels in de 

gebieden Steenbergen Noord en de Heen. De werving van vrijwilligers start op korte termijn, direct 

na goedkeuring van het budget.  


