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Het bestuur is negen keren voor een vergadering bijeen geweest
De gebiedscoördinator van de ANV, Ernst Verwer, is actief geweest in het kader van Stika,
subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader. Het betreft een regeling van provincie en
waterschap, samen met gemeenten. Hij heeft advies uitgebracht aan (potentiële) deelnemers en
voorstellen gedaan voor projecten. Ook heeft hij het Coördinatiepunt van Brabants Landschap
geadviseerd, die de regeling in Noord-Brabant coördineert. Daarnaast had hij, al dan niet samen met
een bestuurder, contacten met de (deelnemende) gemeenten.
De gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal en Steenbergen nemen aan Stika deel. Vanaf eind 2016
neemt ook de gemeente Woensdrecht deel voor de periode 2016-2020. Het gebiedscontract met
o.a. de vier gemeenten van ons ANV werkgebied is 22 december 2016 ondertekend.
In het kader van het vernieuwde stelsel ANLb2016, agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016,
heeft de ANV een bijdrage geleverd aan het Collectief ANB-West-Brabant. Ad Backx is bestuurslid,
secretaris van het Collectief. Ernst Verwer heeft (potentiële) deelnemers geadviseerd, de
voorintekening voor contracten met deelnemers uitgevoerd, contracten afgesloten en behorende
administratieve werkzaamheden verricht.
In het kader van het project “Akkervogelbeheerplan “, Steenbergen en Bergen op Zoom Noord, zijn
werkzaamheden uitgevoerd door gebiedscoördinator Eric-Jan van Trijen. Hij behartigde de bestaande
contracten, coördineerde de activiteiten in het gebied Steenbergen en Bergen op Zoom, adviseerde
agrariërs, liet monitoring uitvoeren, rapporteerde en voerde overleg met Brabants Landschap en de
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provincie Noord-Brabant. De regeling is eind 2016 beëindigd. In de loop van 2016 zijn meerdere
deelnemers overgestapt naar het nieuwe stelsel, ANLb 2016.
Op 25 april vond de jaarlijkse ALV (Algemene ledenvergadering) plaats. In het openbare deel van de
vergadering hield Ernst Verwer een presentatie over alle mogelijkheden van natuurontwikkeling en
bijbehorende regelingen.
In het kader van de nieuwe missie, opgesteld in 2015, zijn activiteiten uitgevoerd als een
“Natuurwerkplan”. Er zijn contacten gelegd met bewonersplatforms en met een bedrijf die
bloemrijke randen wil ontwikkelen. Daarnaast zijn subsidiemogelijkheden in beeld gebracht.

Er is een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een Natuurbeleidsplan voor de
gemeente Steenbergen. In Roosendaal is een bijdrage geleverd aan de Duurzaamheidsagenda in de eerste bijeenkomst.
Er heeft promotie van de ANV en werving van nieuwe leden plaatsgevonden via de website en
diverse contacten.
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