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1) Opening
De voorzitter, Henk Roefs, opent de vergadering en heet allen van harte welkom.
Er zijn 27 aanwezigen. Er zijn afmeldingen van Jac van der Aa, Marc van der Bol, Leon Brooijmans,
Kees Gommeren, André Jansen en Eric van der Spelt.
2) Mededelingen
De secretaris, Ad Backx, deelt mede dat onlangs een brief van het collectief ANB West-Brabant via de
ANV’s naar de leden is gestuurd over het aanbod van begeleiding naar kansen voor natuurinclusief
agrarisch ondernemen bij veehouderijbedrijven. Een ondernemerscoach, in opdracht van het
collectief, ondersteunt in het gebied 10-13 bedrijven en de kosten daarvan worden vergoed door de
provincie. De drie Brabantse collectieven zijn daartoe uitgenodigd, het betreft provinciaal minimaal
40 bedrijven. Bedrijven die interesse hebben kunnen zich melden bij de ondernemerscoach.
3) Verslag van de ALV van 14 maart 2018
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
Na een vraag gaan de aanwezigen akkoord om het conceptverslag van deze vergadering binnen een
paar weken op de website van de ANV te plaatsen. De formele vaststelling is immers pas volgende
jaar.
4) Jaarverslag 2018 van de secretaris
Het Jaarverslag, de notitie ANV BW19-05, wordt toegelicht. Er zijn geen vragen of opmerkingen.
5) Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019
Kees van Dijk, de penningmeester, licht de stukken toe.
De gebiedscoördinator, Ernst Verwer, verricht vele werkzaamheden in het kader van het collectief
ANB West-Brabant en Stika (Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader). Van de vergoedingen
door respectievelijk het collectief en het Coördinatiepunt Brabants Landschap wordt een bedrag van
het uurtarief afgeroomd voor de bestuurlijke begeleiding door de ANV.
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Het ledenaantal is ongeveer hetzelfde gebleven, momenteel 104 leden. Het jaar 2018 is afgesloten
met een positief resultaat van € 1.004,--.
Vervolgens licht Kees de balans van eind december 2018 toe. Het vermogen van de vereniging is
gegroeid naar bijna € 13.000,--.
De begroting van 2019 wordt toegelicht en vervolgens vastgesteld.
6) Verslag kascontrolecommissie en décharge van het bestuur
Er is een kascontrole uitgevoerd door Jan Franken en Bert Zwiers.
De voorzitter leest het verslag van de kascontrolecommissie voor. Het financieel overzicht en de balans
geven een juist beeld van de financiële situatie en de stukken zijn in orde bevonden. De penningmeester wordt door de commissieleden bedankt voor zijn weergave en uitleg. De vergadering wordt
voorgesteld de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen voor het boekjaar 2018. De leden
besluiten conform het voorstel.
De voorzitter bedankt Bert en Jan voor hun controlewerkzaamheden. Ook de penningmeester wordt
bedankt voor zijn correcte financiële boekhouding.
7) Benoeming nieuwe leden van de kascontrolecommissie
Jan Franken wordt gevraagd om volgend jaar weer de kascontrole uit te voeren en hij gaat akkoord.
Bert Zwiers heeft de controle al twee keer uitgevoerd en Lorenz Brooijmans stelt zich kandidaat als
opvolger. De vergadering stelt vast dat Jan en Lorentz de controle over 2019 uitvoeren.
8 Activiteiten 2019
De activiteiten van 2019 worden toegelicht. Grotendeels komen die overeen met 2018. Wel wordt er
in 2019 een bijdrage geleverd aan het Convenant Bijenlandschap West-Brabant. Bloementeler Kees
Dogge uit Steenbergen meldt dat hij bestuivingsimker is en mogelijk een bijdrage kan leveren aan dit
project. Besloten wordt dat na de vergadering dit wordt besproken.
De zomerexcursie is dit jaar op 19 juni, de datum kan worden genoteerd.
9) Rondvraag
- Carlo Braat, coördinator van adviesbureau ZeeBra, geeft aan dat er problemen zijn met de regeling
Stika. Er worden momenteel geen budgetten beschikbaar gesteld door de provincie door interne
problemen en opmerkingen van de Europese Commissie (vergoedingen mogen geen staatssteun
zijn). Hij hoopt dat er binnenkort een oplossing komt. Ernst Verwer, gebiedscoördinator, geeft aan
waar hij in het veld tegenaan loopt en onderstreept dat de perikelen geen gevolgen heeft voor de
lopende contracten.
10) Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering af en bedankt allen voor de inbreng.
Na een korte pauze volgt het openbaar gedeelte.
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Het openbaar gedeelte:

Het evalueren van het agrarisch natuurbeheer in ons ANV gebied
in het kader van het collectief ANB West-Brabant.
In de pauze zijn er nog 9 personen gekomen, waardoor het totale aantal aanwezigen uitkomt op 36.
Beheer en resultaten van agrarisch natuurbeheer, Ernst Verwer
Ernst Verwer, gebiedscoördinator, houdt een presentatie “Agrarisch natuurbeheer, ANLb2016 en
waterschap, beheer en resultaten”.
Zie de presentatie op de website van de ANV.
Hij licht toe dat agrarisch natuurbeheer alleen mogelijk is in kansrijke gebieden, welke zijn
opgenomen in het provinciaal Natuurplan. De ANV heeft, via het collectief, al meerdere jaren een
bijdrage geleverd aan dat provinciaal plan door kansrijke gebieden aan te melden. Hij toont kaarten,
waarop beheer van ANLb2016 (Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016) en waterschapsranden
in ons gebied liggen. Dat is vooral geconcentreerd in gebieden bij Dinteloord/Steenbergen, De Heen,
Ossendrecht en Woensdrecht. Ook toont hij een kaart, waarop zichtbaar is waar Stika-beheer
plaatsvindt. Dat is overwegend in andere gebieden, complementair aan ANLb2016.
In ons gebied is er vooral beheer van patrijzenranden, veldleeuwerikranden, kruidenrijk
graslandranden en waterschapsranden. Vanaf 2019 is binnen de ANLb ook mogelijk om
vogelakkerranden te beheren. Dit zijn percelen met luzerne en daartussen een aantal
kruidenstroken, de luzerne mag worden geoogst.
De akkerranden dragen beslist bij aan de vogelstand. Zo zijn er Dinteloord vele patrijzen gespot.
Ernst licht zaaien en (onkruid)beheer toe. Ook geeft hij voorbeelden van diverse tekortkomingen
(manco’s). Hij attendeert de deelnemers erop dat zij goed dienen te letten op de beheereisen. Helaas
worden bij de interne schouw en inspecties van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit) nogal wat tekortkomingen vastgesteld. In geval van overmacht probeert het
collectief toch vergoedingen te geven, in andere gevallen worden deelnemers gekort op de
vergoedingen. Dat vindt elk jaar plaats.
Hij vraagt aandacht voor het melden van mutaties, bijvoorbeeld bij bedrijfsoverdracht of
(bank)gegevens. Ook bij tijdelijke afwijkingen is melden aan het collectief bij hem wenselijk.
Ernst streeft naar handhaving van goede samenwerking en naar optimaal beheer. Agrarisch
natuurbeheer wordt steeds belangrijker.
Beheermonitoring akkervogelgebieden, Carlo Braat
Vervolgens houdt Carlo Braat, coördinator van adviesbureau ZeeBra, een presentatie over
“Beheermonitoring akkervogelgebieden”
Allereerst legt hij uit hoe en waarom in 2016 is overstapt van contracten van de rijksoverheid (RVO)
met deelnemers naar collectieven in de regio. Nu worden contracten afgesloten door een collectief
met een deelnemer en wordt tegen veel minder kosten een hogere kwaliteit aan natuurbeheer
gerealiseerd.
Vanaf het najaar van 2018 vinden tellingen plaats in Dinteloord/Steenbergen en de Heen, na eerdere
tellingen in Altena-Biesbosch. De start was een informatiebijeenkomst in Dinteloord, waar meer dan
30 aanwezigen waren. Er hebben zich 14 vrijwilligers aangemeld. De tellingen vinden plaats volgens
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een landelijke methodiek. Het is 10 minuten tellen, zien en horen, bij 23 telpunten en dat dan
meerdere keren in deze winter.
De tellingen worden met een IPad rechtstreeks ingevoerd in een landelijk systeem. Ook zijn er
tellingen bij 6 referentiepunten, waar geen randen zijn. De tellingen dienen een aantal jaren plaats te
vinden, waardoor een goed beeld ontstaat wat de bijdrage is van het agrarisch natuurbeheer aan de
vogelstand.
In bepaalde gebieden wordt zelfs gebruik gemaakt van drones om nesten van vogels op te sporen,
zodat bijvoorbeeld bij maaien rekening kan worden gehouden met vogelnesten. In principe staan de
meeste agrariërs positief tegen het zorgvuldig omgaan met natuur en vogels en willen daar ook actief
aandacht aan besteden.
Evaluatie van het beheer door deelnemers, Carlo Braat
Er vindt een evaluatie plaats aan de hand van een zestal vragen.
- 1) Heeft u van Collectief ANB West-Brabant (CWB) voldoende informatie ontvangen voor
een goed beheer van uw beheerpakket?
- 2) Heeft de gebiedscoördinator u goed geïnformeerd over de eisen van het beheerpakket en
de vergoeding? Geen verrassingen achteraf!
- 3) Zijn de beheereisen/beheervoorschriften goed uitvoerbaar op uw bedrijf?
- 4) Vind u de vergoeding die u ontvangt van Collectief ANB West-Brabant hoog genoeg?
- 5) Wat vind u dat Collectief ANB West-Brabant zou moeten doen dat u nu mist?
- 6) Is het werk van Collectief ANB West-Brabant bij uw bekend?
Carlo vraagt aan de deelnemers (circa 20) om de antwoorden op een papiertje te schrijven en
vervolgens worden de antwoorden besproken.
De evaluatie wordt apart gerapporteerd. Het algemene beeld is dat de deelnemers tevreden zijn
over de informatie die ontvangen wordt van het collectief, meestal vindt dat plaats via de
gebiedscoördinator.
Er wordt uitgebreid gesproken over “hoe om te gaan met een rand”. Bij bepaalde randen is
incidenteel er over heen rijden aanvaardbaar, maar bij een patrijzenrand bijvoorbeeld niet. Een rand
als rijpad gebruiken is uit den boze.
De vergoeding van waterschapsranden wordt als te laag ervaren. De lage vergoeding is het gevolg
van het feit dat de waterschapsranden kunnen worden meegeteld met de vergroeningsopgave bij
akkerbouwbedrijven. Een dubbele vergoeding dient te worden voorkomen.
Deelnemers worden graag geïnformeerd, in welke periode gemaaid moet worden. Ook vindt men
uitwisseling van ervaringen tussen deelnemers belangrijk, het van elkaar leren.
Als advies wordt meegegeven dat er een link komt op de site van de ANV naar de site van het
collectief.
Door allen wordt de evaluatie als bijzonder waardevol ervaren.
Tot slot bedankt de voorzitter allen voor de inbreng en sluit de bijeenkomst af.
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