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Notulen Algemene Ledenvergadering Collectief Deltaplan Landschap 

Datum: 29 juni 2022 

Locatie: Posthuis, Beugen. 

Aanwezig: Nel Sangers (voorzitter), Valentijn te Plate (penningmeester), Jaap Dirkmaat (bestuurslid), Koen 

Willems (bestuurslid), Eric Lamers (bestuurslid, deelnemer), Lars van Peij (veldcoördinator), Peter Ceelen 

(ondersteuning veldcoördinator), Carin Laarman (adviseur), Theo van lankveld (Slabox), Hans van Kordelaar, 

Jacky Haerkens, Carli van den berg, Adriaan van Loon, Johan Verstegen, Oswin Schneeweisz, Teun Wientjes, 

Frans Erp, Bas Hartjens, Dirk Lamers, Leo Franssen, Gijs Looijen (Brabants Landschap). 

 

1. Opening 13.15 uur 

• Nel Sangers heet iedereen welkom, en we starten met een kort voorstelrondje. 

 

2. Vaststellen agenda/mededelingen 

• Er wordt een agendapunt toegvoegd: 7a – stand van zaken schouw. 

• De agenda wordt verder vastgesteld. 

 

3. Notulen ALV 20 oktober 2021 

• De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Bestuur 

• Per abuis is tijdens de ledenvergadering 2021 verzuimd de herverkiesbaarheid van Nel Sangers, 

Jaap Dirkmaat, Valentijn te Plate, Merijn Biemans en Eric Lamers te agenderen. Met 

terugwerkende kracht stellen zij zich herkiesbaar voor een tweede termijn van vier jaar. 

• Zij worden door de ALV herkozen. 

 

5. Financien  

• Jaarrekening 2021 

o Valentijn te Plate geeft een toelichting op de jaarrekening. 

o Bas Hartjes vraagt waar evt. boetes terug te vinden zijn. De penningmeester antwoordt 

dat een boete betekent dat een deelnemer minder uitgekeerd krijgt. Dit wordt 

vervolgens toegevoegd aan de post 'Nog te betalen bedragen beheerovereenkomsten 

deelnemers', waar in 2021 een bedrag opgenomen is van €21.156 als uit te keren extra 

vergoeding aan de leden van de coöperatie. Lars van Peij vult aan dat er één boete is 

doorberekend in 2021 van € 934,50. 

o Om op dit vlak de transparantie te verbeteren, zullen we jaarlijks op de ALV een 

agendapunt opnemen ‘Schouw / kortingen’. 

o De jaarrekening wordt vastgesteld. 

• Begroting 2022 

o In deze begroting is een groot samenwerkingsproject met Stichting Twickel 

opgenomen. Ons landelijke collectief is uiteindelijk in de Brabantse maasheggen 
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geland, maar wil indien mogelijk ook kansen elders in het land aangrijpen. Dit past 

binnen onze statutaire doelstelling. 

o De locale collectieven bij Twickel in Overijssel en Gelderland konden/wilden niet 

deelnemen in dit project; vandaar de vraag van Twickel aan ons collectief. 

o Het totale budget bedraagt 1,18 miljoen. Ongeveer 50% is begroot voor 2022. Het 

betreft een POP3 Subsidie ‘Pilots toekomstbestendige landbouw nieuw GLB’ van de 

Rijksdienst van Ondernemend Nederland. Het is een tweejarig project. 

o Het project bestaan uit de volgende onderdelen: 

▪ Aanleg van 2,5 km houtwal / 6 km houtsingel / 18 km struweelheg / 24 hectare 

kruidenstroken / 10 hectare vogelakkers 

▪ Er worden projectplannen, gebiedsplan, deelplannen en bedrijfsplannen 

opgesteld. Ook zullen externen adviezen geven over een landschapsvisie en  

aanleg landschapselementen. 

▪ Kennisdeling is belangrijk binnen dit project: er worden diverse 

kennisbijeenkomsten georganiseerd. 

▪ Er zal een nadere uitwerking komen rondom een proef met Bokashi. 

▪ Het collectief verzorgt de rapportages richting RVO en voert het algemeen 

projectmanagement. 

o Adriaan van Loon informeert naar de financiele risico’s binnen dit project. Het bestuur 

legt uit dat door opgestelde samenwerkingsovereenkomst met Twickel (o.a. met een 

constructie voor een liquiditeitsgarantie), er geen overlap is of risico’s bestaan voor de 

huidige deelnemers in de maasheggen. 

o De begroting wordt goedgekeurd. 

 

6. Nieuw project: Pilot ‘BOER-EN-LAND-GOED’, samenwerking met stichting Twickel 

• Dit punt is behandeld bij bespreking van de begroting. 

 

7. Interne audit 

• Carin Laarman geeft een korte terugkoppeling van de vorige week gehouden interne audit; alles 

was op orde. De minorpunten die voortvloeiden uit de vorig jaar gehouden externe audit zijn 

inmiddels opgepakt. Het betreft een aanpassing van het organogram met toevoeging van de 

namen van betrokken medewerkers. Ook zorgt Lars van Peij ervoor dat de digitale bevestiging 

van de verlenging van de ANLB contracten naar 2022 ook fysiek in de map te leggen. 

• Nel dankt Adriaan van Loon voor zijn inzet en kundigheid in de interne audit de afgelopen jaren. 

• Adriaan van Loon geeft aan dat het beter is om een onafhankelijk lid/deelnemer aan de 

auditcommissie toe te voegen, in plaats van een bestuurslid. Nel Sangers antwoordt dat dit 

inderdaad de wens van het bestuur was, maar dat er geen kandidaten vanuit de ALV zich 

aandienden.\ 

 

7 a. Stand van zaken schouw 
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• Peter Ceelen licht toe; jaarlijks schouwen we 1/3 van het gebied. Door corona kon dit een jaar 

niet. Daarom is afgelopen jaar alles geschouwd. Het schouwrapport staat ook online. 

• De schouwcommisie zet de vraag uit voor nieuwe schouwcomissie leden. Theo van Lankveld en 

Carli van den Berg melden zich aan. 

• Adriaan van Loon stelt een vraag over het beheer van de vogelakkers. Moet het niet 2x 

gemaaid worden? Lars van Peij zal dit checken bij Jan van der Zwaan die het maaien uitvoert. 

 

8. Nieuwe periode ANLB – opstellen nieuwe gebiedsaanvraag: stand van zaken 

• Er wordt momenteel hard gewerkt aan de nieuwe gebiedsaanvraag. Hier wordt de ‘wat gaan 

we doen’ vraag vastgelegd. Aanvullend komt de ‘hoe gaan we het doen’ vraag. Die wordt 

vandaag ook voorgelegd aan de ALV. Er wordt gepolst of er animo is voor het zelf beheren van 

de heggen. Over het verloop van de afgelopen 7 jaar is veel kwaliteit toegevoegd aan het 

gebied. Om dit te borgen zullen een aantal voorwaarden gelden: 

o Ons collectief kan niet het risico lopen om de om het mooie resultaat van de 

afgelopen 7 jaar te verliezen. Er zal een soort van ‘certificering’ en 

kwaliteitscontrole moeten worden opgezet. 

o De boer moet het beheer van zijn eigen ANLB heggen zelf doen. Hij huurt hiervoor 

geen loonwerker in en beheert alleen zijn eigen heggen - dus niet die van de 

buurman. 

o Er zal eenzelfde vaste meterprijs gelden zoals afgelopen 7 jaar gehanteerd is. 

• Enkele deelnemers tonen interesse (Bas Hartjens, Eric Lamers, Dirk Lamers, Johan Verstegen en 

Frans Erps) er zal een verkennend gesprek met hen gevoerd worden. 

• Sarah van Westenburg van Boerennatuur geeft een digitale presentatie over het nieuwe ANLB 

en over de nieuwe Ecoregeling. Daar is een tool voor ontwikkeld, die we vanmiddag toegelicht 

krijgen. 

• Deze presentatie zal nog worden gedeeld. 

 

9. Rondvraag 

• Theo van Lankveld licht namens Slabox de stand van zaken rondom bacterievuur toe. Een team 

van 10 vrijwilligers doet de veldcontrole. Afgelopen 5 jaar zijn de besmettingen afgenomen. Het 

hoogwater van vorig heeft niet geleid tot grote toename van besmettingen. Er werd in 

overstroomd gebied 1 geval geconstateerd. Het Maasheggengebied is ook geen buffergebied 

meer: opruimen is dus voor eigen rekening. 

• Adriaan van Loon informeert of er een document met rodelijst soorten van de maasheggen 

bestaat. Lars van Peij zal een lijst rondsturen. 

• De vraag wordt gesteld hoe het met de geelgors gaat. Hier blijkt de beperkte ‘actieradius’ van 

de vogel belemmerend te werken voor een snelle terugkeer. Ondanks dat het gebied uitermate 

geschikt is. Vanuit een bestaande populatie kan het leefgebied jaarlijks maar enkele kilometers 

uitgebreid worden.  

• De monitoring in het gebied laat wel een flinke toename van de patrijs en de ringmus zien. 
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• Lars van Peij informeert of er onder deelnemers nog animo is voor aanleg van kruidenranden, 

en plaatsen nestkasten voor de ringmus. Dit is nog mogelijk vanuit de biodiversiteitssubsidie. 

 

10. Sluiting 16:15 uur 

 


