
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

notulen algemene ledenvergadering agrarische natuurvereniging  Ark & Eemland  voorjaar 2010 

 

Verslag algemene ledenvergadering  agrarische natuurvereniging Ark & Eemland 

Plaats: Rietboerderij te Eemdijk 

Datum: 21 april 2010  

Aanwezig: ongeveer 40 leden 

Notulist: Gert-Jan Elbers 

Opening en welkom door de voorzitter 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft aan dat het jaarverslag nog 

niet klaar is gezien de overgang van PSAN naar SNL. Dit heeft erg veel tijd gevraagd van Rob Kole die, 

nog niet in staat was de resultaten aan te leveren voor het jaarverslag. 

Notulen van de vorige vergadering 22 april 2009 

De notulen worden redactioneel en inhoudelijk goed gekeurd. De voorzitter bedankt de notulist voor 

het opstellen van de notulen. 

Voortgang van het ASG project 

- Het rapport over de bedrijfsspecifieke vergoedingen voor weidevogelbeheer is besproken in 

Zegveld en in Friesland. 

- Het uitdragen van de resultaten richting de kennisinstellingen verloopt moeizaam. 

Overige ontwikkelingen 

- Op 22 april 2010 komen de landelijk kenniskring Weidevogels op bezoek in Eemland. Het 

betreft een bijeenkomst waarin kennis over het beheer van weidevogels wordt uitgewisseld. 

De kenniskring is een samenwerkingsverband tussen: Natuurmonumenten, 

Vogelbescherming en Landschapsbeheer. De kring komt naar Eemland om te zien hoe 

moderne melkveehouderij samen kan gaan met een goed weidevogelbeheer. 

- Kees van Valkengoed heeft het voor elkaar gekregen dat de minister van landbouw op 

bezoek is geweest in Eemland naar aanleiding van de nieuwe film die is gemaakt over 

weidevogels. De voorzitter heeft de kans gehad de minister toe te spreken. 

- Er komt de komende jaren ongeveer € 800.000 naar het gebied voor weidevogelbescherming 

waarvan € 650.000 direct wordt uitgekeerd aan de deelnemers. Dit is te danken aan het 

gebiedscoördinatieteam onder leiding van Rob Kole en Toon van ‘t Klooster. 

Bestuursaangelegenheden 

Bart Pijenburg en Kees van Valkengoed zijn herkiesbaar als bestuursleden. Er zijn geen 

tegenkandidaten voorgedragen. De vergadering stemt in met de voordracht van het bestuur om 

beide heren opnieuw te benoemen voor de komende bestuursperiode. De voorzitter bedankt de 

vergadering voor het gestelde vertrouwen in beide bestuurders. 
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Financiële aangelegenheden. 

De penningmeester is niet aanwezig omdat , hij (door de aswolk uit IJsland) vast zit  in Egypte. 

- De SANOS  ( hieruit werden de organisatiekosten betaald ) is afgelopen. Het is nog niet 

bekend wat er precies voor in de plaats komt.  

- Er is een rekening ingediend voor het opstellen van het gebiedsbeheersplan. ( € 50.000 ). 

Deze rekening is nog niet betaald door de provincie. De leden van het gebiedsteam hebben 

dan ook nog niets ontvangen voor hun inspanningen. 

- De voorzitter merkt op dat het bestuur een voorstel heeft  om  van alle deelnemers aan SNL 

leden en niet leden een bijdrage zal worden gevraagd van € 2.50 per deelnemende ha  om 

dingen voor het beheer van de weidevogels te kunnen betalen die in eerste instantie niet 

vergoed kunnen worden uit subsidies. Het bovengenoemde voorstel zal in het gebiedsteam 

worden besproken. 

Jaarrekening 2009 

Er zijn geen opmerkingen of vragen over de jaarrekening. De vergadering keurt de jaarrekening 2009 

goed. 

Begroting 2010 

De volgende vraag wordt door de heer van Roomen gesteld. Waarom is er niets voor educatie 

opgenomen voor 2010 terwijl dit wel is opgenomen voor 2009? Antwoord: het educatieproject loopt 

nog door maar wordt direct gedeclareerd bij de gemeente Amersfoort die het budget beheerd. De 

begroting 2010 wordt door de vergadering goedgekeurd. 

Kascontrole commissie 

Op één niet geboekt bonnetje van € 5.40 is alles in orde bevonden. De voorzitter dechargeert de 

penningmeester en bedankt de kascontrole commissie bestaande uit de heren Wilbert van de 

Grootevheen en Adriaan van Roomen. De heer Gert Botterblom is bereid gevonden de plaats van de 

heer van de Grootevheen in te nemen in de kascontrole commissie. 

Resultaten SAN 2009 

Rob Kole geeft een toelichting op de resultaten van het weidevogelbeheer in 2009. Hij vergelijkt de 

cijfers met die van 2004 en het is mogelijk geweest om de stand vast te houden. De openheid van het 

gebied in combinatie met het reservaat dragen hier zeker aan bij. Hij geeft ook aan wat er in het 

nieuwe SNL is afgesloten ten op zichtte van de PSAN. Voor de Maatpolder komt er dit jaar maatwerk 

project. 
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Registratie van de  nesten in 2010 

- Registreer alle nesten die liggen op de percelen met legselbeheer. 

- Probeer zo veel mogelijk bij uitgesteld maaibeheer er achter te komen hoeveel nesten er zijn 

en waar zij liggen. 

Doel is om cijfers te hebben over het verloop van weidevogels als onderbouwing voor de continuïteit 

van de subsidie. Een ander aandachtspunt is om mogelijk het uitgestelde maaibeheer te verleggen. 

Dit is volgend jaar mogelijk  binnen de SNL regeling.  

Neem contact op met de polderregisseur wanneer u kuikenstroken of zwaarder maaibeheer wilt 

afsluiten. 

Belangrijk is dat u bij het invullen van de GDI aangeeft dat u een vergoeding wilt hebben voor het 

afgesloten agrarisch natuurbeheer. Slootmarge is alleen van belang bij toeslagrechten. Voor 

agrarisch natuurbeheer geldt de beteelde oppervlakte. 

Onderzoek WUR 

Rob vraagt of deelnemers aan SNL met randenbeheer en weidevogelbeheer zich willen melden voor 

een onderzoek van de WUR. Zij willen graag onderzoeken wat botanisch randenbeheer kan bijdrage 

aan het weidevogelbeheer. 

Rondvraag: 

De heer Han Geerlings vraagt zich af wat er door het bestuur is ondernomen om de werkgroep 

recreatie actief te laten draaien. De voorzitter geeft aan dat het terug is gelegd bij de ondernemers 

die zich bezig houden met recreatie. Er is niemand geweest die zich wil inzetten als trekker van de 

werkgroep recreatie. De heer Geerlings wil graag overleggen met het bestuur hoe verder te gaan. 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn inbreng. 

Na de pauze houdt Maarten Fischer, programmaleider Taskforce Multifunctionele Landbouw een 

inleiding over verbrede landbouw. Hij geeft aan dat er voor verschillende takken van verbreding nog 

wel markt is maar dat het echt professioneel moet worden opgepakt. Dat houdt in dat er vaak ook de 

nodige investeringen gedaan moeten worden. 


