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VERSLAG (CONCEPT) 
 
1. Opening 

Voorzitter Jan Willem Lagerweij opent de vergadering. De voorzitter is blij dat er zoveel leden 
naar de vergadering zijn gekomen; het toont betrokkenheid bij het collectief.  
 
2021 is het 6e jaar van het collectief. Collectief Veluwe is gestart als nieuwe organisatie met een 
beperkt budget van 1,7 miljoen. Dat is gegroeid naar 5,5 miljoen in 2022. In deze groeiende 
organisatie is in de loop van de jaren veel gevraagd van de medewerkers. De voorzitter wil dan 
ook zijn dank uitspreken richting de medewerkers voor hun inzet voor deelnemers aan het 
ANLb. 
 
In 2022 was er een behoorlijke groei in het budget ten opzichte van de jaren daarvoor. Het 
collectief heeft zijn financiële reserves ingezet om extra pakketten af te kunnen sluiten. Bovenop 
de 5 miljoen aan budget vanuit de overheid, betrof dit 425.000 vanuit de reserves, wat mogelijk 
was in het licht van toegezegde verruiming in de jaren na 2022. Er liggen veel plannen voor 
2023, zowel bij het collectief als bij de overheid, ten aanzien van biodiversiteit, 
natuurinclusiviteit en bodem en klimaat. Bij deelnemers is behoefte aan meer en zwaardere 
pakketten; meer mensen (grondgebruikers, leden) willen meedoen. Er is nog geen duidelijkheid 
of de overheid de financiën daarvoor beschikbaar kan stellen. Provincie Gelderland doet haar 
uiterste best om de gezamenlijke overheden bij elkaar te brengen om zo alle beleidsvoornemens 
waar te kunnen maken. De ambitie is er, bij het collectief, bij de provincie en bij onze (aspirant) 
deelnemers.  

 
2. Vaststellen van het concept verslag van de ALV d.d. 30 september 2021 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen aanvullende opmerkingen. 
 

  



 

3. Jaarverslag 2021 
a. Toelichting  

Het aantal deelnemers groeit gestaag door tot 757 in 2021. Het grootste deel (80%) bestaat 
uit boeren, het overige deel zijn burgers, hobbyboeren en landgoedeigenaren. De contracten 
zijn in de loop van de tijd gemiddeld steeds groter geworden, met name bij boeren; 
burgercontracten blijven redelijk gelijk. Het budget – van 1,7 miljoen bij aanvang naar 5 
miljoen in 2021 – is verdeeld in open grasland (weidevogelbeheer), dooradering 
(kleinschalige landschappen) en water. In het weidevogelbeheer ligt de nadruk op het 
uitbreiden van het zwaardere beheer en op het in mozaïek neerleggen hiervan in 
weidevogelgebieden. De categorie water is gericht op waterkwaliteit en ecologie in sloten. 
Deze categorie is de laatste jaren behoorlijk gegroeid. Samen met het waterschap wordt 
gekeken welke gebieden aandacht behoeven en welke prioriteiten daarbij moeten gelden.  
 
Naast het ANLb beheer investeert het collectief in projecten.  
- De Niet-Productieve Investeringen (NPI) worden bekostigd vanuit projectfinanciering; 

het betreft hier met name zonnepanelen en pompen voor het aanleggen van plasdras 
situaties. Een richtlijn vanuit vogelbeheer is om 1% van de polder in te richten als 
plasdras. Als zichtbaar resultaat zijn populaties in het werkgebied stabiel, wat in 
Nederland al bijzonder is, en soms groeiend.  

- Het project Bedrijfsplannen dient voor het stimuleren van Natuurinclusieve Landbouw. 
Daarbinnen kan gebruik gemaakt worden van financiering vanuit het Platform 
Natuurinclusieve Landbouw Gelderland. 

- Het project Aanleg landschap met waardedaling. Hierbij worden niet alleen aanleg en 
inrichting vergoed maar ook de waardedaling van de grond. Dit gebeurt op basis van een 
taxatie door een taxateur. De grond wordt definitief ingericht als landschap wat via en 
kwalitatieve verplichting wordt geborgd. Natuurvriendelijke oevers maken vooralsnog 
geen onderdeel uit van deze regeling.  

- Het project In en om de sloot betreft ecologisch slootschonen. Dit betreft met name de 
techniek waarmee de sloot wordt geschoond. Deze moet begroeiing en dieren in de sloot 
sparen en wordt om diezelfde reden gefaseerd ingezet. Via een Slotenplan kan dit op 
bedrijfsniveau planmatig worden toegepast. 

 
b. Vaststelling van het verslag 

De ledenvergadering stemt in met het jaarverslag, dat bij deze is vastgesteld. 
 

4. Jaarrekening 2021 
a. Toelichting  

De jaarrekening over 2021 is goedgekeurd en opgesteld door Alfa accountants. Op basis van 
de gebiedsaanvraag heeft het collectief in 2021 een budget ontvangen van 5 miljoen. Het 
grootste deel van het budget wordt uitgegeven aan beheer. Bij de toekenning van het budget 
wordt gerekend met een landelijk vastgestelde norm van 16,7% voor organisatiekosten. 
Mede doordat het collectief jaarlijks onder deze norm blijft, blijft er geld over. Een deel 



 

hiervan wordt gebruikt voor het vormen van een reserve. De financiële ruimte die dan nog 
overblijft, wordt niet opgepot maar ingezet voor extra beheer. Hierdoor kan het collectief de 
laatste jaren meer besteden aan contracten met deelnemers dan dat het aan budget ontvangt. 
Deze extra uitgaven betreffen soms contracten, soms projecten bij deelnemers om de 
kwaliteit van hun beheer te verbeteren.  
Door een reserve (continuïteitsreserve) te vormen, ontstaat buffer om het risico op het 
wegvallen van inkomsten te ondervangen. Ook maakt het de organisatie slagvaardiger omdat 
er een financiële buffer is die de voorfinanciering van projecten kan worden ingezet.  
 
In reactie op een vraag over de post predatiebeheer: door jagers gemaakte kosten vergoedt 
het collectief wanneer die ondersteunend zijn aan het (weidevogel)beheer. In overleg met de 
wildbeheereenheden (WBE’s) is vergoeding mogelijk voor kosten voor rasters, 
wildcamera’s, etc. 
 
Als toelichting op de Winst- en verliesrekening:  
- Er staat een groot bedrag voor onderhanden projecten doordat de uitbetaling door 

subsidieverstrekkers pas aan het eind van het volgende jaar gebeurt.  
- Het totaal van het resultaat na belastingen is toegevoegd aan Reserve. Het doel van het 

collectief is niet om winst maken; het streven is om op de winst- en verliesrekening op 
een neutraal resultaat uit te komen.  

 
Als toelichting op Reserve: twee jaar geleden is, met instemming van de ALV, de keuze 
gemaakt om een reserve op te bouwen die als vuistregel 10% van het budget bedraagt. 
Volgend jaar zal naar advies van de accountant opnieuw worden besloten of met een hoger 
budget deze 10% nog steeds in verhouding staat tot de risico’s. 
In reactie op een vraag hierover: een boekjaar afwijkend van het kalenderjaar zou de 
jaarrekening nog ingewikkelder maken in verband met de splitsing, in dat geval, tussen 
reeds besteed en nog te besteden gelden in het lopende seizoen. 
 

b. Vaststelling van de jaarrekening en c. decharge verlening 
De jaarrekening is bij deze vastgesteld en er wordt decharge verleend aan het bestuur over 
het in 2021 gevoerde beleid. 
 

5. Nieuw ANLb 2023, beheervoorwaarden, contracten, etc. 
De stand van zaken wordt mondeling geschetst.  
- Het budget vanuit de provincie is op dit moment nog niet bekend. De minimale verwachting 

is dat het budget circa 5,9 miljoen zal bedragen. Het collectief hoopt op 7,2 miljoen, wat 
nodig is voor een goede invulling van het beheer en waar in de voorbereiding met de 
provincie steeds op is ingezet. Dit najaar is gebleken dat er minder budget beschikbaar is 
dan verwacht. De provincie zet zich er voor in om dit te repareren, gesprekken met de 
provincie hierover zijn constructief. 



 

- Tarieven: in 2023 worden de tarieven geïndexeerd. De verhogingen verschillen per pakket 
en bedragen 10-25%. Daarnaast zullen er op basis van nieuwe berekeningen andere 
vergoedingen gaan gelden voor beheerpakketten. Het collectief volgt hierbij in grote lijn de 
landelijke adviezen.  

- Ecoregeling: de ecoregeling zorgt bij het collectief voor grote onzekerheid omdat lang 
onduidelijk blijft welk beheer bij het collectief blijft (ANLb) en welk beheer ondergebracht 
zal worden bij de ecoregeling. Beheer voor de ecoregeling kan tot eind januari aangevraagd 
worden; het ANLb moet bij RVO zijn ingediend op 15 december. 

- 7e nitraat actieprogramma: de derogatie invulling staat vast; van de verplichte bufferstroken 

is nog niet precies bekend langs welke watervoerende stroken deze komen en hoe breed ze 
moeten zijn.  

- Contracten: de contracten met deelnemers zullen vanaf de 2e helft oktober opgesteld worden. 
 
In reactie op een vraag hierover: biologische boeren krijgen automatisch de hoogste vergoeding 
binnen de ecoregeling (niveau ‘goud’).  
 
In reactie op een vraag hierover: de GLB-periode is 5 jaar, maar contracten worden voor 6 jaar 
afgesloten. De Europese cofinanciering is dus voor 5 jaar gegarandeerd maar de provincie bindt 
zich wel aan een contract van 6 jaar. Binnen deze periode zijn wijzigingen mogelijk, maar alleen 
als dit naar het oordeel van veldcoördinator of ecoloog gewenst is.  
 

6. Rondvraag, in reactie op: 

- Wanneer een perceel wordt afgekeurd, is het advies in gesprek te gaan met de 
veldcoördinator. Conform het sanctieprotocol zijn de aard en ernst van de overtreding en de 
schade die deze oplevert aan de ecologie bepalend voor de sanctie die wordt opgelegd. Soms 
keurt het NVWA beheer af waar wij als collectief en schouwcommissie niet achterstaan. Er 
bestaat altijd de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een opgelegde sanctie. 

- Collectief Veluwe heeft binnen de ANLb begroting geen ruimte om middelen te gebruiken 
voor afrastering of andere maatregelen ter voorkoming van schade door de wolf. Het 
collectief heeft wel zorgen over de situatie en heeft hiervoor aandacht gevraagd bij de 
provincie.  

 
7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering met dankzegging aan alle deelnemers. 
 
 

In het tweede deel van de avond geeft Henk Veldhuizen, heemraad van Waterschap Vallei en 
Veluwe, een presentatie en gaat met de leden van het collectief in discussie over actuele 
ontwikkelingen in het waterbeheer. 


