Notulen van de
5e Algemene Ledenvergadering
17 november 2011

De vijfde algemene ledenvergadering van de Agrarische Natuurvereniging Landschap
Noorderpark werd gehouden in Fortzicht te Groenekan.
Aanwezig waren 35 personen.
1. Opening
De voorzitter, Johan Lam, opent om 20.00 uur de vergadering. Hij heet alle
aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder de spreekster, Christine Steneker.
De voorzitter gaat in zijn openingswoord in op een aantal landelijke ontwikkelingen
die ook voor agrariërs die zich met natuur en landschap bezig houden veel
consequenties kunnen hebben. Een daarvan is de nieuwe Natuurwet, die een aantal
bestaande wetten vervangt. Tijdens de inspraakperiode is door diverse
natuurgroeperingen heftig op het ontwerp van de wet gereageerd. Johan wijst er op
dat goede wetgeving belangrijk is, maar dat zorgen voor een betrokkenheid bij
natuur en landschap van boeren en burgers nog veel belangrijker is. De ANV
Landschap Noorderpark zet zich daarvoor in. Een van de projecten waar de ANV nu
intensief mee bezig is, is het maken van een wandel- en fietskaart met informatie
over o.a. verkoop van streekproducten. Bij die projecten loopt de ANV tegen een
andere ontwikkeling aan: de bezuinigingen op subsidies. Er moeten nu allerlei andere
bronnen aangeboord worden om aan voldoende geld te komen. Dat gaat met
wisselend succes.
De bezuinigingen hebben ook gevolgen voor individuele boeren die een
natuurbeheercontract met de overheid hebben afgesloten. Contracten worden na
afloop van de contractperiode niet verlengd of de subsidie wordt gekort, zo heeft
Johan ook zelf aan den lijve ervaren. De ANV volgt deze ontwikkelingen op de voet.
Dat geldt ook voor andere ontwikkelingen, zoals de aanpassing van het Europese
Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Die aanpassing kan in de nabije
toekomst veel gevolgen hebben voor landbouwbedrijven en natuurregelingen.
2. Mededelingen
Er zijn geen afmeldingen of andere mededelingen.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 11 november 2010 ter goedkeuring
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v. de notulen bedankt dhr. Baas voor de inspanningen die de ANV heeft gedaan
om vrijwilligers te werven die hem ondersteunen bij het onderhoud van zijn
heemtuin. Hij heeft daar veel aan gehad en hoopt dat de actie ook de komende jaren
wordt voortgezet.
Dhr. Los brengt in dat hij vorig jaar helaas niet bij de jaarvergadering kon zijn. Dat
vindt hij vooral jammer, omdat het onderwerp ‘oude fruitrassen’ hem zeer na aan het
hart ligt. Hij is betrokken bij een actie van de gemeente IJsselstein om fruitbomen in
parken en plantsoenen aan te planten en te onderhouden. Daar is een boekje over
geschreven door Hanneke van Dijk. Dhr. Los deelt een aantal exemplaren uit.

4. Jaarverslag
De secretaris licht de hoofdlijnen uit het jaarverslag toe. In het afgelopen jaar zijn
diverse activiteiten georganiseerd, waarbij de drie werkgroepen van de vereniging
een belangrijke rol spelen. Voorbeelden zijn deelname aan de Campina-boerderijdag
en aan het educatieproject ‘Boerderij in de kijker’. Een belangrijke actie om de ANV
meer bekendheid te geven is het lanceren van een website. Vanuit de zaal komen
complimenten voor deze website. Naast de website is ook een flyer gemaakt die kan
worden uitgedeeld bij evenementen.
De vereniging onderhoudt met diverse organisaties contacten. Voorbeelden zijn
Landschap Erfgoed Utrecht, de gemeente De Bilt, de provincie Utrecht, Veelzijdig
Boerenland en de Gebiedscommissie Vecht en Weiden. Het bestuur is ook betrokken
bij onder andere het maken van een cultuurhistorische waardenkaart door de
gemeente De Bilt.
Het jaarverslag is op te vragen bij de secretaris: r.van.oostenbrugge@wxs.nl;
tel. 030-2205552. Het verslag staat ook op de website www.anvnoorderpark.nl.
5. Verslag penningmeester en bevindingen kascontrolecommissie
Aangezien de functie van penningmeester vacant is, licht Hein Pasman (adviseur voor
de ANV namens Landschap Erfgoed Utrecht) het financieel verslag toe. Ondanks de
eerder genoemde bezuinigingen kent de begroting een positief saldo. Dat komt
doordat al gelden zijn gestort voor projecten die volgend jaar starten, zoals het
project ‘Beleefbaar landschap Noorderpark’. Het geld voor dit project is bedoeld om
picknicktafels en informatiepanelen te plaatsen.
Op de begroting staat ook geld voor het maken van de eerder genoemde fiets- en
wandelkaart. Vanuit de zaal komt de tip om daar ook een pdf van te maken en die op
internet te plaatsen. Vanuit de zaal komt ook de tip om te zoeken naar sponsors voor
projecten die door de bezuinigingen onder druk komen te staan. De voorzitter
bedankt voor deze tips en geeft aan dat het bestuur er mee aan de slag zal gaan.
Vanwege het vacant zijn van de functie van penningmeester is het niet gelukt tijdig
de kascommissie te raadplegen. De voorzitter stelt dan ook voor de financiële
stukken niet formeel vast te stellen, maar te wachten tot de ledenvergadering van
volgend jaar. De zaal stemt daarmee in.
6. Benoeming leden kascontrolecommissie 2011-2012
De kascommissie, bestaande uit Evert Blaauwendraat (2e jaar) en Joop Kemp (1e
jaar), wordt door de voorzitter verzocht nog een jaar aan te blijven. Beiden zijn
hiertoe bereid.
7. Bestuurssamenstelling
Aftredend zijn Henk v.d. Broek en Rijk van Oostenbrugge. Rijk stelt zich opnieuw
verkiesbaar, Henk niet. Het bestuur heeft Christianne Hennipman bereid gevonden
om zich kandidaat te stellen als bestuurslid en stelt u voor haar te benoemen.
Christianne en Rijk worden bij acclamatie als bestuurslid gekozen respectievelijk
herkozen.
De voorzitter spreekt een dankwoord uit naar Henk v.d. Broek, die aan de basis van
de ANV heeft gestaan en veel voor de ANV heeft betekend. In het begin was Henk
voorzitter, later bestuurslid. Henk bedankt Johan voor de mooie woorden en kijkt
terug op de begintijd van de ANV, waar toenmalig gedeputeerde Lokker een
belangrijke rol heeft gespeeld. Hij noemt ook de grote bijdrage van Dick van Beek en

Hein Pasman, adviseurs vanuit de gemeente De Bilt en Landschap Erfgoed Utrecht.
Henk laat voorzicht weten, tot genoegen van de zaal, dat hij misschien nog eens
terug keert in het bestuur.
Het bestuur zoekt nog naar bestuurskandidaten, in het bijzonder voor de functie van
penningmeester.
8. Rondvraag
Dhr. Van ’t Woud vindt dat de ANV intensiever bij lokale activiteiten aan de weg moet
timmeren. Hij noemt als voorbeeld ‘Tienhoven toont’ en het bezoeken van scholen.
De voorzitter zegt dit goed te herkennen en zal dit in het bestuur aan de orde stellen.

PAUZE

Na de pauze geeft Christine Steneker een boeiende presentatie over duurzaamheid in
het Noorderpark. Zij doet dit vanuit de organisatie Transition Towns. In haar
presentatie gaat Christine in op veel onderwerpen, van mestverwerking tot opwekken
van duurzame energie. Vanuit de zaal komen diverse vragen.
De voorzitter bedankt Christine, waarna zij door diverse aanwezigen nog wordt
aangesproken op haar lezing.

