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Verslag algemene ledenvergadering 2017 

Coöperatieve Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek 

 

Datum  dinsdag 16 mei 2017 
Tijd  20:00 – 21:30 uur 

Locatie  Café Restaurant Keizerskroon, Dorpsstraat 15 te Ruurlo 

 
Aantal uitgenodigde leden: 455 

Aanwezig: Uitgaande dat alle aanwezigen de presentielijst getekend hebben, waren er 28 

personen aanwezig inclusief 6 leden van het bestuur van VALA, Yvette Ruesen en 
Rob Geerts. Van deze 28 personen zijn er 5 of 6 niet stemgerechtigd (vnl. 

bestuursleden) omdat ze niet deelnemen in ANLb. 

Afwezig mk: Fam. Groot Wassink (Eibergen), Hetty Harmsen en Willem Sleijster (Baak), Gerrit 
Krajenbrink (De Heurne), Maria Nieuwenhuis (Vragender). 

 

  

1. Opening door voorzitter Dick Looman 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom op deze tweede algemene 

ledenvergadering van VALA. Dick noemt de leden die zich via de mail hebben afgemeld. 

 
2. Vaststellen van de agenda  

De agenda zoals deze vooraf is toegestuurd wordt door de vergadering ongewijzigd 

vastgesteld. 
 

3. Vaststellen verslag ALV 2016 

Er zijn geen vragen of opmerkingen t.a.v. het verslag van de ALV van 2016. De 
vergadering keurt deze goed. 

  

4. Bestuurswisseling 

Dick Looman noemt de bestuurswijzigingen die plaatsgevonden hebben in 2016. 
a. Aftreden en niet herkiesbaar Carla Vriezen namens Groen Goed. Haar functie als 

secretaris is overgedragen aan Arie Schoemaker (WCL Winterswijk). 

b. Aftredend en niet herkiesbaar namens VAL Oude IJssel is Rob Geerts. De ANV heeft 
Henry Steverink als nieuw bestuurslid voorgedragen. Henry Steverink stelt zich 

voor aan de aanwezige leden. 

c. Jan Makkink (PAN) heeft het penningmeesterschap overgedragen aan Joop Spijkers 
(SMVV). 

Verder stelt Fons Hulshof zich nog even voor aan de leden. Fons is al bestuurslid van 

VALA sinds 1 september 2015 en vertegenwoordigd Groen Goed. 
 De vergadering gaat akkoord met de gewijzigde bestuurssamenstelling. 

 

5. Mededelingen ANLb 
Yvette Ruesen, manager VALA stelt zich aan de vergadering voor en licht aan de hand van 

een aantal sheets toe wat VALA in 2016 heeft gedaan, waar we momenteel mee bezig zijn 

en wat er nog op stapel staat dit jaar. 
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Naar aanleiding van het verhaal van Yvette worden er een aantal vragen gesteld: 

 Kan het pakket botanisch hooiland in de contractperiode omgezet worden naar botanisch 

weiland? Antw.: Zou moeten kunnen als het bat heeft voor de natuur, neem hierover 
contact op met de coördinator van de ANV in je gebied. 

 Is er een lijst van te benaderen personen om mee te doen in ANLb? Hoe weten überhaupt 

mensen dat ze kunnen doen? Antw: Nee, er is geen lijst. Voor bijv. de boomkikker wordt 

gericht geworven in bepaalde geschikte gebieden. Voor de patrijs zijn van onderaf in 
verschillen gebieden initiatieven opgestart. 

 Is er ruimte voor bijv. de aanleg van een poel? Antw.: ANLb kent geen inrichtingssubsidie. 

Via de landschapsregeling van de gemeente en provincie zijn wel mogelijkheden. Neem 
hiervoor contact op met de coördinator van de ANV in je gebied. 

 Telt botanisch weiland mee in de mestplaatsingsruimte? Antw.: Ja. 

 Bij botanisch weiland is 2 GVE / ha toegestaan. Is dat gemiddeld over een periode of hoe 
moet dat worden gezien? Antw.: Hierop wordt nog geen duidelijk antwoord gegeven en zal 

nader onderzocht worden. Vooralsnog is het max. 2 GVE per ha. 

 
6. Jaarverslag 2016  

Er wordt n.a.v. van het jaarverslag de vraag gesteld wat er met de vacante bestuurszetel 

van Peter Schrijver gaat gebeuren. Dick Looman licht toe dat Peter gestopt is bij LTO en 
daarom het bestuur van VALA heeft verlaten. Er is een goede samenwerking met LTO, ook 

wat betreft Agrarisch natuurbeheer. De behoefte om de plek van Peter Schrijver weer op te 

vullen is momenteel niet erg groot. Daarbij komt dat LTO het laatste jaar in een 

reorganisatie zat en het niet duidelijk was wat de nieuwe functieverdeling van 
bestuursleden zou worden binnen de LTO afdelingen.  

 

7. Financiën  
Joop Spijkers licht aan de hand van twee sheets  achter een volgens de begroting en het 

resultaat 2016 en de begroting 2017 toe. Joop geeft aan dat er nog wel wat geregeld moet 

worden om aan vennootschapsbelasting te ontkomen. De reserves zullen ingezet worden 
voor projecten. 

 De vraag wordt gesteld, hoe zit met percentage overhead. Bij de overheid was dat 

ruim 40%, maar dat lijkt bij VALA nog ook erg hoog. Antw.: In het begin maken we 
meer kosten en is deze de eerste jaren hoog maar zal de komende jaren dalen om 

uit te komen op het gewenste percentage van 20%. Yvette Ruesen merkt nog op 

dat de overheid ons een stelsel gegeven heeft dat nog veel overhead vraagt. 

 Wanneer moet het Overbruggingskrediet van de Provincie Gelderland worden terug 
betaald? Antw.: Aan het eind van het 6e jaar kunnen we alles terugbetalen. We 

reserveren niet voor de aflossing, maar het is wel verstandig wat achter de hand te 

houden voor eventuele boetes van RVO. 
De vergadering stemt in met de begroting voor 2017. 

 

8. Hoe doen we het? ? 
Met dit agendapunt wil VALA graag van de leden weten hoe we het tot nu toe doen en wat 

er beter kan. 

 Een particulier verteld dat zij een weideperceel wil omzetten in graan en tevens 
daarop een SKAL aanvraag wil doen. Zij heeft dat neergelegd bij de coördinator 

van Groengoed. Dit heeft heel lang geduurd, waarom? Antw:. Een SKAL aanvraag 
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is geen taak binnen ANLb. Als een coördinator dat wil oppakken kan dat, maar daar  

is hij niet ervaren in. Dus of hij deze toezegging ook waar kan maken is de vraag. 

Wilfried KG merkt nog op dat dit soort werk/advisering niet tot de taak van ANLb 

behoort. Het kan wel maar dan tegen betaling. 
Dick geeft aan dat VALA naast ANLb ook andere zaken oppakt. Zo is VALA ook een 

collectief geworden voor Natuurbeheer. 

Erik Smale geeft aan dat de communicatie wel beter kan. Geef helder aan wat 
VALA wel en niet doet. Zorg voor een goede website. 

 Een landgoedeigenaar vraagt waarom er voor onderhoud landschap niet jaarlijks 

uitbetaald wordt, maar pas dan wanneer werk is uitgevoerd? Ik maak jaarlijks 
kosten en de vergoeding is toch ook voor in stand houding? Antw.: Dit is een 

bewuste keuze geweest van VALA. Vroeger werd uitbetaald ook zonder dat er 

beheer werd uitgevoerd. Het hebben van natuur is geen reden om geld te 
ontvangen. Wanneer er pas onderhoud aan een landschapselement nodig is na 6 

jaar dan is dat element niet in het contract opgenomen, maar komt in de volgende 

contractperiode van 6 jaar onder contract. 

 Er is een vraag m.b.t. de gecombineerde opgave. Er zijn nogal eens foutmeldingen 
met grensconflicten landbouwperceel en natuurelement. Antw.: We erkennen dat 

er veel foutmeldingen zijn en dat er in de kaarten nog veel fouten zitten t.a.v. van 

de begrenzing. Voorlopig zal dat nog wel even blijven. Wenselijk zou zijn wanneer 
de kadastrale maten zouden worden aangehouden. 

 Een vraag m.b.t. tot botanisch graslandbeheer. Is bemesting mogelijk? Antw.: Er 

kan een verzoek worden ingediend bij VALA om ruige stalmest te mogen 
toepassen. VALA beoordeelt dit verzoek op basis van de botanische samenstelling 

van het betreffende perceel. 

 Een lid maakt de opmerking dat de communicatie wel wat beter kan. Hij geeft aan 
problemen te ondervinden van wat wel en niet mag worden opgevoerd voor de 

mestplaatsingsruimte en de juiste gewascodes. De informatie die verstrekt was 

door de coördinator klopte volgens hem niet. Antw.: Akkerranden, graanpercelen 

en botanisch grasland mogen meegeteld worden voor de mestplaatsingsruimte. 
 

9. Rondvraag  

Dick geeft aan dat met het vorige agendapunt de rondvraag min of meer al aan de orde is 
geweest.  Via de mail zijn er door Dhr. Krajenbrink uit de Heurne de volgende vragen 

gesteld: 

 De afvoer en het gebruik van maaisel van bermen, oevers en grasland is een 
algemeen probleem. Het maaisel kan gebruikt worden voor energie, om producten 

van te maken, compost, organische stof voor bouwland etc. Is VALA ook al bezig 

met dit thema? Misschien kan wel samengewerkt worden met het waterschap waar 
het ook speelt. Antw.: We doen als VALA al wel aan verwerken maaisel, o.a. in 

Agrarisch waterbeheer waarbij maaisel van maaipaden als org. stof wordt 

ondergewerkt op bouwlanden. Ook maaisel van SBB terreinen wordt op die wijze 
verwerkt. Dick geeft aan dat het probleem vooral ligt in de wetgeving. Veel is 

onduidelijk wat wel en niet mag, vaak heb je te maken met mestwetgeving en zou 

aanvoer van maaisel moeten worden opgenomen in de mestboekhouding. VALA is 

verder betrokken bij een Greendeal Maaisel buitenterreinen en in gesprek met WRIJ 
en gemeenten om meer werkt te maken van maaien en afvoeren i.p.v. 

klepelbeheer. 

 Is er nog iets geregeld voor het inboeten na een inplant, als dat eventueel nodig is? 
Antw.: Inboeten hoort bij aanleg en niet bij beheer. 

 Vanuit de aanwezigen komt de vraag hoe wij het doen in vergelijk met de ander 

collectieven? Antw.: Dat is lastig te beantwoorden. Concurrentie is er niet, ieder 
collectief heeft haar eigen werkgebied en per collectief liggen de budgetten vast. 

Met de andere 2 collectieven in Gelderland is nauwe samenwerking, mede doordat 

ze dezelfde manager hebben: Yvette Ruesen. 
 Wat is de mening van de provincie hoe we het doen? Antw.: We spelen open kaart 

in het overleg met de provincie. De provincie vertrouwt ons en er is een goede 

samenwerking. Ze vinden dat we het goed doen. 

 Voert VALA ook beheer uit? Antw.: Ja, elke ANV heet een werkploeg die werk 
uitvoert. Dus als je wat gedaan wilt hebben, neemt contact op met de coördinator 

in je werkgebied. Uiteraard worden kosten in rekening gebracht voor het 

uitgevoerde werk. 
 Waar komen we uit in het 6e jaar aan totale beheersubsidie? Antw.: Voor de 

Achterhoek gaat het om 1.6 miljoen. Het meeste daarvan is al in contracten 

weggezet. 
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10. Sluiting  

Dick Looman dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en nodigt de leden uit nog 

een drankje te nuttigen. 

 

 


