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De Ledenraad van Natuurrijk Limburg 
 
De Ledenraad van Natuurrijk Limburg oefent namens de leden invloed uit op het beleid van de 
coöperatie Natuurrijk Limburg. Jaarlijks treft de Ledenraad onze Raad van Bestuur diverse keren. 
Natuurrijk Limburg Zuid is met vier leden vertegenwoordigd in de Ledenraad van de coöperatie 
Natuurrijk Limburg te Roermond. Natuurrijk Limburg Zuid streeft naar een gevarieerde samenstelling, 
zodat de Ledenraad een goede afspiegeling is van het ledenbestand in haar werkgebied.  
 
Profielschets lid van de Ledenraad 
De samenstelling van de Ledenraad is geografisch ingedeeld. Per regio van Natuurrijk Limburg dient er 
een afspiegeling te zijn van de leden die deelnemer zijn aan het agrarisch natuur- en landschapsbeheer 
(ANLb) en plattelandsontwikkeling  
 
Er wordt gestreefd naar een samenstelling per regio die een evenredige afspiegeling vormt van het 
ledenbestand. Zodoende ontstaat er binnen de Ledenraad diversiteit aan personen, voor wat betreft 
geslacht, leeftijd, particulier, agrarisch. 
 
Aantal leden 
Het aantal leden dient recht te doen aan zowel de gewenste slagkracht als aan voldoende 
representativiteit. Voor invulling hiervan is gekozen voor een Ledenraad van 11 personen 
onderverdeeld in 4 regio’s van Natuurrijk Limburg te weten met 4 leden vanuit het werkgebied van 
Natuurrijk Limburg Zuid. 
 
Basiscriteria Ledenraad 
De Ledenraad: 

- onderschrijft het coöperatieve karakter van Natuurrijk Limburg en bevordert/bewaakt de 
invulling van het coöperatieve karakter van Natuurrijk Limburg; 

- onderschrijft de op Natuurrijk Limburg van toepassing zijnde gedragscodes en –regels; 
- heeft affiniteit met agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB) en plattelandsontwikkeling; 
- is in staat het ANLB belang naar buiten toe uit te dragen: 
- beschikt over een passend netwerk in het groene domein/agrarische domein/particuliere 

domein 
- is gemakkelijk aanspreekbaar voor leden en hun omgeving; 

 
Basiscriteria individuele leden Ledenraad 
Een Ledenraadslid: 

- is lid van Natuurrijk Limburg Zuid en is woonachtig in het werkgebied van Natuurrijk Limburg 
Zuid; 

- zoekt de interactie met zijn/haar achterban en is makkelijk aanspreekbaar voor leden in 
zijn/haar omgeving.; 

- heeft affiniteit met het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB) en 
plattelandsontwikkeling; 

- is een actieve deelnemer aan het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB) en 
plattelandsontwikkeling; 

- is een teamspeler en vertegenwoordiger, is bereid om bij te dragen aan een gezamenlijk 
resultaat, deelt informatie en kennis en houdt daarbij rekening met de achterban; 

- kan afstand nemen van zijn/haar persoonlijke situatie en conclusies trekken met het oog op 
het algemene belang van Natuurrijk Limburg  en van de leden; 

- beschikt over voldoende basiskennis om op basis van de beschikbare informatie juiste en 
realistische conclusies te kunnen trekken; 
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- neemt actief deel aan de vergaderingen van de Ledenraad en is in staat en bereid om 
voldoende tijd vrij te maken voor het lidmaatschap; 

- is in staat en bereid om voor de uitoefening van het lidmaatschap gebruik te maken van digitale 
communicatiemiddelen; 

- functioneert onafhankelijk; 
 

 
Een lid van de Ledenraad: 

- is geen lid van de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen van Coöperatie Natuurrijk 
Limburg U.A.;  

- is niet in dienst van de Coöperatie Natuurrijk Limburg U.A,  Coöperatie Natuurrijk Limburg Zuid 
U.A of een andere afhankelijke maatschappij; 

- heeft niet, al dan niet door middel van een rechtspersoon, direct of indirect, in het kader van 
de uitoefening van een beroep of bedrijf een zakelijk belang bij de Coöperatie Natuurrijk 
Limburg U.A, Coöperatie Natuurrijk Limburg Zuid U.A.   

- is niet gehuwd met of heeft geen duurzame relatie met een medewerker van de Natuurrijk 
Limburg organisatie; 

 
 
Geheimhouding 
Op een lid van de Ledenraad rust een geheimhoudingsplicht. De geheimhoudingsplicht wordt 
daarenboven nog apart benoemd wanneer het te behandelen onderwerp hier expliciet aanleiding toe 
geeft. 
 
Ter voorkoming van belangenverstrengeling is een lid van de Ledenraad verplicht om zowel bij aanvang 
als ten tijde van de vervulling van het lidmaatschap melding te maken van diens zakelijke 
nevenactiviteiten. 
 
 
 
 
 
 
 


