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Notulen eerste algemene ledenvergadering van de coöperatie Natuurrijk Limburg Zuid op 12 april 
2016 te KLIMMEN, ZAAL Keulen 
Aanwezig: 
200 leden (getekende presentielijst aanwezig bij secretaris) 
Oprichtingsbestuur Natuurrijk Limburg-Zuid,  P.van Melick, voorzitter Natuurrijk Limburg, Pieter Puts 
veldmedewerker Zuid, Harm Kossen, Bram Derikx.  
 
1. Opening en mededelingen door de voorzitter, de heer Richard Smeets. 
Hij schetst aan de hand van een aantal sheets de veranderingen die het afgelopen jaar hebben 
plaatsgevonden binnen het agrarisch natuurbeheer en waarom er is gekozen voor de uitvoering via 
de agrarische collectieven. 
 
2. Inleiding door Pieter van Melick, voorzitter van Natuurrijk Limburg. 
De heer van Melick vertelt over Natuurrijk Limburg, waarom de coöperatie  is opgericht, hoe de 
opbouw tot stand gekomen is, wat er allemaal gedaan is. Ook vertelt van Melick  hoe Natuurrijk 
Limburg voor heel Limburg een beheerplan heeft opgesteld. Daarnaast is er  een overzicht met 
behulp  van een kaart die de regionale collectieven van  de contracten met de deelnemers hebben 
opgesteld. Hierna legt hij uit waarom deze regionale coöperatie wordt opgericht, wat het statutaire 
doel is en de coöperatie gaat doen. De voorzitter bedankt Pieter voor zijn toelichting en vraagt hem 
het volgende agendapunt te behandelen. 
 
  
3. Voorstellen van het oprichtingsbestuur 
De leden van het oprichtingsbestuur worden voorgesteld. 
 
Vervolgens worden de volgende vragen/opmerkingen gesteld door de aanwezige leden: 
- wie zijn andere gebiedspartners: TBO’s, Waterschap, WML, Provincie en gemeenten. 
- alle coöperaties en werkuitvoering is me onduidelijk. 
- waarom Top-Down, waarom geen statuten naar de leden gestuurd. 
- waarom een coöperatie en geen stichting of BV. Waarom maar 4 ledenraadsleden van de 11. 
- waarom hebben we geen vereniging kunnen oprichten 
- waarom moeten we lid worden voor de subsidie 
- waarom zijn de statuten niet bekend 
- profielschets nu niet vaststellen 
- wat is verschil Natuurrijk Limburg en NaLi Zuid? Geen Zuid-Limburgers in bestuur NaLi! Wie heeft de   
   verantwoordelijkheid? Statuten niet op de website. 
- waarom worden geen antwoorden gegeven over de opmerkingen van de Mergelland corporatie.  
- waarom een aparte coöperatie. Er was een fout in het contract die ik zelf heb moeten rechtzetten. 
- structuur helder overbrengen, missie en doelstelling bekend maken. 
- wie certificeert wat of hoe. Antw.: collectief wordt gecertificeerd. Vorig jaar is dat gebeurd door   
  landelijke certificeerders 
- Er wordt een schema en structuur gemist  
- heeft Zuid wel bestaansrecht en is die dubbele laag wel nodig 
- jammer van de discussie en laat het bestuur beginnen. 
 
Hierna vraagt Pieter van Melick aan de vergadering om per acclamatie te stemmen en het 
oprichtingsbestuur mandaat te geven om de volgende ALV voor te bereiden, waarbij de volgende 
onderwerpen nader uitgewerkt worden: 

- een uitgewerkt werkplan 
- de begroting met een contributievoorstel 
- de bestuurs- en voorzitterverkiezing op basis van de bijgevoegde en vastgestelde 

profielschets 
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- en de overige zaken te regelen om de coöperatie te laten functioneren. 
Dit voorstel wordt met applaus aangenomen. 
 
Hierna vraagt een persoon zich af waarom we stembriefjes bij de uitnodiging hebben gedaan en deze 
vervolgens niet worden gebruikt. De voorzitter antwoordt dat  deze  toegevoegd  zijn voor het geval 
er verzocht wordt tot schriftelijke stemming. Hierna vraagt die persoon om de vorige stemming 
alsnog schriftelijk te doen. De voorzitter antwoordt dat de persoon die vraag eerder had moeten 
stellen en dat de stemming al voorbij is. Hierna verlaat de genoemde persoon de vergadering. 
 
4. Vaststellen van de “opstart” contributie 2016 
Hierna stelt de voorzitter punt 4 aan de orde: ‘het goedkeuren van de opstartcontributie 2016 van 25 
euro per lid’. Eerst worden de voordelen van het lidmaatschap nog op een sheet gepresenteerd en 
nader toegelicht aan de vergadering. Hierbij stelt de voorzitter de vraag aan de vergadering om dit 
punt bij acclamatie goed te keuren en dit wordt door de vergadering met applaus aangenomen.   
Hierna dankt de voorzitter de vergadering voor het gestelde vertrouwen. 
 
Hierna volgt een korte pauze. 
 
5. Het lid is aan het woord 
Pieter Puts, veldmedewerker regio Zuid-Limburg, gaat in gesprek met Wim Hoogland uit Schinnen en 
Hein Lambie uit Eckelrade die met passie  vertellen over hun landschapselementen en 
natuurterreinen die ze beheren. 
 
Rondvraag:  
- nog geen contract 
- Is er een nulmeting om biodiversiteit te meten? Welk plan is grondslag? Hoe gaan we om met 
plagen? 
- Uitnodigingen digitaal of per post? 
  
Uit bovenstaande notulen blijkt dat er nog veel onduidelijk is. Hierbij wordt vermeld dat het 
oprichtingsbestuur net begonnen is en dat er gestreefd wordt  naar een goede informatieve website 
voor  de zomer 2016. Daar zullen veel van de gestelde vragen een antwoord krijgen.  
De deelnemers worden uitgenodigd deel te nemen aan de ledenbijeenkomsten de komende 3 
maanden. Gevolgd door de kleinschalige velddagen in het najaar. 
Er zal in het najaar een tweede ledenvergadering plaatsvinden. 
 
 
6. Sluiting 
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 


