
Notulen 2e Algemene Ledenvergadering van de Coöperatie Natuurrijk Limburg Zuid U.A. 

Gehouden op woensdag 16 november 2016 in café Keulen te Klimmen. 

Thema: Samen – Werken en Doen 

Aanwezig: 154 mensen aanwezig volgens de presentielijst. 

1.Opening en vaststellen agenda door de voorzitter, de heer Richard Smeets 

Richard Smeets heet allen welkom met een welkomstwoord en vraagt de vergadering of nog iemand 

iets aan de agenda wil toevoegen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Vervolgens presenteert 

hij de website van onze coöperatie. 

2.Mededelingen 

- De provinciale gebiedsaanvraag 2017 komt niet omdat de provincie geen budget voor 2017  

beschikbaar heeft. Alle aanwezige leden vallen onder gebiedsaanvraag 2016. 

- Wie het onderhoud laat uitvoeren door een aannemer moet dit zelf regelen. 

- Onlangs heeft iedereen de oproep gekregen om het niet-jaarlijks beheer te melden via de website: 

www.natuurrijklimburg.nl  en vanaf nu steeds binnen 7 dagen na uitvoering zodat we overzicht 

houden van wat er gedaan is. Dit is een nieuwe vraag vanuit R.V.O. en de landelijke collectieven zijn 

hier niet blij mee en hadden dit liever zelf gedaan om een goede onderhoudsplanning te maken. 

We werken aan het meldsysteem BOOM (Beheer en Onderhoud Op Maat). In Boom kun je inloggen 

om beheer en onderhoud te plannen en te registreren. 

3.Verslag eerste algemene ledenvergadering 12 april 2016 

De voorzitter stelt het verslag van 12 april 2016 aan de orde, zowel inhoudelijk als tekstueel. De 

vergadering heeft geen opmerkingen en vragen. Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

Ter toelichting meldt de voorzitter dat ruim 300 mensen aanwezig waren op de 

voorlichtingsbijeenkomsten in het voorjaar die overigens prima zijn verlopen met een goede 

discussie. Zowel boeren als burgers waren aanwezig. Ook waren er er veel deelnemers op de 

veldbijeenkomsten in de nazomer. 

4.Werkplan 2016-2017 

Aan de hand van een presentatie geeft de voorzitter uitleg over de inhoud van het werkplan. 

Specifiek wordt nog even stilgestaan bij het lidmaatschap: iedereen die een overeenkomst uit de 

gebiedsaanvraag 2016 heeft is automatisch lid geworden van onze coöperatie. Overige 

geïnteresseerden met affiniteit met agrarisch natuurbeheer en natuurbeheer kunnen nu ook lid 

worden en hiertoe via de website een verzoek indienen bij het bestuur. 

Verder wordt het organisatieschema en planning uitgelegd, de communicatie willen we vanwege de 

kosten het liefst via Email laten verlopen. De vergadering neemt het werkplan 2016-2017 voor 

kennisgeving aan. 

5.Huishoudelijk reglement  

http://www.natuurrijklimburg.nl/


De voorzitter loopt aan de hand van een presentatie de inhoud van het huishoudelijk reglement door 

en staat specifiek stil bij de volgende onderwerpen: 

- voorwaarden lidmaatschap: bestuur beoordeelt de aanvraag; 

- gegevens leden: lid is zelf verantwoordelijk voor het actueel houden en het melden van wijzigingen 

in Roermond; 

- samenstelling bestuur: instellen dagelijks bestuur (DB) en opstellen rooster van aftreden; 

- bij een bestuursverkiezing hebben de leden de mogelijkheid om tegenkandidaten voor te stellen 

middels een verklaring van de kandidaat die ondersteund met handtekeningen van 25 leden; 

- ledenvergadering en stemming; 

- kascontrolecommissie 2 personen en 1 reserve. De controle wordt uitgevoerd in overleg met de 

penningmeester; 

Vragen: 

Maatschap heeft contract. Wie is dan lid? Maatschap bepaald zelf wie vertegenwoordiger is, maar de 

overige maten kunnen ook lid worden. 

Privacy: N.a.v. de veldexcursies was er vraag om de adressen van deelnemers uit wisselen. Vanwege 

privacy is dit niet gebeurd. Als een lid toch in contact wil komen met overige leden kan die een mail 

sturen naar onze secretaris die hem dan doorstuurt naar alle leden die dan hierop kunnen reageren. 

Na het beantwoorden van de vragen vraagt de voorzitter de vergadering of ze kan instemmen met 

dit huishoudelijk reglement. De vergadering stemt in met het voorliggende huishoudelijk reglement. 

Nu het huishoudelijk reglement is vastgesteld dient ook een kascontrole commissie benoemd te 

worden uit de leden. 

Benoeming leden kascontrolecommissie: 

Dhr. Knops Grevenbicht 

Dhr. Gerrickens Epen 

Reserve mevr. Penders Schimmert. 

 

6.Begroting 2017 

 De voorzitter presenteert de begroting over 2017 en geeft uitleg over de genoemde posten. De 

kosten zijn gebaseerd op de uitgaven van 2016. 

Vragen: Begroting bevat 665 leden, is het factuurnummer ook ons lidnummer? Nee, factuurnummer 

is nu uitsluitend om te controleren wie betaald heeft. 

De vergadering stelt de voorliggende begroting 2017 vast. 



Hierna volgt een korte pauze. 

7. De meerwaarde van samenwerken op het gebied van natuur en landschap 

De heer Peter Kerkhofs van plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind in de gemeente Heeze – 

Leende geeft een presentatie over dit onderwerp. 

In het dagelijks leven werkt hij met Hightech mensen en dat zijn net vrijwilligers. Gratis, maar niet 

voor niets. 

Mag niet van Europa! > Hoe zo Europa? 

De 20 / 80 regel 

Belang Boeren / Burgers 

Stika: stimuleringskader groen/blauwe diensten, gemeente – waterschap betaalt en provincie 

verdubbelt. 

Ze hebben 5 werkgroepen die jaarlijks 250 euro krijgen om hun ding te doen. 

AK Training en Projecten. 

 

8. De waarde van maatregelen voor wilde bestuivers op en rond het fruitteeltbedrijf 

De waarde van maatregelen voor wilde bestuivers op en rond het fruitteeltbedrijf wordt door Arjen 

de Groot, ecoloog van Wageningen Environmental Research nader toegelicht aan de hand van een 

presentatie. 

Hij legt het belang van wilde bestuivers uit. Wat kun je doen om ze te stimuleren. 

Een bloemenstrook bij blauwe bessen gaf na 4 jaar een flink effect op de bestuiving. 

Hommelkastjes kunnen ook worden gebruikt, maar zijn niet het meest effectief. 

 

9.Rondvraag 

1. Volgende keer graag uitleg over Natuurrijk Limburg en hun begroting. 

2. Ook uitleggen hoe we komen tot gebieden waar we iets willen. 

3. Waarom krijgt de wel een overeenkomst voor een heg en een ander niet, leg de volgende keer uit 

hoe je afweegt. 

4. RVO registratie: boer geeft op voor meststoffenwet, eigenaar geeft op voor beheervergoeding. 

Voorheen kon die dubbelmelding. Natuurrijk Limburg geeft aan dat vanaf 2016 dubbelmelden niet 

meer kan en je dus moet kiezen. RVO gaat er vanuit dat gebruiker de vergoeding aanvraagt. 

10. Sluiting 



 De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng, biedt hen nog een 

consumptie aan en sluit de vergadering. 

 

 


