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Notulen 7e Algemene Ledenvergadering van de 

Coöperatie Natuurrijk Limburg Zuid U.A. 

Gehouden op donderdag 20 juni 2019 in café Keulen te Klimmen.  

Thema: Het veranderende landschap 

Aanwezig: 110 mensen aanwezig volgens de presentielijst. 

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

Richard Smeets heet allen welkom en vraagt de vergadering of nog iemand iets aan de agenda wil 

toevoegen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

2. Mededelingen 

a. De veldbijeenkomsten worden onder de aandacht gebracht en de wijze van aanmelden. 

b. De leden worden gewezen op de mogelijkheden om subsidie aan te vragen via LEADER Zuid-

Limburg. Secretaris is Wim Fredrix 06-29580858. 

3. Verslag zesde algemene ledenvergadering 28 november 2018 

De voorzitter stelt het verslag van 28 november 2018 aan de orde, zowel inhoudelijk als tekstueel. Er 

zijn geen vragen en ze worden vastgesteld. 

4. Project faciliteren in landschapsbeheer 

Pieter Puts geeft een toelichting op de resultaten van de enquete en het vervolg dat er aan wordt 

gegeven. 

5. Jaarverslag 2018 

Richard Smeets geeft een verslag van de activiteiten die de vereniging in het afgelopen jaar heeft 

gedaan. 

6. Financiën 2018 en begroting 2019  

De penningmeester geeft een verslag van de financiën 2018. Er wordt gevraagd welke 

verenigingsvorm we hebben, dat is een coöperatieve vereniging. Hoe lang blijft de lening? Voorlopig 

mogen we de lening nog blijven gebruiken. Na het beantwoorden van deze vragen wordt het woord 

gegeven aan de kascontrolecommissie. Dhr. Ubachs doet verslag van de kascontrole. Alle zaken 

kloppen. Zodoende kan decharge worden verleend aan de penningmeester. De Algemene 

Ledenvergadering neemt het voorstel over. De heer Ubaghs is afgetreden als lid van de 

kascontrolecommissie en mevrouw Hupperichs uit Wijlre is benoemd ter vervanging.  

Hierna wordt het voorstel voor aanpassing van de begroting 2019 toegelicht, waarbij de post 

projecten wordt verhoogd van 24.000 euro naar 47.000 euro. Het bedrag wordt vanuit de algemene 

reserve geput. De heer Ruud Belleflamme geeft een toelichting op het verloop van het project 

“Bloeiende Bermen” en de moeite de projectaanvraag binnen LEADER van de juiste benaming te 

voorzien en andere partijen te motiveren om samen met ons de eigen bijdrage in het Leader 
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aanvraag in te brengen. Leden waarderen de inzet van bestuur en projectleiders om 15 hectare 

akkerrand aangelegd te krijgen. 

7. Bestuursverkiezing  

Richard Smeets geeft een uitleg waarom hij heeft besloten om af te treden als voorzitter/bestuurslid. 

Verder zijn aftredend en niet herkiesbaar: Annelies Heijnen, Gerard Majoor en Bertie Bisschops. 

Aftredend en herkiesbaar is Gaston Lemlijn. Ter vervanging hebben we Leon Hupperichs uit Wijlre 

bereid gevonden zich kandidaat te stellen, verder hebben geen leden met interesse voor een 

bestuursfunctie zich gemeld bij Richard. Leon stelt zich voor aan de leden waarna alle voorgedragen 

kandidaten per acclamatie worden verkozen. Hierna wordt Johannes d’Ansembourg voorgedragen 

als voorzitter en wordt per acclamatie verkozen. Johannes neemt met een dankwoord afscheid van 

Richard en biedt hem een attentie aan. 

8. Deelnemersbegeleiding 2019 

Pieter zal dit jaar zorgen dat alle leden worden bezocht om het huidige beheer te bekijken en advies 

te geven. Hij wil graag te horen krijgen als er iets bijzonders wordt gezien zodat beheer kan worden 

aangepast. Voor administratieve zaken kun je contact opnemen met Stephanie Douma 0475-355711 

of douma@natuurrijklimburg.nl  

Hierna volgt een korte pauze. 

9. Het veranderende landschap  

Anya Niewierra, algemeen directeur Visit Zuid-Limburg verteld over toerisme en hoe afhankelijk ze 

zijn van het landschap. De overheid kan toerisme maken of breken. Visit Zuid-Limburg is de verleider 

dus zij hebben geen geld voor onderhoud landschap, maar al hun 2500 MKB leden betalen belasting 

aan de overheden en die kunnen dat geld gebruiken om het landschap te onderhouden. Wij hebben 

een traditie in transitie. Er wordt een presentatie gegeven van alle nieuwe bezienswaardigheden in 

Zuid-Limburg. 

Vragen: 

Wat vindt u van zonnepanelen? Vooral niet in het zuidelijk heuvelland. 

Uitbreiding MAA met nachtvluchten past niet bij de toeristische activiteiten vanwege rust. 

Waarom investeren toeristische bedrijven niet in het landschap? Het is niet bekend dat dit mogelijk 

is of bestaat om hier fiscaal voordeel te krijgen. 

Is er een visie hoe de landbouw zich zou moeten ontwikkelen? Visie Landschap Zuid-Limburg geeft 

advies om kleinschaligheid te vermarkten. 

Landschap heeft een waarde en als wij aangeven dat het waardevol is dan stijgt de waarde. 

Er is een vraag naar verwerkings- en distributie centra van streekproducten. 

Toerist komt voor rust, door evenementen is het druk, moeten we dat willen uitbreiden? Recreanten 

zijn de mensen van het weekend uit stedelijke omgeving en hoe ga je om met de eigen inwoners. 
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Hierna dankt de voorzitter de spreekster en biedt haar een mand met streekproducten aan. 

10. Rondvraag 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

11. Sluiting 

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

consumptie aan en sluit de vergadering. 

We zien ons op de veldbijeenkomsten. 


