
Notulen jaarvergadering Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf (ANW) en 
Ganzenvereniging Weststellingwerf (GVW) op 12 maart 2014 
 
1. Opening 
Voorzitter Nico van der Weerd heet de aanwezige leden, vogelwachters en jagers van harte 
welkom; in het bijzonder de gastspreker Durk Durksz, wethouder Jack Jongebloed en Sito 
Spijksma van de gemeente Weststellingwerf.  
De voorzitter blikt terug op de resultaten en de gedigitaliseerde gegevensverwerking van het 
weidevogelbeheer, de ganzenproblematiek, de voortgang van het ecologische bermbeheer 
en de ontwikkelingen binnen ELAN. 
 
2. Mededelingen 
- Bericht van verhindering ontvangen van de heren B. Graatsma, K. Vellinga en P. Wagter. 
- Op 24 april wordt het 10-jarig jubileum van ANW gevierd. 
- Net als in voorafgaande jaren geeft Vogelbescherming Nederland het magazine Erfvogels  
  in Beeld uit. Het is de laatste editie van dit tijdschrift. 
- Alle consumpties zijn voor rekening van de vereniging. 
 
3. Inleiding door de heer Durk Durksz 
Durk Durksz is wethouder van de gemeente De Friese Meren en daarnaast nog werkzaam 
bij Wageningen Livestock Research als coördinator biogas. 
De oorsprong van de agrarische groenstations ligt op Nij Bosma Zathe en is gericht op het 
op peil houden van de bodemvruchtbaarheid van zandgronden. Nadat de financiering via de 
Provincie was rondgezet, zijn alle gemeenten in Fryslân aangeschreven om de 
belangstelling te peilen. Uiteindelijk bleef Skarsterlân in december 2009 over. 
Groenmateriaal van gemeentelijke terreinen op boerenbedrijven omzetten in waardevolle 
compost betekent een korte kringloop van organische stof en een besparing op kunstmest. 
Agrarische groenstations sluiten de lokale kringloop, verhogen de bodemvruchtbaarheid, 
verbeteren het klimaat en verminderen de kosten van afvoer. Voor de opstart is een 
agrarische ondernemer nodig die kansen ziet, voldoende biomassa (ook via Wetterskip en 
TBO’s), een gemeente die zijn nek uitsteekt (vooral qua wet- en regelgeving) en een 
duidelijke verdeling van risico’s en kosten. 
 
PAUZE 
 
4. ELAN 
René Vree Egberts, steunpuntcoördinator ELAN, geeft aan wat de komende periode wordt 
opgepakt. De compostering is volop in beweging; bekeken wordt hoe geïnteresseerde 
agrariërs en gemeenten zo breed mogelijk kunnen worden ondersteund en hoe obstakels in 
wet- en regelgeving kunnen worden aangepakt. De projecten kringlooplandbouw en 
duurzaam bodembeheer  zijn nog in de oriëntatiefase. Het proces van collectievenvorming  
in Friesland vraagt veel inzet en tijd. Met het oog op effectieve organisatie en voldoende 
schaalomvang  wordt bekeken of  ELAN als zelfstandig streekcollectief aan de slag kan of 
met andere collectieven gaat samenwerken. 
 
5. Notulen jaarvergadering van 20 maart 2013 
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 
 
6. Jaarverslag 2013 
Het jaarverslag wordt onveranderd vastgesteld. 
 
 
 
 
 



7. Financiën 
De penningmeester geeft een toelichting op de jaarcijfers van beide verenigingen: 
a. Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf: 
De financiën van ANW bestaat uit: 
- Ecologisch berm- en slootbeheer: Alle uitgaven en inkomsten voor 2013 zijn verrekend en 
2013 kan met een positief saldo worden afgesloten. Het contract met de gemeente loopt 
door tot en met 2016. 
- Bermbeheer Groote Veenpolder: De uitgaven en inkomsten voor 2013 zijn gelijk.  
- Weidevogelbeheer: Het beheerjaar 2013 is financieel nog niet afgesloten; de nabetaling 
van organisatiekosten vindt in de loop van 2014 plaats. Er wordt een positief resultaat 
verwacht. 
Het eigen vermogen van de vereniging is iets toegenomen. 
b. Ganzenvereniging Weststellingwerf: 
Het beheerjaar 2013 is financieel nog niet afgerond, de nabetaling van organisatiekosten 
2012 en 2013 moet nog ontvangen worden. Omdat de leden de beheervergoeding voor het 
seizoen 2012/2013 nog niet ontvangen hadden, hoefde er geen afdracht te worden betaald. 
Het eigen vermogen van de vereniging is toegenomen. In de loop van 2014 komt meer 
duidelijkheid over de toekomst van de foerageergebieden en of de Ganzenvereniging hier 
nog een rol in kan blijven spelen. 
 
8a. Verslag kascommissie 
De kascommissie wordt gevormd door Arjan Schoonhoven en Tjeerd Dijkstra.  
Ze stellen voor om binnen het bestuur te bespreken hoe om te gaan met de btw van de 
werkzaamheden voor het berm- en slootbeheer van de gemeente en het Wetterskip. De 
vergadering stemt hier mee in.  
Ze hebben de financiële administratie gecontroleerd en in orde bevonden. Ze adviseren de 
vergadering decharge te verlenen. De vergadering neemt dit over. 
 
8b. Benoeming nieuw lid kascommissie en reserve 
Arjan Schoonhoven treedt af en wordt bedankt voor zijn inzet, Tjeerd Dijkstra blijft nog een 
jaar in functie. Jan Kraak wordt benoemd als nieuw kascommissielid en reserve wordt Eddy 
Reuvekamp. 
 
9. Bestuursverkiezing 
Alfred van den Akker is statutair aftredend en herkiesbaar. Hij wordt met algemene 
instemming herkozen voor de komende 4 jaar.  
 
10. Rondvraag 
- Geïnformeerd wordt naar de stand van zaken van de pilot in de Westhoek?  
ANW ziet kansen en mogelijkheden voor het uitvoeren van het onderhoud van 
hoofdwatergangen, bermen en sloten voor het Wetterskip en de gemeente. 
Binnenkort volgt een voorlichtingsbijeenkomst voor de streek over doelstelling en werkwijze. 
- Waar blijft het maaisel van de bermen van de A32? Door de provincie wordt dit afgevoerd 
naar een composteringsbedrijf. 
- Waarom begon het sloten bij de ecologisch beheerde bermen later dan voorgaande jaren? 
Door een samenloop van omstandigheden is het sloten het afgelopen najaar later van start 
gegaan. Dit was het eerste jaar dat De Samenwerking niet alle slootonderhoud voor de 
gemeente heeft uitgevoerd en dit is tot het laatste moment uitgesteld in verband met andere 
werkzaamheden die prioriteiten hadden.  
 
11. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aandacht en inbreng en wenst hen wel thuis. 


