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Jaarverslag 2020 
Coöperatief Agrarisch Natuur Collectief Veluwe U.A. 
 

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de in 2020 uitgevoerde activiteiten. Om deze in perspectief te 
plaatsen zijn ook de resultaten uit voorgaande jaren opgenomen en wordt soms vooruit geblikt naar 
de nieuwe GLB periode. 

 
 

 
Verbetering van het leefgebied van de weidevogels, specifiek de grutto, is een belangrijk speerpunt 
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kamsalamander 
 
 
 
 
 
 
 

Met ingang van 1 januari 2016 is de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer 
belangrijk gewijzigd en vernieuwd. Niet het rijk en de provincie, maar de streek zelf is vanaf die 
datum verantwoordelijk voor de uitvoering. Door de agrarische natuurverenigingen op de Veluwe 
en LTO Noord is het Coöperatief Agrarisch Natuur Collectief Veluwe (verder te noemen Collectief 
Veluwe) opgericht. Deze oprichters ook allen vertegenwoordigd zijn in het bestuur: 
 

- Agrarische Natuur-en landschapsvereniging Veluwe IJsselzoom te Vaassen (VIJZ) 
- Natuur- en milieucoöperatie Randmeerkust te Oosterwolde (RMC) 
- Stichting Biotoopverbetering Agrarisch Overleg te Nijkerk (BAO) 
- Agrarische Natuurvereniging Vallei Horstee te Leusden 
- Agrarische Natuurvereniging Het Binnenveld te Bennekom 
- LTO Noord te Zwolle 

 
 
Adres :   Coöperatief Agrarisch Natuur Collectief Veluwe U.A. 

Postweg 2 
3831 SE  Leusden 

Telefoon:  06-53701000 
Email  :    info@collectiefveluwe.nl 
Website:   www.collectiefveluwe.nl 
KVK        :  62416111 
IBAN :  NL27 RABO 0301 9987 87 
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1. Werkgebied 
Het werkgebied van het Collectief beslaat globaal genomen de gehele Veluwe, met uitzondering van 
het Veluwe Massief. In 2020 zijn er geen wijzigingen geweest in de begrenzing van het werkgebied. 
De blauwe lijnen op onderstaande kaart geven de grenzen van collectief Veluwe aan. Centraal is het 
Kroondomein herkenbaar.  
 
De donkere vlekken geven globaal aan waar contracten zijn afgesloten. Het collectief werkt nauw 
samen met de vijf ANV’s in het werkgebied. De verantwoordelijkheid voor alle overeenkomsten ligt 
daarbij wel volledig bij het collectief zelf. 
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2. Organisatie 
Collectief Veluwe is de uitvoeringsorganisatie voor 
agrarisch natuur- en landschapsbeheer in opdracht van de 
provincie Gelderland en het Waterschap Vallei en Veluwe. 
Gezamenlijk is een strategie ontwikkeld om natuur, water, 
landschap en biodiversiteit te beheren en versterken.  
 
 
 
 
2.1. Doelstelling/activiteiten 

Binnen haar werkgebied werkt het collectief aan de volgende doelen: 
- het op duurzame wijze (doen) beheren van agrarische natuur en landschappen; 
- het (doen)aanvragen van subsidiegelden ten behoeve van het agrarisch natuur- en 

landschapsbeheer en het (doen) beheren en aanwenden van deze gelden; 
- het (doen) opstellen van (beheer)plannen voor het natuur- en landschapsbeheer; 
- het voeren van overleg en het samenwerken met andere belanghebbenden en organisaties 

voor natuur-en landschapsbeheer; 
- alle (overige) diensten en activiteiten in verband met agrarische natuur- en landschappen en 

gebiedsontwikkeling, en al hetgeen daartoe behoort of daaraan bevorderlijk kan zijn in de 
ruimste zin van het woord. 

In de eerste twee jaren van het bestaan (2016 en 2017) lag het accent duidelijk op de eerste drie 
doelen. Het collectief was vooral uitvoeringsorganisatie voor de ANLb regeling en heeft zich erop 
gericht om deze regeling zo goed en efficiënt mogelijk uit te voeren.  
 
Vanaf 2018 is er een duidelijke verbreding te zien en hebben ook de laatste twee doelstellingen meer 
aandacht gekregen. Er zijn activiteiten ontwikkeld gericht op samenwerking met andere collectieven, 
met ecologische deskundigen en met kennisinstellingen. Dit heeft ook geleid tot een aantal projecten 
waarin het collectief deelneemt. 
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2.2. Samenstelling bestuur 

 
 
Het Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) is in 2020 niet gewijzigd. In het 
algemeen bestuur zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd. Daarbij is een andere procedure gevolgd 
dan in het verleden. De nieuwe procedure is door de algemene ledenvergadering goedgekeurd en in 
de statuten opgenomen.  
 
Het bestuur van Collectief Veluwe is bij de oprichting van de coöperatie in 2015 benoemd voor een 
periode van 4 jaar. In de algemene ledenvergadering van 2019 heeft een wijziging en herbenoeming 
plaats gevonden. Daarbij zijn met het oog op een voorgenomen statenwijziging, drie bestuursleden 
benoemd voor een periode van één jaar i.p.v. de gebruikelijke 4 jaar. Deze drie bestuursleden, Van 
Wijhe, Gerssen en Wijers, zijn in 2020 afgetreden. 
 
Voor de vervulling van de vacatures is een “open” sollicitatieprocedure gevolgd, onder andere via 
een mededeling aan de leden, plaatsing van een advertentie op de website en in de Gelderlander en 
de Stentor. Elf personen hebben op de advertentie gereageerd. Een gevormde selectiecommissie, 
bestaande uit de leden van het Dagelijks Bestuur en één lid uit het Algemeen Bestuur, heeft met alle 
sollicitanten gesproken.  
 
Op basis van het advies van de commissie zijn drie nieuwe bestuursleden voorgedragen en benoemd 
in de algemene ledenvergadering: 
 
• de heer E. Luchtenbelt, Wapenveld; 
• de heer P.J. Brouwer, Tonden (gem. Brummen); 
• mw. S. Wiersma, Velp. 
 
Deze drie nieuwe bestuursleden zijn aftredend in 2024, de andere bestuursleden zijn aftredend in 
2023. 
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De samenstelling van het Algemeen Bestuur (AB) van het Collectief en de portefeuilleverdeling per 
december 2020 ziet er als volgt uit: 
 
Bestuurslid Op voordracht Functie Portefeuille 
Jan Willem Lagerweij ANV Veluwe 

IJsselzoom 
voorzitter algemeen bestuurlijk 

aanspreekpunt 
Gert Aalten ANV Stichting BAO secretaris communicatie en 

personeel 
Wilbrand van Zeeburg ANV Randmeerkust penningmeester financiële zaken 
Lodewijk Pool ANV Het Binnenveld bestuurslid kwaliteit 
Henk Davelaar ANV Vallei Horstee bestuurslid klachten 
Diana Versteeg LTO-Noord regio Oost bestuurslid interne audit 
Saskia Wiersma - bestuurslid kwaliteit, 

beheerplanproces 
Evert Jan Luchtenbelt - bestuurslid interne audit, schouw 
Pieter Brouwer - bestuurslid beheerplanproces 
 
Het Dagelijks Bestuur (DB) wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester en is het 
eerste aanspreekpunt voor de werkorganisatie en voor externe contacten. In de portefeuilleverdeling 
zijn in 2020 geen wijzigingen doorgevoerd.  
 
In 2019 werden er 4 AB-vergaderingen gehouden. Van deze vergadering heeft alleen de eerste in 
januari fysiek plaats gevonden. Door corona is er in mei 2020 een vergadering uitgevallen en zijn de 
andere vergaderingen digitaal gehouden.  
Het DB kwam daarnaast nog zesmaal bijeen. 
 
De in mei 2020 geplande Algemene Ledenvergadering is door corona geannuleerd. Daarna is een 
nieuwe datum gepland in oktober, maar ook deze vergadering is niet door gegaan door de tweede 
golf van corona. Uiteindelijk is er op 8 december 2020 een digitale ALV gehouden. Het gevoerde 
beleid, de jaarrekening en het jaarverslag werden op die avond door de leden goedgekeurd. Ook de 
voorgestelde statutenwijziging werd goedgekeurd. De drie nieuwe bestuursleden hebben zich 
voorgesteld en zijn zonder het stellen van tegenkandidaten benoemd. Verder werd er een toelichting 
gegeven over de laatste ontwikkeling rond het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.  
 
2.3. Werkorganisatie 

Een belangrijk deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd door de veldcoördinatoren. Met ingang 
van 2018 werken de coördinatoren als ZZP’er via een dienstverleningsovereenkomst rechtstreeks 
voor het collectief. Zij onderhouden de contacten met de deelnemers, overleggen over het afsluiten 
van de contracten, verrichten administratieve werkzaamheden. 
 
Er zijn twee medewerkers in loondienst. Beiden werken in een gecombineerde functie van 
projectleider en veldcoördinator.  
 
De aansturing van de werkorganisatie wordt verzorgd door de regio-coördinator, Hans Veurink. De 
financiële organisatie wordt verzorgd door Dennis Westerhof en Angelique van Beek doet vanuit het 
kantoor van BAO in Nijkerk de contractadministratie van de ANLb deelnemers. 
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Medewerkers collectief: 

 
 
Er is een heldere scheiding tussen uitvoering en bestuurlijke verantwoordelijkheden. 
 
Voor het weidevogelbeheer wordt het collectief sinds de start in 2016 ondersteund door de Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland.  
 
Sinds 2018 is Bureau Viridis de vaste partner voor ecologische advisering voor onder meer het 
verrichten van veldinventarisaties voor de graslandpercelen en het opstellen van de ecologische 
onderbouwing als verplicht onderdeel van de gebiedsaanvraag aan de provincie. 
  

Sarah Mampuys 
Projectmedewerker / 

veldcoördinator Vallei Horstee 
sarahmampuys@collectiefveluwe.nl 

06-40225099 
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3. Leden 
Het lidmaatschap van het Collectief is gekoppeld aan het meedoen met het agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer. Wie met de coöperatie een overeenkomst aangaat is automatisch lid. Andere 
vormen van lidmaatschap kent de coöperatie niet. Op 31 december 2020 telde het Collectief 637 
leden. Aan het lidmaatschap is geen contributie verbonden. Het aantal leden heeft zich als volgt 
ontwikkeld: 
 

2016 328 
2017 420 
2018 498 
2019 563 
2020 637 

 
 
 
 
 
 
3.1. Boeren en Burgers 

De grote meerderheid van de leden heeft een agrarisch bedrijf. Het ANLb is immers gericht op 
agrarisch gebied. Natuurgronden, bebouwde omgeving en erven horen er niet bij. We zien wel dat 
ook een groeiende groep burgers een overeenkomst heeft bij ons collectief. Deze mensen hebben als 
privépersoon een overeenkomst (boeren hebben dit als bedrijf op basis van hun inschrijving bij de 
Kamer van Koophandel). De burgerleden zijn soms eigenaar van een landgoed of een voormalig 
agrarisch bedrijf. We zien ook steeds meer “buitenlui” die een kleine oppervlakte landbouwgrond 
hebben, waarop regelmatig ook een ANLb overeenkomst rust.  
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3.2. Omvang per deelnemer 

De gemiddelde omvang van een overeenkomst is in vijf jaar tijd gestegen. Vooral bij agrarische 
bedrijven is dit te zien. De financiële omvang van een ANLb contract bij deze groep is gestegen van 
ca. € 5500,= naar bijna € 8000,= per jaar. We zien dit als een goede ontwikkeling. Het betekent dat 
boeren enerzijds meer aan agrarisch natuurbeheer gaan doen (meer oppervlakte). Anderzijds neemt 
ook de kwaliteit van het beheer toe (meer ‘zwaardere’ pakketten de per hectare een hogere 
vergoeding kennen).  
 
In de toekomst zou het goed kunnen dat de 
gemiddelde omvang van de overeenkomsten per 
agrarisch bedrijf weer afneemt. Er is een stimulans 
voor natuurinclusief boeren en de markt gaat steeds 
meer belang toekennen aan biodiversiteit (bijv. 
programma voor Biodiversiteit Melkveehouderij). 
Hierdoor gaan steeds meer boeren die nu nog niet 
meedoen aan ANLb, er wel mee starten. Het 
betekent dat we steeds meer boeren als deelnemer 
kunnen noteren, waarbij de gemiddelde omvang per 
boeren wel wat zal afnemen.  
Het is een goede ontwikkeling dat steeds meer boeren mee gaan doen. Het streven is dat uiteindelijk 
alle boeren meedoen aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Uiteraard wel op een manier die 
goed in de bedrijfsvoering inpasbaar is. 
 

 
 
De gemiddelde contractomvang van burgerleden is veel minder gegroeid en is nu ruim € 2700,= 
Het is een zeer gemengde groep. Er zijn mensen die echte parels van natuur beheren in agrarisch 
gebied en daar zeer gemotiveerd voor zijn. Soms komt het voor dat een oorspronkelijk agrarisch 
perceel wordt omgevormd tot erf of privétuin of park. Het is dan soms moeilijk om de grens te 
bepalen wat nog agrarisch gebied is en dus via ANLb beheerd kan worden.   
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4. Kwaliteit en kennis 
Collectief Veluwe is gecertificeerd voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en werkt daartoe 
met een kwaliteitshandboek waarin de werkwijze en procedures staan beschreven. Het 
kwaliteitshandboek staat integraal op de website van het Collectief. 
 
In 2020 heeft de Stichting Certificering SNL 
een externe audit uitgevoerd. Het was de 
derde keer, na eerdere autdits in 2016 en 
2018.  
Er werden geen tekortkomingen 
geconstateerd en ook geen aanbevelingen 
gegeven tot verbetering. 
 
De Stichting Certificering SNL heeft 
geconcludeerd dat het Collectief voldoet 
aan de voorwaarden van het certificaat en 
dat het kwaliteitshandboek actueel is. Het 
certificaat is daarop verlengd tot 
31 december 2023. 
 
 
4.1. Interne audit 

Collectief Veluwe heeft kwaliteit hoog in 
het vaandel staan en voert volgens het 
kwaliteitshandboek ook interne audits uit 
om de kwaliteit en het proces te bewaken.  
 
Doelen van de interne audit zijn: 

• Garanderen kwaliteitsborging en 
behouden certificaat; 

• Processen verbeteren en 
aanscherpen;  

• Het bevorderen van de efficiëntie van de organisatie. 
 
Er wordt jaarlijks een interne audit uitgevoerd. De portefeuillehouder Kwaliteit van het bestuur is 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van de interne audit en geeft opdracht tot het jaarlijks uitvoeren 
door twee auditors. Auditors zijn twee bestuursleden van Collectief Veluwe.  
 
4.2. Kennisontwikkeling 

Het steeds ontwikkelen van kennis en vaardigheden is belangrijk, zowel binnen de organisatie als bij 
de deelnemers. Het collectief biedt aan de medewerkers cursussen aan op het gebied van ICT, 
ecologie, projectmatig werken, etc.  
Voor de deelnemers worden steeds meer bijeenkomsten en trainingen georganiseerd. In 2019 is een 
POP3 project ontwikkeld en goedgekeurd voor een uitgebreid kennisprogramma; “Natuurinclusief 
Boeren rond de Veluwe”. In het hoofdstuk Projecten wordt hier meer over vermeld.  
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5. Beheer 2020 
Het beheer dat in 2020 is uitgevoerd, is gebaseerd op de beschikking die Collectief Veluwe in 
november 2019 van de provincie Gelderland heeft ontvangen. In deze beschikking zijn per leefgebied 
de minimale en maximale hectares en hoogte van de subsidie vastgelegd. Het leefgebied ‘open 
grasland’ is vooral gericht op weidevogels. De droge en natte dooradering kennen een groot aantal 
doelsoorten van het kleinschalige cultuurlandschap. Bij leefgebied Water staat de kwaliteit van het 
grond- en oppervlaktewater centraal.  
 

 
 
In de onderstaande tabel staan het minimale en maximale aantal hectares waarvoor het Collectief in 
2020 een beschikking heeft ontvangen. De minimale verplichting die altijd gehaald moet worden is 
85% van het maximale aantal hectares. Het collectief heeft in 2020 voor alle leefgebieden de 
maximale omvang gerealiseerd en heeft daarvoor in februari 2021 het volledige bedrag van RVO 
ontvangen. 
 
Leefgebied MIN ha MAX ha Per ha Budget 
A11: Open grasland 2.329,94 2.679,43 € 739,65 € 1.981.840 
A13: Droge dooradering 571,53 657,25 € 2.028,43 € 1.333.186 
A14: Natte dooradering 509,82 586,29 € 1.223,08 € 717.080 
W01: Categorie water 225,22 259,00 € 1.716,98 € 444.698 
Totaal 

   
€ 4.476.803 
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Open grasland 
Collectief Veluwe zet zich in voor de leefgebieden van weidevogels in de Arkemheense polder bij 
Nijkerk, in het gebied Randmeerkust en in de IJsseluiterwaarden. Hierbij wordt gestreefd naar een 
mozaïek van verschillende pakketten, zo goed mogelijk gevarieerd in de gebieden.  
 

 
 
Binnen het kader van de ANLb beschikking zijn beheerafspraken gemaakt, gebruik makend van 
beheerpakketten die zo goed mogelijk op de doelstelling aansluiten. Naast het realiseren van een 
goed mozaïek wordt ook gestreefd naar een verhoging van het aandeel ‘zwaar beheer’ in de 
kerngebieden: 
 

 Meer plas-dras situaties. Deze blijken als een magneet te werken voor weidevogels in het 
voorjaar en het zijn later in het seizoen waardevolle foerageergebieden voor de kuikens. Via 
de POP3 regeling voor weide- en akkervogels heeft het collectief in 2019 en 2020 in totaal 
ongeveer 50 nieuwe plas-drassen aangelegd. 

 Meer extensief beweid grasland. Uit monitoring blijkt dan extensief beweide percelen meer 
variatie hebben en meer broedparen van weidevogels. Het probleem is dat de ANLb 
vergoeding vaak niet toereikend is voor de agrariër om deze beweiding in het bedrijf te 
kunnen inpassen.  

 Meer kruidenrijk grasland en ook verbetering van de kwaliteit van kruidenrijk grasland.  
 Meer grasland met rustperiode en daarbij ook meer variatie in maaidatum.  
 Minder legselbeheer in de kerngebieden door verschuiving naar bovengenoemde pakketten. 

Hierbij moet opgemerkt worden dat 
het collectief juist wel extra 
legselbeheer heeft afgesloten in 
aangrenzende gebieden. Dit is 
vooral gedaan in het kader van het 
actieplan voor weidevogels 
Gelderland en ook gericht ook kievit 
(vaak ook legselbeheer via 
rustperiode of nestbescherming op 
bouwland).  
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Naast bovengenoemde pakketten wordt jaarlijks ook geld uitgetrokken voor het uitrijden van ruige 
mest.  
 
Onderstaande grafiek geeft een beeld van het budget dat jaarlijks besteed is aan de verschillende 
vormen van beheer in de weidevogelgebieden.  
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5.1. Dooradering 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle beheerpakketten die het collectief heeft ingezet 
binnen de droge en natte dooradering. 
 

 
 
Onder “landschap” worden alle houtige pakketten samengenomen. Dit zijn houtwallen, bosjes, 
elzensingels, boomgaarden, knotbomen, etc.  
De Water-pakketten in de dooradering bestaan vooral uit poelen en natuurvriendelijke oevers. Deze 
zijn voor vaak ook ondergebracht in de categorie water. Het gaat om een relatief geringe oppervlakte 
en budget, maar water is wel erg belangrijk in het leefgebied.  
 
Het grootste deel van het beheer in de droge- en natte dooradering is graslandbeheer. Dit is vooral 
botanisch hooiland. Collectief Veluwe wil in de komende jaren extra inzetten op een 
kwaliteitsverbetering van botanische hooilanden. Hiervoor zijn kansen via gevarieerd maaibeheer 
(sinusbeheer), aanpassing van de ontwatering (dammetjes of stuwtjes plaatsen, poel of 
natuurvriendelijke oever aanleggen) of door stukje struweel aan te planten.  
 

De cluster akkers bestaat uit 
akkerranden, kruidenrijke akkers en 
wintervoedselakkers. De laatste groep 
is geleidelijk uitgebreid. Kleine 
voedselakkertjes blijken waardevol te 
zijn in halfopen landschappen.  
 
Het collectief zou het aandeel 
akkerranden graag verder uitbreiden 
omdat die waardevolle 
foerageergebieden en verbindingen 
zijn binnen de dooradering. Helaas 
wordt dit nogal eens door regelgeving 
beperkt.  
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5.2. Categorie Water 

In 2016 is het Collectief gestart met het afsluiten van pakketten voor de waterdoelen. In de eerste 
jaren heeft dat op een laag pitje gestand. Vanaf 2019 is een flinke toename te zien. Dat heeft te 
maken met extra aandacht voor waterkwaliteit, extra budget en verruiming van de gebieden.  
 

 
 
Voor de waterkwaliteit wordt 
gewerkt met bufferstroken langs 
watergangen. Hiervoor wordt op 
grasland de botanische weiderand 
of de botanische hooilandrand 
gebruikt. Deze randen worden niet 
bemest en bespoten en het maaisel 
wordt afgevoerd. Zo is er minder 
emissie van nutriënten en 
bestrijdingsmiddelen wat goed is 
voor de waterkwaliteit.  
 
Op dezelfde manier wordt het 
pakket kruidenrijke akkerrand 
gebruikt op bouwland dat langs 
watervoerende sloten ligt.  
 
 
De graslandranden en de akkerranden zijn beide 
meestal 6 meter breed. Vaak worden deze randen 
gecombineerd met het pakket ecologisch 
slootschonen. 
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5.3. Gemeenten 

Het Collectief heeft ANLb overeenkomsten afgesloten in 21 gemeenten. Hoewel gemeenten geen 
directe partij zijn binnen het ANLb (de opdrachtgevers daarvoor zijn immers de Provincie Gelderland 
en het Waterschap Vallei en Veluwe, vindt er wel steeds meer overleg en afstemming plaats op 
verschillend vlak: 

 Bij beheerovereenkomsten en het opstellen van bedrijfsnatuurplannen wordt rekening 
gehouden met gemeentelijk beleid zoals landschapsontwikkelingsplannen (LOP’s).  

 Bij investeringen in landschap zoals de aanleg van poelen, natuurvriendelijke oevers en 
houtige elementen is er vaak afstemming met de gemeente en is vaak ook een 
omgevingsvergunning nodig. 

 In het kader van de Regionale Energie Strategieën (RES) wordt gezocht naar locaties voor 
wind- en zonne-energie. Daarbij is er een duidelijke relatie met agrarisch natuurbeheer, 
zeker als om weidevogelgebieden gaat.  

 Gemeenten werken vaak aan versterking van landschap (aanleg of herstel), meestal samen 
met Landschapsbeheer Gelderland. Dit heeft duidelijk raakvlakken met de werkzaamheden 
van het collectief. 

 Bij de transitie naar een meer natuurinclusieve landbouw spelen ook diverse gemeenten een 
actieve en stimulerende rol.  

 
Naar verwachting zullen deze contacten verder geïntensiveerd worden. Onderstaande grafiek geeft 
een beeld van het ANLb budget per gemeenten in het werkgebied van Collectief Veluwe. 
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6. Uitvoeringskosten 
In de jaren 2016 t/m 2019 is de organisatie gegroeid in omzet en professionaliteit. In de onzekere 
beginjaren heeft het collectief ernaar gestreefd om financiële risico’s te mijden en de 
organisatiekosten laag te houden. 
 
6.1. Organisatiekosten 

Alle overheadkosten zoals personeel, kantoor, financiële administratie, automatisering, etc. vormen 
de organisatiekosten. In 2016 is ervoor gekozen om voor de organisatiekosten te werken met een 
norm van 16,7 procent van het totale ANLb budget. Dit budget is gestegen van € 1,67 mln. in 2016 
naar € 4,47 mln. in 2020. De organisatiekosten zijn uiteraard ook gestegen, maar wel onder de norm 
van 16,7 procent gebleven (zie grafiek). In 2020 waren de organisatiekosten begroot op € 741.000,=. 
De werkelijke kosten bedroegen € 529.000,= zodat er een bedrag van ongeveer € 212.000,= aan de 
reserve is toegevoegd. 
 

 
 
In 2016 waren de organisatiekosten nog relatief hoog door de aanloop van het nieuwe stelsel. In dat 
jaar is er aanvullende ondersteuning geweest van de provincie Gelderland en de projectorganisatie 
SCAN. Door deze extra middelen is de begroting niet overschreden. In de volgende jaren zijn de 
overheadkosten lager geweest dan begroot, zodat er geld is gereserveerd. Dit noemen we de 
organisatiereserve.  
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6.2. Organisatiereserve 

Het bedrag dat voor organisatiekosten wordt begroot stijgt jaarlijks doordat een vast percentage 
wordt genomen van het ANLb budget dat flink is gestegen. Door de grotere omvang van de 
activiteiten en professionalisering van de organisatie zijn ook de organisatiekosten gestegen. Deze 
zijn onder de norm van 16,7 procent gebleven, waardoor er jaarlijks een bedrag is toegevoegd aan de 
organisatiereserve. Onderstaande grafiek geeft hiervan een beeld.  
 

 
 
6.3. Beheerkosten t.o.v. begroting 

Ieder jaar medio juli wordt een gebiedsaanvraag bij de provincie ingediend gebaseerd op het naar 
verwachting af te sluiten beheer in het daaropvolgende jaar. Hierop is de financiële begroting van de 
beheerkosten gebaseerd. Anderhalf jaar later worden de werkelijke kosten bepaald aan de hand van 
het uitgevoerde beheer. 
 
Er kan een verschil bestaan tussen de begrote en gerealiseerde beheerkosten door verschillende 
oorzaken: 

 De gebiedsaanvraag is gebaseerd op de voorintekening. Als een half jaar later de 
overeenkomsten worden afgesloten, zijn er altijd verschillen t.o.v. de voorintekening door 
veranderende bedrijfssituaties, ecologische wensen, etc.  

 De gebiedsaanvraag is gebaseerd op een gemiddeld bedrag per hectare (per leefgebied). Als 
de afgesloten overeenkomsten gemiddeld ‘duurder’ of ‘goedkoper’ zijn, dan ontstaat er een 
verschil.  

 Het collectief reserveert jaarlijks een bedrag voor last-minute beheer. Pas gedurende het 
seizoen blijkt wat de werkelijke kosten hiervoor zijn. 

 Het collectief reserveert jaarlijks een bedrag voor het toepassen van ruige mest. Pas 
gedurende het seizoen blijkt wat de werkelijke kosten hiervoor zijn. 

 Als het aantal gecontracteerde hectares daalt tot onder de “MAX” van de beschikking, dan 
zal ook de uitbetaling die het collectief van RVO ontvangt, dalen. 
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De beheerkosten zijn de eerste vier ANLb-jaren steeds binnen de begroting gebleven, met een marge 
van 1,5 tot 4,6 procent. Er is dus steeds een bedrag aan beheervergoedingen gereserveerd. 
Onderstaande grafiek geeft dit aan (geel is de marge die gereserveerd kon worden). Omdat het 
collectief niet als doel heeft om gelden te reserveren, maar juist maximaal beheer wil realiseren, is in 
2020 besloten om extra beheercontracten af te sluiten. Daardoor is er in 2020 meer aan de leden 
uitbetaald dan het bedrag dat van RVO is ontvangen. Vanuit de reserve kon dit worden gedekt.  
 

 
 
6.4. Beheerreserve 

Het overige geld dat overblijft door de marge op de beheerkosten heeft het collectief gebruikt voor 
kwaliteitsverbeteringen van het agrarische leefgebied, zoals het inzaaien van kruidenrijk grasland, 
het graven van natuurvriendelijke oevers, het aanplanten van struweel, etc.  
Budget dat daarna nog over blijft wordt gereserveerd, dit is de beheerreserve.  
 
 
 
  



 - 20 - 

 

6.5. Continuïteitsreserve 

In de jaren vanaf 2016 is de organisatie van Collectief Veluwe gegroeid in omzet en professionaliteit. 
In de onzekere beginjaren heeft het collectief er naar gestreefd om financiële risico’s te mijden en de 
organisatiekosten laag te houden. Inmiddels is er een financiële reserve opgebouwd. In 2020 zijn er 
besluiten genomen over de besteding van de financiële reserve en over de gewenste omvang van 
reserves in de toekomst, rekening houden met omvang van de organisatie en mogelijke financiële 
risico’s. 
 
Het bestuur heeft aan de accountant gevraagd om in overleg met de organisatie een advies op te 
stellen m.b.t. een financiële reserve. Hieruit bleek dat door de groei van de organisatie en mogelijke 
risico’s een reserve gewenst is in de vorm van een continuïteitsreserve. Omdat de 
continuïteitsreserve structureel wordt gereserveerd, zal er wel fiscaal afgerekend moeten worden.  
 
In zijn er – bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 – een aantal besluiten genomen over de 
reservevorming. Deze zijn in de ALV toegelicht en kunnen op draagvlak van de leden rekenen. De 
gekozen lijn is als volgt: 
 

1. In de resterende jaren van deze ANLb periode wordt een continuïteitsreserve gevormd met 
een omvang van 10% van het ANLb-budget. De continuïteitsreserve wordt gevormd vanuit 
het resultaat, waarbij dus fiscaal is afgerekend. 

2. Boven het bedrag van de continuïteitsreserve zal geen extra organisatiereserve meer 
gevormd worden. Als het collectief met lagere overheadkosten kan werken, dan worden de 
organisatiekosten lager begroot en worden de vrijkomende gelden aan het beheerbudget 
toegevoegd. De organisatiereserve gaat feitelijk dus op in de beheerreserve. 

3. De beheerreserve wordt gevormd door middelen die vrijkomen uit beheer. Deze reserve kan 
volledig worden geïnvesteerd in beheer of kwaliteitsverbetering. De beheerreserve is 
wenselijk voor flexibiliteit in beheer. Het geld wordt niet structureel vastgelegd maar op de 
korte termijn geïnvesteerd in extra beheer of kwaliteit. 

4. Over beheerjaar 2019 en 2020 wordt een bedrag van € 200.000,= per jaar als resultaat 
geboekt. Over dit bedrag wordt vennootschapsbelasting betaald, zodat er na belasting een 
bedrag van ongeveer € 162.000,= per jaar resteert als toevoeging aan de 
continuïteitsreserve. 

5. Gepland is om in boekjaar 2021 ook bedragen als resultaat te boeken, zodat in drie jaar tijd, 
per 31 december 2021, de continuïteitsreserve op de gewenste omvang komt van 10% van 
het jaarlijkse ANLb budget. 
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7. Projecten 
Naast het afsluiten van de contracten voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer en het 
ondersteunen van haar deelnemers, werkt het collectief ook als initiatiefnemer of partner in diverse 
projecten. Daarmee draagt het collectief bij aan duurzame ontwikkelingen in de landbouw; van 
verbetering van leefgebieden tot vernieuwingen gericht op een duurzame toekomst van landbouw, 
natuur- en landschap. 
 
7.1. GLB-pilotproject 

De huidige periode van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) loopt tot eind 2021. Daarna 
gaat een nieuwe periode in van zes jaar, waarin het accent naar verwachting meer zal komen te 
liggen op maatschappelijk ondernemerschap. Om in aanmerking te komen voor Europese steun zal 
minder sprake zijn van algemene toeslagen maar zal meer een koppeling worden gelegd met 
maatschappelijke prestaties op het gebied van natuur, milieu, water, klimaat, dierwelzijn, etc. 
 
Vooruitlopend op het nieuwe GLB zijn er vanaf 2019 diverse pilotprojecten gelanceerd om te 
experimenteren met nieuwe beheervormen. Collectief Veluwe nam deel in een plan waarin de 
kleinschalige zandlandschappen centraal staan. Op 22 juni werd deze GLB-pilot afgesloten met het 
aanbieden van de eindrapportagen en aanbevelingen aan het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselveiligheid.  
 
Collectief VALA uit de Achterhoek was trekker van dit project waarin vijf collectieven meededen. In 
de pilot werden bedrijven gestimuleerd om meer gewasdiversificatie toe te passen en een aandeel 
van de grond te benutten voor vergroening. Bedrijven gingen aan de slag met kringlooplandbouw, 
meer eiwit van eigen bedrijf en het verhogen van het gehalte aan organische stof in de bodem. Ook 
het stimuleren en belonen van kleinschalige percelen met landschappelijke inpassing kreeg aandacht. 
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7.2. Actieplan Natuurinclusieve Landbouw Gelderland  

Het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland is een vervolg op het Actieplan Natuurinclusieve 
landbouw Gelderland. Dit Actieplan is in 2019 met tien maatschappelijke organisaties, zowel 
landbouworganisaties als natuurorganisaties, aangeboden aan de provinciale politiek. Hierin hebben 
ze hun gezamenlijke ambities op het gebied van natuurinclusieve landbouw voor de provincie 
Gelderland gepresenteerd. 
 
Inmiddels zijn deze ambities 
onderschreven door meer dan 20 
partijen. Zij willen de komende jaren 
samen werken aan een vitaal Gelders 
platteland, biodiversiteitsherstel en 
kringlooplandbouw. Het doel is om met 
dit plan toekomstperspectief te bieden 
voor de landbouw en werken aan een 
circulaire landbouw waar bovendien 
ruimte is voor meer natuur en 
biodiversiteit. Uit het Actieplan zijn 22 
projecten voortgekomen, die de 20 
partners samen uitvoeren en die 
grotendeels gefinancierd worden door 
provincie Gelderland. 
 
De agrarische collectieven (naast 
Veluwe ook VALA en Rivierenland) 
hebben een belanrijke rol in het 
actieplan via het opstellen van 
natuurinclusieve bedrijfsplannen.  
 
Verder wordt er deelgenomen aan 
verschillende gebiedsgerichte projecten 
waar gewerkt wordt aan meet 
natuurinclusieve en kringlooplandbouw.  
 
 
Heeft collectief neem verder deel aan projecten binnen het actieplan die zich bezig houden met 
verdienmodellen, monitoring en beleid- en regelgeving.  
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7.3. Weidevogels 

In grote delen van Gelderland zijn weide- en akkervogels karakteristiek voor het agrarische open 
landschap. Agrariërs, agrarisch natuurverenigingen (ANV’s), natuurbeheerders en vrijwilligers zetten 
zich enthousiast in voor de bescherming, maar toch zijn de populaties weidevogels sterk afgenomen. 
Daarom heeft collectief Veluwe een plan opgesteld om de leefgebieden structureel te verbeteren. Zo 
wordt gewerkt aan: 
• Plas-draslocaties 
• Kwaliteit weidevogelgrasland 
• Openheid gebied 
• Rust in het gebied 
• Weidevogeldrones 
• Predatiebeheer 
• Biotoop Kerkuil 
 
Een belangrijk resultaat van het project is dat er al in 2019, verspreid over alle weidevogelgebieden, 
ongeveer 40 nieuwe plas-draslocaties aangelegd zijn. Deze werken als een magneet op weidevogels. 
Andere percelen worden kruidenrijker gemaakt en slootoevers worden verflauwd. Bomen, struweel 
en ruigte worden verwijderd en percelen worden uitgerasterd om de predatiedruk te verlagen. 
 
7.4. Kennisproject Natuurinclusief Boeren rond de Veluwe  

Natuurinclusief boeren is actueel en omvat zowel kringlooplandbouw als biodiversiteit. Om agrariërs 
de juiste handreikingen te bieden hiermee aan de slag gegaan, is Collectief Veluwe het kennisproject 
Natuurinclusief Boeren rond de Veluwe gestart. Dit project bestaat uit cursussen, excursies en korte 
trainingen om kennis op te doen over onder andere kruidenrijk grasland en akkerranden, over de 
nieuwste snufjes in het weidevogelbeheer en over kringlopen, bodem en water in de praktijk. Door 
corona heeft dit project in 2020 flinke vertragingen opgelopen, het was nauwelijks mogelijk om 
bijeenkomsten te organiseren.  
 

 
7.5. Partners 

Naast de opdrachtgevers provincie Gelderland en het Waterschap Vallei en Veluwe, beschikt 
collectief Veluwe over een breed netwerk van samenwerkingspartners. In elke regio zijn er 
vrijwilligers die weidevogels beschermen, uilenkasten ophangen of veldinventarisaties doen. De 
Wildbeheereenheden zijn belangrijk om het leefgebied van weidevogels te versterken en om de 
predatiedruk te verlagen door het bestrijden van vossen en kraaien.  
 
Bureau Viridis is als ecologisch bureau verbonden aan het collectief en is de vaste partner voor het 
opstellen van de beheerstrategie en het beoordelen van botanische graslanden, 
wintervoedselakkers, akkerranden de samenhang in het leefgebied.  
De Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft een vergelijkbare rol en is vooral gespecialiseerd in 
de organisatie, monitoring en kwaliteit van het weidevogelbeheer. 
Op het gebied van kringlooplandbouw en bodembeheer werkt collectief Veluwe samen met CLM, 
K&G Advies andere adviesbureaus. 


