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Verslag van de vertegenwoordigende 
vergadering 

23 april 2021  11.30 tot 13.30 

De Drieklank  Almere 

 

 

 

 

Aanwezig:  

Landelijk Bestuur:  Bart Heijne (voorzitter), Willem-Jan Hoeffnagel (penningmeester), Johannes 
Jonckers Nieboer, Martin Camphuisen, Marije Bakker, Erik Jongejan, Michiel Eebes (secretaris). 
Bureau KNNV: Ingeborg Schreuder, Yvonne Verschuren en Wanne Roetemeijer 

Afdelingen en werkgroepen: Amersfoort: Arie van den Bremer; Amsterdam: Guus Muller en Finette 
van der Heide; Arnhem: Karla Roosenboom en Karin Otterman; Den Haag: Anna Kreffer en Niek 
Joanknecht; Drechtsteden: Theo Muusse, Frans Beuvens en Hein Ruiter; Fryslân Siemen Rienstra en 
David Scarse; het Gooi: Feiko Prins; Haarlem: Dick Vonk; Hengelo-Oldenzaal: Wytze Boersma; 
Hollandse Delta: Theo Briggeman; Hoorn-West-Friesland: Anneloes ter Horst; Lelystad Wim Boersma; 
Kampeergroep: Ellie Fluitsma; Eindhoven en kascommissie: Harry Nouwen; Natuurlijk Delfland en 
Waterweg Noord: Geert van Peolgeest; Natuurlijk Rotterdam: Sharida Bhageloe en Karin Breeuwen; 
Noordwest Veluwe: Volkert Bakker; Stichting Fondsen: Mark Asselberg; Eindhoven: Marie-Cécile v.d. 
Wiel Dekkers;  2e handsbookshop: Angela Leusink en Jos Huijzer; Wageningen e.o: Ineke Ammerlaan; 
Woerden: Wiebe Kreton en Wijnand van den Hoef; Zeist: Nico Bolle; Zwolle: Betty van Leeuwen; 
Archiefcommissie: Annelies Römer;  

Afwezig met bericht:  

Alkmaar-Den Helder; Apeldoorn; Assen; Bevelanden; Bollenstreek; Deventer; Doetinchem; Epe-
Heerde; Groningen; Leiden; Nijmegen; Oost-Achterhoek; Roosendaal; Vriezenveen; Utrecht, Stichting 
Fondsen 

 

1. Opening: 
De voorzitter van het Landelijk bestuur Bart Heijne opent de vergadering en heet alle aanwezigen 
van harte welkom. Hij spreekt zijn vreugde uit voor het gegeven dat we weer een echte 
vergadering kunnen houden, waar we elkaar in levenden lijve kunnen zien en horen. Het is “een 
verademing” na die saaie coronatijd.  
De agenda wordt enigszins gewijzigd: Er wordt een agendapunt ingevoegd onder negen. De 
afdeling Amsterdam heeft aangegeven het woord te willen voren, door de voorzitter Guus Muller 
over een aanvraag voor een subsidie voor het publiceren van een jubileumboek in 2026, ter 
gelegenheid van het 125 jarig bestaan van deze afdeling. 
Ook wordt de volgorde van de agendapunten gewijzigd. Punt zeven en acht worden omgewisseld. 



Verslag Vertegenwoordigende Vergadering 23 april  2022 
 

2 
 

 
2. Verkiezing van de afgevaardigde van de algemene leden. 

Op voorstel van het Landelijk bestuur en met algemene instemming van de vergadering wordt 
Richard Bosker gekozen als vertegenwoordiger van de algemene leden. 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken. 
• Helaas heeft een aantal afdelingen zich voor deze bijeenkomst afgemeld (zie boven). De 

voorzitter spreekt zijn teleurstelling hierover uit, met daarbij begrip voor de redenen die 
er daarvoor zullen zijn. 

 
• Voor de gezamenlijk actie om de door de wet (WBTR) gevraagde statuten wijziging zijn 

op dit moment zes aanmeldingen binnen gekomen. Dat is te weinig om ermee verder te 
gaan, gezien de hoeveelheid werk die dit van het LB vraagt. Afdelingen die nog niet 
hebben gereageerd, maar wel willen meedoen met deze actie worden gevraag z.s.m. een 
bericht naar het Bureau KNNV hierover te sturen.  Om deze actie door te laten gaan is 
het gewenst dat er minimaal 25 afdelingen aan meedoen. Voor meer informatie, (niet 
voor aanmelding) kan er gebeld worden met de secretaris (06-40074011). 

 
• De afdeling Wageningen heeft een reactie gestuurd op het document Wildplukken zoals 

dit door het LB is ingebracht. Dit wordt bij agendapunt 10 besproken. 
 

4. Vaststellen notulen van de VV van 17 april 2021. 
Siemen Rienstra van de afdeling Fryslân merkt op dat er in de telling en weergave van de 
stemmingen enkele fouten zijn. De optelling van voor-, tegen-, en blanco-stemmen is niet 
hetzelfde als het aantal gewogen stemmen. 
De secretaris zegt toe dit in de notulen te corrigeren en de juiste weergave als bijlage aan deze 
notulen te toevoegen. 
  
Het verslag wordt daarna door de vertegenwoordigende vergadering aangenomen. 
 

5. Jaarverslag over de periode 1-01-2021 tot 31-12-2021.  
Anneloes ter Horst van de afdeling Hoorn/West-Friesland merkt op de het verslag van de AKC 
ontbreekt.  
Volkert Bakker, lid van het bestuur van de Algemene Kampcommissie, AKC geeft een kort 
mondeling verslag. De AKC heeft een jaar achter de rug waarin een aantal kampen moest worden 
geannuleerd wegens corona, en waar tegelijkertijd een aantal kampen wel doorgang konden 
vinden. Omdat er minder vervoer van tenten nodig was zijn er ook minder kosten gemaakt. 
Feiko Prins van de Algemene reiscommissie, ARC geeft aan dat de cursus insecten die in 
samenwerking met de afdeling Natuurlijk Delfland is georganiseerd zeer succesvol was. 
 
Bart Heijne voorzitter LB, vraagt of de nieuwe vorm van het jaarverslag, waarbij de input door de 
afdelingen zelf is geleverd heeft bijgedragen aan de leeswaardigheid. Dit wordt door de 
vergadering beaamd. Bart drukt daarna iedereen op het hart vooral ook de tips te lezen en ze in 
het bestuursoverleg te bespreken. 
Er zijn verder geen vragen of opmerking over het Jaarverslag. Dit wordt door de vergadering 
aangenomen, met dank aan en waardering voor de samenstellers. 
De PowerPoint presentatie, zoals tijdens de vergadering getoond wordt naar de 
afdelingsbesturen gestuurd. 
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6. Tweejarig voortschrijdend jaarplan KNNV 2022-2023. 
Er zijn geen opmerkingen of vragen over dit jaarplan. De voorzitter Bart Heijne geeft aan dat 
volgens de plancyclus het plan in de bijeenkomst van de Beleidsraad in november zal worden 
geëvalueerd. 
 

7. Samenstelling Landelijk Bestuur 
Er zijn drie aftredende bestuursleden, zij hebben zich allen herkiesbaar gesteld. Het zijn de leden 
Johannes Jonckers-Nieboer  lid 
De VV stemt met algemene stemmen in met de herbenoeming van dit bestuurslid. 
Martin Camphuijsen  lid 
De VV stemt met algemene stemmen in met de herbenoeming van dit bestuurslid. 
Willem-Jan Hoefnagel  penningmeester 
De VV stemt met algemene stemmen in met de herbenoeming van dit bestuurslid. 

 
Harry Nouwen van de afdeling Eindhoven vraagt of de nieuwe medewerkers van het Bureau 
KNNV aan de VV kunnen worden voorgesteld. 
Het zijn: 
Ingeborg Schreuder  Bureau Coördinator 
Yvonne Verschuren  Administratief medewerker 
Wanne Roetemeijer Medewerker PR, projecten en communicatie 
Bart Heijne voorzitter LB spreekt zijn waardering uit voor de manier waarop de nieuwe 
medewerkers zich inzetten om zich in hun nieuwe werkzaamheden in te werken en zich 
inmiddels als sterk onderdeel van de KNNV te profileren. 
De VV reageert met een inspirerend applaus. 
 
Bart Heijne, voorzitter LB vraagt hierna Betty van Leeuwen naar voren. Betty heeft zich 
gedurende vele jaren ingezet voor de KNNV. Zij was tweemaal lid van het LB en voorzitter van de 
ARC (Algemene Reis Commissie). 
Als lid van het LB heeft ze tijdelijk de functie van secretaris vervuld toen deze functie vacant was. 
Bart Heijne bewaart zelf goede herinneringen aan deze periode waarin Betty en hij de enige LB 
leden waren.  
Ook heeft Betty zich ingezet om de gewestelijke structuur van de KNNV te versterken, met als 
oogmerk beter en meer aan het KNNV-doel natuurbescherming te kunnen werken. 
Betty reist graag, heeft interesse in natuur en cultuur, dit kwam in haar periode als voorzitter van 
de ARC goed van pas. 
Deze lange loopbaan binnen de KNNV en de wijze waarop Betty hieraan vorm heeft gegeven is 
voor het LB meer dan voldoende aanleiding om Betty tot lid van verdienste te benoemen. 
Bart Heijne overhandigt Betty twee bijbehorende cadeaus, een bijenhotel met inscriptie en een 
boek over het voortbestaan van de grutto. 
Nadat Betty het LB bedankt voor deze benoeming beloont de VV haar met een langdurig applaus. 
 
Bart Heijne, voorzitter LB somt vervolgens personen, werkgroepen of commissies op die zich op 
een of andere concrete manier verdienstelijk maken voor de KNNV: 
De Algemene Reiscommissie, die jaarlijks kans zien mooie reizen te organiseren. 
De Algemene Kampeer Commissie, die steeds weer inspirerende kampeer weken met 
natuureducatie organiseren. 
De archiefcommissie, die uit nog maar een persoon bestaat (Annelies Römer) en die ervoor zorgt 
dat de historie van de KNNV vastgelegd wordt en bewaard blijft. 
Angela Leusink organiseert de 2e handboekshop, samen met Jos Huijzer en enkele andere 
vrijwilligers. Dankzij hun inzet en de internet versie van de bookshop die in 2021 goed van de 
grond is gekomen loopt de verkoop van 2e handsboeken zeer succesvol. 
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Dan zijn er groepen die de Bureaumedewerkers ondersteunen bij hun werk: De groep die zich 
bezig houdt met de website en daarin Wanne helpt, de groep die aan het ontstaan is om Yvonne 
en Ingeborg te ondersteunen bij de ledenadministratie. Alle genoemden en degenen die niet zijn 
genoemd en zich ook inzetten voor de KNNV worden door Bart nadrukkelijk en hartelijk bedankt 
namens de gehele KNNV. 
 
Bart Heijne, voorzitter van het LB vraagt Volkert Bakker naar voren te komen. Volkert is 
bestuurslid van de AKC en voorzitter van de afdeling Noordwest-Veluwe en actief in het gewest 
Gelderland. Hij heeft een geheel eigen stijl van werken, bescheiden, legt makkelijk contact en is 
vaak een motor van ontwikkelingen. Als Volkert zich ergens voor in gaat zetten dan gaat er iets 
echt gebeuren, zonder dat het meteen zichtbaar wordt dat hij de drijvende kracht is. 
Hij is een voorbeeld en inspiratie voor andere KNNV’ers. 
De wijze waarop Volkert te werk gaat en wat hij op die manier tot stand brengt is voor het LB 
aanleiding hem tot lid van verdienste te benoemen. 
Vooral bij de organisatie van de kampen komt de ware aard van de KNNV naar voren:  Verdiepen 
in de natuur; dat samen doen met anderen en opkomen voor de bescherming van de natuur. 
Bart Heijne overhandigt twee bijbehorende cadeaus, een bijenhotel met inscriptie en het boek 
“Natuur in Almere”, geschreven door o.a. Richard Bosker, KNNV lid die later in de vergadering 
zijn boek zal presenteren. 
Nadat Volkert het LB bedankt voor deze benoeming beloont de VV hem met een langdurig 
applaus. 
 
Na het uitspreken van de woorden van waardering en de twee benoemingen geeft Bart Heijne, 
voorzitter LB een korte overweging over het besturen van de KNNV. Hij vindt het van groot 
belang dat er een brede groep van leden is, zoals de eerder genoemden, die zich op een of 
andere manier inzet. Niet direct om als bestuurslid de vereniging te besturen, maar ook en vooral 
om concrete taken uit te voeren: personen waar het LB en de afdelingsbesturen een beroep kan 
doen voor kortdurende taken of projecten.  Door o.m. het benoemen en belonen van de eerder 
genoemde personen en geledingen hoopt het bestuur aandacht te vragen voor het belang van 
“werkende” leden binnen de KNNV. 
 

8. Financiën. 
a) Ten aanzien van de rekening en verantwoording zijn er geen vragen van de VV. De rekening 

en verantwoording 2021 wordt door de VV vastgesteld. 
b) Harry Nouwen van de afdeling Eindhoven rapporteert namens de kascommissie. Tijdens 

controle van de documenten en de kas zijn er geen onregelmatigheden aangetroffen. Hij 
stelt voor het LB decharge te verlenen. 

c) Het LB wordt daarop decharge verleend. 
d) De VV gaat akkoord met de door de penningmeester ingediende begroting. 
e) De afdracht 2023 wordt bepaald aan de hand van de eerder vastgestelde methodiek van 

indexering. De VV maakt geen bezwaar tegen de bepaling van de afdracht 2023 op deze 
wijze. 

f) De leden van de kascommissie worden op de door het LB voorgesteld wijze (agenda) 
gekozen. 

 
9. Subsidie aanvraag afdeling Amsterdam. 

Guus Muller van de afdeling Amsterdam geeft een toelichting op een subsidieaanvraag aan het 
LB van 15.000 euro voor het uitgeven van een jubileumboek ter gelegenheid van het 125 jarig 
bestaan van de afdeling Amsterdam, ten laste van de Ger van Zanen reserves. 
Hij legt uit hoe de genoemde reserve is ontstaan: uit een legaat van erelid van de afdeling 
Amsterdam en van de KNNV Ger van Zanen, waarbij indertijd niet duidelijk was of het legaat ten 
goede zou moeten komen van de afdeling Amsterdam of de gehele KNNV.  De beslissing om het 
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legaat aan de landelijke reserves toe te voegen is op voorstel van de betrokken Notaris genomen 
door het toenmalige LB. Over de wijze waarop er gebruik gemaakt zou worden is na overleg 
tussen de betrokken partijen het systeem en het bijbehorende reglement  “Ger van Zanen 
Vouchers” tot stand gekomen. 
De subsidie aanvraag van de afdeling Amsterdam kan op grond van het reglement niet worden 
verleend. De aanvraag werd door de Ger van Zanen Commissie, waar de aanvraag eerder was 
ingediend, naar het LB doorgezonden. Het LB heeft de aanvraag  in eerste instantie afgewezen en 
in tweede instantie in samenspraak met de afdeling gesuggereerd om de vraag aan de VV voor te 
leggen afgewezen en aangeven dat de afdeling Amsterdam de vraag aan de VV kan voorleggen.  
Michiel Eebes, secretaris van het LB geeft een toelichting op de werkwijze van het LB in deze. 
Het LB heeft de aanvraag afgewezen met twee argumenten: (1) De aanvraag voldoet niet aan het 
reglement en (2) het LB voelt zich niet bevoegd buiten het reglement om de aanvraag goed te 
keuren. Dit gezien de gemaakte afspraken over de wijze waarop geld uit de Ger van Zanen 
reserve wordt toegewezen. Het LB heeft er daarbij geen bezwaar tegen als de vraag aan de VV, 
het hoogste orgaan van de KNNV, wordt voorgelegd, en geeft daarbij geen voorkeur aan. 
Het tweede argument is dat het LB het publiceren van een jubileum boek, per afdeling, of voor 
de gehele KNNV past binnen een aanpak van het jubileumjaar (in 2026) voor de gehele KNNV.  
Daartoe zou een jubileumcommissie ingesteld kunnen worden die als belangrijke taak heeft het 
zoeken naar omvangrijke externe financiering. Het maken en publiceren van een jubileumboek 
van de afdeling Amsterdam kan daaruit gefinancierd worden en nog steeds mogelijk zijn. 
Na deze twee toelichtingen volgt een discussie, waarbij het LB wordt gemaand actiever en 
creatiever te zijn m.b.t. de jubileumviering in 2026. 
Er volgen enkele tips en overwegingen op grond waarvan het publiceren van een boek minder 
zou gaan kosten. 
Ook doen enkele leden van de VV een beroep op LB en afdeling Amsterdam hierover geen 
conflict te laten ontstaan. 
Er is uiteindelijk geen steun voor het verlenen van een subsidie van 15.000 euro aan de afdeling 
Amsterdam voor het samenstellen en publiceren van een jubileumboek. 
 

10. Wildplukken. 
Naar aanleiding van een bespreking in de Beleidsraad, aan de hand van een door de afdeling 
Wageningen ingebracht document heeft het LB een notitie opgesteld die het KNNV standpunt 
ten aanzien van “Wildplukken” opgesteld.  De afdeling Wageningen heeft daarop een 
amendement ingediend.  
Er ontstaat een levendige discussie over het vaststellen van het standpunt waarbij een aantal 
inzichten en vragen aan de orde komen. 
Moet het standpunt luiden: Wildplukken zoveel mogelijk voorkomen of wildplukken is niet 
toegestaan? Helemaal niet wildplukken zou volgens een aantal leden van de vergadering te ver 
gaan. Onschuldige praktijken zouden daardoor onmogelijk worden. Als voorbeelden worden 
genoemd: Slingers van madeliefjes maken door kinderen in een veld met een grote hoeveelheid 
madeliefjes, plukken voor gebruik in het onderwijs en voor determinatie. Opgemerkt wordt dat 
een dergelijk standpunt bij de achterban en het algemene publiek niet begrepen zou worden, en 
al helemaal niet nagevolgd. 
Enkele leden van de VV met kennis en ervaring in handhaving wijzen erop dat wildplukken op 
grond van artikel 315 van het Wetboek van Strafrecht helemaal niet is toegestaan, en de 
discussie daarom wat vreemd overkomt. 
Een ervaren lid herinnert de vergadering eraan dat zelf J.P. Thijsse een regel ten aanzien van 
plukken heeft opgesteld (alleen weinig plukken als er dertig of meer staan) welke regel later is 
bijgesteld naar 100. 
Een van de leden vraagt of dit is besproken met de terrein eigenaren, uiteindelijk zijn zij het die 
de regels op de door hen beheerde terreinen vaststellen. 

Deleted: arguimenten
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Een van de leden vraagt of het standpunt is besproken met de terreineigenaren, uiteindelijk zijn 
zij het die de regel op de door hen beheerde terreinen vaststellen.  
Een ervaren lid herinnert de vergadering eraan dat zelf J.P. Thijsse een regel ten aanzien van 
plukken heeft opgesteld (alleen weinig plukken als er dertig of meer staan) welke regel later is 
bijgesteld naar 100. 
Een van de leden vraagt of dit is besproken met de terrein eigenaren, uiteindelijk zijn zij het die 
de regels op de door hen beheerde terreinen vaststellen. 
Het door het LB ingebrachte document, met het amendement van de afdeling Wageningen “pluk 
niet” wordt uiteindelijk door de VV aangenomen met een krappe meerderheid van de stemmen. 
Daarbij wel met de uitdrukkelijke wens van de gehele vergadering om dit standpunt goed en 
duidelijk intern en extern uit te dragen. 
 
 
De eerste formulering laat enige ruimte, de tweede niet. Hierover vindt een stemming plaats, 
waarbij de tweede formulering wordt aangenomen (pluk niet!) met 15 tegen 14 stemmen. 
Het LB zal dit standpunt formuleren en daarover communiceren. 
 

11. Ledengroei Delfland. 
Geert van Poelgeest, voorzitter van de afdeling Natuurlijk Delfland, heeft op verzoek van het LB 
een document opgesteld over de wijze waarop deze afdeling een succesvolle ledenwerfactie 
heeft opgezet en uitgevoerd. Hij nodigt de leden van de vergadering uit vragen te stellen over de 
door hen gevolgde aanpak.   
 
Feiko Prins van de afdeling Gooi vraagt of er in Delft en omgeving ook een IVN afdeling actief is 
en of deze last van de actie heeft ondervonden.  
Er blijkt inderdaad een IVN afdeling te zijn waarmee de samenwerking goed verloopt. Veel leden 
zijn naast lid van KNNV ook lid van IVN, er worden lezingen gezamenlijk georganiseerd. 
Bart Heijne vraagt of er werkgroepen zijn. 
Er zijn veel werkgroepen, die worden echter activiteitenteams genoemd. Activiteitenteams 
hebben vaak een Appgroep waarmee ze veel contact houden en snel kunnen reageren. 
Anna Kreffer van de afdeling Den Haag vraagt wat de “oude” leden van de instroom van nieuwe 
leden vinden. 
Het is wisselend. Er zijn leden die het prima vinden er zijn ook leden die er minder blij mee zijn, 
vooral omdat het karakter van de afdeling veranderd of omdat zij van mening zijn dat de afdeling 
niet behoeft te groeien. Enkele leden hebben hun lidmaatschap opgezegd. 
Geert legt nog uit dat de drie doelen van de KNNV uitgangspunten zijn, beleef de natuur, 
onderzoek de natuur en bescherm de natuur, en doe dat gezamenlijk. Dat is volgens hem een 
gouden combinatie, die veel mensen aanspreekt. Het succes van de ledenwerfactie lijkt zijn gelijk 
daarin te bewijzen. 
Met de aanmoediging van Bart Heijne om het document van Geert te lezen en vooral de tips ter 
harte te nemen wordt dit agendapunt afgesloten. 
 

12. Waterschapsverkiezingen 
Ruud van Maarschall van de afdeling Alkmaar/Den Helder heeft verzocht de VV mondeling te 
informeren over de aanstaande waterschapsverkiezingen. Omdat Ruud niet op de VV aanwezig 
kan zijn was erin voorzien dat hij dit on-line (zoom) zou doen. Helaas blijkt dat het op de 
vergaderlocatie niet mogelijk is een goede zoomverbinding tot stand te brengen. Ruud zal nu een 
notie over dit onderwerp verspreiden. 
 

13. Commerciële PR 
In de beleidsraad (BR)  in februari is het voornemen van het LB om een commerciële partij in te 
schakelen voor een PR-campagne rondom de week van de veldbiologie. Dit voornemen werd 



Verslag Vertegenwoordigende Vergadering 23 april  2022 
 

7 
 

door de BR ondersteund, en het LB heeft daarop verder onderzoek gedaan hoe dit op de beste 
manier kan gebeuren. Het gaat er daarbij vooral om dat er veel met moderne media en 
technieken wordt gewerkt, op een manier die binnen de KNNV nog nauwelijks bekend is, en 
waarmee vooral jongeren (hopelijk) worden aangetrokken. Er is inmiddels met twee aanbieders 
gesproken. Dit heeft nog niet tot een keuze geleid. De PR zou zich vooral moeten richten op de 
week van de veldbiologie in het najaar. 
Dit agendapunt is bedoeld om de VV te informeren, om de meningen te peilen en om 
instemming te krijgen om op de ingeslagen weg verder te gaan. 
Een belangrijke vraag is “wat het allemaal gaat kosten?” Bart Heijne geeft aan dat de kosten 
tussen de vijf-, en negenduizend euro zullen bedragen. 
Opgemerkt wordt dat de week van de veldbiologie mogelijk beter in het voorjaar georganiseerd 
zou kunnen worden. 
Sommigen zijn van mening dat de VV een voldragen stuk voorgelegd zou moeten krijgen, voordat 
er een beslissing wordt genomen.  
Aan de hand van stellingen en één op één gesprekken tussen deelnemers aan de VV komt er 
uiteindelijk, na veel discussie en heen er weer lopen een beeld uit. De conclusie is dat de VV geld 
wil besteden aan een dergelijke campagne zonder direct de overtuiging te hebben dat deze het 
gewenste effect gaat hebben. Het is echter belangrijk genoeg om te proberen. Wel wordt er 
vastgesteld dat een grondige evaluatie achteraf noodzakelijk is en dat deze in de BR moet 
worden besproken. 
De VV stemt hiermee in met het voorstel om met een van de twee commerciële partijen een 
dergelijk campagne op te zetten. 
 

14. Vaststellen volgende vergadering 
Met algemene instemming wordt de volgende VV vastgesteld op 22 april 2023. 
 

15. Rondvraag 
Geert van Poelgeest stelt de vraag of de ANBI status van de vereniging in gevaar komt als er te 
veel activiteiten worden gericht op het KNNV doel “Natuurbeleving”.  Willem-Jan Hoeffnagel de 
Penningmeester antwoord dat hij daartoe geen aanleiding ziet en ook geen signalen heeft dat dit 
zou kunnen. 
Angela Leusink vraagt of het mogelijk is om een studiedag, of een conferentie of iets dergelijks te 
organiseren voor leden (en anderen) die (mogelijk) geïnteresseerd zijn in het “besturen” van de 
vereniging.  
Bart Heijne antwoord dat hij blij is met de vraag en dat het LB zal proberen iets dergelijks te 
organiseren. 
 

16. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 13.12 uur, waarna de KNNV’ers een gezamenlijke lunch en 
stads- en boswandeling maken door de nabije wijk en het Meridiaan park. Waar wordt genoten 
van het tere groen aan bomen en struiken en het fluitenkruid (er wordt zelfs een fluitje gemaakt, 
wat echter geen geluid geeft omdat de stengels door de droogte van de laatste weken te veel zijn 
verhard). 
De vogels en insecten blijven uiteraard niet onopgemerkt en informatie gaat bijna ongemerkt 
van deskundigen over op minder deskundigen. Zo eindigt deze VV met de drie doelen van de 
KNNV. 
 
Michiel Eebes 
Secretaris Landelijk Bestuur 
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Bijlag 1 
 
Correctie stemuitslag VV 2021. 
 

Agendapunt 
Gewogen 
stemmen Voor Tegen Ongeldig Geldig Totaal    

2 135 124 0 11 124 135   akkoord 
4 135 135 0 0 135 135   akkoord 
5 135 135 0 0 135 135   akkoord 
6 135 122 4 9 126 135   akkoord 

7.1 135 135 0 0 135 135   akkoord 
7.3 135 135 0 0 135 135   akkoord 
7.4 135 135 0 0 135 135   akkoord 
7.5 135 125 10 0 135 135   akkoord 
7.6 135 129 0 6 129 135   akkoord 
8 135 120 15 0 135 135   akkoord 
9 135 123 4 8 127 135   akkoord 
10 135 135 0 0 135 135   akkoord 
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Bijlage 2 
 
Aan de afdelingsbesturen en de deelnemers van de VV 
Van Ruud Maarschall, KNNV regio Alkmaar-Den Helder en lid Water Natuurlijk 
(NB Het was de bedoeling, dat ik tijdens de VV op 23 april bij punt 12 (online) iets zou vertellen, maar 
door problemen met wifi in de zaal, was dat helaas niet mogelijk). 
 
Notitie over KNNV en afstemming en samenwerking met Water Natuurlijk en met waterschappen 
 
1. Aanleiding 
2. Invloed Waterschappen op natuur en biodiversiteit 
3. Waterschapsverkiezingen maart 2023 en mogelijke samenwerking met Water Natuurlijk 
 
1. Aanleiding 
 
In maart 2023 zijn er weer verkiezingen voor de besturen van waterschappen, tegelijk met die voor de 
leden van Provinciale Staten. Om te zorgen, dat er zoveel mogelijk natuurgezinde mensen worden 
gekozen, is afstemming en samenwerking vanuit de KNNV met natuurgerichte partijen in de 
waterschappen gewenst (bij de meeste waterschappen is de invloed van agrariërs nog groot). 
 
Er zijn in Nederland 21 waterschappen, als afzonderlijke overheden naast gemeenten, provincies en 
de Rijksoverheid. Zij voeren hun eigen beleid, waarbij de provincies toezicht houden.  
De leden van de algemene besturen (18-30 leden) kennen geborgde zetels (7-9), die door 
belangengroepen als agrariërs, bedrijfsleven en beheerders van natuurterreinen zelf worden 
aangewezen.  
De andere leden worden gekozen via de waterschapsverkiezingen. Daarbij doen bekende politieke 
partijen mee, zoals VVD, PvdA en CDA en specifieke waterschapspartijen, zoals Water Natuurlijk. D66 
en Groenlinks laten zich vertegenwoordigen door Water Natuurlijk en doen zelf niet mee met de 
waterschapsverkiezingen. 
Over de geborgde zetels is (m.i. terechte) discussie in de Tweede Kamer over afschaffing. 
(Zie verder aan het eind van deze notitie uitleg over de taken en belanghebbenden bij de 
waterschappen). 
 
Onlangs is er overleg geweest tussen vertegenwoordigers van het LB van de KNNV en landelijk 
vertegenwoordigers van Water Natuurlijk over mogelijke samenwerking. Omdat ik zowel betrokken 
ben bij de KNNV en ervaring heb als lid van het AB en DB (namens Water Natuurlijk) in twee 
waterschappen, is afgesproken, dat ik op de VV iets zou vertellen. 
 
2. Invloed van waterschappen op natuur en biodiversiteit 
 
De 21 waterschappen hebben ongeveer 7% van al het land en water in ons land in bezit. Daarbij gaat 
het o.a. om dijken, bermen en watergangen, (potentieel) van belang als habitat en ecologische 
verbindingszones voor tal van organismen. 
 
Het beheer van die terreinen en wateren is cruciaal voor de kwaliteit van de biodiversiteit. Omdat het 
beheer veelal gestuurd werd en wordt op basis van de laagste kosten, en ook werd (wordt) 
uitbesteed aan derden, zoals agrariërs, was er weinig aandacht voor biodiversiteit.  
De laatste jaren is er verbetering te zien. Mede op mijn initiatief is er aansluiting gezocht bij het 
samenwerkingsverband Deltaplan Biodiversiteitsherstel en is de Unie van Waterschappen en de 
meerderheid van waterschappen inmiddels partner. 
Zo had ik als lid van het DB van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) naast 
o.a. financiën, personeel en duurzaamheid de nieuwe portefeuille biodiversiteit. Daarmee konden een 
beter beheer, gericht op biodiversiteitsherstel, starten met maatregelen zoals het stoppen van 
klepelen, start met sinusmaaien van dijken in overleg met de Vlinderstichting en universiteiten, aanleg 
van nieuwe dijken met een nutriëntenarme toplaag, aanleg van natuurvriendelijke oevers en 
aangepast maaibeheer van rietoevers. Mijn opvolgster in het DB heeft dezelfde portefeuille. Ook DB-
leden namens Water Natuurlijk in andere waterschappen maken zich sterk voor herstel van 
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biodiversiteit en zie je door hun inzet een groeiende aandacht voor natuur bij steeds meer 
waterschappen. 
 
Toch is er vaak nog een meerderheid in de algemeen besturen voorstander van het alleen uitvoeren 
van de wettelijke (kern)taken van een waterschap gerelateerd aan zo laag mogelijke belastingen voor 
met name agrariërs en bedrijven. Bij de wettelijke kerntaken gaat het om waterveiligheid, 
watersysteembeheer en het zuiveren van rioolafvalwater.  
Gezien de grote invloed op waterpeilen en waterkwaliteit en op het beheer van dijken, bermen en 
watergangen is een integraal beleid noodzakelijk, zodat rekening wordt gehouden met het herstel van 
ecosystemen, habitats en ecologische verbindingszones.  
Zo zou m.i. het huidige systeem van (water)peil volgt functie omgedraaid moeten worden, ook om in 
de veenweidegebieden de bodemdaling (~uitstoot van broeikasgassen) tegen te gaan en 
weidevogels als de grutto weer meer kansen te geven. Het effluent (gezuiverd rioolwater) vanuit de 
rioolwaterzuiveringen zou eigenlijk schoner moeten zijn dan het ontvangende water, zodat de 
waterkwaliteit niet nog verder achteruit gaat (De waterkwaliteit voldoet in grote delen van ons land 
nog steeds niet aan de Europese doelen voor de KRW, de Kaderrichtlijn Water). Zo zijn er nog meer 
aandachtspunten, die van belang zijn voor herstel van natuur en biodiversiteit. 
 
3. Waterschapsverkiezingen maart 2023 en mogelijke samenwerking met Water Natuurlijk 
 
Zoals genoemd is het belangrijk dat in het beleid van waterschappen en de uitvoering van dat beleid 
voldoende aandacht komt voor herstel van biodiversiteit.  
Water Natuurlijk is nu de grootste en meest natuurvriendelijke waterschapspartij in Nederland. Ook 
de Partij van de Dieren is in enkele waterschappen vertegenwoordigd, maar niet in de dagelijks 
besturen (invloed als lid van het DB op beleid is groot). 
Op welke manieren kan de KNNV bijdragen? 
a. Input leveren voor de verkiezingsprogramma’s  
b. Samen met de regionale afdelingen/gewesten van Water Natuurlijk activiteiten organiseren gericht 

op waterleven 
c. Beschikbaar zijn voor de kieslijsten van Water Natuurlijk van de verschillende waterschappen 

(zeker voor lokaal of regionaal bekende KNNV-ers). 
d. In de afdelingsbladen en nieuwbrieven aandacht besteden aan de waterschapsverkiezingen en 

het belang voor natuur en biodiversiteitsherstel. 
e. Voor en na de verkiezingen bij waterschappen (inclusief  bij de Unie van Waterschappen) 

aandringen op beleid en maatregelen voor biodiversiteitsherstel. 
f. Etc. 
 
 
Verschillende categorieën belanghebbenden (tekst uit de site van de Unie van Waterschappen,  
https://unievanwaterschappen.nl ). 

De taken van waterschappen zijn de zorg voor het watersysteem, inclusief waterveiligheid en de 
afvalwaterzuivering in een bepaald gebied. De Hoogheemraadschappen hebben daarnaast de taak voor de 
zeewering. Waterschappen zijn daarmee functionele bestuursorganen. Om invulling te geven aan het functionele 
karakter van het waterschap, bepaalt de Waterschapswet dat het waterschapsbestuur bestaat uit verschillende 
categorieën belanghebbenden: 

• Ingezetenen (inwoners) 
• Ongebouwd (agrariërs) 
• Bedrijven 
• Beheerders van natuurterreinen 

Algemeen belang 

Er zitten 18 tot 30 leden in het algemeen bestuur. Het merendeel bestaat uit vertegenwoordigers die bij de 
waterschapsverkiezingen zijn gekozen. Zij moeten zelf ook inwoner van het waterschap zijn. We noemen dit ook 
wel ingezetenen. Zij vertegenwoordigen het ‘algemeen belang’. 

Specifiek belang 
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Daarnaast heeft ieder algemeen waterschapsbestuur 7 tot 9 geborgde zetels. Deze zijn bestemd voor 
vertegenwoordigers van bedrijven, boeren en beheerders van natuurterreinen. Zij worden niet gekozen via 
verkiezingen, maar aangewezen door de koepelorganisaties VNO-NCW (bedrijfsleven), LTO (agrariërs) en de 
VBNE (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren). Zij vertegenwoordigen een specifiek belang. Het idee 
hierachter is dat de sectoren die financieel bijdragen en een groot belang hebben bij waterbeheer, verzekerd zijn 
van zeggenschap binnen waterschapsbesturen (het ‘belang-betaling-zeggenschap’-beginsel). 


