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         Bijlage 2016-01 SBNNA 

 
 

Gendringen, 3 december 2015 
 

 
Notulen Bestuursvergadering  
Stichting Beheer Natuurgronden Netterden-Azewijn   
 
Datum:  2 december 2015 
Tijdstip: 15.00 tot 16.00 uur 
Locatie:  Netterden Zand en Grind BV, Azewijnsestraat 13, 7081 HL, Gendringen 
Aanwezig: Gert Jan den Daas, Clé Molle, Jan Bosman, Henri Grotenhuis, Jan te Kloeze en 

Johan Heutinck 
Afwezig: -- 
 
 
1. Opening 

Voorzitter Gert Jan den Daas opende de vergadering en heette de aanwezige bestuursleden van 
harte welkom op deze vierde bestuursvergadering van de Stichting. Hij gaf aan dat het door 
omstandigheden niet was gelukt om een vergadering in 2014 te houden, vandaar dat het wat 
langer heeft geduurd voordat het bestuur elkaar nu treft. 
 

2. Samenstelling bestuur 
Er waren twee nieuwe gezichten aan tafel en de voorzitter gaf beiden gelegenheid zich voor te 
stellen: Jan Bosman was voor de eerste keer aanwezig als afgevaardigde van de gemeente Oude 
IJsselstreek, maar gaf te kennen binnen afzienbare tijd de actieve dienst te gaan verlaten. Zijn 
opvolger in deze, de heer Henri Grotenhuis, binnen de gemeente adviseur voor beheer van onder 
andere groen, stelde zich voor en werd hartelijk welkom geheten als afgevaardigde namens de 
gemeente. De voorzitter gaf daarop een kort resumé van de doelstellingen van de Stichting. 
 

3. Notulen van de bestuursvergadering van 31 oktober 2013 
De notulen werden tekstueel onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd. 
Naar aanleiding van de notulen werden geen opmerkingen gemaakt 
 

4. Financieel jaarverslag 2013 en 2014 
De financiële jaarverslagen over 2013 en 2014 werden behandeld en gaven geen aanleiding tot 
opmerkingen en werden goedgekeurd en vastgesteld. 
 

5. Begroting 2015 en 2016 
De begrotingen voor 2015 en 2016 werden behandeld en gaven geen aanleiding tot opmerkingen 
en werden goedgekeurd en vastgesteld. 
 

6. Stand van zaken ontgronding, uitbreiding, beheer en natuurontwikkeling 
De secretaris hield een presentatie over de stand van zaken, waarin onder andere de vordering 
van de ontgronding, de voorbereidingen voor verdieping, versteiling en een kleine uitbreiding 
richting de Omsteg van de zandwinning aan de orde kwamen. Deze aanpassing van de 
vergunning zal ook gunstig uitwerken op de inspanningen en daarmee de kosten voor beheer van 
het gebied, doordat door een andere vormgeving van de oevers en plas-draszones minder 
arbeidsintensief onderhoud gepleegd kan worden door inzet van klepelmaaiers en vergroting van 
het begrazingsareaal. De heer te Kloeze gaf bij een aantal onderdelen vanuit zijn visie als 
natuurtechnisch adviseur deskundig toelichting. Ook een aantal resultaten van de 
natuurinventarisaties werden gepresenteerd en gaven onder andere op het gebied van 
soortenrijkdom positieve resultaten te zien.  De presentatie zal als bijlage bij het verslag gevoegd 
worden. 
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7. Rondvraag 

De heer Molle verzoekt om namens de Stichting de complimenten over te brengen aan de 
beheerders van het gebied voor hun inzet en de indrukwekkende resultaten die daarvan het 
gevolg zijn. Dit verzoek wordt door de vergadering ondersteund en zal door de secretaris worden 
overgebracht. 
 

8. Vaststelling datum volgende bestuursvergadering 
De volgende bestuursvergadering werd vastgesteld op donderdag 23 juni 2016 om 15.00 uur.  
Op verzoek van de vergadering zal het DB onderzoeken of een combinatie van de vergadering 
met een werkbezoek aan het beheersgebied en/of een bezoek aan het Bezoekerscentrum 
Min40celsius te realiseren is. 
 

9. Sluiting  
De voorzitter dankte de leden voor hun aanwezigheid en sloot de vergadering. 

 
 
 
Johan Heutinck 
 
Secr. Stichting Beheer  
Natuurgronden Netterden-Azewijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


