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Gendringen, 5 oktober 2017

Notulen Bestuursvergadering
Stichting Beheer Natuurgronden Netterden-Azewijn
Datum:
Tijdstip:
Locatie:
Aanwezig:

5 oktober 2017
15.00 tot 15.15 uur
Niet van toepassing, vergadering middels telefoonconferentie
Gert Jan den Daas, Clé Molle, Henri Grotenhuis, Jan te Kloeze en Johan
Heutinck

1. Opening
Voorzitter Gert Jan den Daas opende de vergadering en heette de virtueel aanwezige
bestuursleden van harte welkom op deze zesde bestuursvergadering van de Stichting.
De vergadering gaf aan akkoord te zijn met de voorgestelde agenda.
2. Notulen van de bestuursvergadering van 5 juli 2016
De notulen werden tekstueel goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaris.
Naar aanleiding van de notulen werden geen opmerkingen gemaakt.
3. Financieel jaarverslag 2016
Het financiële jaarverslag over 2016 werd behandeld. Met tevredenheid kon geconstateerd
worden dat de vermogenspositie vooralsnog gezond genoemd mag worden, gezien het
uitgavenpatroon. Het verslag gaf verder geen aanleiding tot vragen of opmerkingen en werd
vervolgens goedgekeurd en vastgesteld, onder dankzegging aan de penningmeester.
4. Begroting 2017 en raming 2018
De begroting voor 2017 en de raming voor 2018 werden behandeld en gaven geen aanleiding tot
vragen of opmerkingen. De begroting werd vervolgens goedgekeurd en vastgesteld.
5. Stand van zaken ontgronding, uitbreiding, beheer en natuurontwikkeling
De secretaris had een document over de stand van zaken op de winning Azewijnse Broek
opgemaakt. Hierin werden onder andere de aanleg van een dijk om de Noordplas, de aanvraag
voor een versteiling en verdieping van de bestaande vergunning en een kleine uitbreiding richting
de Omsteg van de zandwinning aan de orde gesteld. Tevens werden de plannen voor de aanleg
van een drijvend zonnepark voorgesteld. Op vragen vanuit de vergadering lichtte de secretaris
toe, dat de positionering van het zonnepark (al dan niet meedraaiend met de zon) nog onderwerp
van gesprek is tussen Netterden en Nuon.
6. Rondvraag
Er werd geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
7. Vaststelling datum volgende bestuursvergadering
De datum voor de volgende bestuursvergadering werd vastgesteld op donderdag 14 juni 2018 om
15.00 uur en zal lijfelijk gehouden worden ten kantore van Netterden Zand en Grind BV
8. Sluiting
De voorzitter dankte de leden voor hun aanwezigheid en sloot de vergadering.

Johan Heutinck
Secr. Stichting Beheer
Natuurgronden Netterden-Azewijn
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