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                  SBNNA-1 
 

Gendringen, 6 juli 2016 
 

 
Notulen Bestuursvergadering  
Stichting Beheer Natuurgronden Netterden-Azewijn   
 
Datum:  5 juli 2016 
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, Henri Grotenhuis, Jan te Kloeze en Johan 

Heutinck 
Afwezig: Geen 
 
 
1. Opening 

Voorzitter Gert Jan den Daas opende de vergadering en heette de aanwezige bestuursleden van 
harte welkom op deze vijfde bestuursvergadering van de Stichting, hetgeen betekende dat het 
eerste lustrum kon worden gevierd. Dit kwam tot uiting in een gebakje bij de koffie. De 
vergadering gaf aan akkoord te zijn met de voorgestelde agenda. 
 

2. Notulen van de bestuursvergadering van 2 december 2015 
De notulen werden tekstueel goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaris. 
Naar aanleiding van de notulen werden geen opmerkingen gemaakt. 
 

3. Financieel jaarverslag 2015 
Het financiële jaarverslag over 2015 werd behandeld en gaf geen aanleiding tot vragen of 
opmerkingen. Het jaarverslag werd vervolgens goedgekeurd en vastgesteld, onder dankzegging 
aan de penningmeester. 
 

4. Begroting 2016 en 2017 
De begrotingen voor 2016 en 2017 werden behandeld en gaven geen aanleiding tot vragen of 
opmerkingen. De begrotingen werden vervolgens goedgekeurd en vastgesteld. 
 

5. 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 en de voorbereidingen voor een kleine uitbreiding richting de Omsteg van de 
zandwinning aan de orde kwamen.  
Het huidige beheersplan zal worden uitgebreid met een addendum, waarin de recentelijk 
uitgevoerde maatregelen en de effecten daarvan zullen worden vastgelegd.  
Het Waterschap wil gebruik maken van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan 
buitengebied  voor de gemeente Oude IJsselstreek, om de begrenzingen van de bestemmingen 
“Water”, “Natuur” en de dubbelbestemming “Natuur en Waterberging” binnen de zandwinning 
Azewijnse Broek vast te leggen.  
Ook een aantal resultaten van de natuurinventarisatie 2015 werden gepresenteerd en gaven 
onder andere op het gebied van soortenrijkdom positieve resultaten te zien.  De presentatie en het 
inventarisatierapport zullen als bijlage bij het verslag van de bestuursvergadering gevoegd 
worden. 
Aansluitend werd een door Netterden gemaakte presentatie over de argumenten voor de beoogde 
kleine uitbreiding richting Omsteg getoond. 
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6. Rondvraag 

Er werd geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 

7. Vaststelling datum volgende bestuursvergadering 
De volgende bestuursvergadering werd vastgesteld op donderdag 22 juni 2017 om 15.00 
uur.(secretaris: graag deze datum één week opschuiven naar donderdag 29 juni 2017)  
Op verzoek van de vergadering zal het DB onderzoeken of een combinatie van de vergadering 
met een bezoek aan het Bezoekerscentrum Min40celsius te realiseren is. 
 

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

 
 
Aansluitend aan de vergadering werd een wandeling door het beheersgebied gemaakt om de 
resultaten van het tot dusver gevoerde beheer in het veld te kunnen aanschouwen. De heer te Kloeze 
gaf bij een aantal onderdelen vanuit zijn visie als natuurtechnisch adviseur deskundig toelichting. 
 
 
Johan Heutinck 
 
Secr. Stichting Beheer  
Natuurgronden Netterden-Azewijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


