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Verslag ALV Water, Land & Dijken  

16 oktober 2018, Hotel De Rijper Eilanden te De Rijp 

 

Aanwezig: 60 mensen  

 

1. Opening 

Voorzitter Sjaak Hoogendoorn heet iedereen van harte welkom. In het 2e deel na de pauze 

zullen Grietsje Hoekstra (CONO Kaasmakers) en Wiebren van Stralen (Royal FrieslandCampina) 

een presentatie/discussie verzorgen over verschillende melkstromen, 50 tinten wit. Voor dit 

deel van de avond zijn ook LTO en AJK leden uitgenodigd. 

De missie van de vereniging wordt onder de aandacht gebracht: We zetten ons in voor 

weidevogels, aantrekkelijk landschap, schoon water en een gezonde bodem. We realiseren 

waardevolle plattelandsnatuur in samenhang met agrarisch ondernemerschap. 

 

2. Vaststelling verslag vergadering 19 oktober 2017. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag. 

 

3. Inhoudelijk jaarverslag 2017.  

Er vindt geen voordracht plaats, informatie staat op de website, vooral plaatjes en beetje 

tekst. Voorzitter dankt iedereen voor de grote inzet, bijna al het beheer is volgens de regels 

uitgevoerd. Goed weidevogel seizoen; meeste gebieden BTS score van >50% en sommige zelf 

in de 80%. Wel veel zorgen over predatie. 

 

4. Financieel jaarverslag 2017, door Walter Menkveld 

De afwijking met de begroting is vrijwel nihil. Personeelskosten zijn iets hoger door met 

name de meer uren die gemaakt zijn door de veldcoördinatoren. Bestuur heeft zuinig aan 

gedaan en ook de kantoorkosten vielen lager uit. We zijn een vereniging en hebben geen 

winstoogmerk. Het streven is een continuïteitsreserve van een half jaar exploitatie kosten.  

Belangrijkste project is ANLb, in 2017 bleef hier € 407.719,- over. De Financiële Commissie 

vindt dit geen goede zaak. Hieruit voortvloeiend heeft de ANLb werkgroep een pakket van 

maatregelen voorgesteld aan het bestuur, bestaande uit; monitoring/inrichting 

leefgebied/akker pakketten/extra pareltjes/predatiebeheer. Dit zal komend jaar nader 

worden uitgewerkt. 

De reserveringen: 

Continuïteitsreserve  243.424,- 

Projecten en overige reservering  1.928.754,- 

Dit bedrag is duidelijk geëtiketteerd en zal op de juiste bestemming terecht komen. 
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5. Verslag Financiële Commissie 

Cees Slooten spreekt namens de commissie. De commissie bekijkt de financiën van de 

vereniging en voert controle op fraude en komt desgewenst met aanbevelingen. De vragen 

die gesteld zijn aan het bestuur zijn naar tevredenheid beantwoord. 

Zowel de Financiële Commissie als de ALV verleend decharge aan het bestuur voor het 

gevoerde beleid. 

 

6. Bestuur samenstelling 

Sjaak Hoogendoorn, Johan Oskam, Jan Jaap Jantjes en Gerben van Diepen zijn aftredend en 

herkiesbaar. De ALV stemt in met herverkiezing. 

Het bestuur stelt een toevoeging van een bestuurslid voor: Frank de Wit. Frank is 46 jaar oud 

en melkveehouder in Oosthuizen, 15 jaar bestuurlijk actief in de zuivel. De buitenwereld 

veranderd snel, de trigger om met WLD hier een goede invulling aan te geven en een goede 

binding tussen natuur en agrarisch te realiseren.  De ALV stemt in. 

Omdat Marja van Nieuwkoop vorig jaar bij haar verkiezing niet aanwezig kon zijn, stelt 

Walter haar nog even voor: Marja is werkzaam bij de gemeente Amsterdam en heeft de 

ambitie om te werken aan naamsbekendheid bij de stedelingen. 

 

7. Rondvraag 

Sjaak Hoogendoorn: 8 november is de slotavond van het weidevogelseizoen, hier worden de 

resultaten per deelgebied gepresenteerd, het zou leuk zijn als er veel boeren zijn. 

Sjaak Hoogendoorn: Landbouwportaal Noord-Holland is aktief; er zijn twee sporen, 1. Gratis 

kennis d.m.v. diverse coaches en 2. Subsidie regeling op investeringen, variërend tussen de 

20 en 75%. 

Bram Borst: Hoe ervaart WLD de samenwerking met RVO en Provincie? Provincie gaat goed, 

behoudens de discussie over ANLb binnen NNN. RVO, geen last en geen profijt. Dit komt met 

name doordat de rolverdeling anders is. In het ANLb stelsel heeft niet de boer maar WLD een 

contract met RVO. De controles van de NVWA worden als behoorlijk onpraktisch ervaren en 

verlopen moeizaam. 

Jacob Willig: Ik heb geen ANLb omdat mijn gebied kleiner is dan 100 ha, toch zijn er veel 

vogels. Ik zou graag wat meer maatwerk zien voor dergelijke gevallen. Antwoord: dit is één 

van de uitwerkingen van het overgebleven ANLb geld. 

 

8. Sluiting 

Voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 
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Na de pauze nemen Grietsje Hoekstra (CONO Kaasmakers) en Wiebren van Stralen (Royal 

FrieslandCampina) ons mee in de veranderende wereld van de zuivel. Wiebren trapt af met de 

huidige situatie in de melkveehouderij en hoe deze tot stand is gekomen. Gevraagd wordt om een 

duidelijke visie op duurzame melk; 1. Klimaat neutraal 2. Dierenwelzijn 3. Biodiversiteit en 4. 

Weidegang.  

Trends in de ontwikkeling in de sector zijn meer koeien en hectares per bedrijf. Bedrijven worden dus 

intensiever en groter. Hoe ver kan deze ontwikkeling doorgaan?  

We kunnen de bedrijfstype in 3 categorieën indelen; klein, middel en groot/intensief. In deze laatste 

categorie zit 12% van de bedrijven en produceert 23% van de melk. Er wordt goed gescoord op P-

efficiency, levensduur en CO2 uitstoot. Op weidegang, natuurbeheer en voeding scoren juist de 

andere bedrijfstypen veel beter. Welk duurzaamheidaspect voert de boventoon? 

Wat is je argument om koeien te melken? En welke garanties krijg of geef je? 

RFC zet een aparte melkstroom (TOPlijn) op waarin alleen bedrijven kunnen meedoen die op veel 

duurzaamheids indicatoren goed scoren. Deze melk levert 3,5 ct meer op. Het probleem bij een 

zuivelonderneming met dergelijke omvang is de logistiek en verspreiding van de bedrijven. In de 

praktijk blijkt het erg lastig om  de meerwaarde niet op te laten gaan aan extra kosten. 

Grietsje laat de ontwikkeling van het duurzaamheidsprogramma van CONO (Caring Dairy) zien. Het 

programma draait nu 10 jaar en heeft inmiddels een behoorlijke staat van dienst. Door al jarenlang 

gegevens op allerlei gebieden te verzamelen weten we hoe de bedrijven reeds scoren. Inzicht 

hebben in de cijfers is het begin van bewustwording. 

Door deze inzichten zijn de verkoop medewerkers in staat een betere prijs te realiseren voor de kaas. 

CONO wil met alle leden van de coöperatie een duurzame ontwikkeling maken en kiest bewust voor 

zo min mogelijk tinten wit. 


