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1. Jaarverslag Algemeen 
 
Op 1 januari 2019 telde de vereniging 400 leden,  begin 2020 was dit aantal gestegen tot 440, 
waarbij van 83% van de leden het email adres bekend is.  
 
NLGO bestond in 2019 40 jaar en dat hebben we op zaterdag 29 juni gevierd op de Hofstede 
Lust en Last van Hein Mijs in Sommelsdijk. 's Ochtends met een symposium over natuur-
inclusieve landbouw, 's middags was er een feestelijk programma. Ook was er een 
fotowedstrijd georganiseerd waarvan de uitslag bekend werd gemaakt tijdens het feestelijk 
middagprogramma. 
 

Jubileum Symposium  "Verbindingen tussen landbouw, bevolking en natuur, 
voor een gezonde leefomgeving." 

 
Samen met de  LTO was een symposium programma ontworpen, waarin we 
maatregelen zoals erfbeplanting, akker- en patrijzenranden bespraken, maar ook in 
gingen op de relatie tussen biodiversiteit en bodemaspecten.  
Het symposium werd voorgezeten door ochtendvoorzitter Hans Lammers. 
  
NLGO voorzitter-van-het-eerste-uur en planologie coördinator Jos Hendriks gaf  een 
inleiding waarin de verbinding tussen landbouw, bevolking en natuur wordt gelegd,  met 
het accent op de grote spelers in het geheel en de veranderende biodiversiteit op het 
eiland. Hij liet zien hoe NLGO vanaf het begin op deze ontwikkelingen heeft gereageerd. 
 
Prof. Dr. Jan Willem Erisman van het Louis Bolk instituut belichtte in de tweede 
presentatie de urgentie om te komen tot een kringloop-gebaseerde landbouw. Meer 
biodiversiteit en een robuuste bodem levert uiteindelijk winst voor boer en natuur, 
maar dat kan alleen als ook de overheid zijn rol als regelgever neemt, en de consument 
met zijn portemonnee de juiste keuzes maakt. 
 
Ecoloog Chris Vreugdenhil van het Zeeuwse Landschap nam ons mee in de 
totstandkoming van meer natuur-inclusieve landbouw in een 500 hectare groot gebied 
op Schouwen, waarvan 40 hectare eigendom is van het Zeeuwse Landschap. Met 
bloemenblokken, keverranden en strokenteelt, maar vooral met heel veel praten en 
luisteren groeide een samenwerkingsverband dat zijn eerste vruchten nu afwerpt. 
Inspirerend!  
 
In de laatste presentatie bracht Marcel Schildwacht van adviesbureau Schilwacht de 
mogelijkheden tot bevorderen van de biodiversiteit weer dicht bij ons zelf. Verbeter de 
wereld en begin bij je zelf werd door Marcel vertaald tot "Biodiversiteit: het zijn de 
kleine dingen die het doen..!!", en 'Steen eruit, en plant erin !" 
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Akkerbouwer Cornelis van Eck  en veehouder Wibo van der Linde lieten ons in korte 
videopresentaties met gepaste trots zien wat zij tot stand proberen te brengen door hun 
bedrijfskoers te wijzigen.  
 
In de daarop volgende paneldiscussie van bovenstaande sprekers werd onder leiding 
van Hans Lammers aan de hand van vragen van de toehoorders samen gezocht naar 
knelpunten en oplossingen. Die werden gevonden in een eerlijke beloning van de 
landbouw ondernemers, met premies gebaseerd op de realisering van 
natuurdoelstellingen.  
 
Jan Verhage , Adviseur Cooperatie en Duurzaamheid van onze symposium- sponsor 
Rabobank sloot in de laatste presentatie af met een doorkijk op de mondiale 
ontwikkelingen voor het lopende eeuw . De bevolkingsgroei met nog eens 5 miljard 
mensen zal nog meer druk op de productiekant van de landbouw zetten.  
 
Ochtendvoorzitter Hans Lammers gaf het voorzitterschap terug aan Jan Baks, en stelde 
de vraag wat diens impressie was.  Jan benadrukte dat voor hem het symposium boven 
verwachting was. Wat hij mee naar huis nam was dat er alleen een goede ontwikkeling 
kan komen als er een open gesprek is tussen landbouw, natuurorganisaties en overheid 
als regelgever. 

 
Maar dat was niet het enige, dat jaar. In totaal hadden we een twintigtal activiteiten in ons 
jubileum jaar. Excursies waren er naar de Kwade Hoek, historisch Goedereede, Ouddorp, St. 
Annaland, het Zandwallengebied, Ooltgensplaat, Scheelhoek, Hompelvoet, de Kleistee. 
Lezingen waren er over het Volkerak,  de Kerkuilen van G-O, en op de Nacht van de Nacht. 
Voor het eerst organiseerden we een Duizend Soorten Dag, waarop er inderdaad bijna 100 
soorten planten, vogels en insecten werden geteld op het eiland binnen 1 dag! 
 
In samenwerking met de Overkant waren er 2 lezingen van Jan Baks, en een lezing van Huib 
van Dam over de Kleistee. Ook vertoonden we de film Het wad in de Overkant. 
 
Een blijvende herinnering aan ons jubileumjaar, hopelijk voor vele jaren, zijn de twee 
vlinderidylles in Middelharnis en Ouddorp, die NLGO in samenwerking met de 
Vlinderstichting, Gemeente en SBB realiseerde. 
 
 
Er zijn in 2019 10 Nieuwsbrieven per email verzonden. Het bestuur heeft 12 maal vergaderd, 
samen met de coördinatoren van de werkgroepen, op de eerste donderdag van de maand.   
 
 
Zie voor een terugblik https://www.nlgo.nl/watisgeweest 
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Excursies / Activiteiten Door 

19-jan 9:30 Excursie Excursie Kwade Hoek.
Jan Baks, 

Frans Lokker 
Geert Faase

16-mrt 10:30 Excursie

Ervaren stadsgids André Kastelein neemt ons in ongeveer 
anderhalf uur mee naar vervlogen tijden in Goedereede. 
Verzamelen op de Markt, start wandeling 10:30 uur. 
Duur ongeveer 1.5 uur.

Andre Kastelein 

18-apr 19:30 Presentatie 
Volkerak, zoet en wild! 
Diekhuus Middelharnis      

Leo Linnartz en 
Dirk van Straalen

18-apr 20:45 ALV 
Algemene Ledenvergadering NLGO
Diekhuus Middelharnis

Bestuur 

27-apr 9:30 Excursie

Fietstocht Historisch Ouddorp.  Start om 9.30 uur koffie 
en koek bij de start. Verzamelen -met fiets - op de nieuwe 
parkeerplaats aan de Spaanseweg. Na afloop nemen we 
door wat we gezien hebben. Duur ongeveer 2.5 uur. 

Krijn Tanis

11-mei  Excursie

Wandeltocht door het zandwallen gebied, een voettocht 
door de kern van het zandwallengebied inclusief niet 
toegankelijke natuurgebiedjes zoals De Marend en het 
Wiite Paard.

Krijn Tanis

18-mei  Excursie Duizend-soorten-dag  MET EXCURSIES  

29-jun  Leden dag 
Symposium Verbindingen tussen landbouw, bevolking 
en natuur, voor een gezonde leefomgeving. 

NLGO en LTO

29-jun  Leden dag Lunch NLGO

29-jun  Leden dag Uitslag Fotowedstrijd, muziek en ontmoeting NLGO

13-jul 9:00 Excursie
Bezoek Scheelhoek en de iconische vogelei-kijkhut,       
09.00 uur verzamelen bij de werkschuur Scheelhoek

Ted Sluijter

24-aug  Excursie Dagje Hompelvoet Kees de Kraker 

28-aug  Presentatie 
"Het natuurgebied de Kleistee"
de Overkant, Ouddorp

Huib v Dam

31-aug  Excursie "Het natuurgebied de Kleistee" Huib v Dam

26-okt  Excursie Sterrenkijk avond in het kader van de Nacht van de Nacht 
Peter Jelier, 

Edwin van Balen

5-nov  Lezing Lezing Kerkuilen
Kerkuilen 

werkgroep  
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1a. Jaarverslag Planologie en Beroepschriften 2019 
 
Grondstort Sluiskreek Oude Tonge 
In oktober 2015 heeft het College van B&W besloten om een dwangsom op te leggen aan 
dhr. Van Peperstraten, vanwege het illegaal storten van grond op een perceel aan de 
Sluiskreek te Oude Tonge, waarop de bestemming Natuur rust. De dwangsom houdt in dat 
voor een bepaalde datum de oorspronkelijke natuurwaarde van het perceel (zo veel 
mogelijk) moet zijn hersteld. Dhr. Van Peperstraten heeft tegen dit besluit bezwaar 
ingediend en eind mei 2018 ook een beroepschrift ingediend bij de rechtbank. Al een aantal 
malen is de termijn van handhaven verlengd, omdat er ook met een bureau gepraat wordt 
om concreet de ‘uitvoering van de last’ te bespreken, zodat daadwerkelijk actie gaat worden 
ondernomen door de overtreder.  
Anno 2019, 7 jaar na de overtreding, is er nog steeds geen acceptabel plan om tot herstel 
over te gaan. En het College verlengt telkens weer het moment van de handhaving. 
Op 10 juli  is er een rechtbankzitting geweest over het inhoudelijk besluit van de handhaving. 
Van Peperstraten heeft bezwaar gemaakt tegen een aantal onderdelen van dit besluit.  
Op 4 oktober 2019 heeft de Rechtbank uitspraak gedaan. De rechtbank oordeelt dat 
verweerder (Gemeente GO) bevoegd is te handhaven. Zonder over de vereiste 
omgevingsvergunning te beschikken heeft eiser het perceel met veel meer dan 3.000 m³ 
opgehoogd. Vervolgens beoordeeld de rechtbank of de door verweerder in het bestreden 
besluit opgelegde ingrepen ter uitoefening van de in bezwaar gehandhaafde last de 
uitgevoerde werken op het perceel ongedaan te maken uitvoerbaar zijn binnen de enkele 
malen verlengde begunstigingstermijn en strekken tot het wegnemen of beperken van de 
gevolgen van de overtreding. De rechtbank oordeelt dat de eiser (Van Peperstraten) op een 
aantal punten (onduidelijke beschrijving van hoe het herstel moet worden uitgevoerd) gelijk 
heeft. De Gemeente is weer aan zet om deze verduidelijking op papier te zetten. De 
Gemeente is veroordeeld tot het betalen van de proceskosten. De kosten voor de Gemeente 
gaan oplopen.  
In november 2019 is er een (concept) nieuwe beslissing op bezwaar opgesteld en besproken 
met Van Peperstraten. De insteek is om te komen tot een nieuwe beslissing op bezwaar 
waarbij verder procederen wordt voorkomen, aangezien geen van allen daarbij gebaat is. 
Het concept zou nagenoeg gereed zijn om het ter advisering aan het college voor te leggen, 
waarna de definitieve nieuwe beslissing op bezwaar kan worden genomen.  
 
Het heeft er wel alle schijn van dat er ook het komend voorjaar 2020 nog geen herstel 
activiteiten zullen worden ondernomen. 

Helledijk 
In 2016 heeft de Gemeente een vergunning afgegeven tot het “herprofileren van de 
Helledijk (sectie K, nr 378) te Oude Tonge” . Bij de toelichting op de verleende 
omgevingsvergunning is, zowel mondeling door een gemeenteambtenaar, als schriftelijk, 
via de voorschriften aangegeven dat de dijk zou worden teruggebracht (verlaagd en 



NLGO Jaarverslag  2019 

6 
 

versmald) tot de cultuurhistorisch oorspronkelijke dijk (uit ± 1500), zoals die ook was voor 
2004, toen de historische dijk werd opgehoogd. De vrijkomende grond zou over het langs 
de dijk gelegen akkerbouwperceel worden uitgespreid. Bij de vergunning was een 
duidelijke tekening van de te bereiken dwarsdoorsnede bijgevoegd. 
Helaas is de eigenaar (Com Franzen) de voorschriften niet nagekomen en heeft de dijk 
geheel afgegraven. Hoewel de Gemeente hiervan, van verschillende kanten 
(Buurtbewoners, Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht en NLGO) op de hoogte is 
gesteld, heeft zij geen actie ondernomen om het werk tegen te gaan.  
Ondanks eerdere berichten blijkt het Waterschap geen rol te spelen bij het herstel van de 
Helledijk. De focus van het Waterschap ligt op het herstel van de verzakte weg. Het 
Waterschap heeft ook geen aanvullende gronden om de weg te verbreden, zodat de 
Helledijk op de oorspronkelijke locatie kan worden gereconstrueerd. Wel is er overleg met 
de DCMR. over de toepasbaarheid van tarragrond bij herprofilering van de dijk. Het 
betonnen restant van de (aangetroffen) historische doorlaat zal in eerste instantie 
geconsolideerd worden in de herprofilering van de dijk. Reconstructie van de doorlaat kan 
mogelijk worden als er in archieven bestek en vooral tekeningen worden gevonden. Dit 
wordt bij het streekarchief en het archief van het waterschap nagegaan. 
 
De stand van zaken eind 2019 is dat er een dijk ligt van ± 1 m hoogte, bestaande uit 
tarragrond van de aardappeloogst. Voor het opbouwen van een dijk totaal de verkeerde 
grond. Bovendien moet de dijk minimaal 3 m hoog worden. 
 
Dirkdoensweg 33-35 Ouddorp 
Aan de Dirkdoensweg is de nieuwe begraafplaats van Ouddorp aangelegd. NLGO heeft, op 
verzoek van de Gemeente, uitvoerig met de Gemeente en ontwikkelaars meegedacht over 
het ontwikkelen van deze begraafplaats, met in acht neming en behoud van de natuur- en 
culturele waarden (Kroonjuweel Zandwallengebied) van het gebied. Nu de begraafplaats 
nagenoeg gereed is wil de Gemeente toestemming geven om voor de bouw van een woning 
op een locatie waar een beperkte parkeerplaats zou worden aangelegd. Hoewel het 
gemeentegrond betreft, ligt hier wel de bestemming ‘Beschermd agrarisch gebied en 
Zandwallen’ op. Ons bezwaar in 2018, bij de Gemeente, is ongegrond verklaard. Hierop 
hebben we, in februari 2019,  een beroepschrift ingediend bij de Raad van State. Dit beroep 
zal in 2020 in een zitting van de Raad van State worden besproken. 
 
Afschotvergunningen vogels Provincie Zuid Holland 
Gedurende het jaar hebben we verschillende beroepschriften van de Zuid Hollandse 
Milieufederatie mede ondertekend teken het afgeven van vergunningen om, vooral, 
watervogels af te mogen schieten. Deze vogels (o.a. smienten) zouden de landbouw schade 
berokkenen. 
 
Op 23 april 2019 is er een zienswijze (bezwaarschrift) ingediend over het Voorontwerp 
bestemmingsplan Kelderweg 1, 24 en 25. Het belangrijkste bezwaar is dat er een 
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bestemmingsplan wordt gemaakt voor drie locaties van één eigenaar, in het Zandwallen 
gebied. Op de locatie Kelderweg 1 wordt een bedrijfspand gesloopt en de bouw van een 
woning aangevraagd 
Op locatie Kelderweg 25 is de bestemming al woonbestemming en is een wijziging dus niet 
nodig. Per saldo is het wel waarschijnlijk dat het totale bouwvolume toeneemt ten opzichte 
van de huidige situatie en dat dit in het Zandwallengebied minder gewenst is, vanwege 
doorzicht. 
Het probleem van het Bestemmingsplan ligt bij Kelderweg 24. Dit perceel bevindt zich 
midden in het Zandwallengebied van Ouddorp, het kroonjuweel van de kop van het eiland. 
De Kelderweg bestaat uit lintbebouwing, welke afgewisseld wordt door openingen die 
doorzichten bieden op de Kleistee en het zandwallengebied. Het perceel is één van we de 
weinige overgebleven openingen in de lintbebouwing, en ligt aan een belangrijk doorzicht 
richting de Kleistee. Hier bouwen zou afbreuk doen aan het karakter van de Kelderweg en is 
in tegenspraak met het beleid van de gemeente en de Visie Ruimte en Mobiliteit waarin 
behoud en versterking wordt geëist van “het afwisselende en kleinschalige karakter van het 
landschap door het herkenbaar houden van de open en groene kamers”. Het open perceel 
draagt bij aan de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van de Kelderweg, dus van 
kwaliteitsverbetering door op deze plek een woning te bouwen kan geen sprake zijn.  
De argumentatie van de eigenaar én de Gemeente is dat door op de drie locaties de ‘boel 
een beetje op te ruimen’ (zandwal herstellen en rommel verwijderen) er voldaan wordt aan 
de totale kwaliteitsverbetering van het Zandwallengebied. Dat de bouw van een woning 
(max. 750 m3 ) en vergunningvrije bijgebouwen de doorzicht zullen belemmeren, wordt voor 
lief genomen. 
 
25 april 2019 hebben we een zienswijze ingediend tegen het afgeven van een vergunning voor 
het realiseren van een doorgang in de zandwal, gelegen op het perceel Kelderweg 56A te 
Ouddorp. In 2018 is de zandwal al ontdaan van zijn kruidenvegetatie. Wij hebben toen de 
gemeentelijke handhaving hiervan op de hoogte gesteld en de werkzaamheden zijn toen 
stilgelegd. Het was toen de kennelijke bedoeling van de eigenaar om de gehele zandwal naar 
achteren te schuiven en er een doorbraak in te maken. Dit laatste is helaas ook al gebeurd.  
 
Dat nu de Gemeente alsnog een vergunning afgeeft, voor een activiteit, die illegaal is, is erg 
teleurstellend en ook onacceptabel. Het gaat om een echte zandwal in het kroonjuweel 
Zandwallenlandschap. De Gemeente heeft eerder toegezegd om voorzichtig met dit landschap 
om te gaan en geen onherroepelijke ingrepen meer toe te laten. 
 
Op 4 juni hebben wij bezwaar gemaakt tegen het schrappen van de voorschriften j, l, m, van de 
verleende ontheffing NB-Wet met kenmerk FF/75C/2016/0756.toek.if van RVO, inzake een 
verplichte monitoring van aanvaringsslachtoffers onder vogels, het verstrekken van een 
migratie- en monitoringsplan en het nemen van aanvullende mitigerende maatregelen dan wel 
versoepeling van stilstandsvoorziening voor vogels en vleermuizen n.a.v. de 
monitoringsresultaten bij de exploitatie van Windpark Oostflakkee.  
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Aangezien Windpark Oostflakkee, in de Anna-Wilhelminapolder op Goeree-Overflakkee, (op 
<50 m na) letterlijk grenst aan het N2000-gebied Krammer-Volkerak én de tiplaagte, van de 
molens, ± 20 m is (vanaf de dijk gezien nog 5 m lager) vrezen wij veel aanvaringen met vogels. 
De molens komen in een gebied waar juist veel vliegbewegingen van en naar het Krammer-
Volkerak zijn.  
In een hoorzitting op 19 september hebben wij onze zienswijze kunnen toelichten. We hebben 
gepleit voor een beperkte monitoring van min. 3 jaar.  
 
Het lijkt er op dat, vanwege de extra kosten voor de eigenaren en vanwege het feit dat bij de 
windmolens van Battenoord deze aanvullende maatregelen ook zijn geschrapt, ons bezwaar 
niet gehonoreerd zal worden. 
 
Op 26 juni 2019 heeft de Waterschapsfractie van Water Natuurlijk, namens NLGO, schriftelijke 
vragen gesteld over een ophanden zijn de kap van 1139 bomen langs de buitendijk van het 
Krammer-Volkerak. De intentie hiervoor werd, in mei 2019, in een artikel in EilandenNieuws 
door een medewerker van de afdeling Communicatie (!) uitgesproken, met een toelichting op 
onder andere de noodzaak van het kappen van deze bomen. Omdat NLGO al een aantal jaren 
(sinds 2008) met het Waterschap hierover in discussie is en in 2018 nog Heemraad Robijn ons 
meldde dat er een onderzoek zou worden gedaan naar het belang van de bomen voor de 
vleermuizenstand in dat gebied, kwam dit bericht in de krant als een donderslag bij heldere 
hemel 
NLGO zou op de hoogte worden gebracht van de resultaten van het vleermuisonderzoek. 
Hierop wachten we nog steeds. In de wandelgangen bij het Waterschap hebben we wel 
begrepen dat het Waterschap is geschrokken van de hoeveelheid aanwezige vleermuizen en 
hier kennelijk mee in haar maag zit. 
 
De afgelopen jaren hebben incidenten met bomen veel stof doen opwaaien. De massale kap 
langs de Bernisse en langs de kreken in de Hoeksche Waard oogstten veel kritiek en de 
Verenigde Vergadering heeft dan ook duidelijk aangegeven dat het anders moet. Het herstel 
van de schade aan natuur en landschap heeft ook veel geld gekost.  
 
Op 30 september werd, op initiatief van het WNF, een werksessie gehouden over de 
gewenste toekomst van het Krammer-Volkerak-Zoommeer. Aanwezig waren 
vertegenwoordigers van WNF, NM, SBB, Sticting Ark, Natuur- en Vogelwacht Schouwen 
Duiveland, Het Zeeuws Landschap, Sirene, Hoeksewaards Landschap en NLGO. 
Na ingrepen in het Deltagebied duurt het telkens heel lang voor er wordt bijgestuurd. Denk 
aan de zandhonger in de Oosterschelde en de stratificatie in de Grevelingen. Omdat het 
gehele Deltagebied erg complex in elkaar zit, zal het erg moeilijk worden om de estuariene 
dynamiek terug te krijgen. Vraag is dan wat kunnen we het beste doen: terug proberen te 
gaan naar de estuariene dynamiek of naar de rivierdynamiek? Grote natuurorganisatie 
waren, voor het Krammer-Volkerakgebied, eerst voor verzilting, maar dat beeld is nu aan het 
kantelen. Grootste klacht van veel aanwezigen is dat de discussie over het gebied al lang 
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loopt (> 10 jaar), maar dat van alle discussies in de officiële rapporten nauwelijks iets is terug 
te vinden. Het wordt, volgens de aanwezigen, tijd dat nu eens naar de actuele ecologie 
wordt gekeken en naar de potenties die dat in zicht heeft. Voor deze avond was het doel te 
zoeken naar drie hoofdthema’s die de problematiek van het gebied goed in beeld kunnen 
brengen. Hiermee kunnen t.z.t. nota’s worden getoetst. Na discussie komen drie 
aandachtsgebieden op de agenda: 
- Duurzaamheid ofwel de zelfredzaamheid van het gebied over een lange periode 
(nutriënten, Guaggamossel, het systeem moet bezien worden in een ontwikkeling van 
minimaal 50 jaar) 
- De invloed van andere functies: kracht en bedreiging (scheepvaart, visserij, zoetwater- 
voorziening; er moet een natuurkansenkaart komen en een systeemanalyse worden 
gemaakt;). 
- De bestaande kwaliteiten (als het systeem zoet blijft, functioneert het Krammer-Volkerak 
toch  als een schakel in de natuur van het Deltasysteem en de natuurwaarde en de biomassa 
ervan ontwikkelen zich, in het zoete systeem, nog steeds.) 
Voor de communicatie van deze discussie naar het beleid lijkt Delta Natuur of het 
Deltaoverleg de meest geëigende route.  
 
Op 14 oktober heeft NLGO aangifte gedaan, bij het Openbaar Ministerie (Politie), van 
overtreding van de Wet Natuurbescherming bij de recente kap van bomen bij Oude Tonge, 
door het Waterschap Hollandse Delta (WSHD). 
In een bericht op de website van WSHD meldt het Waterschap op 23 juli 2019 dat er 
ongeveer 80 bomen beschadigd zijn en dat het WS-HD best doen om zoveel mogelijk bomen 
te behouden.  “Als gevolg van een hevige bui met zware windstoten raakte een aantal 
bomen van een rij populieren aan de Zuiderlandse Zeedijk bij Oude Tonge in de gemeente 
Goeree Overflakkee beschadigd. “ 
Volgens waarneming van NLGO-leden waren er 19 bomen afgebroken, dan wel  was de 
kroon zwaar beschadigd, of waren zware takken afgebroken. Wellicht met takbreuk 
meegerekend kan het aantal wat hoger zijn geweest, maar zeker geen 80 bomen. Met 
ontzetting namen wij kennis van het feit dat binnen 14 dagen na de storm de gehele rij van 
ongeveer 120 populieren aan de Zuiderlandse Zeedijk was gekapt!  
 
Aangezien onze stellige indruk was, dat de bij de Wet Natuurbescherming vereiste 
zorgvuldigheid niet in acht was genomen werd door NLGO een aantal vragen gesteld aan het 
WSHD. Deze werden namens het WSHD beantwoord door een medewerker van de 
Bomenwacht Nederland. In de beantwoording wordt vermeld dat er een faunacheck is 
gedaan en dat er geen vleermuizen(sporen) zijn aangetroffen. Uit de beantwoording van de 
vragen en het verslag van het onderzoek naar het voorkomen van vleermuizen kwam een 
beeld naar voren van zeer onzorgvuldig handelen. 
Om het antwoord te verifieëren is 4 september 2019 de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
(OZH) op de hoogte gebracht, met het verzoek een en ander te onderzoeken. De OZH 
herhaalt het resultaat van de Bomenwacht en trekt de conclusie dat het WSHD zorgvuldig 
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heeft gehandeld en geen voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van vleermuizen heeft 
vernietigd.  
 
Uit de rapportage van de OZH en de Bomenwacht komt een beeld naar voren dat er geen 
gedegen onderzoek is gedaan naar het voorkomen van vleermuizen door daarvoor 
gekwalificeerde mensen. De aanwezigheid van diverse soorten vleermuizen in de 
betreffende bomenrij en het belang van deze rij als vliegroute en foerageer gebied is een 
vaststaand feit. Het is algemeen bekend onder ingewijden, aangetoond door gedegen 
onderzoek en recente waarnemingen. Gelet op een eerder voorgenomen kap van bomen, 
langs de zuidrand van Goeree Overflakkee ten oosten van de gekapte rij en uit onderzoek in 
opdracht (Bureau Waardenburg 2011; windparkenonderzoek) van het WSHD naar het 
voorkomen van vleermuizen aldaar  had het WSHD dit ook moeten weten. 
Op 13 december reageert het WSHD op de aangifte. Het WSHD weerlegt de aantijging dat 
het WSHD onzorgvuldig zou hebben gehandeld. Ook stelt ze dat 90 bomen beschadigd 
waren en dat het WSHD, omwille van de urgentie en de beheersbaarheid van de (verkeers-
)veiligheid op dat moment de kap van bomen gerechtvaardigd was. Overigens zal de WSHD 
“volledig meewerken aan het verval wat uit uw aangifte zal voortvloeien”. 
 
In een tijd dat biodiversiteit en CO2-opname onder druk staan, mag van de overheid worden 
verwacht dat zij het voorbeeld geeft over hoe hiermee zorgvuldig moet worden omgegaan. 
Uit de reactie van het WSHD komt dit gedrag niet echt naar voren. 
Jos Hendriks 
Coördinator Planologie en Beroepschriften 
 
 
1b. Jaarverslag OKRR 
 
In het begin van 2018 lag de focus van OKRR op het kritisch volgen van de voorstellen in de 
Raad: Op 14 maart besliste de gemeenteraad over drie hele belangrijke documenten over de 
recreatie: het Ontwikkelkader, het Plan van Aanpak en het Bestemmingsplan Ouddorp Bad 
Oost. Hierin kwam alles wat er in de afgelopen jaren besproken is samen. We vonden het 
geheel van uitgangspunten zoals die voorlagen echt veel beter dan we een aantal jaar 
geleden hadden durven dromen! Er is echt oog gekomen voor natuur en landschap. Grote 
parken komen er niet meer bij. En ook geen extra campings voor campers op de kop. We 
vonden het wel zorgelijk dat de gemeente het idee van “landschappelijk inpassen” lijkt te 
hebben ontdekt. En dan mag er ineens weer heel veel. 
  
We hadden twee grote bezwaren over het Plan van Aanpak: de minicampings mogen flink 
groeien van 25 naar 75 tot 100 plaatsen. En in het Verplaatsingsgebied langs de Lange Dijk 
mag een ontwikkelaar tot 100 recreatiewoningen bouwen. Beide veel te veel vinden wij en 
ook echt niet passend voor Ouddorp.   
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Het Ontwikkelkader gaf veel ruimte voor nieuwe ontwikkelingen op nu nog agrarische 
gronden. Er mochten hotels, groepsaccomodaties en recreatieappartementen komen, mits 
ze voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals “ingepast in het landschap”. Wij vonden dat 
er geen agrarische grond meer opgeofferd mocht worden, alleen ontwikkelen op plaatsen 
waar er nu al een recreatiebestemming is.   
  
Het Bestemmingsplan Ouddorp Bad Oost maakte de bouw van een luxe villawijk met een 
hotel mogelijk. Daarbij worden nu nog beschermde zandwallen en open kavels in het 
zandwallengebied opgeofferd.   
 
Op 28 maart stelde de gemeenteraad het beleid voor recreatief bouwen voor de korte en de 
lange termijn vast. Waar eerder sprake was van een “uitnodigend” ontwikkelkader en met 
open armen klaar staan voor nieuwe ontwikkelingen, is er nu door de hele gemeenteraad 
gezegd dat de grens van draagvlak en draagkracht voor recreatieve ontwikkelingen bereikt is 
op de kop.   
  
We zijn erg blij dat de raad tot dit inzicht is gekomen. Wij denken echt dat de activiteiten van 
Ouddorp Kust Ruimte Rust, naast die van de Veero, Natuurlijk!Ouddorp, Groene Raad, en op 
het laatst ook de Kerken, daar een steentje aan bijgedragen hebben.  
  
Ouddorp Bad Oost Het bestemmingsplan dat nu is aangenomen door de gemeenteraad 
geeft aan de projectontwikkelaar de mogelijkheid om maximaal 40 woningen, 50 
hotelkamers en een aantal horeca- en detailhandelspanden te bouwen.   
  
Het bestemmingsplan geeft aan de projectontwikkelaar de vrijheid om de woningen op de 
markt te brengen voor permanente bewoning of voor recreatie. Ook mag hij de indeling van 
het gebied zelf bepalen. Daarbij gelden een aantal restricties zoals voor het doorzicht,  
bijvoorbeeld vanaf de Vrijheidsweg het gebied in. De maximale bouwhoogte is verlaagd van 
eerder 17,60 meter naar 13,20 meter.   
   
Onze reactie op dit besluit: erg goed dat het aantal woningen flink is teruggebracht ten 
opzichte van eerdere plannen. Het gebied moet “mooi” blijven. En ook goed dat de 
maximale bouwhoogte duidelijk lager ligt. Wij blijven het jammer vinden dat in het 
zandwallengebied aan de Oostzijde een open kamer bebouwd mag worden. We begrijpen 
niet waarom het nog steeds een globaal bestemmingsplan is waarbij de inrichting van het 
gebied en de landschappelijke elementen niet vastliggen. Panden van meer dan 13 meter 
hoog (4 etages) vinden wij niet passen bij dat deel van Ouddorp.  
  
Door een amendement ingediend door de SGP mag het verplaatsingsgebied langs de Lange 
Dijk niet meer bebouwd / ontwikkeld worden volgens de procedure zoals beschreven in het 
bestemmingsplan. Het wordt een agrarisch gebied.   
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Kamperen bij de boer, de minicampings Afgesproken is dat alle minicampings op het eiland 
uit mogen breiden van 25 naar 45 eenheden. Ook op dit punt moet het bestemmingsplan 
worden aangepast.   
  
De campings Zonnewende en Brouwersdam moeten dat op het bestaande terrein doen, 
camping Corneliahoeve mag het terrein een beetje uitbreiden hiervoor. De landschappelijke 
inpassing moet gegarandeerd zijn. En als het landbouwbedrijf stopt moet de camping ook 
binnen 5 jaar worden opgeheven.  
Het is ons niet duidelijk geworden of de 18 nachten regeling (waarbij er gedurende 18 
nachten per jaar 75 campers mogen staan) blijft bestaan.   
Wij vinden het jammer dat de campings op de kop van het eiland mogen uitbreiden van 25 
naar 45 plaatsen. Grensoverschrijdend gedrag van sommige ondernemers wordt beloond. 
Maar 45 campers is al minder dan er nu vaak staan! We zijn wel heel benieuwd naar de 
handhaving van het aantal eenheden en ook van de landschappelijke inpassing.  
   
  
6 woningen hoek Westerweg  De raad stemde de bestemmingsplanwijziging voor de bouw 
van 6 woningen op de hoek van de Westerweg en de Oude Nieuwlandseweg unaniem af. 
Inhoudelijk slecht onderbouwd en bovendien ligt de locatie in het zandwallengebied waren 
de voornaamste argumenten. Een terechte afwijzing vinden wij 
 
Innovatieve recreatiewoningen De gemeente en Veero willen stimuleren dat er speciale 
recreatiewoningen komen waar de recreant een andere ervaring heeft dan in een 
recreatiepark. Men denkt bijvoorbeeld aan Tiny houses of eco lodges. En dan altijd in een 
kleinschalig initiatief.  Op zich begrijpen wij deze gedachte. Maar wij hebben ons er heel erg 
hard voor gemaakt dat deze initiatieven niet mogen plaatsvinden op nu nog agrarische 
grond. Wat ons betreft zou dit vooral moeten plaatsvinden op bestaande / verouderde 
recreatieterreinen of bijvoorbeeld bij jachthavens en dergelijke. Gelukkig heeft de raad dit 
voorstel overgenomen en is het ontwikkelen van dit soort initiatieven op agrarische gronden 
niet toegestaan!  
 
Groepsaccomodaties De raad heeft ingestemd met het voorstel om iedere agrariër de 
mogelijkheid te geven een groepsaccomodatie voor 12 tot 24 personen te bouwen bij zijn 
bedrijf. Dat mag ook in een nieuw extra gebouw en ook op nu nog agrarische grond.   
Voorwaarden zijn dat het gebouw landschappelijk is ingepast en er geen onevenredige 
nadelige sociale impact is voor de omgeving.   
Wij vinden het logisch dat agrariërs de mogelijkheid wordt geboden om bij te verdienen op 
deze manier. Alleen is het wel erg jammer dat de agrariër hiervoor ook een nieuw extra 
gebouw mag bouwen bij zijn bedrijf. En dat hij dat ook op nu nog agrarische grond mag doen.    
Wij hebben er sterk voor gepleit om groepsaccomodaties alleen toe te staan in een bestaand 
gebouw of in plaats van een bestaand gebouw, en zeker niet op agrarische gronden. Helaas, 
de raad is niet met ons meegegaan in dit voorstel. Het is niet anders.   
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Hotels  Ook na de realisatie van de 50 hotelkamers in Ouddorp Bad Oost is er volgens de 
raad nog meer behoefte aan hotelkamers, ook op de kop van het eiland. Men geeft aan dat 
een initiatief in Ouddorp Bad in principe positief benaderd zal worden.  
  
Voorwaarden zijn onder meer dat het hotel echt iets toevoegt aan het voorzieningen aanbod 
en dat het landschappelijk is ingepast. Verder mag er geen onevenredige nadelige sociale 
impact voor de omgeving zijn.   
  
Wij vinden het idee dat er nog een hotel komt in het gebied Ouddorp Bad niet heel 
realistisch. Waar zou dat dan moeten komen? We rekenen er op dat de Raad heel streng zal 
zijn op de implicaties voor de omgeving als iemand met een initiatief komt.  
 
Bed & Breakfast De gemeente geeft iedere inwoner van het eiland de mogelijkheid een Bed 
& Breakfast te starten. Voorwaarde is dat de eigenaar zelf minimaal 50% van het gebouw / 
de gebouwen bewoont.  
  
Binnen de bebouwde kom mag de B&B maximaal drie kamers hebben en buiten de 
bebouwde kom zeven.   
  
Wij vinden het terecht dat de inwoners van de kop van het eiland ook iets kunnen verdienen 
aan de recreatie. De voorwaarde dat je zelf in het gebouw moet wonen is heel goed, anders 
zouden panden alleen voor de verhuur opgekocht kunnen worden.   
We vinden het jammer dat het mogelijk is om speciaal voor de verhuur een nieuw (bij-
)gebouw of uitbouw te bouwen. Natuurlijk binnen de grenzen van het bestemmingsplan van 
750m3 voor het hoofdgebouw en 75m2 voor het bijgebouw. Maar toch zal dit extra 
bouwdruk geven. Wij zouden liever zien dat een B&B alleen in een bestaand of te renoveren 
gebouw gerealiseerd mag worden.  Vooral in het Zandwallengebied.   
  
Na de zomer zijn we verder gegaan met het maken van plannen voor een betere 
bescherming van het landschap op de Kop. De agrariërs op de kop van het eiland hebben last 
van verzilting en kunnen soms niet beregenen. LTO Nederland heeft een project Waterpark 
opgezet om samen met de boeren te kijken of er mogelijkheden zijn om deze problemen op 
te lossen. Groene Raad ziet dat het vasthouden van zoet water ook goed kan zijn voor de 
natuur. En voor andere verdiensten voor agrariërs denken wij aan het beheer van 
Ecologische Verbindingszones tussen natuurgebieden.  Dit zijn stroken land die 
natuurgebieden met elkaar verbinden en die met subsidie van de provincie op een groene 
manier onderhouden kunnen worden. Er zijn al heel wat van die verbindingszones op de kop. 
Een boer die zo’n zone onderhoud kan daar een beheersubsidie voor krijgen. We wilden dus 
onderzoeken of we deze zones verder kunnen uitbreiden. En als de inwoners van Ouddorp 
en de recreanten zo ook extra wandelpaden krijgt is het helemaal een win-win situatie 
denken wij. Het is allemaal nog in een pril stadium.  
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1c. Jaarverslag Terreinwerkgroepen  
 
Wij kunnen weer terug kijken op een succesvol jaar met heel veel activiteiten. In totaal zijn 
er vijf dagen door de zaterdag werkgroep georganiseerd, steeds op de laatste zaterdag van 
de maand. De werkgroep “de vliegende brigade”  is op zeventien maandagen actief geweest. 
De gemiddelde opkomst voor de zaterdaggroep loopt iets terug, nu veertien personen per 
actiedag , vorig jaar vijftien. Voor de  maandaggroep is er weer  een lichte groei van 
toepassing, gemiddeld veertien vrijwilligers tegen over  twaalf vorig jaar per actiedag.  De 
totale maandag werkgroep bestaat nu uit meer dan twintig “vaste” vrijwilligers.  In 2019 is er 
voor 1735 uur (1650 vj) of één persoon een heel jaar, aan werk verzet. Door het inzetten van 
de Vliegende Brigade is er ruimte ontstaan om ook andere instanties te helpen. 
  
In 2019 is de materiaalkar verder ingericht en zijn er materialen vervangen. Voor de 
werkzaamheden van de maandaggroep wordt een bedrag per dag gevraagd en voor de 
zaterdaggroep worden afspraken met instanties gemaakt voor een passende vergoeding. De 
verzekering  voor de vrijwilligers is gedekt bij de vrijwilligersverzekering via de gemeente 
Goeree Overflakkee  en bij “Landschap en Erfgoed Zuid-Holland.  Ook dit jaar zijn er weer 
twee vrijwilligers geslaagd voor  de herhalingscursus motorzaag en konden vijf vrijwilligers 
het diploma ophalen voor de volledige opleiding. Door een bijdrage van de provincie konden 
we de vrijwilligers in een uniforme werkjes en bodywarmer steken. 
In het voorjaar heeft de vereniging een gift voor de terreinwerkgroep ontvangen. Voor dit 
bedrag is een aanhangwagen aangeschaft om de maaibalk te vervoeren. 
 
Voor Natuurmonumenten zijn we twee keer aan het werk geweest,  uitzichtpunt 
Havenhoofd en in de Scheelhoek. Voor SBB  is de poel bij de Vliegers verder open gemaakt 
en zijn de wilgen langs de Vliegers geknot. Voor het Zuid Hollandslandschap  zijn de nodige 
werkzaamheden  verricht in de Kleistee, de Koude Grond, en in de Westduinen.  In april zijn 
er twee vlinder Idylles aangelegd, één in Ouddorp en één in Middelharnis. In het najaar zijn 
deze voor twee derde gemaaid en het hooi is afgevoerd door de gemeente. Tussen de 
werkzaamheden door is er met regelmaat gewerkt in het belevingsbos bij Den Bommel  en 
bij de haven van Oude Tonge. 
 
We zijn Cees Appel en Krijn Tanis weer veel dank verschuldigd voor het perfect bijhouden 
van de technische hulp middelen. 
 
Kees van ’t Zelfde   Coördinator terreinbeheer 
 
 
1d. Jaarverslag Vogelwerkgroep  
 
De vogelwerkgroep gaat zijn 41ste jaar in,  dat is een lange periode,  met de nodige 
veranderingen - zowel in vogelopzicht als wat betreft de leden van de VWG 
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In vogelopzicht is er wel heel veel verandert, de akkers zijn leeg van broedvogels als 
veldleeuwerik graspieper en patrijs. 
De weidevogels als grutto tureluur slobeend e.d. zijn inmiddels ook zo goed als verdwenen 
uit de weilanden. Een aantal soorten doen het wel heel goed denk aan bv.  ganzen, een deel 
van de roofvogels gaat het ook voor de wind. 
Voor een totale score zie hiervoor de toe en afname kaart van alle soorten van Nederland bij 
Sovon. 
 
De leden hebben zoals bij de meeste vogelwerkgroepen de pensioengerechtigde leeftijd 
bereikt. Maar gelukkig wordt het vogelen enorm populair, ook steeds meer onder de dames. 
Dus hopen we op een verjonging binnen de VWG. 
Ook een verandering: het invoeren van tellingen gaat steeds gemakkelijker door de 
digitalisering. In 2019 werden alle wintervogeltellingen voor geheel Goeree-Overflakkee 
uitgevoerd en dan ook al 41 jaar achter elkaar. Broedvogels werden in verschillende 
terreinen verricht door de leden vaak voor NM, SBB. Ook weidevogels op particulier terrein 
werden uitgevoerd deze nemen zoals eerder vermeld nog steeds af. 
In oktober hebben we een flink aantal betonnen gierzwaluwnestkasten en dakpannen in 
Sommelsdijk geplaatst. We hopen dat deze supervliegers  in de toekomst de kasten zullen 
bezetten. Deze voorzieningen zijn mogelijk gemaakt door een eenmalige subsidie van de 
Gemeente Goeree/Overflakkee.   
Verder zijn er nog vele mogelijkheden om zich in te zetten voor de vogels. 
Kijk daarom eens op de site van SOVON of vogelbescherming Nederland 
Tot slot:  sluit je aan bij de vogelwerkgroep en je verrijkt je leven als vogelvrouw of man.  
Krijn Tanis VWG/NLGO 
 
1e. Jaarverslag Plantenwerkgroep 
 
April is de tijd dat de plantenwerkgroep weer van start gaat. Enkele gebieden in beheer bij 
N.M. zijn geïnventariseerd zoals de grasgorzen langs het Zuiderdiep. 
Evenals het vorig jaar is ook weer een gedeelte van het Volgerland ten westen van Ouddorp 
bezocht. In de Westhoofdvallei vlakbij de vuurtoren zijn de maanvarens geteld. 
 
Voor Floron (floristisch onderzoek Nederland) zijn enkele uurhokken (1 km x 1 km) tussen 
Dirksland en Sommelsdijk geïnventariseerd, tevens een stukje particulier terrein. Tegen de 
Kleistee in Ouddorp is een nieuwe begraafplaats aangelegd met natuur stukken er tussen,  in 
beheer bij Zuid-Hollands-Landschap die ook bekeken zijn. 
 
In het kader van het 40 jarig bestaan van NLGO waren er vele activiteiten georganiseerd 
waaronder de 1000 soortendag. Deze werd gehouden op 18 mei en was voor het eerst op 
Goeree-Overflakkee. Dat was een groot succes. 676 soorten totaal. Waarvan de planten er 
wel uitsprongen met 386 soorten. 
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Floron heeft elk jaar een planten weekend in het district. Dat was afgelopen jaar in Ouddorp. 
Er zijn toen heel wat uurhokken geïnventariseerd. Een leerzaam geheel om eens met andere 
mensen het veld in te gaan. De plantenwerkgroep is nog steeds dringend op zoek naar 
mensen die daadwerkelijk ook mee willen helpen. 
Clarie Tanis Plantenwerkgroep/NLGO 
 
 
1f. Jaarverslag Vlinderwerkgroep 
 
Na in 2017 begonnen te zijn met het tellen van vlinders op een viertal routes op Goeree 
Overflakkee (GO) is dit in 2018 uitgebreid met nog eens zes nieuwe vlinderroutes. Ook in 
2019 zijn er hier weer vier nieuwe routes aan het vlinder meetnetwerk GO toegevoegd. Dit 
maakt een totaal van 14 routes. 
Deze routes zijn ongeveer om de 10 dagen gelopen waarbij alle dagvlinders geteld zijn. Bij 
elkaar hebben is er zo’n 127 kilometer gelopen. Op een aantal routes zijn ook de dagactieve 
nachtvlinders en de hommels geteld. Dit jaar is ook voor het eerst meegedaan met het 
nachtvlindermeetnet op één locatie en er is een voorzichtige start gemaakt met een nieuwe 
type nachtval van de vlinderstichting die bedoelt is voor monitoring van nachtvlinders in het 
agrarisch gebied. De spanning voor de ledlamp wordt hier door een powerbank geleverd. 
Het was wederom een bijzonder jaar. Vooral de warmte en de droogte in de zomer heeft 
veel terreinen doen verschroeien zodat er nauwelijks nog nectarplanten te vinden waren. De 
nog bloeiende planten waren dan ook druk bezet met nectar drinkende insecten. Het heeft 
alle tellers er niet van weerhouden om, ondanks deze warmte toch weer op pad te gaan en 
de vlinders te tellen. Door de aanhoudende warmte zijn er ook, helaas buiten onze routes, 
melding gedaan van de koninginnepage en de grote vos. Verder zal het de meeste mensen 
niet ontgaan zijn dat er dit jaar een invasie van distelvlinders is geweest. Door goede 
omstandigheden en de juiste windrichting kwamen er miljoenen vanuit het zuiden, alhoewel 
de meeste eigenlijk uit het oosten kwamen. Vanwege een depressie in Zuid-Europa moesten 
ze omvliegen via Oost – en Noordoost Europa. Ook een andere trekvlinder, de oranje 
luzernevlinder, is dit jaar heel veel gezien. 
Alle gegevens zijn door de tellers doorgegeven aan de Vlinderstichting. Samen met het CBS 
worden hieruit de jaarlijkse trends berekend. Deze dienen weer voor het geven van 
beheersadviezen en het opstellen van de Rode Lijst. 
In Nederland werden in 2019 totaal 804 routes gelopen waarvan er op GO 14 liggen. Binnen 
Europa zijn er al in 14 landen vergelijkbare meetnetwerken opgezet met in totaal 7000 
routes die op dezelfde manier geteld worden. Deze landen zijn verenigd in het European 
Butterfly Monitoring Scheme (eBMS). In 2018 werd door de verschillende lidstaten, met 
financiële steun van de EU  het project ABLE (Assessing Butterflies in Europe) opgestart. 
Hierdoor wordt het mogelijk dat alle gegevens van alle landen in één database worden gezet 
en dat er zo een Europese trend kan worden bepaald. Ook de Vlinderstichting participeert 
hierin*. Dus ook de gegevens die op GO verzamelt worden hierin meegenomen.  
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Voor de macro nachtvlinders zijn in totaal 1005 vlinders geteld verdeeld over 168 soorten. 
Zoals te zien is zijn er aan de oostkant van het eiland heel weinig routes. Hiervoor zoeken we 
nog mensen die op regelmatige basis, met mooi weer, vlinders wil gaan tellen.  
Rob Rossel Coördinator Vlinderwerkgroep 
 
*(bron Nature Today https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-
reports/message/?msg=25892 
 
 
 
 

2. Financieel Jaarverslag 2019 
 
Korte toelichting op de jaarrekening 2019 
 
Het afgelopen boekjaar is ons vermogen afgenomen met € 3742,00 
Oorzaak is vooral onze lustrumviering, die € 6447,00 heeft gekost. Dankzij een bijdrage van € 
1800,00 van de RABO bank zijn de kosten beperkt gebleven tot € 4647,00. Verder is het 
laatste Sterna nummer, het kunstnummer, twee maal zo duur geworden als een normale 
editie. 
Meevallers zijn er ook geweest. De contributie inkomsten zijn behoorlijk gestegen, mede 
door een toename van het aantal leden. Er waren ook enkele incidentele hoge giften. 
Voor het overige zijn de uitgaven binnen de gestelde bandbreedte gebleven. Soms meer en 
soms minder uitgaven, afhankelijk van de omstandigheden. Dit kan jaarlijks wat variëren.  
Ten slotte heeft het bestuur besloten per 01-01-2020 de inkomsten en uitgaven, alsmede de 
reeds gedane reserveringen van de werkgroep “Terrein Beheer” over te hevelen naar onze 
Stichting “Natuurbeheer Goeree-0verflakkee”. 
 
wg 
 
H.C. Teune 
Penningmeester 
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Stand van baten en lasten betreffende het jaar 2019     
 
 
 

           feitelijk    begroting    begroting 
 
Baten:      2019        2019       2020  

  
Contributies                9.018     7.200                             8.000  
Bijdrage derden       814            300        300 
Beleef de dijken          0            0            0 
Terreinbeheer    3.685     4.500            0    
Gierzwaluwenproject          0            0            0 
Planologie    1.794            0             0 
OKRR     1.363            0            0 
RABO lustrum bijdrage   1.800            0            0 
Zuid Hollands Landschap  2.000                                      0             0 
Rente                5            0            0 
Diversen         20 
Vrijval “Beleef de dijken”     245  
Vrijval “Gierzwaluwen project”                1.430 
 

 __________      ___________      __________ 
               22.174    12.000                            8.300 
    ==========     ===========      ========= 

Lasten: 
 
Verenigingskosten   1.535    1.200    1.200 
Website        120       400       400 
Bestuurskosten       552       400         400  
Secretariaat       125       100       100 
Fiscaat / bankkosten      242       300       300 
Representatie / Public Relations        0       500       500 
Sterna drukkosten               2.944    2.000                2.000 
Sterna portokosten      428       400       400 
Bezwaarschriften / Planologie  1.061    1.000    1.000 
Terreinbeheer     5.917    5.000           0 
Vogelwerkgroep / Uilenwerkgroep    971       200       500 
Gierzwaluwenproject   1.476           0           0 
Zoogdierenwerkgroep          0           0           0 
Plantenwerkgroep          0           0           0 
OKRR           216       500       500 
Reservering materiaal   2.000    1.000           0 
Dotatie planologie      733           0           0 
Dotatie OKRR    1.147           0           0 
Lustrum 2019    6.447      8.500           0 
Diversen, onvoorzien                   2           0           0 
Resultaat           --  3.742          --  9.500                               1000 
             _______         ________         _________ 

           22.174                          12.000                  8.300 
             =======         ========         ========               



NLGO Jaarverslag  2019 

19 
 

Balans per 31 december 2019  
 
 
 
 
Activa   31-12-2018 31-12-2019 Passiva       31-12-2018     31-12-2019  
 
Materiële vaste activa:            0           0 Eigen vermogen: 
       kapitaal                       36.520           38.586 
       Resultaat  2.066       --    3.742    
       OKRR                 0             1.147                      
         Beleef de dijken             1.245               1.000 

 Terreinbeheer                6.000               8.000                 
  Planologie                      1.666               2.399   
  Gierzwaluwen                1.430                      0 

_______          _______                             
48.927           47.390                                    
   

Liquide middelen:                                                               
  
Kas                0             0 
Rabo rekening-courant        1.262      2.321 
Rabo spaarrekening          45.000    45.000 
  
 
Vorderingen:      Schulden: 
Contributies                0              0     Sterna 3+porto                632              1.986 
Rente                4                 5     Bankkosten                        10                   10   
Terreinbeheer          2.558       2.189 Contributie                         0      0 
Zuid Hollands Landschap     1.000               0 Terreinbeheer                      0                 129    

0     Diversen                255                     0         
       
     _______   _______           _______        _______ 
       49.824              49.515             49.824             49.515  
     ======           =======                                          =======         =======  
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3. Verklaring Kascommissie 
 
Hier bij wil ik meedelen dat Jaap Braber en Ik op 16 maart j.l. ten huize van de penningmeester Bert 
Teune de rekeningen van de NLGO over 2019 gecontroleerd hebben. We hebben geen 
onregelmatigheden kunnen vaststellen, alles klopte. 
 
Rick Lassing 

 
 
4. Rooster van zittende en aftredende bestuursleden. 
 
 

Naam jaar in functie laatst herkozen afgetreden in herverkiezing In functie zittend
Ria de Graaf 2011 2017 2020 9
Jan Baks 2011 2019 2022 9
Bert Teune 2015 2018 2021 5
Ed van Wijk 2017 2020 3
Geert Faasse 2019 2022 1

Bestuursleden in functie en aftredend 

 


