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| Jaarverslag 2010 Stichting WCL

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2010 van de Stichting Waardevol
Cultuur Landschap Winterswijk.
Het Algemeen Bestuur legt hiermee verantwoording af over de
verrichte bestuursactiviteiten en de realisatie van het Jaarplan
2010 inclusief de financiële verantwoording.
In 2010 heeft St. WCL weer kunnen laten zien waar ze voor
staat. De buurtschappenvisie is gepresenteerd, we hebben
de gemeente op tal van gebieden kunnen adviseren en
we hebben de GLB-pilot van het ministerie van EL&I naar
Winterswijk weten te halen. Er zijn drie verenigingsgebouwen
gerenoveerd. St WCL is wederom een belangrijke schakel
gebleken om projecten, processen en beleid vorm te geven in
ons mooie en waardevolle landschap.

Voorzitter
Dhr. G.J.W. te Gronde

Secretaris
Dhr. A. Schoemaker
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In memoriam
Op maandag 13 september 2010 is ons bestuurslid
de heer Dick Sellink overleden. Dick was vanaf eerste
oprichting van de St. WCL (medio jaren negentig)
al zeer betrokken bij de activiteiten van de St. WCL
en sinds eind jaren negentig bestuurslid namens de
NSW- landgoederen. Dick is in 2007 nog benoemd
tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege
zijn vele maatschappelijke diensten.
Wij zullen hem missen.
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| Bestuursacti v i t e i t e n

In het jaar 2010 zijn door het bestuur activiteiten verricht,
waarbij de doelstellingen uit de Visie Stichting WCL 2005 –
2015 leidend zijn geweest. Voor wat betreft projecten is dat
goed gelukt, zowel in de voorbereiding, samenvoegen van
projecten als in de uitvoering.

Bestuurswisselingen
In 2010 heeft mevr. G.J. Smalbraak namens de NSW-landgoedeigenaren zitting in het bestuur genomen. De heer B. Hesselink
is adviseur namens de NSW-landgoedeigenaren.

WCL vergaderingen Dagelijks Bestuur en
Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur heeft in 2009 drie keer vergaderd.
Het Dagelijks Bestuur heeft negen keer vergaderd.

Voorbereiding Jaarplan 2011
Voor de voorbereiding van het Jaarplan 2011 is er geen
speciale bijeenkomst / workshop gehouden. Er lagen nog
diverse projectvoorstellen "op de plank". De gemeenteraad
heeft bij de begrotingsvaststelling voor 2011 een bedrag
van € 100.000 structureel opgenomen ten behoeve van
Stichting WCL Winterswijk voor het uitvoeren van projecten
en de organisatiekosten. Daarnaast is door de gemeenteraad
€ 50.000 ter beschikking gesteld voor de renovatie van het
verenigingsgebouw Eendracht.

Professionalisering / Slagvaardigheid
Wij werken sinds begin 2010 met een accountant. Gezien de
omvang van de projecten en het daarbij behorende financiële
transacties voelen wij ons zelf verplicht een beroep te doen
op een accountant. Daarnaast is een accountantverklaring
verplicht bij verantwoording van provinciale subsidie.

Draagvlak
Wij hebben als bestuur het gevoel dat het draagvlak in het
werkgebied verder is gecontinueerd. Met name de renovaties
aan de verenigingsgebouwen (feestelijke heropening op
30 oktober) en het binnenhalen van de GLB-pilot voor
Winterswijk, heeft indruk gemaakt op de bewoners /
gebruikers van het gebied.
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| Bestuursactiviteiten

(Beleids)advisering / coördineren / organiseren

Pilot Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)

In het kader van haar (beleid)adviserende / coördinerende
en organiserende rol heeft de Stichting WCL Winterswijk de
volgende activiteiten verricht:
• deelname in de vier begeleidingsgroepen voor de
beheerplannen voor de Natura 2000 gebieden
• participatie in het Platform Nationaal Landschap Winterswijk
• participatie in de klankbordgroep Gebieds Uitvoering
Programma (GUP)
• Geurverordening
• Erfgoedverordening
• Horeca als nevenfunctie bij functies in het buitengebied
• Uitbreiding niet agrarische bedrijvigheid in het buitengebied
• Paardenhouderijen en Ruimtelijke ordening

We zijn er in geslaagd om het proefproject GLB naar
Winterswijk te halen. Er zijn in Nederland 4 gebieden
geselecteerd waar een proef wordt gehouden waarbij een
boerencollectief kan laten zien of zij duurzamer, efficiënter en
doelgerichter middelen kan inzetten bij landschapsdiensten.
Dit loopt vooruit op de nieuwe GLB periode van 2014 – 2020.
De EU zal mogelijk toestaan dat toekomstige landbouwsteun
aan boeren niet (grotendeels) meer gekoppeld wordt aan de
landbouwproductie van de jaren 2002 / 2003, maar meer
wordt ingezet voor "maatschappelijke doelen”. Eén van die
maatschappelijke doelen zou landschapsonderhoud kunnen
worden.
Ons doel, zoals ook in onze visie staat, is het verkrijgen van een
vergoeding vanwege de kleinschaligheid van het historische
coulissenlandschap.

Promotieactiviteiten
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• WCL-flyer in februari, huis aan huis, verspreid over de start
van het project "Beleven Nationaal Landschap Winterswijk`.
• Opening Panhoes (26 maart) te Meddo.
• Overhandigen van zwerfafvalinzamelingsmateriaal aan
de buurtschappen op zaterdag (18 september) in zaal
Spiekerman te Meddo.
• Heropening Verenigingsgebouwen Wilhelmina en Emma op
zaterdag 30 oktober.
• Jaarverslag 2009 in het Duits vertaald

Hiervoor is op 22 juli 2010 een delegatie van het Ministerie
van Economische Zaken, Landbouw en Innovaties (EL & I) op
bezoek geweest.

| Bestuursacti v i t e i t e n

Gebiedsloket Winterswijk
Het gebiedsloket Winterswijk is een samenwerkingsverband
van de Stichting WCL Winterswijk, de gemeente Winterswijk,
de provincie Gelderland en het Ministerie van EL & I. Ook
maakt het Waterschap Rijn en IJssel hiervan gebruik.
Het loket is ook de ingang voor het indienen van allerlei (aan)
vragen, verzoeken, klachten en inlichtingen over aspecten die
zich in het gebied van Winterswijk afspelen, zoals:
• opvragen actuele gebiedsplannen
• functieveranderingen
• sloop gebouwen
• aanvraag (NSW)landgoederen in het kader van
bestemmingsplan
• splitsing woningen
• beplantingen en subsidiemogelijkheden hiervoor
• kapvergunningen
• stichten nieuwe bedrijven
• dierziekten
• Natura 2000
• vragen over kwaliteit van oppervlaktewater
• onderzoeksgegevens over waterkwaliteit
• toeslagrechten
• onderhoud fietspaden
• indienen van WCL-projecten

De meeste verzoeken zijn
binnengekomen middels een e-mail:
gebiedsloket@winterswijk.nl of tijdens
een bezoek aan het gebiedsloket.
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Emma gebouw / Ratum
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Juliana gebouw / Woold

Renovering van verenigingsgebouwen

Wilhelmina gebouw/ Kotten

| Realisatie Ja a r p l a n

Het jaarplan 2010 bestaat uit activiteiten die vallen onder de
volgende thema’s:
• Leefbaarheid
• Land- en tuinbouw
• Natuur- en landschapsbeheer
• Cultuurhistorie
• Recreatie en toerisme
Hieronder worden per thema alleen die projecten beschreven
die in 2010 zijn uitgevoerd (kunnen ook doorgeschoven
projecten van 2009 zijn) of waarvan uitvoering (deels) in
voorbereiding is. Projecten die in meerdere jaren zijn
uitgevoerd staan daarom ook vermeld in meerdere
jaarverslagen. Projecten uit 2009 waarvan in 2010 enkel
slechts de laatste betalingen zijn verricht worden in dit
hoofdstuk niet beschreven, deze staan wel genoemd in
het financiële overzicht.

Leefbaarheid
Verenigingsgebouw Emma
De renovatie van het verenigingsgebouw Emma bestond uit
het uitbreiden van het gebouw aan de achterzijde zodat de
verenigingen over een nieuwe ruimte kunnen beschikken.
In dit deel is ook de "Poort tot het Nationaal Landschap"
ondergebracht. Deze ruimte voorzien van een toilet is voor
bezoeker toegankelijk middels een aparte deur (met een
tijdslot) en is helemaal ingericht in de opmaak van 100%
Winterswijk. Deze ruimte kan ook met de achterliggende
ruimte verbonden worden. Het dak is geheel vernieuwd en
opnieuw geïsoleerd. Verder is het toneel vergroot en verbreed
zodat (toneel)verenigingen hier nu meer ruimte hebben. Tot
slot is het buitenterrein helemaal opnieuw ingericht inclusief
picknickplaatsen.

Verenigingsgebouw Wilhelmina
De renovatie van het verenigingsgebouw Wilhelmina bestond
uit het vernieuwen van het dak, aanpassing plafond, het
gebouw geheel isoleren, aanbrengen van energiezuinige
verlichting en verwarming (luchtbehandeling), het maken van
een openbaar toilet (in het kader van "Poort tot het Nationaal
Landschap") en het opnieuw inrichten van het buitenterrein
inclusief het plaatsen van picknicktafels. Hierdoor is het
parkeren van auto’s langs de Meester Meinenweg niet meer
nodig.

Verenigingsgebouw Juliana
De renovatie van het verenigingsgebouw Juliana bestond uit
het vernieuwen en het isoleren van het dak en van enkele
buitenmuren. Het aanbrengen van isolatie, het plaatsen van
een afzuiginstallatie en het vernieuwen van de dansvloer.
De vloer is ook voorzien van isolatie en vloerverwarming.
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Goed gastheerschap in Nationaal Landschap Winterswijk/zwerfafval opruimen

02

| Realisatie Ja a r p l a n

Zwerfafvalopruimingsactie / Goed gastheerschap
in Nationaal Landschap Winterswijk
Dit project is tot stand gekomen in het kader van promotie van
het Nationaal Landschap Winterswijk. Onder leiding van de
buurtbelangenverenigingen gaan verenigingen twee keer per
jaar het zwerfafval in hun hele buurtschap opruimen. Hiervoor
krijgen ze dan van de WCL een vergoeding. Echter de kracht
van dit project zit mede in het feit dat de opruimspullen het
hele jaar door bij die bewoners in het buitengebied blijven
die graag hun eigen omgeving opruimen. Diegene die
inmiddels hebben meegedaan (van jong tot oud) zijn zeer
enthousiast. De aanschaf van materialen (o.a. zwerfvuilknijpers,
handschoenen, hesjes, bakfietsen) wordt vergoed met 75 %
provinciale subsidie. Deze subsidieregeling loopt nog tot eind
2011. Alle buurtschappen doen hieraan mee.

Buurtschapsvisie (vervolg)
De buurtschappen Brinkheurne, Corle en Ratum/Vosseveld
hebben besloten om ook mee te doen met het opstellen van
een gezamenlijke buurtschappenvisie. Onder begeleiding van
de Vereniging Kleine Kernen (VKK) is de visie opgesteld.
De buurtschappen hebben hiervoor eerst in hun eigen
buurt een schouw gehouden. Tijdens deze schouw werden
"parels en aandachtspunten" geïnventariseerd. Nadat alle
ideeën en suggesties van de startbijeenkomsten bij elkaar
waren gevoegd, zijn per thema de volgende werkgroepen
georganiseerd: economische bedrijvigheid, ontwikkeling
buitengebied, wonen, sport en recreatie, verkeer en veiligheid
en voorzieningen. Deze themagroepen hebben vervolgens
klankbordbijeenkomsten gehouden om uiteindelijk de
Buurtschappenvisie te schrijven. Inmiddels zijn uitwerkteams
bezig om de wensen vanuit de buurtschappenvisie om te
zetten in uitvoeringsplannen.
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| Realisatie Jaarplan

Opruimen mestzakken / foliebassins
Mede vanwege het feit dat meerdere oudere mestzakken
niet meer (goed)gekeurd kunnen worden, is er een regeling
gekomen om te bevorderen dat deze mestzakken opgeruimd
gaan worden. Inmiddels zijn 5 mestzakken / foliebassins
opgeruimd.

Opruimen dieselolietanks
Door veranderde regelgeving zijn oudere dieselolietanks niet
meer toegestaan. Om te bevorderen dat deze oude olietanks
opgeruimd worden is er een regeling gekomen. Inmiddels zijn
10 olietanks opgeruimd.

Met de "Klas de boer op"
Ongeveer 550 leerlingen van de basisscholen (groepen 7 en
8) hebben in de periode september / oktober een bezoek
gebracht aan een agrarische bedrijf. Het blijkt toch altijd weer
dat voor een deel van de kinderen een "agrarische wereld"
open gaat. Een koe aankijken, de stallucht erbij ruiken en voor
de dapperen zelfs een koe aaien, is toch wel wat anders dan
een koe op een afbeelding bekijken.
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Land- en tuinbouw
Inzamelen van landbouwfolie
In samenwerking met de gezamenlijke buurtschappen is op
zaterdag 13 juni de jaarlijkse landbouwfolie-inzamelactie
gehouden. Op de 3 bekende locaties in het buitengebied
(Kotten, Huppel en Miste) is door een groep van enthousiaste
vrijwilligers ruim 80 ton aan folies ingenomen (68 ton
landbouwfolie en 13 ton overige folie). Deze hoeveelheid is
gebracht door 199 bedrijven / personen.

Overzicht ingezamelde landbouwfolie in de
periode 2005-2010
2005
2006

2007

2008

2009

2010

gewicht in tonnen

39

61

48

45

90

81

aantal leveringen

107

133

145

170

208

199

| Realisatie Ja a r p l a n

Natuur- en landschapsbeheer
Lindenarboretum; Beleef de Linde
Het Lindenarboretum dient een interessant, educatief en
informatief park met allerlei soorten / varianten linden
te worden. Hiervoor is de toegankelijkheid verbeterd,
informatieborden zijn aangepast, er zijn meer variëteiten /
soorten lindebomen geplant, er worden zitbanken geplaatst
en er is een schuilhut gebouwd.

NSW-landgoederen als in de beleidsomgeving. De noodzaak
om te zoeken naar nieuwe economische dragers wordt met
het afbouwen van natuur- en landbouwsubsidies steeds
groter. Door al deze ontwikkelingen was er grote behoefte aan
actualisatie van de landgoederenvisie uit 1997.

Plan bosvlinders
Dit project is nog niet gestart omdat de overige beoogde
financiële middelen niet gevonden zijn.

Inventarisatie NSW-landgoederen

Boek “Beleef de natuur in Winterswijk”

Het landgoederenrapport uit 1997 is geactualiseerd. Dit
rapport vult de leegte tussen het oude Inventarisatierapport
uit 1997 en het gemeentelijke nota over landgoederen.
Particuliere, onder de natuurschoonwet (NSW) gerangschikte
landgoederen vormen met hun minimaal 30% bos en
omzoomde landbouwgronden een onmisbaar onderdeel
van het waardevolle coulisselandschap van de gemeente
Winterswijk. In 1997 is door een extern bureau een
kwantitatieve inventarisatie gemaakt van de NSW
landgoederen in het WCL gebied, de sterktes, zwakten,
kansen en bedreigingen, alsmede de toekomstwensen van de
eigenaren. Dit heeft toen geleid tot het rapport ‘Waardevol
particulier cultuurgoed rondom Winterswijk’. In de dertien jaar
die sindsdien verstreken zijn is er veel veranderd, zowel bij de

Een werkgroep is bezig met de voorbereiding van een uniek
boek die de natuur- en landschapswaarden van Winterswijk
gaat beschrijven. Nadat alle kosten zijn geraamd is er gewerkt
aan het sluitend maken van de begroting. Veel bedrijven /
instellingen zijn benaderd om bij te dragen in de financiering
van het boek. Inmiddels is een dummy van het boek
verschenen.

Groene diensten (vervolg op het project MDL en
het project Boeren met natuur en landschap in
Winterswijk)
Om het benodigde enthousiasme te bewaren onder de
deelnemers van het inmiddels afgelopen project “Boeren met
landschap en natuur in Winterswijk’ is vanuit het Aanvalsplan
Kredietcrisis een bedrag beschikbaar gesteld om ook in 2010
de groene diensten te kunnen belonen. Het is de bedoeling dat
er een Landschapsfonds komt die deze vergoedingen (deels)
overneemt. Zolang hierover nog geen duidelijkheid is, is het
gewenst dat het enthousiasme onder de mogelijke deelnemers
bewaard blijft. Door het binnenhalen van de pilot-GLB kunnen
de meeste deelnemers de komende 2 jaar hieraan meedoen.
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(situatie na herstel)

Panhoes, (situatie voor herstel)
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(situatie voor herstel)

(situatie voor herstel)

Panhoes, (situatie na herstel)

Herstelprojecten cultuurhistorisch waardevolle
en karakteristieke objecten
(situatie na herstel)

02

| Realisatie Ja a r p l a n

Cultuurhistorie
Herstelproject cultuurhistorisch waardevolle en
karakteristieke objecten
Dit project dat in 2010 al voor het vierde achtereenvolgende
jaar is gehouden kende in 2010 wederom belangstelling. Er
zijn veel nieuwe aanmeldingen binnengekomen. Eind 2010
waren in totaal 17 objecten hersteld, 8 stuks in uitvoering en
14 stuks in behandeling. De landelijke belastingmaatregel: de
verlaging van het BTW–tarief bij herstelwerkzaamheden voor
aannemers, heeft meerdere eigenaren doen besluiten om
hun schoppes / hokken ed. versneld te doen herstellen. Voor
de benodigde vakkennis wordt een beroep gedaan op het
Adviesbureau SEM Oost Nederland.
15
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Bewustzijn landschap stimuleren (project 2009)
De cursus "Cursusprogramma Natuur, Landschap en
Cultuurhistorie in de gemeente Winterswijk" die gegeven werd
door Landschapsbeheer Gelderland was opgedeeld in vier
thema’s. De thema’s waren zowel als geheel als per onderdeel
te volgen. De eerste themabijeenkomst was "Boerderijen en
boerderijstijlen in Winterswijk". Na een start in december 2009
is gedurende het jaar 2010 de cursus; ‘Natuur, Landschap en
Cultuurhistorie’ gehouden.
Cultuurhistorie en ecologie op en rond het boerenerf van
het Winterswijkse buitengebied was de kern van de cursus
met gemiddeld 40 deelnemers per thema met afwisselend
specifieke behandelavonden en veldexcursies. Deze werd
gehouden op 6 cursusavonden, 2 veldexcursiedagen,
1 veldinstructiedag en een busexcursiedag.
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| Realisatie Jaarplan

Recreatie en toerisme
Kindervakantieboek
Het kindervakantieboek "Groot doeboek
voor je vakantie in Winterswijk" brengt
kinderen op een leuke en interessante wijze
iets van Winterswijk bij. Het is een puzzel-,
vraag-, kook, lees en doeboek. Wat is een
"Zunnekuüksken?,/ wat is een Kateker? / wat
is "kroes kieken"? Hiervan is ook een Duitse
versie uitgebracht.

Molenroute en Beesten en
boerderijen route
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De Molenroute (51 km) gaat door het
Nationaal Landschap Winterswijk en gaat
langs acht Achterhoekse (water)molens.
In het bijbehorende boekje staat van
alle molens een korte beschrijving. Dit
routeboekje is ook in het Duits vertaald.
De Beesten & boerderij routes bestaat
uit een noordelijke (20 km) en een zuidelijke
(25 km) route. Bij de noordelijke route
gaan bezoekers o.a. langs de Balkende
Ezel, Biologische varkensboerderij ’t
Helder, Pluimveebedrijf Samberg,
Boerengolfboerderij Nieuw Bovenhuis,
Imkerij Rotteveel en kinderboerderij
Freriks. Bij de zuidelijke route (Woold)
gaan bezoekers langs de kaasboerdeij
Harmienehoeve, geitenboerderij Brömmels
en ijsboerderij ’t Olde Pietepol (Aalten). Dit
routeboekje is ook in het Duits vertaald.

Krosenbrinkfietsroute
Misters Belang heeft ter ere van de 80ste verjaardag van de
Winterswijkse schrijver en historicus Henk Krosenbrink een
fietsroute gemaakt die langs objecten gaat die de schrijver
in één van zijn boeken heeft beschreven. De route wordt
ongeveer 30 km lang en gaat door de buurtschappen Miste,
de Haart, Bredevoort en Corle. Dit project wordt in 2011
opgeleverd.

Schuilhut Kattenberg
Aan de Kattenbergweg is nabij de toekomstige
paardenrijtuigenoefenbaan een schuilhut gebouwd.

Schuilhut Hemmink
Op het terrein van de ruïne Hemmink (Miste) is een schuilhut
gebouwd als onderdeel van de Krosenbrinkfietsroute.

| Financiële ve r a n t w o o r d i n g

De Stichting WCL Winterswijk heeft voor 2010 een subsidie
van de gemeente Winterswijk ontvangen van € 150.000.
Hiervan is € 135.000 bestemd voor het uitvoeren van
projecten en € 15.000 voor de organisatiekosten. In het kader
van het gemeentelijke Aanvalsplan kredietcrisis is € 50.000
ontvangen voor de renovatie van het verenigingsgebouw
Juliana en € 30.000 voor het Landschapsfonds 2010.

Projecten
De gebruikelijke thema-indeling van projecten is aangevuld
met het project "Beleven Nationaal landschap Winterswijk"
en "Aanvalsplan kredietcrisis". De totale projectkosten van
alle projecten die in 2010 zijn afgerond, zijn gestart of zijn
toegezegd bedragen € 2.269.061. Hierbij de opmerking dat
bepaalde projecten over meerdere jaren lopen. In 2010 is
aan projecten betaald € 634.269. Het bedrag van "Nog te
betalen aan projecten" bedraagt € 389.059. Het overschot op
projecten bedraagt € 15.835.

Projectenoverzicht
In bijlage 2 staat een overzicht per thema van de projecten
per 31 december 2010. Omdat nog enkel projecten van 2009
in uitvoering en / of financieel niet afgehandeld waren, staan
deze projecten ook in de overzichten.
Per project is naast de beschrijving en toelichting ook de
stand per eind 2010 aangegeven. In de financiële kolommen
worden eerst de totale projectkosten genoemd, vervolgens
het begrote WCL-aandeel, de bijdragen van de provincie
Gelderland / derden, de betalingen tot eind 2009 (voor
projecten 2008/2009), de betalingen die in 2010 zijn verricht,
het saldo van een afgerond project en wat bij lopende
projecten nog betaald dient te worden.

In het overzicht "Totaaloverzicht per thema" staan
achtereenvolgens per thema:
• Totale projectkosten
• Het begrote WCL aandeel
• Bijdragen van de provincie Gelderland
en derden (via WCL)
• Betaalde bedragen tot 2010
• Betaalde bedragen in 2010
• Het saldo per eind 2010
• Nog te betalen bedragen

€ 2.269.061
€
582.928
€
€
€
€
€

585.019
128.785
634.269
15.835
389.059

Bijlagen:
1. Overzicht bestuursleden en betrokken partijen
(stand juni 2010)
2. Activiteitenoverzicht 2010
3. Jaarrekening 2010

17
J aar ver slag 2 010 Stichting W CL Winte rswijk

03

J aar ver slag 2 010 Stichting W CL Winte rswijk
18

Bijlage 01

| Samenste l l i n g W C L b e s t u u r (per 1 juni 2011)

Bestuursleden:
dhr. G.J.W. te Gronde

DB voorzitter

gemeente Winterswijk

dhr. A. Schoemaker

DB secretaris

gemeente Winterswijk

dhr. H. Bronkhorst

DB

gemeente Winterswijk

dhr. H.W. Wikkerink

DB vice-voorzitter

LTO-Noord afdeling Winterswijk

dhr. G.J. Grevers

LTO-Noord afdeling Winterswijk

dhr. A.J.M. Scholten

LTO-Noord afdeling Winterswijk

mevr. R. te Winkel

LTO-Noord afdeling Winterswijk
DB

Recron afdeling Winterswijk
Boer en Recreatie

dhr. J.G. Eelink

Koninklijke Horeca Nederland afdeling Winterswijk

dhr. P.E.W. van der Laan

Adviescommissie Cultuurhistorie

dhr. B.J. Harfsterkamp

DB

dhr. R.J.H. Schröder
dhr. J. Wytema

Platform Natuur en Landschap Oost-Achterhoek
Platform Natuur en Landschap Oost-Achterhoek

DB penningmeester

Gelders particulier grondbezit / Stichting Particulier Agrarisch
Natuurbeheer

mevr. G.J. Smalbraak

NSW-landgoederen Winterswijk e.o.

mevr. G. Kruisselbrink-Lobeek

Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen

dhr. J.H. Roerdink
dhr. D. Eggink

DB

gezamenlijke belangenverenigingen van het buitengebied
gezamenlijke belangenverenigingen van het buitengebied

Adviseur:
dhr. B. Hesselink

NSW-landgoederen Winterswijk e.o.

dhr. B.J. Bekkers

niet agrarische ondernemers in het buitengebied

Notulist:
mevr. A. van Zanden

gemeente Winterswijk
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mevr. M. Helder
dhr. J.W.B. Tiggeloven

Bijlage 02

Projectnaam

| Overzicht projecten

Status

Totale
projectkosten

Toegezegd
WCLaandeel

Bijdrage
Provincie/
derden
(via WCL)

Betaald per
31-12-2009

Betaald
in 2010

Saldo

Nog
te
betalen

Herstel kleine waardevolle
gebouwtjes

gereed

€

123.600,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

41.747,32 €

17.977,33

-

€

275,35

Herstel kleine waardevolle
gebouwtjes

in uitvoering

€ 185.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

2.658,03 €

13.959,85

-

€

43.382,12

Bewustzijn landschap stimuleren
(cursus inr. erven en landschap)

in uitvoering

€

9.655,00 €

5.000,00 €

4.000,00 €

210,00- €

4.932,50

Herstelproject kleine cultuurhistorisch waardevolle objecten

in uitvoering

€ 250.000,00 €

30.000,00 €

Project Bleekweide

gereed

€

in uitvoering

€ 114.000,00 €

Cultuurhistorie t/m 2009
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22.224,31 €

30.000,00

11.100,00

4.277,50

-

-

€

€

-

11.112,16 €

€
12,16-

60.000,00
-

Cultuurhistorie 2010
Herstelproject kleine cultuurhistorisch waardevolle objecten
Totalen Cultuurhistorie

20.000,00 €

20.000,00

€ 704.479,31 € 126.100,00 € 114.000,00 €

48.682,85 €

43.049,34 €

-

€

40.000,00

222,16- € 148.589,97

Bijlage 02

| Overzich t p r o j e c t e n

Projectnaam

Status

Totale
projectkosten

Toegezegd
WCLaandeel

Bijdrage
Provincie/
derden
(via WCL)

Betaald per
31-12-2009

Betaald
in 2010

Opbrengstprijs voor landbouwproducten verhogen in NL gebied

gereed

€

25.000,00 €

15.000,00

€

11.539,65

-

Spuitlicentie

gereed

€

5.000,00 €

3.000,00

€

2.000,00

-

vervolg MDL
(storting in Landschapsfonds)

gereed

€

40.000,00 €

landbouwfolie inzamelen

gereed

€

2.500,00 €

2.500,00

-

Saldo

Nog
te
betalen

Land- en tuinbouw t/m 2009

30.000,00 €

31.923,00 €

15.390,95 €

€

€

1.000,00

24.765,61 €

20.766,44 €

€

1.722,29 €

777,71

3.460,35
1.000,00

Land- en tuinbouw 2010
-

in uitvoering

€

28.000,00 €

14.000,00

-

€

2.563,59 €

311,21- €

11.747,62

in uitvoering

€

6.000,00 €

2.600,00

-

€

800,00 €

311,21 €

1.488,79

Met de klas de boer op

gereed

€

1.000,00 €

1.000,00

-

€

891,90 €

108,10

Probleemgebiedenstatus / GLB pilot
vervolg 2009

gereed

€

1.000,00

-

-

€

2.171,05 €

Bijdrage schaapskudde

nieuw

€

10.000,00

uit LA/2009/3

-

-

Landschapsfonds (storting in
BG-diensten)

nieuw

€

6.500,00

uit LA/2009/3

-

-

Totalen Land- en tuinbouw

€ 125.000,00 €

68.100,00 €

31.923,00 €

28.930,60 €

-

3.371,05- €

1.200,00

€

10.000.00- €

10.000,00

€

6.500,00- €

6.500,00

32.914,44 €

2.781,20 €

35.396,76
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opruimen mestzakken/foliebassins
opruimen/vervanging dieselolietanks

Bijlage 02

Projectnaam

Status

| Overzicht projecten

Totale
projectkosten

Toegezegd
WCLaandeel

Bijdrage
Provincie/
derden
(via WCL)

Betaald per
31-12-2009

Betaald
in 2010

Saldo

Nog
te
betalen

Leefbaarheid t/m 2009
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Schuilhut plaatsen (wordt Ratum)

in voorbereiding €

8.500,00 €

8.500,00

-

Fietspad Walienseweg tot school

tijdelijke pauze

€

5.000,00 €

5.000,00

-

Inrichten schuur tot
demonstratieruimte

gereed

€

15.000,00 €

2.500,00

-

Zwerfafvalopruimingsactie/
Goed gastheerschap in NLW

gereed

€

54.609,00 €

Zwerfafvalopruimingsactie/
Vergoedingen 2009

gereed

€

4.900,00 €

1.348,00

-

€

4.900,00

School Walien buitenberging

gereed

€

15.000,00 €

10.000,00

-

€

5.000,00 €

5.000,00

-

Opstellen dorpsvisies

gereed

€

15.000,00 €

12.500,00

4.965,28 €

7.534,72 €

0,00

-

7.443,06-

-

13.652,00 €

40.957,00 €

€

711,50

€
-

6.914,23 €

29.390,31 €

-

€

8.500,00

-

€

4.288,50

-

€

2.500,00

7.443,06 €

10.861,40

-

€

3.552,00-

Leefbaarheid 2010
Zwerfafvalopruimingsactie/
Goed gastheerschap in NLW

in uitvoering

Zwerfafvalopruimingsactie/
Vergoedingen 2010

in uitvoering

€

17.500,00 €

Buurtschapsvisie vervolg

in uitvoering

€

6.000,00 €

Totalen Leefbaarheid

-

€ 141.509,00 €

17.500,00
5.000,00
76.000,00 €

40.957,00 €

-

€

7.443,06 €

-

€

12.200,00 €

-

€

11.879,51 €

2.668,82
69.848,41 €

3.850,00 €
-

1.450,00

€

2.331,18

8.850,00 €

26.379,08

Bijlage 02

| Overzich t p r o j e c t e n

Projectnaam

Status

Totale
projectkosten

Toegezegd
WCLaandeel

Bijdrage
Provincie/
derden
(via WCL)

Betaald per
31-12-2009

Betaald
in 2010

Saldo

Nog
te
betalen

Natuur- en landschapsbeheer t/m 2009
Schaapskudde onderzoek

gereed

€

26.000,00

Hout als energie

in uitvoering

€

15.000,00 €

10.000,00

Landgoedvisie Template / KREIL

in uitvoering

€

28.900,00 €

7.250,00

onderzoek boommarters Achterhoek

gereed

€

3.000,00 €

2.000,00

-

€

2.000,00

-

-

Ontsluiting data vogelwerkgroep ZO
Achterhoek

in uitvoering

€

14.500,00 €

7.250,00

-

€

7.250,00

-

-

€

8.000,00 €

4.000,00

-

-

-

€

4.000,00

€

78.000,00 €

15.600,00

-

-

-

€

15.600,00

€

63.000,00 €

13.443,87

-

-

-

€

13.443,87

€ 210.400,00 €

85.543,87

-

€

47.293,87

€

20.801,32 €
-

€

3.000,00

5.198,68

-

-

-

-

€

10.000,00

-

-

€

4.250,00

Natuur- en landschapsbeheer 2010
in uitvoering

Plan Bosvlinders
Boek Beleef de natuur in NLW

in uitvoering

Totalen Natuur- en landschapsbeheer

-

€

23.801,32 €

14.448,68
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Landgoederen visie

Bijlage 02

Projectnaam

Status

| Overzicht projecten

Totale
projectkosten

Toegezegd
WCLaandeel

Bijdrage
Provincie/
derden
(via WCL)

Betaald per
31-12-2009

Betaald
in 2010

Saldo

Nog
te
betalen

Recreatie en toerisme t/m 2009
Boerenleenbankjesroute vernieuwen

in uitvoering

15.000,00 €

10.000,00

€

5.000,00

-

Route Hap, Trap, Snurk

gereed

€

9.650,00

€

8.508,79 €

1.141,21 €

Promotie van Winterswijk

vervallen

€

3.000,00 €

2.000,00

-

Kindervakantieboek
Kunstroute / Molenroute /
Beestenroute

gereed

€

23.000,00 €

23.000,00

-

gereed

€

16.000,00 €

16.000,00

-

€

57.000,00 €

60.650,00

€

-

€

5.000,00

0,00-

-

€

2.000,00

-

€

21.233,30 €

1.766,70

-

€

15.340,71 €

659,29

-

13.508,79 €

37.715,22 €

4.425,99 €

-

Recreatie en toerisme 2010

Totalen Recreatie en toerisme
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-

€

5.000,00

Bijlage 02

| Overzich t p r o j e c t e n

Projectnaam

Status

Totale
projectkosten

Toegezegd
WCLaandeel

Bijdrage
Provincie/
derden
(via WCL)

Betaald per
31-12-2009

Betaald
in 2010

Saldo

Nog
te
betalen

Beleven Nationaal Landschap Winterswijk
in uitvoering

€

9.014,00 €

2.253,00 €

Schuilhut plaatsen (Corle)

gereed

€

13.548,00 €

3.387,00 €

10.161,00 €

Schuilhut Kattenberg

gereed

€

14.476,00 €

3.619,00 €

10.857,00

-

€

Verenigingsgebouw Emma

gereed

€ 331.689,00 €

69.189,00 € 162.500,00

Verenigingsgebouw Wilhelmina

gereed

€ 320.022,00 €

42.522,00 €

Rollatorpad nabij zorgboerderij
Mentink

gereed

€

9.193,00 €

2.744,00 €

Lindenarboretum versterken / beter
promoten

in uitvoering

€

50.701,00 €

Schuilhut bij boerderij Hemmink

gereed

€

Krosenbrinkroute

gereed

Projectmanagement (begeleidingsen accountantskosten)

in uitvoering

Totalen Beleven Nationaal Landschap W’wijk

6.761,00

-

-

€

9.014,00

-

-

€

11.566,33

5.531,99

-

€

8.944,01

-

€ 234.362,03

-

€

2.673,03-

37.500,00

-

€

80.022,00

-

6.449,00

-

€

12.675,00 €

38.026,00

-

€

15.176,00 €

3.794,00 €

11.382,00

-

€

18.014,00 €

4.503,00 €

13.511,00

-

€

€

42.840,00 €

21.848,00 €

20.992,00

-

€

€ 824.673,00 € 166.534,00 € 318.139,00 €

1.981,67

9.247,82 €

0,00 €

54,82-

-

€

37.138,30

-

€

15.176,00

5.000,00

-

€

13.014,00

16.760,89

-

€

26.079,11

13.562,70
-

1.981,67 € 364.487,43 €

0,00 € 118.203,90

Gemeentelijk Aanvalsplan kredietcrisis
Verenigingsgebouw Juliana

gereed

€ 171.000,00

€

50.000,00

-

€

50.000,00

-

Landschapsfonds continuering 2010

gereed

€

35.000,00

€

30.000,00

-

€

21.805,05

-

€

8.194,95

€

80.000,00

-

€

71.805,05

-

€

8.194,95

Totalen Aanvalsplan

€ 206.000,00

-

-
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Permanente presentatie zwerfkeien
landgoed Kotman

Bijlage 02
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| Overzicht projecten

Overzicht per thema

Totale
projectkosten

Toegezegd
WCLaandeel

Bijdrage
Provincie/
derden
(via WCL)

Cultuurhistorie

€

704.479 €

126.100 €

114.000 €

Land- en tuinbouw

€

125.000 €

68.100 €

31.923 €

28.931 €

32.914 €

2.781 €

35.397

Leefbaarheid

€

141.509 €

76.000 €

40.957 €

11.880 €

69.848 €

8.850 €

26.379

Natuur- en landschapsbeheer

€

210.400 €

85.544

-

€

23.801 €

14.449

€

47.294

Recreatie en toerisme

€

57.000 €

60.650

-

€

13.509 €

37.715 €

4.426 €

5.000

Beleven Nationaal Landschap Winterswijk

€

824.673 €

166.534 €

318.139 €

1.982 €

364.487 €

0 €

118.204

Aanvalsplan

€

206.000

-

€

8.195

Totalen

€

2.269.061 €

15.835 €

389.059

€

582.928 €

Betaald
per 31-122009

80.000
585.019 €

Betaald
in 2010

48.683 €

-

€

128.785 €

Saldo

Nog
te
betalen

43.049 €

71.805
634.269 €

222- €

-

-

148.590

Bijlage 03A

|

Balans p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 (na resultaatbestemming)

ACTIVA

PASSIVA
31-12-2010

31-12-2009

31-12-2010

31-12-2009

VLOTTENDE ACTIVA

EIGEN VERMOGEN

Vorderingen

Bestemmingsreserve projecten

€

29.635

€

13.444

Bestemmingsreserve
slagvaardigheid

€

8.044

€

14.472

Overige Reserves

€

45.159

€

44.162

€ 148.690

€ 280.782

Gemeente Winterswijk
Overige vorderingen

€ 125.000
€

4.000

€

14.000

Liquide middelen

€

Rabobank

€ 330.403

Kas

€

82.838

€

72.078

€ 453.812

18

€

VOORZIENINGEN

3

27

€

483.111

€ 873.597

Onderhoudsfonds

€

11.214

€

7.771

KORTLOPENDE SCHULDEN
Nog te betalen projectkosten

€

483.111

€ 873.597

€ 389.059

€ 782.595

Subsidieafrekening
Gemeente Winterswijk

€

11.150

Overlopende passiva

€

3

€ 389.059

€ 793.748

€ 483.111

€ 873.597
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Provincie Gelderland

Bijlage 03B

| Staat van baten en lasten 2010

BATEN EN LASTEN
2010
Projectbijdragen Provincie Gelderland

€

41.923

€ 276.396

Projectbijdragen Gemeente Winterswijk

€ 215.000

€ 410.000

Aanwending bestemmingsreserve projecten

€

13.444

Overige bijdragen

€

15.000

€

29.000

Rentebaten

€

3.444

€

5.956

SOM DER BATEN
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WAARDERINGS- EN
RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN		

2009

€ 288.811

€ 721.352

Projectkosten

€ 240.732

€ 686.952

Organisatiekosten

€

14.002

€

10.577

Slagvaardigheidskosten

€

6.428

€

1.204

SOM DER LASTEN

€ 261.162

BATIG SALDO

€

27.649

€

22.619

Toevoeging bestemmingsreserve projecten

€

29.635

€

13.444

Toevoeging bestemmingsreserve slagvaardigheid

€

- 6.428

€

- 1.204

Toevoeging onderhoudsfonds

€

3.444

€

5.956

Toevoeging overige reserves

€

998

€

4.423

€

27.649

€

22.619

€ 698.733

Verwerking batig saldo

					
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva
opgenomen tegen de nominale waarde.				
				
Het resultaat wordt bepaald als zijnde het verschil tussen
de som van toegezegde subsidies en rentebaten en alle
hiermee verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen
(project)-kosten, zulks met inachtneming van de gehanteerde
waarderingsgrondslagen,
De baten worden verantwoord in het jaar waarop de
beschikking betrekking heeft c.q. de rentebaten zijn
ontvangen.						
Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin
deze voorzienbaar zijn.						
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