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| Jaarverslag 2015 Stichting WCL Winterswijk

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Waardevol Cultuurlandschap (WCL)
Winterswijk.
Het Algemeen Bestuur legt hiermee verantwoording af over de bestuursactiviteiten en de
uitvoering van het Jaarplan 2015 inclusief de financiële verantwoording.
WCL gaat met zijn tijd mee. Ook wij hebben gemerkt dat er minder behoefte is aan een
geprinte versie van het jaarverslag. Vanaf nu geen papieren brochure maar een mooie
digitale versie, we hopen u ook via deze manier te informeren over de activiteiten van
2015. Naast het laten uitvoeren van diverse projecten is met name het WCL bestuur zelf in
2015 heel actief geweest. Berlijn, Brussel en Ratum. Wat deze plaatsen gemeen hebben dat
leest u in dit jaarverslag.

In 2015 hebben we ook onze eerste donateur mogen verwelkomen. Wij zien dit als een
signaal dat ons draagvlak breed wordt gedragen.
Wij wensen u veel leesplezier met dit jaarverslag.

Voorzitter
Dhr. G.J.W. te Gronde

Secretaris
Dhr. A. Schoemaker
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2015 was het eerst uitvoeringsjaar van de nieuwe WCL visie 2015- 2025. We denken dat we
op de goede weg zijn om deze visie ook te laten slagen. Een thema dat ook nadrukkelijk in
die visie staat, is de vergroening van de landbouw en de kansen voor het gebied. WCL wil
hiermee nadrukkelijk verder gaan.

01

| B e st uurs ac ti v i te i te n

Ja ar ver slag 20 1 5 Sti chting WCL Wi nte r sw ijk

04

In het jaar 2015 zijn door het bestuur activiteiten verricht, waarbij
de doelstellingen uit de Visie Stichting WCL 2005 – 2015 leidend
zijn geweest.

WCL vergaderingen Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur heeft in 2015 drie keer vergaderd. Het
Dagelijks Bestuur is acht keer bijeen geweest.

Bestuurswisselingen
In 2015 hebben zich geen wisselingen in het bestuur voorgedaan:

In memoriam
Op zondag 20 september 2015 is de heer Gert de Lange overleden.
Gert was ecoloog bij de Gemeente Winterswijk en vanuit die
hoedanigheid al in 1994 betrokken bij de oprichting van WCL. Hij
heeft meegewerkt aan meerdere WCL projecten op het gebied
van natuur en landschap. Tevens was hij vanuit de gemeente
budgethouder voor de jaarlijkse bijdragen aan WCL.
We zullen hem missen.
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Voorbereiding Jaarplan 2016
Voor de voorbereiding van het Jaarplan 2016 is bij de Schoppe
(Twee Bruggen) op 15 oktober 2015 een “inloop voor nieuwe
projecten” gehouden. Deze inloop was samen georganiseerd
met de gemeenten Aalten en Oost Gelre. Het was een nuttige
en gezellige bijeenkomst die ruim 60 projecten / ideeën heeft
opgeleverd. Met de projecten uit Winterwijk gaat de WCL aan de
slag.

Visie 2015 – 2025
De Visie 2015 – 2025 is ook het toetsingskader voor goedkeuring
van ingediende projecten. http://www.wclwinterswijk.nl/images/
stories/pdfJaarverslagen/WCL-Visie-2015-2025-Internet.pdf

Overleg met de Buurtschappen

Breedband
Inloop nieuwe projecten

WCL heeft ook in 2015 de Stichting Breedband Buitengebied
Winterswijk (SBBW) ondersteund bij haar activiteiten om het
gehele buitengebied van Winterswijk te voorzien van glasvezel. Het
streven is een snelle internet verbinding in het gehele buitengebied
van Winterswijk te realiseren. Voor een goede leefbaarheid
in het buitengebied is dit een noodzakelijke voorziening.
Daarom ondersteunt de Stichting WCL de Stichting Breedband
Buitengebied Winterswijk zoveel mogelijk.
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De Stichting WCL is als adviseur aanwezig bij de periodieke
overleggen van de Buurtschappenvisie (BSV);
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Bossymposium
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WCL was gastheer voor het Bossymposium dat op 23 april is
gehouden bij Roerdinkhof. Het WCL-pilotproject ‘Winterswijk,
een nieuwe kijk op oude bossen’ had als doel om de schat
aan historisch erfgoed die de Winterswijkse bossen bevatten,
onder de aandacht te brengen van boseigenaren,beheerders,
beleidsmakers en recreanten. In 2014 en 2015 zijn als
voorbeeld drie bossen rond het voormalige scholtengoed
Roerdink onderzocht. Voor het eerst werd in dit project het
onderzoek naar historische boselementen, naar zeldzame
wilde planten, bomen en struiken en naar historische verhalen
gecombineerd. Het project is financieel ondersteund door
de provincie Gelderland en het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Het is uitgevoerd door Joanneke Smalbraak (Erfland Advies),
Bert Maes (Ecologisch Adviesbureau Maes) en Mark van
Benthem (Probos). Bij dit symposium waren ongeveer 70
gasten aanwezig. Wilt u het rapport en de brochure bekijken?
Ga naar: http://www.probos.nl/component/content/
article?id=1179:veldsymposium-winterswijk-een-nieuwe-kijkop-oude-bossen.

Bezoek gedeputeerde Van Dijk; Gelderland levert
je mooie streken & De kracht van de Streek.
Op 29 oktober was er een bijeenkomst in Bredevoort ter
afsluiting van het project “Promotie & Marketing Nationaal
Landschap Winterswijk”
Dit was een koepelproject van 9 deelprojecten die zijn
uitgevoerd in de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk.
Tijdens deze bijeenkomst is de intentie tot meer samenwerken
op/voor het platteland tot stand gekomen. Deze verklaring is
gedaan door de gemeenten Aalten, Oost Gelre, Winterswijk,
de gebiedspartijen SAAP (Aalten) en WCL, door de provincie
Gelderland en het waterschap Rijn en IJssel.
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LEADER
LEADER is een Europese subsidie voor het platteland. De
Achterhoek is vanwege de krimp door de provincie Gelderland
voor de periode 2015 – 2022 aangewezen als LEADER-gebied.
Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat grote projecten
(minimaal omvang € 60.000) mogelijk in aanmerking
kunnen komen voor LEADER-subsidie. WCL probeert actief
te bemiddelen om projecten hiervoor in aanmerking te laten
komen. Meer weten? http://www.leaderachterhoek.nl/lag

Bezoek van buitenlandse cursisten en studenten
Wageningen in Ratum 6 maart
Verenigingsgebouw Emma was op 6 maart 2015 een trefpunt
van 24 bezoekers vanuit Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Zij
waren cursisten die deelnamen aan het symposium “Natural
resource management in small scale landscape WinterswijkOost”. Bij dit programma hoorde ook een wandeling in
het buitengebied (landgoed Sellink) en een busrit door
Winterswijk. Tijdens de presentatie van de uitkomsten
van deze dag werd duidelijk dat de cursisten vonden dat
de werkwijze Gemeente Winterswijk – stichting WCL zeer
faciliterend is en eigenlijk exportwaardig is.

WCL-promotieactiviteiten en aanwezigheid bij
bijeenkomsten
• Jaarverslag 2014;
• Aanwezig bij bijeenkomst ANV dag te Lunteren (22 april)
• Aanwezig bij symposium Toekomst Platteland, Driebergen
(18 juni)
• Aanwezig bij bijeenkomst Akkerrandenproject Aalten (29 juni)
• Aanwezig bij opening Esselinkpad; Vriezenhuis (10 juli)
• Aanwezig bij opening Schoppe Roerdinkhof (18 september)
• Aanwezig bij Weidetop; Vogelbescherming Amsterdam
(30 september)
• Aanwezig op bijeenkomst 250 jaar Duits- Nederlandse grens;
Gross-Burlo (24 oktober)
• Aanwezig bij Natuurnetwerkdag Provincie Gelderland,
(30 november)
• Aanwezig bij laatste bijeenkomst Boerennatuur, Drachten
(7 december)
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Pilot Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

J aar ve rsl ag 2 015 S tichti ng W CL Winte r sw ijk

08

De Pilot GLB die in 2011 – 2013 in Winterswijk gehouden
werd, kende ook nog in 2015 vervolgactiviteiten. Door de
Vergroenings- en de Derogatie-eisen hebben nagenoeg alle
melkveehouders geen ruimte meer op hun land om andere
gewassen dan gras en mais te telen. Hierdoor komen er ook
in Winterswijk steeds meer grasakkers. Deze percelen hebben
geen ecologische waarde en hun landschappelijke waarde
is ook zeer beperkt. Het animo wat er tijdens de GLB-pilot
was om eigen krachtvoer in de vorm van graan te telen, is
door de genoemde eisen geheel verdwenen. De werkgroep
Vergroening 2020 is bezig om op kleine schaal toch andere
gewassen te gaan promoten. Zo hebben er in 2015 enkele
deelnemers voederbieten verbouwd. Daarnaast is er ook mais
in ruitvorm geteeld. Het idee hierachter is dat de maisplant
de voedingsstoffen in de bodem beter opneemt waardoor
er minder uitspoeling naar het grond- en oppervlaktewater
optreedt. Ook wordt gestreefd naar een hogere opbrengt
van mais per hectare. Het streven naar een structurele
kleinschaligheid toeslag blijft bestaan.
Grüne Woche te Berlijn 15 – 18 januari: De vier GLB-pilot
gebieden waren door het Ministerie van EZ uitgenodigd
om enkele dagen aanwezig te zijn in hun stand op de
Grüne Woche in Berlijn om de werkwijze van collectieven te
promoten. Nederland heeft het werken met collectieven in
Brussel voor elkaar gekregen en is daarmee een Nederlands
exportproduct geworden. Tijdens dit bezoek was er ook
gelegenheid om met de toenmalige Staatssecretaris Sharon
Dijksma te praten o.a. over de toekomstige inbreng van de
kennis van de GLB-pilots.

Cantogether; Brussel (4 december)

GLB pilots overleg; Middenbeemster (23 september)
De vier GLB-pilots hebben een gesprek gehad met het nieuwe
GLB-team (o.a. dhr. Aldrik Gierveld; directeur Europees
Landbouw- en Visserijbeleid en Voedselzekerheid) van het
ministerie van EZ. Hierbij is teruggeblikt op de pilot en zijn
de toekomstplannen van alle pilotgebieden voorgelegd.
WCL heeft aangegeven dat zij stimulansen blijft zoeken voor
kleinschaligheid en graanteelt.

WCL heeft geparticipeerd in het Europese project
Cantogether, het gaat hierbij om samenwerkingsvormen
tussen verschillende landbouwtakken. WCL heeft in Brussel
een presentatie over de GLB-pilot gehouden voor de
verschillende Europese projectleiders die hieraan deelnemen.
Met name het deelproject “Graan tot eigen krachtvoer” en het
tegenovergestelde effect van (verwachte) vergroening zijn daar
ter sprake gekomen. Hierbij is sterk gepleit om meer maatwerk
onder de derogatie toe te staan.
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Artikelen over WCL in 2015
• Werkwijze WCL in etalage, bezoek aan Berlijn; Achterhoek
Nieuws, 27 januari
• Bijzondere gebouwtjes in het landschap; Achterhoek Nieuws,
maart
• WCL is een export artikel, Winterswijkse Weekkrant &
Achterhoek Nieuws, 17 maart
• Openbare WCL vergadering matig bezocht, Winterswijkse
Weekkrant, mei
• WCL vraagt om nieuwe projecten, Achterhoekse Weekkrant,
oktober
• Nationaal Landschap meer uitdragen, Achterhoek Nieuws,
27 oktober
• Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk bezoekt Nationaal
Landschap; Achterhoek Nieuws, 3 november
• Nieuwe en oude ideeën voor jaarprogramma WCL;
Achterhoek Nieuws, 10 november
• Regionale samenwerking; de zoektocht in 3 gebieden,
Landwerk

Kinderbijbel
verhalen in he
t Achterhoeks
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| B e st uurs ac ti v i te i te n

Omgevingsvisie Buitengebied Winterswijk
De Stichting WCL doet mee aan het opstellen van de nieuwe
Omgevingsvisie. Zij heeft hiervoor ook deelgenomen
aan een met Benen op tafel (BOT)-sessie samen met de
gemeenteraadsleden. Deze visie zal de basis vormen voor
de nieuwe Omgevingsvisie Buitengebied Winterswijk. Bij
het opstellen zal ook aandacht besteed worden aan alle
voorzieningen in het buitengebied, zoals zorg en vervoer.

J aar ve rsl ag 2 015 S tichti ng W CL Winte r sw ijk
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De Winterswijkse aanpak om samenhang tussen
functies en voorzieningen te creëren
WCL heeft dit project, met behulp van de Vereniging Kleinen
Kernen (VKK) (inmiddels is de naam Vereniging Dorpshuizen
en Kleine kernen Gelderland (DKK), bij de provincie ingediend
en in een tweede tranche gehonoreerd gekregen. Dit project
dat in 2015 is gestart dient een (concreet) uitvoeringsplan op
te leveren. Een uitvoeringsplan waarin aanbevelingen komen
om de samenhang tussen enerzijds functies en voorzieningen
in relatie tot de vrijwilligers en hun activiteiten te verbeteren.

Aanvrager voor derden (onder andere diverse
projecten in het kader van de promotie
Nationaal Landschap Winterswijk)
Omdat meerdere provinciale subsidies alleen maar door
gemeenten en/of vaste partners van de provincie Gelderland
aangevraagd kunnen worden, heeft de Stichting WCL enkele
aanvragen voor derden bij de provincie Gelderland ingediend.
In 2013 is onder het programma Cultuurhistorie en Erfgoed
subsidie voor de volgende deelprojecten geld aangevraagd
en toegekend: Renovatie van Roerdinkhof en Onderzoek naar
historische bossen.

Donateurs
Het op zoek gaan naar externe financiers is een voorwaarde
van de Gemeente Winterswijk. Hiervoor is speciaal een
donateurs flyer gemaakt, die ruim verspreid wordt. Eind 2015
heeft zich de eerste donateur (langjarig) aangemeld. WCL
blijft zoeken naar aanvullende subsidiemogelijkheden (m.n.
bij de provincie). Bekijk hier onze donateurs flyer. http://www.
wclwinterswijk.nl/images/stories/pdf/Flyer-Donateur-WCL.pdf

Gebiedsloket Winterswijk
Het Gebiedsloket Winterswijk dat ooit ontstaan is vanuit een
samenwerkingsverband van meerdere overheden heeft zich als
doel bewezen. De meeste gebruikers (burgers) hebben nu hun
eigen directe ingang naar met name de gemeente Winterswijk.
Het fenomeen Gebiedsloket gaat gewoon door met het (laten)
beantwoorden van vragen, verzoeken en inlichtingen over
zaken die zich in het gebied van Winterswijk afspelen, zoals:
• Actuele gebiedsplannen;				
• Functieveranderingen;
• Aanvraag Natuurschoonwet (NSW) landgoederen in het
kader van bestemmingsplan;
• Beplantingen en subsidiemogelijkheden;
• Oprichten nieuwe bedrijven;
• Natura 2000;
• Gemeenschappelijk Landbouwbeleid;
• Indienen van WCL-projecten.
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Het jaarplan 2015 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 projecten beschreven die in
2015 zijn uitgevoerd. Projecten uit voorgaande jaren waarvan
enkel de financiële afwikkeling in 2015 heeft plaatsgevonden,
worden hier niet vermeld. In het kader staat de naam van
het project, vervolgens de totale projectkosten en de WCLbijdrage.
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Leefbaarheid / Buurtschappenvisie
Projectnaam

Totale kosten

Zwerfafvalopruimingsactie 2015

€

20.000,00

WCL-bijdrage
€

17.500,00

In 2015 zijn zowel in het voorjaar als in het najaar de zwerfafvalopruimingsacties gehouden. Deze acties zijn het vervolg op het project Goed Gastheerschap in het Nationaal
Landschap Winterswijk, waarbij de opruimspullen verkregen zijn. Leden van diverse verenigingen uit de buurtschappen zorgen ervoor dat het buitengebied schoon blijft. Een
trend die zichtbaar is, is dat er nu minder zwerfafval wordt opgeruimd dan aan het begin van het project in 2010 (minder is beter). De verenigingen in het buitengebied zijn “
gelukkig” met de zwerfafvalopruimingsacties, niet alleen omdat ze als vereniging een financiële bijdrage ontvangen maar ook omdat het een “gezellige” dag is.

Onderhoudsteam Meddo

€

1.000,00

€

900,00

Dit team van vrijwilligers is actief binnen de Meddose gemeenschap. Het is een werkgroep binnen de organisatie van het Algemeen Meddo's Belang en voert een aantal vaste
werkzaamheden uit. Het team maakt grotendeels zelf onderling de afspraken en kan worden ingeschakeld om te helpen bij extra werkzaamheden. Het team doet het onderhoud
van de twee schuilhutten in Meddo, de uitkijktoren aan de Slingebeek, doet het onderhoud van een aantal bloemenperken en plantsoentjes in Meddo en help elk jaar met enkele
leden met de landbouwfolie inzamelactie van WCL. In het afgelopen jaar heeft het team tevens gezorgd voor de nieuwe verlichting voor de nieuwe kerstboom in het centrum
van Meddo en heeft men geholpen met het groenonderhoud rond de gymzaal in Meddo. Het team heeft geholpen bij de groenactie en Meddo en staat klaar om mogelijke extra
opdrachten uit te voeren voor het Algemeen Meddo's Belang
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Leefbaarheid / Buurtschappenvisie (vervolg)
Projectnaam

Totale kosten

Dorp in het groen (Meddo)

€

5.000,00

WCL-bijdrage
€

1.750,00

In 2015 is er weer een actie Dorp in het Groen gehouden in Meddo. Het werd georganiseerd door de werkgroep Groen van het Algemeen Meddo's Belang. Het gaat hier alleen
om streekgebonden struiken (hazelaar beukhaag e.d.) bomen en fruitbomen. De bewoners konden zich vooraf inschrijven en krijgen dan van de organisatie een bepaalde korting.
Op de plantdag zelf kan men dan het plantmateriaal ophalen en kan iedereen zelf aan de slag. Meddo werd zo enkele duizenden struiken en tientallen nieuwe bomen rijker.

Ondersteuning Disco jeugd

€

7.000,00

In 2015 is het niet gelukt om een (jeugd) vereniging zo ver te krijgen dat er iets speciaals voor de jeugd te organiseren. Eind 2015 is deze vraag bij de verenigingsgebouwen neer
gelegd. Verenigingsgebouw Juliana en Wilhelmina willen voor de jeugd in 2016 (voor en na de zomervakantie) een jeugdactiviteit gaan houden. Insteek is dat de jeugd gaat leren
om het (deels) zelf te organiseren.
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Land – en tuinbouw
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Projectnaam

Totale kosten

Inzamelen van landbouwfolie

€

1.500,00

WCL-bijdrage
€

500,00

In samenwerking met de gezamenlijke buurtschappen is op zaterdag 6 juni, voor de elfde keer, de jaarlijkse landbouwfolie-inzamelactie gehouden. Op de drie bekende locaties in
het buitengebied (Kotten, Huppel en Miste) is door een groep enthousiaste vrijwilligers 90 ton folies ingenomen (67 ton landbouwfolie en 23 ton wikkelfolie). Dit is aangeleverd
door 190 bedrijven en/of personen. Het overzicht ingezamelde landbouwfolie in de periode 2005-2015.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
gewicht in tonnen
39
61
48
45
90
90
94
81
82
92
90
aantal leveringen
107
133
145
170
208
199
205
187
174
170
190

Bodem duurzaamheid

€

30.000,00

€

15.000,00

Dit budget is doorgeschoven naar 2016 om als basis te dienen voor een provinciale cofinanciering voor een project “Gezond bodembeheer”. Een projectidee samen met Plant
Research International en Nederlands Mineralen Instituut (beide uit Wageningen).

Vergroeningsdiensten (vervolg GLB –pilot)

€

150.000,00

€

130.000,00

Het project ’Van landelijke Vergroening naar Winterswijks gebiedsgroen / De groene innovatie” is een project dat loopt van 2015 tot 2020. Het is de bedoeling om passende
Vergroening in Winterswijk te krijgen. Door teelten te (her)introduceren die ook een bijdrage leveren in de Kaderrichtlijn Water (derogatie) en een landschappelijke meerwaarde
hebben. In 2015 is met een kleine groep landbouwers gestart. Hierbij is o.a. voederbieten, gras/klaver en mais in ruitvorm geteeld. Bij dit project wordt WCL ondersteund door
Plant Research International Wageningen.
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Cultuurhistorie
Projectnaam

Totale kosten

Herstelproject cultuurhistorisch waardevolle en karakteristieke objecten

€

30.000,00

WCL-bijdrage
€

24.000,00

Dit project heeft in 2014 na de zeven succesvolle voorgaande jaren geen vervolg gekregen. In 2015 is het projectjaar 2013 financieel afgerond. Het budget voor 2014 en 2015
(€ 12.000) is ingezet om een inventarisatie uit te voeren van objecten die er nu nog zijn, maar die zonder renovatie over enkele jaren mogelijk verdwijnen. Met deze inventarisatie
zal geprobeerd worden om de provincie Gelderland te bewegen om opnieuw geld hiervoor beschikbaar te stellen. Voor de benodigde vakkennis werd een beroep gedaan op het
Adviesbureau SEM Oost Nederland.
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Projectnaam

Totale kosten

Herdenking 70 bevrijding (deelroute Woold)

€

2.500,00

WCL-bijdrage
€

1.000,00

Op de dag voorafgaand aan de bevrijding van Winterswijk, 30 maart 1945, vonden in de buurtschap ’t Woold heftige gevechten plaats. De 70 jarige bevrijdingsherdenking werd
met authentieke beelden geplaatst op de juiste locaties en ervaringen van ooggetuigen tastbaar gemaakt voor de basisschooljeugd.

250 jaar Duits Nederlandse grens

€

2.000,00

Met de ondertekening van het Verdrag van Burlo op 19 oktober 1765 in klooster Burlo werden de sinds de 15e eeuw steeds terugkerende grensconflicten tussen het toenmalige
Hoogstift Münster en het Hertogdom Gelre beëindigd. Het verloop van de grens vanaf het drielandenpunt Gelre-Overijssel-Münster in Eibergen tot aan Dinxperlo/Süderwick
werd definitief toen een jaar later in Winterswijk op 22 oktober 1766 het verdrag werd geratificeerd. Gedurende het jubileumjaar dat in oktober van start ging wordt een
gevarieerd programma georganiseerd. Een reizende tentoonstelling is hierin het centrale item.
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Natuur- Landschapsbeheer
Projectnaam
Patrijzenranden aanleggen

Totale kosten
€

12.500,00

WCL-bijdrage
€

7.500,00

Een groep van elf landbouwers hebben in totaal ruim 5 hectare aan akkerranden langs hun landbouwpercelen ingezaaid met speciale mengsels. De mengsels zijn zo samengesteld
dat met name patrijzen er van profiteren. Deze deelnemers gaan in 2016 over in het Agrarisch Natuur en Landschap beheer dat per 1 januari 2016 wordt uitgevoerd door het
collectief VALA (Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek).

Ecologische bedrijfsadviezen
Ecologische bedrijfsadviezen zullen in 2016 worden opgepakt.

€

10.000,00

€

6.000,00
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Projectnaam
Collectieve scholing VVVérs over Nationaal Landschap Winterswijk

Totale kosten
€

700,00

WCL-bijdrage
€

700,00

Twintig vrijwilligers van de VVV’s van Winterswijk, Bredevoort en Aalten hebben begin 2015 meegedaan met de cursus “Ken jouw Nationaal Landschap”. Doel hiervan was de
kennis over cultuurhistorie, natuur en landschap van deze vrijwilligers te verhogen. De VVV vrijwilligers hebben de meerdaagse cursus en bijbehorende excursie als uitermate
leerzaam en zeer interessant beschouwd.

Website Nationaal Landschap Winterswijk vullen

€

1.500,00

€

1.500,00

De website Nationaal Landschap Winterswijk is in 2015 verder uitgebouwd en gevuld. Ook in 2016 en komende jaren zal deze website nog verder uitgebreid worden. Bekijk hier
de internetsite: www.nationaallandschapwinterswijk.nl
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Recreatie en toerisme
Projectnaam
Winterswijkse toeristische APP

Totale kosten
€

20.000,00

WCL-bijdrage
€

7.500,00

WCL is een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een WCL app. Dit onderzoek wordt gedaan in samenwerking met de Gemeente en 100% Winterswijk. De bedoeling
van deze app wordt, behalve alle VVV informatie beschikbaar maken, om WCL zichtbaar te maken in het buitengebied. Hiermee kunnen bijvoorbeeld WCL projecten,
cultuurhistorische plekken, bijzondere landschappen en natuur, overnachtingen en horeca etc etc gevonden worden. Middels een kaartfunctie kan er naar genavigeerd worden,
kunnen fiets- en wandelroutes gedownload worden en kunnen deze worden gedeeld. Mocht uit het vooronderzoek blijken dat de bouw van de app binnen bereik ligt, dan zal het
komend jaar de opdracht daarvoor worden gegeven.

Pilot Maas Beoordeling veehouderij en gezondheid

€

21.000,00

€

21.000,00

Dit is een project waarbij de WCL, op verzoek van de provincie vanwege het stoppen van Dienst Landelijk Gebied (DLG) alleen de financiële zaken heeft afgehandeld. Het betrof
een pilot voor een (volks)gezondheid beoordeling bij een mogelijke uitbreiding van een Winterswijks pluimveebedrijf.
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Projectnaam
Winterswijkse Aanpak; samenhang tussen functies en voorzieningen

Totale kosten
€

26.500,00

WCL-bijdrage
€

7.500,00

Hoe ziet uw organisatie of vereniging er in 2025 uit? Dit is de wat algemene vraag van het project de Winterswijkse Aanpak aan alle verenigingen en clubs uit het buitengebied
van Winterswijk. Door o.a. de krimp van de bevolking kunnen in de nabije toekomst er problemen ontstaan wat betreft het aantal leden bij verenigingen, maar ook wat betreft
het gebruik van accommodaties in het Buitengebied. Vanuit WCL Winterswijk is een programma opgezet om in beeld te brengen wat dan die directe gevolgen zijn, maar
belangrijker, wat dan mogelijke oplossingen kunnen zijn. Een praktische voorbeeld is bijvoorbeeld het sluiten van een horecaonderneming. Wat zijn de gevolgen voor een lokale
biljart- of schietvereniging? Mist de lokale gemeenschap in de toekomst een vaste ruimte om elkaar te ontmoeten met tal van andere activiteiten? Met dit onderzoek vanuit WCL
Winterswijk wil men niet alleen dit in beeld brengen, maar ook wat er dan samen aan gedaan kan worden. Het kan indirect ook een begin zijn om als lokale gemeenschap daar nu
al rekening mee te gaan houden en samen te zoeken naar passende oplossingen. Tevens kan worden aangegeven wat dan de mogelijke rol van o.a. de gemeente zou kunnen zijn.
In juni 2016 moet dit eigen onderzoek van WCL worden afgerond.

J aar ve rsl ag 2 015 S tichti ng W CL Winte r sw ijk
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De Stichting WCL Winterswijk heeft voor 2015 een bijdrage
van de gemeente Winterswijk ontvangen van € 75.000.
Hiervan is € 60.000 bestemd voor het uitvoeren van projecten
en € 15.000 voor de organisatiekosten.
Enkele projecten worden ook gefinancierd door de provincie
Gelderland. Bij het afrekenen van de projectsubsidie wordt de
laatste 20% pas uitgekeerd als het gehele project (inhoudelijk
en financieel) is afgewikkeld. Hierdoor ontstaat dan de situatie
dat er een wel overwogen keuze dient te worden gemaakt van
zelf voorfinancieren of crediteuren (deelnemers aan projecten)
in een later stadium (uit)betalen.

Overzicht per thema
afgerond op hele euro's

J aar ve rsl ag 2 015 S tichti ng W CL Winte r sw ijk
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Totale
projectkosten

Toegezegd
Bijdrage
WCL-aandeel Provincie/
Rijk
(via WCL)

Betaald per
31-12-2013

Betaald
in 2015

Saldo

Nog te
betalen

Cultuurhistorie

€

332.500 €

62.000 €

35.000 €

35.506 €

38.839 €

2.149 €

20.507

Land- en tuinbouw

€

72.750 €

27.000 €

- €

8.000 €

2.991 €

889 €

15.000

Leefbaarheid

€

56.500 €

46.500 €

- €

14.299 €

12.712 €

4.338 €

13.350

Natuur- en landschapsbeheer

€

64.700 €

43.800 €

- €

18.045 €

10.094 €

761 €

14.900

Recreatie en toerisme

€

25.000 €

9.500 €

- €

- €

2.904 €

- €

6.596

Buurtschappenvisie

€

11.000 €

10.500 €

- €

- €

879 €

- €

9.621

Provinciale projecten /
Promotie Nationaal Landschap W’wijk

€

605.743 €

12.500 €

348.794 €

12.148 €

56.391 €

-390 €

293.145

GLB-Vergroening

€

- €

- €

130.127 €

- €

10.798 €

- €

119.329

Totalen

€

1.168.193 €

211.800 €

513.921 €

87.998 €

135.607 €

7.746 €

492.447

Bijlagen:
1.
2.
3.
4.

Balans per 31 december 2015
Staat van baten en lasten 2015
Overzicht bestuursleden en deelnemende partijen (stand mei 2016)
WCL –doelstellingen

Bijlage 01
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ACTIVA

PASSIVA
31-12-2015

31-12-2014

31-12-2015

31-12-2014

VLOTTENDE ACTIVA

EIGEN VERMOGEN

Vorderingen

Bestemmingsreserve Landschapsfonds

€

6.500

€

6.500

Bestemmingsreserve projecten

€

18.727

€

48.676

Overige reserves

€

39.976

€

39.051

Provincie Gelderland

€

49.132

€

225.772

Lening Stichting BBW

€

10.000

€

10.000

Overige vorderingen

€

500

€

0

€

65.203

€

94.227

€

16.843

€

17.171

Liquide middelen

€ 514.849

€

422.372

Kas

€

12

€

10

VOORZIENINGEN
Onderhoudsfonds

€

574.493

€

21

658.154
KORTLOPENDE SCHULDEN

€

574.493

€

Nog te betalen projectkosten

€ 492.447

Crediteuren

€

658.154

Toegelicht op de jaarvergaardering van 30 mei 2016 door accountant dhr. W.A. Nijman RA MA

€ 545.969

0

€

787

€ 492.447

€ 546.756

€ 574.493

€ 658.154
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WAARDERINGS- EN
RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN		

BATEN EN LASTEN
2015
Projectbijdragen Provincie Gelderland*

€

-7.863

€

285.661

Projectbijdragen Gemeente Winterswijk

€

60.000

€

60.000

Aanwending Bestemmingsreserve Projecten

€

29.949

Overige bijdragen

€

16.245

€

15.294

Rentebaten

€

3.503

€

1.059

SOM DER BATEN

J aar ve rsl ag 2 015 S tichti ng W CL Winte r sw ijk
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Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva
opgenomen tegen de nominale waarde.

2014

€ 101.834

€ 362.014

Projectkosten*

€

82.086

€ 374.989

Boeken "Beleef de natuur Winterswijk"

€

3.230

Onderhoudskosten

€

328

€

48

Organisatiekosten

€

15.593

€

16.251

Jubileumkosten

€

0

€

5.725

SOM DER LASTEN

€

101.237

NADELIG/BATIG SALDO

€

597

€

-34.999

Onttrekking bestemmingsreserve projecten

€

0

€

-29.328

Onttrekking onderhoudsfonds

€

-328

€

-48

Onttrekking overige reserves

€

925

€

- 5.623

€

597

€

-34.999

€ 397.013

Verwerking nadelig/batig saldo:

Toegelicht op de jaarvergaardering van 30 mei 2016 door accountant dhr. W.A. Nijman RA MA
*Hieronder zijn opbrengsten en kosten opgenomen ten bedrage van circa € 297.000 onder voorwaarde van
doorgang van het project.

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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| Same nst e llin g WCL be stu u r (per 1 juni 2015)

Bestuursleden (19):
dhr. G.J.W. te Gronde

DB voorzitter

gemeente Winterswijk

dhr. A. Schoemaker

DB secretaris

gemeente Winterswijk

mevr. J.J.M. Ras

DB

gemeente Winterswijk

dhr. G.J. Grevers

DB vice-voorzitter

LTO-Noord Oost Achterhoek

dhr. A.J.M. Scholten

LTO-Noord Oost Achterhoek

mevr. L te Peele

LTO-Noord Oost Achterhoek

dhr. B. Heesen

LTO-Noord Oost Achterhoek
DB

Recron afdeling Winterswijk

mevr. H. Bruggink

Boer en Recreatie

dhr. J.G. Eelink

Koninklijke Horeca Nederland afdeling Winterswijk

dhr. P.E.W. van der Laan
dhr. D.J. Stronks

Adviescommissie Cultuurhistorie
DB penningmeester (2)

dhr. R.J.H. Schröder
dhr. J. Wytema

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

DB penningmeester

mevr. G.J. Smalbraak

Gelders particulier grondbezit / Stichting Particulier Agrarisch Natuurbeheer
NSW-landgoederen Winterswijk e.o.

mevr. G. Kruisselbrink-Lobeek

Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen

dhr. E. de Roos

gezamenlijke belangenverenigingen van het buitengebied

dhr. D. Eggink
mevr. G. Boessenkool

DB

gezamenlijke belangenverenigingen van het buitengebied
Ondernemersvereniging Buitengebied Winterswijk

Adviseur:
Notulist:
mevr. A. van Zanden

gemeente Winterswijk
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dhr. M. van Dam

J aar ve rsl ag 2 015 S tichti ng W CL Winte r sw ijk
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Bijlage 04

| W CL D oe ls tel l i nge n

Algemeen

Geldmiddelen

De stichting draagt de naam: “Stichting Waardevol
Cultuurlandschap Winterswijk”.
Zij heeft haar zetel in Winterswijk.
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
• subsidies en donaties;
• schenkingen, erfstellingen en legaten;
• alle andere verkrijgingen en baten, waaronder begrepen
vergoedingen voor door de stichting ten behoeve van
derden verrichte diensten.

Doel
De stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan te
formuleren en uit te voeren beleid voor behoud, herstel en
ontwikkeling van het buitengebied van Winterswijk. Daarbij
wordt uitgegaan van een integrale benadering van vijf thema’s:
leefbaarheid, land- en tuinbouw, natuur- en landschapsbeheer,
cultuurhistorie, recreatie en toerisme.
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De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken
door in samenwerking met de gemeente Winterswijk:
• het gevraagd en ongevraagd adviseren van, en het fungeren
als klankbord voor, het college van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Winterswijk;
• aan het college van B&W voorstellen te doen over te
initiëren projecten;
• in opdracht van het college van B&W projecten uit te werken
in projectvoorstellen in te dienen bij subsidie verlenende
instanties;
• voorlichting te geven;
• financiële middelen te verwerven ten behoeve van de
realisering van de gestelde doeleinden;
• al hetgeen te verrichten dat met het vorenstaande verband
houdt of daarvoor in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn.

