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| Jaarverslag 2012 Stichting WCL

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Stichting Waardevol Cultuurlandschap (WCL)
Winterswijk. Het Algemeen Bestuur legt hiermee verantwoording af over de bestuursactiviteiten en de realisatie van het Jaarplan 2012 inclusief de financiële verantwoording.

Voorzitter
Dhr. G.J.W. te Gronde

Secretaris
Dhr. A. Schoemaker
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In 2012 is er opnieuw hard gewerkt om het waardevolle landschap van Winterswijk te
behouden en te versterken. Onder meer in de pilot Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
(GLB) is gewerkt vanuit de gedachte dat het collectief, waarin de agrariërs nadrukkelijk
participeren, beter in staat is landschaps- en natuurdoelen in een cultuurlandschap te
realiseren. Tevens zullen daardoor Winterswijkse boeren hier een toekomst blijven houden.
Daarnaast is er door diverse mensen gewerkt om breedband internet in het buitengebied
aangelegd te krijgen. Het uiteindelijke doel van alle WCL projecten, die in dit jaarverslag
genoemd worden, is het behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit en het
vergroten van de sociale én economische zelfredzaamheid in het buitengebied van
Winterswijk.
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| Bestuursacti v i t e i t e n

In het jaar 2012 zijn door het bestuur activiteiten verricht,
waarbij de doelstellingen uit de Visie Stichting WCL 2005 –
2015 leidend zijn geweest.

Bestuurswisselingen
In 2012 hebben zich de volgende bestuurswisselingen
voorgedaan:
• de heer J. Tiggeloven is opgevolgd door
mevrouw H. Bruggink
• de heer B. Harfsterkamp is opgevolgd door
de heer J. Stronks

WCL vergaderingen Dagelijks Bestuur en
Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur heeft in 2012 drie keer vergaderd.
Het Dagelijks Bestuur heeft negen keer vergaderd.
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Statuten(wijziging)
Het bestuur heeft de concept statuten vastgesteld. Die zullen
in 2013 definitief worden. De reden om de statuten aan te
passen is o.a. omdat de werkwijze sinds enkele jaren anders is.
De nieuw opgerichte Ondernemersvereniging Buitengebied
Winterswijk (OBW) krijgt nu ook een bestuurszetel.
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Voorbereiding Jaarplan 2013
Voor de voorbereiding van het Jaarplan 2012 is dit keer geen
speciale bijeenkomst / workshop gehouden. Er lagen nog
diverse projectvoorstellen “op de plank”. De gemeenteraad
heeft bij de begrotingsvaststelling voor 2013 een bedrag van
€ 75.000 structureel opgenomen ten behoeve van de Stichting
WCL Winterswijk voor het uitvoeren van projecten en de
organisatiekosten.

(Beleids)advisering / coördineren / organiseren

WCL-promotieactiviteiten
• Presentatie werkwijze St. WCL in bijeenkomsten /
Workshops Plattelandsontwikkeling
• Jaarverslag 2011
• Oplevering Hoogstambrigade
• Nieuwsbrief (juli)
• Fietsvierdaagse GLB (juli)
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In het kader van haar (beleid)adviserende / coördinerende
en organiserende rol heeft de Stichting WCL Winterswijk de
volgende activiteiten verricht:
• trekker van de landelijk pilot GLB
• deelname in de vier begeleidingsgroepen voor de
beheerplannen voor de Natura 2000 gebieden
• participatie in het Platform Nationaal Landschap Winterswijk
• deelname aan bijeenkomst Haviksoog (werkgroep Wonen)
• deelname in schetsschuit Steengroeve
• deelname in het grensoverschrijdende bekenproject
“Boven Slinge”
• deelname in Greendeal / biovergister
• deelname inspiratie dag Plattelandsontwikkeling
(te Bronkhorst)
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Pilot Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
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De pilot GLB heeft in 2012 voor het tweede jaar (van de drie)
gedraaid met 132 deelnemers. Het areaal grond dat hierbij
direct betrokken is bedraagt een kleine 3000 ha. Winterswijk
is één van de vier pilotgebieden in Nederland (naast WCL ook
de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG Groningen), Noordelijke Friese Wouden (NFW - Friesland) en
Water, Land & Dijken (WLD - Noord- Holland)). Aanleiding
voor deze landelijke pilot is na te gaan of gebieden (cq.
Boerencollectieven) duurzamer, efficiënter en doelgerichter
kunnen werken bij vergroeningsmaatregelen en bij agrarisch
natuurbeheer. Het Ministerie van EZ (hier valt tegenwoordig
landbouw onder) heeft inmiddels in Brussel bereikt dat in de
EU-voorstellen zal staan dat ook boerencollectieven onder de
term eindbegunstigde worden genoemd. Dit betekent dat
een groep van boeren (lees: een agrarische natuur vereniging
of een gebiedscollectief zoals WCL) alle formaliteiten en
handelingen die vallen onder Pijler II mogen verrichten. Er
wordt verwacht dat deze voorstellen in juni 2013 definitief
worden, zodat in de nieuwe GLB periode van 2014 – 2020
ook zo gewerkt gaat worden. In diezelfde periode zal de
directe landbouwsubsidie (Pijler I) niet meer gekoppeld
zijn aan de landbouwproductie van de jaren 2002 / 2003,
maar gekoppeld zijn aan “maatschappelijke doelen”, zoals
permanent grasland, gewasrotatie en ecologische randen.
Het streven naar een structurele vergoeding voor (de
beperkingen van) kleinschaligheid blijft een van de
hoofddoelen.
De GLB- projectgroep bestaat uit vijf WCL bestuursleden,
aangevuld met adviseurs van LTO-Noord afdeling Winterswijk,
Dienst Landelijk Gebied (DLG), Aequator Groen& Ruimte,
Plant Research International (PRI), Provincie Gelderland en
Ministerie EZ.
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GLB-promotieactiviteiten
•
•
•
•

Nieuwsbrieven uitgebracht (juli en november)
Presentatie aan een Poolse landbouwdelegatie (september)
Presentatie bij Statenbezoek (november)
Presentatie bijeenkomst Ondernemen en Natuur
Achterhoekse Agrarische Natuurverenigingen (december)

Geschillencommissie GLB

• Natura 2000
• Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
• vragen over kwaliteit van
oppervlaktewater
• onderzoeksgegevens over waterkwaliteit
• toeslagrechten
• onderhoud fietspaden
• indienen van WCL-projecten
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Het Dagelijks Bestuur heeft in 2012 in één geschillenzaak
(beoordeling of de definitie kleinschaligheid correct is
toegepast) een uitspraak gedaan.

Gebiedsloket Winterswijk

Het loket is tevens de ingang voor het indienen van allerlei
(aan)vragen, verzoeken, klachten en inlichtingen over zaken
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
• kapvergunningen
• stichten nieuwe bedrijven
• dierziekten
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Het gebiedsloket Winterswijk is een samenwerkingsverband
van de Stichting WCL Winterswijk, de gemeente Winterswijk,
de provincie Gelderland en het Ministerie van EZ. Ook maakt
het Waterschap Rijn en IJssel hiervan gebruik.
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| Realisatie Ja a r p l a n

Het jaarplan 2012 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
2012 zijn uitgevoerd. Oudere projecten waarvan enkel de
financiële afwikkeling in 2012 heeft plaatsgevonden worden
hier niet vermeld. In het kader staat de naam van het project,
vervolgens de totale projectkosten en de WCL-bijdrage.
Gedetailleerde financiële informatie kunt u vinden op onze
website.

Leefbaarheid

J aar ver slag 2 012 Stichting WC L Winte rswijk
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Projectnaam

Totale kosten

Zwerfafvalopruimingsactie

€

20.000,00

WCL-bijdrage
€

17.500,00

In 2012 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).

Buurtschapsvisie; glasvezel

€

7.000,00

€

5.000,00

In februari is door leden van de werkgroep Breedband Buitengebied Winterswijk een bezoek gebracht aan Experience Center te Harderwijk. Hier hebben zij zich laten informeren
over glasvezel. Een aspect wat hierbij gepromoot werd was breedband in beheer van een eigen coöperatie.
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Leefbaarheid (vervolg)
Projectnaam

Totale kosten

Renovatie Eendracht

€

250.000,00

WCL-bijdrage
€

60.000,00

Het verenigingsgebouw Eendracht in Meddo wordt gerenoveerd. De aanpassingen zijn zowel inpandig als aan de buitenzijde gepland. In 2012 is de WCL-bijdrage met € 10.000
verhoogd. De Eendracht heeft van de provincie Gelderland in 2013 de definitieve subsidietoezegging ontvangen.
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Leefbaarheid (vervolg)
Projectnaam

Totale kosten

Verbouw toiletten in school Emma

€

20.000,00

WCL-bijdrage
€

10.000,00

Het gebouw van de Emmaschool (Henxel) wordt met name ‘s avonds gebruikt voor bijeenkomsten en vergaderingen o.a. door de Christelijke Oranjevereniging Henxel en
Omstreken. De leden hiervan hebben deels zelf de aanwezige toiletten aangepast. Nu beschikt dit gebouw ook over een invalidentoilet.

Onderhoudsteam Meddo
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€

750,00

€

500,00

De groep van 11 vrijwilligers in Meddo werkt elk jaar een vast programma af voor wat betreft het onderhoud van o.a. de twee schuilhutten, de uitkijktoren aan de Slinge of het
onderhoud van bloembakken en perkjes in de kern van Meddo. De vrijwilligers hebben meegewerkt aan een éénmalig project in Meddo n.l. de Kop van de Goorweg. Een “lelijke
plakzuil” en een niet meer gebruikt wachthuisje Regiovervoer hebben na een grondige aanpak plaats gemaakt voor extra zitbanken en extra groen. Een samenwerking kwam op
gang met de buren, met de gemeente en een groenbedrijf uit Meddo. Het resultaat van deze samenwerking en gezamenlijke inzet is zeker een aanwinst voor de kern in Meddo.

Woon- werk onderzoek

€

2.500,00

€

500,00

De werkgroep Wonen van de Buurtschappenvisie is het gelukt om alle belangrijke partijen rond het thema wonen in het buitengebied rond één tafel te krijgen: de makelaar, de
hypotheekverstrekker en de wetgever. Het is een project met de volledige medewerking van de gemeente en WCL. De diverse gesprekken maakten duidelijk, dat er meer en
een bredere voorlichting wordt gewenst aan de bewoners v.w.b. het mogelijk verbouwen van Vrijkomende Agrarische Bebouwingen naar woon- en werkeenheden. Vanuit dit
constructieve overleg werd een informatieve brochure over het toekomstig wonen en werken in het buitengebied gemaakt. Het kreeg de titel mee: de Winterswijkse Aanpak.

Ondernemersplatform

€

2.750,00

€

2.750,00

De buurtschappenvisie heeft voor veel nieuw ontwikkelingen gezorgd in de gemeente Winterswijk. Denk bijvoorbeeld aan de werkgroep "Economische Bedrijvigheid". Daaruit is
de gedachte voortgekomen om voor de ondernemers in het buitengebied een ondernemers-platform/vereniging op te richten. Diverse info-avonden hebben er toe geleid dat er
begin 2012 een vereniging is ontstaan met meer dan 100 leden, die zich OBW (Ondernemers Buitengebied Winterswijk) noemt.
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Land – en tuinbouw
Projectnaam

Totale kosten

Inzamelen van landbouwfolie

€

WCL-bijdrage

1.500,00

€

550,00

In samenwerking met de gezamenlijke buurtschappen is op zaterdag 9 juni de jaarlijkse landbouwfolie-inzamelactie gehouden. Op de drie bekende locaties in het buitengebied
(Kotten, Huppel en Miste) is door een groep enthousiaste vrijwilligers 81 ton folies ingenomen (59 ton landbouwfolie en 22 ton overige folie). Deze hoeveelheid is gebracht door
187 bedrijven en/of personen. Het overzicht ingezamelde landbouwfolie in de periode 2005-2012:

Overzicht ingezamelde landbouwfolie in de periode 2005-2011
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

gewicht in tonnen

39

61

48

45

90

90

94

81

aantal leveringen

107

133

145

170

208

199

205

187

Afzet streekproducten verbeteren / Tap-Punt: verkoop van streekproducten op de locatie in Miste.

€

40.000,00

11

€

10.000,00

Dit project uit 2011 waarbij een opzet wordt gemaakt hoe streekproducten beter en gemakkelijker verkocht kunnen worden krijgt brede steun. O.a. van de streekproductenproducenten, maar ook van de LTO die met verbrede landbouw bezig is. Bij het overleg zijn bovendien een Duits bedrijf, de Fachhochschule Gelsenkirchen (dependance Bocholt)
en de Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) betrokken. Zij vinden deze opzet voor bevordering van de afzet van streekproducten ook voor Duitsland interessant.
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Land – en tuinbouw (vervolg)
Projectnaam

Totale kosten

Pilot Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

€

2.155,00

WCL-bijdrage
€

5.000,00

12

Met de klas de boer op
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Deze pilot is een voortzetting van de projecten Meervoudig Duurzaam landgebruik (MDL) en “Boeren met landschap en natuur”. Het project heeft een eigen projectgroep van
11 personen (inclusief adviseurs, onder wie vier WCL- bestuurders. In 2012 is de groep van deelnemers uitgebreid met 35 deelnemers, zodat er nu 132 meedoen. Hierdoor is het
areaal grond waarop pilot-diensten worden uitgevoerd gestegen naar een kleine 3.000 ha. De schouwcommissie is uitgebreid van 4 naar 8 personen, zodat de schouwcommissie
in principe het jaar rond kan draaien. Bij dit proces wordt verder samengewerkt met de GLB-directie van het ministerie Dienst Regeling, Dienst Landelijk Gebied, Provincie
Gelderland, Plant Researsch International Wageningen UR, Aequator groen & ruimte en Coöperatieve vereniging PAN. Op landelijk niveau zijn in 2012 wederom ca. 25
bijeenkomsten en vergaderingen geweest, waarbij de St. WCL met één of meerdere personen aanwezig was.

In oktober 2012 zijn kinderen van de groepen7 en 8 van diverse Winterswijkse basisscholen naar een boerderij op excursie geweest. Van alle basisscholen in de gemeente
Winterswijk hebben zich 11 groepen met een totaal van ongeveer 250 kinderen opgegeven. Voor deze excursie hebben we 11 bedrijven bereid gevonden, veelal
melkveehouderijen in de buurtschappen rondom Winterswijk. De kinderen blijken zeer geïnteresseerd en gaan enthousiast weer naar huis. Dat blijkt ook uit enkele reacties van
de schoolklassen. Een boer is zelfs nog met een koe naar een school geweest voor een spreekbeurt van een leerling over de koe. Het blijkt dat boer, leerlingen en onderwijzers het
geweldig vinden om een rondleiding te krijgen op een bedrijf.

€

750,00

€

500,00
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Cultuurhistorie
Projectnaam

Totale kosten

Herstelproject cultuurhistorisch waardevolle en karakteristieke objecten

€

749.000,00

WCL-bijdrage
€

130.000 ,00

Dit project dat in 2012 al voor het zesde achtereenvolgende jaar is gehouden kende in 2012 wederom veel belangstelling. Er zijn meerdere nieuwe aanmeldingen binnengekomen.
In 2012 zijn 10 lopende objecten (financieel) afgehandeld. Sinds de start in 2007 zijn er in totaal 32 objecten hersteld en 13 objecten zijn in uitvoering. Door de uitbetaling
van de provinciale subsidie zijn de genoemde bedragen een optelsom van de jaren 2009, 2011, 2012 en 2013. Voor de benodigde vakkennis wordt een beroep gedaan op het
Adviesbureau SEM Oost Nederland. Het budget van het jaar 2009 (€ 60.000) is geheel toegewezen aan het renoveren van de schoppe bij Roerdink. Het hersteljaar 2010 is in 2012
definitief afgerekend met de provincie Gelderland.

Borden vernieuwen

€

2.670,00

€

1.000,00
13
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De G.A. van de Lugtstichting heeft een bijdrage ontvangen voor het maken van nieuwe informatieborden die bij de diverse eigendommen geplaatst zijn.

Groep 7 en 8 van basisschool O.B.S. Stegeman te Winterswijk tijdens een excursie op het boerenbedrijf.
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Natuur- Landschapsbeheer

J aar ver slag 2 012 Stichting W CL Winte rswijk
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Projectnaam

Totale kosten

Bermonderzoek

€

23.200,00

WCL-bijdrage
€

19.725,00

Bij dit onderzoek dat in 2011 is uitgevoerd en in 2012 is afgerond zijn de bijzondere planten onderzocht in de wegbermen, die door de gemeente Winterswijk ecologisch worden
beheerd. Ecologisch beheer betekent beheer waarbij het maaisel wordt afgevoerd. De vegetatie wordt zodoende verschraald, waardoor meer bijzondere planten een kans krijgen.
Het gaat om planten van zonbeschenen bloemrijke vegetaties zoals grasklokje en struikhei. Uit het onderzoek blijkt dat vergeleken met de beginperiode van WCL-Winterswijk
(1995-1998) deze bloemrijke vegetaties zich op veel plaatsen hebben gehandhaafd. De verschraling blijkt dus te werken! Er zijn echter ook bermen waar zij (sterk)achteruit zijn
gegaan. Eén van de oorzaken is de aanleg van houtsingels op belendende percelen. Hierdoor treedt schaduwwerking en bladval op wat leidt tot het langzaam verdwijnen van
bloemrijke vegetaties. Daarnaast worden bermen vaak gemaaid door particulieren. Hierbij blijft het maaisel vaak liggen, wat leidt tot bemesting van de bodem en daarmee een
verarming van de vegetatie (brandnetels i.p.v. heide).

Snoeiteams opzetten / Hoogstambrigade

€

7.500,00

€

7.194,00

In de winterperiode 2011 en 2012 zijn 13 vrijwilligers door Landschapsbeheer Gelderland opgeleid om zelfstandig hoogstamfruitbomen te kunnen onderhouden. Dat is gebeurd
op vier cursusdagen. In november was de “oplevering” van de Winterswijkse hoogstambrigade. De voor het buitengebied zo kenmerkende bomen kunnen nu ook door deze
deskundigen onderhanden worden genomen. De groep beschikt naast kennis en praktijkervaring over het juiste gereedschap. De hoogstambrigade Winterswijk kan net als de
brigade in 11 andere Gelderse gemeenten terugvallen op de reguliere ondersteuning die Landschapsbeheer Gelderland verleend aan vrijwilligers. Van de nu opgeleide vrijwilligers
wordt verwacht dat zij de komende 2 jaar minimaal 2 zaterdagen per jaar gaan snoeien bij bewoners in het buitengebied, die hierbij hulp nodig hebben. Het streven is om de
groep van vrijwilligers te laten groeien en/of de snoeitechnieken aan anderen te leren.

02

| Realisatie Ja a r p l a n

Natuur- Landschapsbeheer (vervolg)
Projectnaam

Totale kosten

Bosvlinders

€

20.000,00

WCL-bijdrage
€

15.600,00

Eind 2012 zijn het Centrum Plattelandsontwikkeling Oost samen met de Stichting Staring Advies en Landschapsbeheer Gelderland gestart met de nadere uitwerking van het
project ‘Bosvlinders’. Er zijn afspraken gemaakt over de taakverdeling en de planning van de uitvoering. In overleg met alle partijen is de oorspronkelijke planning van het de
uitvoering iets naar achteren verschoven zodat de workshop en de excursie samen vallen met de vliegtijd van de bosvlinders. Dit is juni-juli 2013. De communicatie rondom dit
project zal zich richten op de landgoedeigenaren in Winterswijk, terreinbeherende organisaties en particuliere boseigenaren.

€

50.701,00

€

12.675,00

Op het terrein is een eenvoudige schuilhut / kaploods geplaatst waar de passerende bezoeker op diverse borden een indruk kan krijgen van het Linden arboretum. Langs de
wandelroute zijn nieuwe zitbanken, een picknick tafel en een aantal prullenbakken geplaatst. De wandelroute is nieuw bewegwijzerd, er zijn betere aanduidingen voor parkeren
en bebording langs de wandelroute geplaatst. Er zijn ca. 60 nieuwe Lindes geplant waarbij ook een aantal bijzondere daklindes en leilindes. Een deel van het ontvangst terrein is
half verhard en met de verdere aankleding van het terrein is een begin gemaakt. De werkzaamheden zijn in voor een groot gedeelte eigen beheer en met behulp van vrijwilligers
uitgevoerd.
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Lindenarboretum (onderdeel van het project Beleven Nationaal Landschap)

02

| Realisatie Ja a r p l a n

Recreatie en toerisme
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Projectnaam

Totale kosten

Grensoverschrijdende paardenroutes

€

2.500,00

WCL-bijdrage
€

1.500,00

In december 2011 is er in Gronau bij de EUREGIO een eerste bijeenkomst geweest om de ruiter en koetsier routes grensoverschrijdend te maken. In dit project doen de volgende
gemeenten mee: Haaksbergen, Vreden, Ahaus, Berkelland en Winterswijk. In Winterswijk ligt een omvangrijk routestelse,l dat al op een aantal locaties de groene grens over gaat in
de richting van Vreden.
Er worden dagroutes gemaakt van 20 tot 40 kilometer lengte, afhankelijk van de ondergrond. Deze routes worden op kaart en in GPS aangeboden. Er wordt gestart met
minimaal drie routes. In de loop van de tijd kan dat uitgebreid worden naar meerdere routes. Bij de routes worden extra zaken aangeboden zoals overnachtingsmogelijkheden,
lunchpakketten, vervoer van bagage naar een volgend overnachtingadres en eventueel het vervoer van paarden. De planning is om het project in juni 2013 te hebben afgerond.

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

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. Onderstaand schema wordt enigszins vertekend
omdat er projecten bij zitten, die al in 2011 uitgevoerd
zijn maar waarvan de subsidieafwikkeling eind 2012 nog
niet afgerond was zoals “Beleven Nationaal Landschap
Winterswijk” .

De Stichting WCL Winterswijk heeft voor 2012 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.
Een groot deel van de projecten wordt tevens gefinancierd
door de provincie Gelderland en het Rijk. Bij het afrekenen van
de projectsubsidie wordt de laatste 20% pas uitgekeerd als
het gehele project (inhoudelijk en financieel) is afgewikkeld.

Overzicht per thema

Totale
projectkosten

Cultuurhistorie

€

751.670 €

131.000 €

129.961 €

57.758 €

57.237 €

39- €

146.005

Land- en tuinbouw

€

79.350 €

33.313 €

0 €

11.563 €

1.998 €

2.781 €

16.971

Leefbaarheid

€

306.100 €

103.560 €

0 €

50.812 €

26.732 €

13.508 €

12.509

Natuur- en landschapsbeheer

€

124.100 €

72.768 €

0 €

17.712 €

38.025 €

4.131 €

12.900

Recreatie en toerisme

€

2.500 €

11.500 €

0 €

7.850 €

1.150 €

1.000 €

1.500

Beleven Nationaal Landschap Winterswijk

€

824.673 €

166.534 €

318.139 €

439.477 €

1.214 €

43.982 €

0

Buurtschapvisie

€

15.050 €

11.500 €

1.600 €

2.401 €

4.150 €

1.015- €

7.565

GLB-pilot

€

2.155.000 €

3.000 €

2.150.379 €

94.326 €

483.751 €

0 €

1.575.302

Totalen

€

4.258.443 €

533.175 €

2.600.079 €

681.898 €

614.256 €

64.347 €

1.766.252

Bijlagen:
1. Balans per 31 december 2012
2. Staat van baten en lasten 2012
3. Overzicht bestuursleden en deelnemende partijen
(stand juni 2013)
4. WCL Doelstellingen

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

Betaald per
31-12-2011

Betaald
in 2012

Saldo

Nog te
betalen
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Bijlage 01

| Samenste l l i n g W C L b e s t u u r (per 1 juni 2013)

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

DB voorzitter

gemeente Winterswijk

dhr. A. Schoemaker

DB secretaris

gemeente Winterswijk

mevr. K. Wolterink

DB

gemeente Winterswijk

dhr. G.J. Grevers

DB vice-voorzitter

LTO-Noord afdeling Winterswijk

dhr. A.J.M. Scholten

LTO-Noord afdeling Winterswijk

mevr. R. te Winkel

LTO-Noord afdeling Winterswijk

dhr. B. Heesen

LTO-Noord afdeling Winterswijk

dhr. M. van Dam
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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

Adviescommissie Cultuurhistorie

dhr. J. Stronks

DB

Platform Natuur en Landschap Oost-Achterhoek

DB penningmeester

Gelders particulier grondbezit / Stichting Particulier Agrarisch Natuurbeheer

dhr. R.J.H. Schröder
dhr. J. Wytema

Platform Natuur en Landschap Oost-Achterhoek

mevr. G.J. Smalbraak

NSW-landgoederen Winterswijk e.o.

mevr. G. Kruisselbrink-Lobeek

Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen

dhr. J.H. Roerdink

DB penningmeester (2)

gezamenlijke belangenverenigingen van het buitengebied

dhr. D. Eggink

gezamenlijke belangenverenigingen van het buitengebied

mevr. G. Boessenkool

Ondernemersvereniging Buitengebied Winterswijk

Adviseur:
dhr. B. Hesselink

NSW-landgoederen Winterswijk e.o.

Notulist:
mevr. A. van Zanden

gemeente Winterswijk

Bijlage 02

|

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

ACTIVA

PASSIVA
31-12-2012

31-12-2011

31-12-2012

31-12-2011

VLOTTENDE ACTIVA

EIGEN VERMOGEN

Vorderingen

Bestemmingsreserve projecten

€

38.566

€

23.167

Bestemmingsreserve
slagvaardigheid

€

0

€

3.403

Overige Reserves

€

45.307

€

45.718

Provincie Gelderland

€ 114.628

€

78.257

Ministerie EZ

€ 1.509.355

€

396.971

Overige vorderingen

€

995

€

6.000

Liquide middelen

€ 248.817

Kas

€

83.873

€

72.288

€

17.219

€

14.797

€ 493.303

49

€

€ 1.873.844

VOORZIENINGEN

2

€ 974.533

Onderhoudsfonds
KORTLOPENDE SCHULDEN
Nog te betalen projectkosten

€ 1.873.844

€ 974.533

€ 1.772.752

€ 887.448
€ 1.772.752

€ 887.448

€ 1.873.844

€ 974.533
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Rabobank

€

Bijlage 03

| Staat van b a t e n e n l a s t e n 2 0 1 2

BATEN EN LASTEN
2012
Projectbijdragen Provincie Gelderland

€

49.960

€

Projectbijdragen Gemeente Winterswijk

€

65.000

€ 137.500

Projectbijdragen Ministerie EZ (GLB-Pilot)

€ 1.400.000

€ 789.500

Aanwending onderhoudsfonds

€

€

38.450

Overige bijdragen

€

11.979

€

12.500

Rentebaten

€

3.172

€

3.583

SOM DER BATEN
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Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva
opgenomen tegen de nominale waarde.

- 631

750

Bijdragen “Beleef de natuur in NLW”
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WAARDERINGS- EN
RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN		

2011

€ 1.530.861

€ 980.902

Projectkosten

€ 1.499.561

€ 971.287

Onderhoudskosten

€

750

Organisatiekosten

€

12.390

€

11.941

Slagvaardigheidskosten

€

3.403

€

4.641

SOM DER LASTEN

€ 1.516.104

Nadelig/BATIG SALDO

€

14.757

€

- 6.967

Toevoeging/onttrekking bestemmingsreserve projecten

€

15.399

€

- 6.468

Onttrekking bestemmingsreserve slagvaardigheid

€

- 3.403

€

- 4.641

Toevoeging onderhoudsfonds

€

3.172

€

3.583

Onttrekking/toevoeging overige reserves

€

- 411

€

559

€

14.757

€

- 6.967

€ 987.869

Verwerking nadelig/batig saldo:

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.

Bijlage 04

|

WCL Do e l s t e l l i n g e 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.

