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| Jaarverslag 2014 Stichting WCL Winterswijk

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Stichting Waardevol Cultuurlandschap (WCL)
Winterswijk.
Het Algemeen Bestuur legt hiermee verantwoording af over de bestuursactiviteiten en de
uitvoering van het Jaarplan 2014 inclusief de financiële verantwoording.

WCL heeft ook weer in 2014 laten zien dat je samen veel kunt bereiken. Het
jubileumsymposium dat in het teken stond van 20 jaar WCL bevestigde dat nog eens
overduidelijk.

In 2014 hebben wij onze visie over de periode 2005-2015 geëvalueerd en bijgesteld.
Met deze nieuwe visie voor de periode 2015-2025 en met het pact van Kotten, dat
door velen tijdens de jubileumbijeenkomst werd getekend, zijn er weer voldoende
aanknopingspunten om ons werk succesvol voor te zetten.

Wij wensen u veel leesplezier met dit jaarverslag.

Voorzitter
Dhr. G.J.W. te Gronde

Secretaris
Dhr. A. Schoemaker
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Na bijna 20 jaar WCL is de onderlinge verstandhouding tussen de verschillende
deelnemende organisaties nog steeds uitstekend. We kijken met trots terug op een jaar
waarin veel werk is verzet of in gang is gezet.
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In het jaar 2014 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 2014 drie keer vergaderd. Het
Dagelijks Bestuur is acht keer bijeen geweest.

Bestuurswisselingen
In 2014 hebben zich de volgende bestuurswisselingen
voorgedaan:
• per 11 november 2014 heeft mevrouw Joyce Ras van de
gemeente Winterswijk mevrouw Kristel Wolterink vervangen
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WCL 20 jarig bestaan & Pact van Kotten
Op vrijdag 26 september werd in verenigingsgebouw Wilhelmina
het 20 jarig jubileum van de stichting Waardevol Cultuurlandschap
Winterswijk (WCL) gevierd. Onder de vele aanwezigen waren ook
veel personen aanwezig die bij de oprichting van WCL betrokken
waren. Een van de gasten en tevens spreker op die middag was
oud-burgemeester Paul van Erkelens. Hij stimuleerde begin jaren
negentig dat alle Winterswijkse natuurorganisaties samen gingen
werken in het Platform Natuur en Landschap om daarna samen
met de landbouw en de gemeente aan één tafel te gaan zitten.
Andere sprekers waren voorzitter Gert Jan te Gronde, Robert
Kwak, Roel Robbertsen (Federatie Particulier Grondbezit (F.P.G.)),
Bernhard Harfsterkamp, Jan Tiggeloven en Arie Schoemaker.
Tijdens deze bijeenkomst werd het Pact van Kotten met zes
stellingen aan de bezoekers gepresenteerd. Kort samengevat
houden deze stellingen is: WCL Winterswijk wil een
voorbeeldgebied blijven waar van onderen op gewerkt wordt en
waar integraal gewerkt wordt aan de thema’s Landbouw, Natuur &
landschap, Recreatie & Toerisme, Cultuurhistorie en Leefbaarheid.
Deze stellingen zijn een verkorte versie van de (nieuwe) WCL visie
2025.
Nadat het dagelijks Bestuur van WCL het bord had ondertekend
mochten de bezoekers hun handtekening als ondersteuning voor
het Pact van Kotten zetten.

Voorbereiding Jaarplan 2015
Voor de voorbereiding van het Jaarplan 2014 is geen speciale
bijeenkomst gehouden. De gemeenteraad heeft bij de
begrotingsvaststelling voor 2014 een bedrag van € 75.000
structureel opgenomen ten behoeve van de Stichting
WCL Winterswijk voor het uitvoeren van projecten en de
organisatiekosten.

Visie 2015 – 2015
Tijdens de AB vergadering van 10 november 2014 is de Visie 2015 –
2025 vastgesteld. In grote lijnen is de vorige visie
(2005 – 2015 ) geactualiseerd. Hiervoor was al in 2013 al een start
gemaakt, het proces is verder in 2014 afgerond.
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Overleg met de Buurtschappen
De Stichting WCL is als adviseur aanwezig bij de periodieke
overleggen van de Buurtschappenvisie (BSV).

Breedband
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WCL heeft in 2014 de Coöperatie Breedband Buitengebied
Winterswijk (CBBW) ondersteund bij haar activiteiten om
het gehele buitengebied van Winterswijk te voorzien van
glasvezel. Er zijn in de periode eind januari/begin februari
2014 diverse infoavonden gehouden in Kotten, Woold, Meddo,
Miste en Ratum. Ook was WCL aanwezig op meerdere
ambassadeursavonden. 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 werkgroep Coöperatie Breedband
Buitengebied Winterswijk (CBBW) zoveel mogelijk.

WCL-promotieactiviteiten en aanwezigheid bij
bijeenkomsten
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Jaarverslag 2013;
OBW nieuwjaarsreceptie (15 januari);
Opening Veldoven aan de Winkelstegge (3 september)
Aanwezig bij bijeenkomst Agrofood en grenzeloos
ondernemen te Düsseldorf vanwege project Tappunt Miste
(13 juni)
Aanwezig bij bijeenkomst Ondergrondse waarde van de
biobased economy (17 juni)
Aanwezig bij jaarlijkse bijeenkomst Landschapsbeheer
Nederland te Putten (10 oktober);
Aanwezig bij afscheidsreceptie van Douwe Hoogland als
voorzitter van de Noordelijke Friese Wouden (28 november);
Aanwezig bij bezoek van Tweede Kamerleden aan het project
Grenskwartieren (21 maart);
Aanwezig bij presentatie over de resultaten van het
Landschapwaarderingsonderzoek (Boris van Zanten).
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Pilot Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
afronding
De pilot GLB stond in 2013 in het teken van de financiële
afronding van de GLB-pilot met de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (voorheen Dienst Regeling). In
augustus 2014 is de definitieve beschikking ontvangen
waarin bevestigd werd dat alles gelopen is zoals vooraf was
aangegeven. Met andere woorden, de Demonstratieregeling is
financieel goedgekeurd.
De Demonstratieregeling (dit was de formele regeling
tijdens de GLB-pilot om het geld naar de 4 pilot-gebieden
te krijgen) heeft drie jaar gelopen. Aan de pilot GLB hebben
132 deelnemers meegedaan met in totaal 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 - NoordHolland)). Aanleiding voor deze landelijke pilot was 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 landbouw onder) heeft inmiddels in Brussel bereikt dat
Europa boerencollectieven als eindbegunstigde accepteert.
Dit betekent dat een groep van boeren (lees: een agrarische
natuurvereniging) formaliteiten en handelingen die
vallen onder Pijler II mogen verrichten. In heel Nederland
zullen naar verwachting 35 - 40 van dergelijke (grotere)
gebiedscollectieven ontstaan. Het klaarstomen, voor 1 januari
2016, van deze gebiedscollectieven gebeurt door de SCAN
(Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer).
De uitbetaling van het derde en laatste pilotjaar was eind
2014. 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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In het kader van de GLB pilot zijn in 2014
onderstaande activiteiten gehouden:
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GLB Schouwcommissiebijeenkomst:
Er is een evaluatie gehouden waarbij meerdere
schouwcommissieleden en de projectgroep aanwezig waren.
Hier werden de resultaten gepresenteerd van de controles
(schouwen) die gehouden zijn tijdens de GLB-pilot.
GLB Brochure: Door Plant Research International (PRI) UR
Wageningen is het rapport “Sturingskracht van een Collectief
“ (nr. 577) over de gehele GLB-pilot gemaakt. Vanwege
de leesbaarheid is tevens een brochure gemaakt “”Divers
beleefbaar Cultuurlandschap”. Deze brochure is ook in het
Duits en Engels vertaald. Dit is gedaan omdat er internationale
belangstelling is voor het werken met groepen boeren
(collectieven).
GLB promotiefilm: De GLB –promotiefilm is vanwege
dezelfde reden ook omgezet in een film met Engels en Duits
tekst.
GLB inloopdagen: Op 6 en 11 februari zijn voor de GLB-pilot
deelnemers inloopdagen gehouden bij de Venemansmolen om
hun geleverde diensten over 2013 te registreren.

GLB Landelijke denktank: Gedurende de GLB-pilot
hebben de vier GLB-pilotgebieden zich ontwikkeld tot een
landelijke denktank. Ook in 2014 zijn ze nog meerdere
malen bij elkaar geweest. Het is gebleken dat deze groep een
meerwaarde heeft. Dit is ook zo omschreven in een brief van
de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer.
GLB input bij SCAN: De Stichting Collectieven Agrarisch
Natuurbeheer (SCAN) heeft van het ministerie EZ de opdracht
gekregen om in heel Nederland de collectieve werkwijze per 1
januari 2016 in te voeren. De kennis die de GLB-pilots hebben
ontwikkeld wordt door de SCAN benut. In 2014 zijn nog
enkele sessies door de SCAN gehouden om aanvullend nog
extra informatie uit de pilots te halen.
GLB vervolg monitoring project LISA (Landscape
Infrastructure and Sustainable Agriculture):
Het Europese monitoringsplan (2014 – 2016) is bedoeld om
de effecten van de Vergroening te kunnen laten zien zijn.
Hiervoor wordt in ca. 30 regio’s in heel Europa de huidige
toestand en kwaliteit van landschappelijke infrastructuur,
ecologisch waardevol agrarisch land en landgebruik in beeld
gebracht. In Nederland zijn drie gebieden waar gemonitord
word: Winterswijk, Zeeland en Groningen. In Winterswijk
gebeurt dat in opdracht van de WCL door Staring Advies.
Daarnaast wordt een Europees netwerk opgebouwd van
goede praktijken van ‘omgevingsgevoelige’ landbouw
(agrarisch natuur en landschapsbeheer).

01

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

GLB deelname in conferentie van Groupe de Bruges
(23 – 25 april):
De pilot-gebieden waren op uitnodiging van de Groupe de
Bruges aanwezig in De Klinze te Aldtsjerk (Friesland). Gastheer
waren de Noordelijke Friese Wouden. Het thema van deze
driedaagse was: “Territoriale samenwerking voor het aanbod
van publieke goederen in het kader van het hervormde GLB”.
De Groupe de Bruges is een onafhankelijk netwerk en
denktank over het Europese landbouwbeleid en het beleid
voor plattelandsontwikkeling. Zij geven o.a. onafhankelijke,
positieve en opbouwende kritiek over het GLB aan Brussel.
Leden zijn personen die hun land of regio, lobbygroep of
politieke organisatie vertegenwoordigen. Ze bespreken de
mondiale en Europese ontwikkelingen op het gebied van
landbouw en platteland.

POP 3 (Plattelandsontwikkelingsprogramma 20142020) zienswijze ingediend:
WCL heeft een zienswijze ingediend om een structurele
kleinschaligheidsvergoeding voor het Winterswijkse
buitengebied te krijgen mede vanwege de extra hoge
bewerkingskosten. Helaas is het verzoek afgewezen.
Motivatie (!): In het POP3 is er voor gekozen om geen
vergoedingsregelingen voor probleemgebieden in te stellen.
Landbouwers die hun bedrijf hebben in een gebied met
natuurlijke beperkingen kunnen in het kader van agrarisch
natuurbeheer een vergoeding krijgen voor geleverde diensten.
Met dit antwoord is WCL het niet eens.
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GLB Groningen: overhandigen GLB pilot eindrapport
aan Staatssecretaris (23 juni):
Op 23 juni 2014 heeft de Staatssecretaris Sharon Dijksma het
gezamenlijke eindrapport van de vier GLB-pilots “Vergroenen
van DE LANDBOUW doe je beter samen” in ontvangst
genomen. Dit gebeurde in een tent op het Groningse
platteland. Hier kregen de vier GLB-pilots ook de gelegenheid
om met de Staatssecretaris een gesprek te voeren (tussen de
horzels!). Namens WCL heeft Johan Wytema aan de tafel in de
tent gezeten.
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Artikelen over WCL in 2014
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• Agora: 2014 nummer 4 “Samenwerken voor een
aantrekkelijk landschap” Boris van Zanten;
• Planbureau voor de Leefomgeving: Natuurlijk Kapitaal ,
toestand, trends en perspectief Uitruilen tussen of stapeling
van ecosystemendiensten op gebiedsniveau Hein Korevaar
PRI Wageningen;
• Brochure Nationaal Landschap Winterswijk: Ontdek de
succesvolle samenwerking in het Nationaal Landschap
Winterswijk;
• Inzicht in Natuur; Gaar stoken in de veldoven;
• Achterhoek Nieuws: gesprek met Gert-Jan te Gronde en Arie
Schoemaker over 20 jaar WCL;
• Achterhoek Nieuws: WCL sluit Pact van Kotten bij jubileum
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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.

De Winterswijkse aanpak om samenhang tussen
functies en voorzieningen te creëren
WCL heeft dit project , met behulp van de Vereniging Kleinen
Kernen (VKK), bij de provincie ingediend en in een tweede
tranche gehonoreerd gekregen. Dit project dat in 2015 zal
starten 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

11
Jaa r ve rsl ag 2 014 S tichti ng W CL Winte r sw ijk

01

01

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

J aar ve rsl ag 2 014 S tichti ng W CL Winte r sw ijk

12

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. Het deelproject Herstellen kippenhokken
heeft het niet gehaald. Bij het programma “Nationaal
Landschap Winterswijk” van de Provincie is het project
promotie Nationaal Landschap Winterswijk aangevraagd en
toegewezen.
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Deelprojecten hierbij zijn:
• Cursus Ken je Nationaal Landschap. Ondernemers en
informatieverstrekkers als ambassadeur;
• De Grolse Linie zichtbaar in het landschap;
• Inrichten informatiepunt over het Nationaal Landschap in de
VVV te Groenlo;
• Verzamelproject gemeente Aalten; o.a. Digitalisering
Cultuurhistorische informatie; Erfgoedrapportages in
Nationaal Landschap; Infopanelen met QR codes in het
landschap; Bomenroute in de tuin van Sint Bernardus,
Fietsroute langs de ingezaaide bloeiende akkerranden;
wandelroute lokaal ommetje Barlo; lokaal Ommetje De
Haart;
• Koepelproject Winterswijk Marketing ( VVV Winterswijk);
onder andere inrichten van het bezoekerscentrum met
infopunt Nationaal Landschap; Organiseren Marathon
Nationaal Landschap, ontwikkelen korte zogenaamde
10.000 stappen wandelroutes, heruitgave van de diverse
KNNV routes door Nationaal Landschap Winterswijk,
aanpassen website, ontwikkelen handig kaartmateriaal,
Inrichten speelbos Rommelgebergte;.
• Verzamelproject Platform Landschap Vragender;
• Een vijftal wandelroutes rond Vragender uitgezet en in kaart
gebracht (inclusief Toeristisch Overstap Punt (TOP) in het
centrum en het opzetten van een website rond deze routes);
• Rotonde bij Bredevoort inrichten als welkomstrotonde
Nationaal Landschap;
• Boek: “De smaak van het Nationaal Landschap Winterswijk”;
• Deelproject Goed Boeren in een Waardevol Landschap;
• Ontwikkelen van een info bord met daarop een kaart van het
gebied en een beschrijving van de meest bijzondere plekken
in dit Nationaal Landschap;.
• Nationaal Landschap op je website.

Financiën
Sinds 2006, het eerste jaar dat de Stichting WCL na de
doorstart met eigen projecten werkt, is de totale “omzet aan
subsidies en bijdragen ” die via de Stichting WCL zijn betaald
(of nog betaald dienen te worden), meer dan € 5 miljoen.
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Gebiedsloket Winterswijk
Het gebiedsloket Winterswijk is ontstaan vanuit een
samenwerkingsverband van meerdere overheden met de
Stichting WCL Winterswijk. Er is in 2014 weinig gebruik
gemaakt van het Gebiedsloket. Veelal hebben gebruikers nu
vaak een directe ingang.
Het loket is ook de ingang voor het indienen van allerlei (aan)
vragen, verzoeken, klachten 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 2014 bestaat uit activiteiten die
vallen onder de volgende thema’s:
Leefbaarheid
Land- en tuinbouw
Natuur- en landschapsbeheer
Cultuurhistorie
Recreatie en toerisme
15

Hieronder worden per thema projecten beschreven die in
2014 zijn uitgevoerd. Projecten uit voorgaande jaren waarvan
enkel de financiële afwikkeling in 2014 heeft plaatsgevonden,
worden hier niet vermeld. In het kader staat de naam van
het project, vervolgens de totale projectkosten en de WCLbijdrage. Gedetailleerde financiële informatie kunt u vinden
op onze website.

Leefbaarheid / Buurtschappenvisie
Projectnaam

Totale kosten

Zwerfafvalopruimingsactie 2014

€

20.000,00

WCL-bijdrage
€

17.500,00

Ook in 2014 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

€

70.000,00

In 2014 is naast de personele inzet ook een financiële bijdrage (inclusief een lening groot € 10.000) geleverd voor de voorbereidingen van de vraagbundeling.

€

30.000,00
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^ gevonden tijdens renovatie

Leefbaarheid / Buurtschappenvisie (vervolg)
Projectnaam

Totale kosten

Onderhoudsteam Meddo

€

1.000,00

WCL-bijdrage
€

900,00

Het Meddose Naoberteam , een groep senioren van elf personen, werkt elk jaar een vast programma af met onder andere het onderhoud van de twee schuilhutten en de
uitkijktoren aan de Groenlose Slinge van het Biologisch Station Zwillbrock, maar ook het onderhoud van bloembakken en kleine perkjes in de kern van Meddo. In 2014 hebben
ze er in overleg met de gemeente een project bij gekregen, het zogenaamde Oor bij de Eendracht. Het onderhoud van dit kleine stukje groen wordt nu door het Naoberteam
gedaan. Er was eerst een flinke opknapbeurt noodzakelijk, die in samenspraak is gebeurd met een groenverzorger uit Meddo en de Gemeente Winterswijk. Daarnaast zijn enkele
bomen geplant, waaronder de Koningslinde.

| Re alisat ie J a a rpl a n

10 jaar landbouwfolie inzamelen!

Land – en tuinbouw
Projectnaam

Totale kosten

Inzamelen van landbouwfolie

€

1.500,00

WCL-bijdrage
€

500,00

In samenwerking met de gezamenlijke buurtschappen is op zaterdag 7 juni, voor de tiende keer(!), de jaarlijkse landbouwfolie-inzamelactie gehouden. Op de drie bekende
locaties in het buitengebied (Kotten, Huppel en Miste) is door een groep enthousiaste vrijwilligers 92 ton folies ingenomen (70 ton landbouwfolie en 22 ton overige folie). Deze
hoeveelheid is gebracht door 170 bedrijven en/of personen. Het overzicht ingezamelde landbouwfolie in de periode 2005-2014:
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
gewicht in tonnen
39
61
48
45
90
90
94
81
82
92
aantal leveringen
107
133
145
170
208
199
205
187
174
170

Cultuurhistorie
Projectnaam

Totale kosten

Herstelproject cultuurhistorisch waardevolle en karakteristieke objecten

€

390.000,00

WCL-bijdrage
€

62.000,00

Dit project heeft in 2014 na de zeven succesvolle voorgaande jaren geen vervolg gekregen. In 2014 zijn de projectjaren 2011 en 2012 financieel afgerond. Het budget voor 2014
(€ 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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^ iepenpage

Natuur- Landschapsbeheer
Projectnaam

Totale kosten

Bosvlinders

€

20.000,00

WCL-bijdrage
€

15.600,00

Eind 2012 is het Centrum Plattelandsontwikkeling Oost samen met de Stichting Staring Advies en Landschapsbeheer Gelderland gestart met de nadere uitwerking van het project
‘Bosvlinders’ De communicatie rondom dit project heeft zich gericht op de landgoedeigenaren in Winterswijk, terreinbeherende organisaties en particuliere boseigenaren. Er
is in 2014 geen bosvlindercursus georganiseerd vanwege te weinig animo. Daarvoor in de plaats zijn de bossen langs de beken onderzocht op het voorkomen van iepen en de
het voorkomen van de iepenpage, een zeer zeldzame vlinder met een kleine populatie in oost-Winterswijk, één van de weinige in ons land. Deze populatie is in 2013 door Jan
Stronks ontdekt. Behalve het in kaart brengen van de iepen (waardbomen) en het onderzoek naar de verspreiding van de iepenpage in Winterswijk, zijn alle iepen ingevoerd in de
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) om ze zodoende beter te kunnen beschermen tegen kap.

02

| Re alisat ie J a a rpl a n
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Onderzoek historische bossen

€

19.500,00

€

5.000,00

Bij dit waardestellend onderzoek in enkele bossen en houtwallen op het scholtengoed Roerdink (Woold) is samengewerkt met Ecologisch Adviesbureau Maes, expert in Nederland
op het gebied van oorspronkelijk inheemse bomen en struiken (groen erfgoed), en met Stichting Probos, kennisbureau op het gebied van bos en houtteelt en expert op het
gebied van historische houtteelt en boshistorisch erfgoed. Deze samenwerking, een gelijktijdige inventarisatie van bossen op groen erfgoed én historische boselementen is nog
niet eerder gedaan in Nederland. Doelstellingen zijn o.a. het ontsluiten van bestaande kennis over bosgeschiedenis en boshistorisch erfgoed in de bossen en houtwallen rond
Roerdink voor de huidige eigenaren en beheerders en het bewustwordingsproces vergroten bij de talrijke Winterswijkse boseigenaren en beheerders.

02

| Realis atie J aarpl a n
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Natuur- Landschapsbeheer (vervolg)
Demonstratie velden akkerranden

€

10.000,00

€

7.500,00

Ook in 2014 was er weer een demonstratieveld van diverse akkerranden op een perceel tegenover de Sevink Molen. Er zijn meerdere rondleidingen gehouden door Bernhard
Harfsterkamp. Mede door het slechte weer was de opkomst voor de rondleidingen matig.

02

| Realis atie J a a rpl a n
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Recreatie en toerisme
Projectnaam

Totale kosten

Verinkbos opknappen

€

5.700,00

WCL-bijdrage
€

4.000,00

De Stichting Ruiter en Koetsier hebben in het Verinkbos hun terrein opgeknapt. In het kader van dit onderhoud zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd : de padenstructuur
is opgeschoond, oude hindernissen zijn opgeruimd en er zijn nieuwe (spring)hindernissen gebouwd.

03

| Financ iële ve ra ntw oord i ng

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 2013 uitgevoerd zijn maar waarvan
de subsidieafwikkeling eind 2014 nog niet afgerond was

De Stichting WCL Winterswijk heeft voor 2014 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

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

Betaald per
31-12-2013

Betaald
in 2014

Saldo

Nog te
betalen

Cultuurhistorie

€

576.500 €

92.800 €

80.000 €

84.827 €

43.407 -€

1.928 €

46.494

Land- en tuinbouw

€

49.250 €

17.500 €

0 €

0 €

8.509 €

6.611 €

2.380

Leefbaarheid

€

41.500 €

37.400 €

0 €

12.444 €

18.251 €

2.879 €

900

Natuur- en landschapsbeheer

€

50.500 €

26.350 €

0 €

11.700 €

6.345 €

3.250 €

5.055

Recreatie en toerisme

€

23.200 €

14.000 €

0 €

0 €

3.139 €

10.861 €

0

Buurtschappenvisie

€

75.000 €

25.800 €

0 €

0 €

21.678 €

4.122 €

0

Provinciale projecten /
Promotie Nationaal Landschap W’wijk

€

605.743 €

12.500 €

355.661 €

0 €

12.148 €

0 €

356.013

GLB-Vergroening

€

2.300.000 €

24.000 €

2.150.000 €

1.387.115 €

656.758 €

0 €

130.127

Totalen

€

3.721.693 €

250.350 €

2.585.661 €

1.496.085 €

770.237 €

25.794 €

552.469
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Bijlagen:
1.
2.
3.
4.
5.

Overzicht bestuursleden en deelnemende partijen (stand juni 2015)
Balans per 31 december 2014
Staat van baten en lasten 2014
WCL –doelstellingen
WCL ontvangen bijdragen & Subsidies sinds 2006

Bijlage 01

| Same nste l l i ng 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. Y. 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. R. te Winkel

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

Adviescommissie Cultuurhistorie

dhr. D.J. Stronks

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

DB penningmeester (2)

gezamenlijke belangenverenigingen van het buitengebied

dhr. D. Eggink

gezamenlijke belangenverenigingen van het buitengebied

mevr. G. Boessenkool

Ondernemersvereniging Buitengebied Winterswijk

Adviseur:
Notulist:
mevr. A. van Zanden

gemeente Winterswijk
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dhr. M. van Dam

Bijlage 02

|

B alans per 3 1 de c e m be r 2 0 1 4 (na resultaatbestemming)

ACTIVA

PASSIVA
31-12-2014

31-12-2013

31-12-2014

31-12-2013

VLOTTENDE ACTIVA

EIGEN VERMOGEN

Vorderingen

Bestemmingsreserve Landschapsfonds

€

6.500

Bestemmingsreserve projecten

€

48.676

€

78.004

Overige reserves

€

39.051

€

44.674

Provincie Gelderland

€ 225.772

€

58.000

Ministerie E.L. & I

€

0

€

562.177

Lening Stichting BBW

€

10.000

€

463

Overige vorderingen

€

94.227

€ 122.678

€

17.171

€

VOORZIENINGEN

Liquide middelen
Rabobank

€ 422.372

€

466.947

Kas

€

10

€

27

Onderhoudsfonds

17.219
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€

€

658.154

658.154

€ 1.087.614

KORTLOPENDE SCHULDEN
Nog te betalen projectkosten

€ 545.969

Crediteuren

€

€ 1.087.614

Toegelicht op de jaarvergaardering van 18 mei 2015 door accountant dhr. W.A. Nijman RA WA

€ 947.717

787

€ 546.756

€ 947.717

€ 658.154

€ 1.087.614

| Staat va n ba te n e n l a ste n 2 0 1 4
WAARDERINGS- EN
RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN		

BATEN EN LASTEN
2014

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

2013

Projectbijdragen Provincie Gelderland*

€

285.661

€

70.000

Projectbijdragen Gemeente Winterswijk

€

60.000

€

62.500

Overige bijdragen

€

15.294

€

12.500

Rentebaten

€

1.059

€

3.332

SOM DER BATEN

€ 362.014

€ 148.332

Projectkosten*

€ 374.989

€

93.062

Onderhoudskosten

€

48

€

0

Organisatiekosten

€

16.251

€

16.465

Jubileumkosten

€

5.725

€

0

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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SOM DER LASTEN

€ 397.013

€

109.527

Nadelig/BATIG SALDO

€

-34.999

€

38.805

Toevoeging bestemmingsreserve projecten

€

29.328

€

39.438

Onttrekking onderhoudsfonds

€

-48

€

0

Onttrekking overige reserves

€

- 5.623

€

- 633

€

-34.999

€

38.805

Verwerking nadelig/batig saldo:

*Hieronder zijn opbrengsten en kosten opgenomen ten bedrage van circa € 297.000 onder voorwaarde van
doorgang van het project.
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Bijlage 04

|

W CL D oe l ste l l i ng 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.

Bijlage 05

| Ontvan ge n bi j d ra g e n e n su bsi d i e s s i n d s 2006

1. Rechtstreekse betalingen aan WCL-projecten voor WCL projecten
Herstelproject; Kippenhokken/schoppes

2007 - 2013

€

160.000

Beleven Nationaal Landschap Winterswijk

2009

€

193.000

Goed gastheerschap in Nationaal Landschap Winterswijk

2009

€

41.000

Landschapsfonds

2010

€

22.000

Cultuur en Erfgoed; Onderzoek historische bossen

2013

€

15.000

Promotie en Marketing Nationaal Landschap Winterswijk

2013

€

70.000

Leefbaarheid: De Winterswijkse Aanpak

2014

€

19.000

Plattelandshuis

Cursus Natuur in NLW

2010

€

4.000

Rabobank

Landschapsfonds

2010

€

10.000

Gemeente Winterswijk

Aanvalsplan/renovatie verenigingsgebouwen + landschapsfonds

2010

€

205.000

WCL jaarlijkse bijdrage

2006 - 2008

€

555.000

WCL jaarlijkse bijdrage

2009 - 2011

€

600.000

WCL jaarlijkse bijdrage

2012 - 2014

€

225.000

WCL jaarlijkse bijdrage

2015

€

75.000

2011 - 2013

€

2.200.000

Rijk

Pilot Gemeenschappelijk Landbouw beleid (GLB)

Overige

Financiële afrekening eerste WCL periode

2006

€

17.000

Boek Beleef de Natuur

2011

€

41.000

Wonen en Werken

2011

€

1.000

2007 - 2014

€

22.000

Verenigingsgebouw Emma

2009

€

100.000

Verenigingsgebouw Wilhelmina

2009

€

100.000

Verenigingsgebouw Juliana

2009

€

86.000

Verenigingsgebouw Eendracht

2011

€

100.000

Pilot Maas; pilot onderzoek dierziekten

2014

€

21.000

Cultuur en Erfgoed; Roerdinkhof

2014

€

231.000

€

5.113.000

Ontvangen rente

2. Betalingen in verband met WCL-projecten, rechtstreeks aan:
Provincie Gelderland

3. Betalingen aan WCL voor niet WCL-projecten
Provincie Gelderland

bedragen zijn afgerond op € 1000

Totaal
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Provincie Gelderland

