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Collectief ANB West-Brabant 
 

Vanaf 1 januari 2016 treedt een nieuw subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in 

werking. De kern van het nieuwe stelsel is een collectieve streekgerichte benadering om het agrarisch 

natuur- en landschapsbeheer daar toe te passen waar dit het meest kansrijk is en waar de grootste 

deelnamebereidheid bij grondeigenaren is .  Daarnaast dient vooral de efficiency van de uitvoering en de 

effectiviteit van de maatregelen worden verbeterd. 

De overheid maakt dan geen afspraken meer met individuele grondbezitters, maar met agrarische 

collectieven. De collectieven zijn eindbegunstigde in het stelsel en daarmee eindverantwoordelijk. Zij staan 

dichter bij de praktijk van “de boer” en sluiten contracten met deelnemers voor agrarisch natuur- en 

landschapsbeheer af. Het Collectief is ook verantwoordelijk voor de betalingen en de controles. Er zijn 

verdeeld over Nederland een veertigtal collectieven opgericht.   

In West-Brabant hebben de zes Agrarische Natuur Verenigingen (ANV’s)  een collectief opgericht, het 

“Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant U.A.”, kortweg ANB West-Brabant. De 

oprichtingsakte passeerde op 11 februari 2015.  Het bestuur van het Collectief wordt gevormd door 

afgevaardigden van de zes  ANV’s.  Binnenkort wordt de Ledenraad gevormd (zie bij verenigingszaken).  

 

Het Collectief is een coöperatieve vereniging van natuurlijke personen of rechtspersonen, die een agrarisch 

bedrijf uitoefenen,  agrarisch grondbezitter zijn of  agrarisch natuur- en landschapsbeheer (doen) 

uitoefenen.   

Het Collectief maakt bij haar werk zoveel mogelijk gebruik van de ANV’s.  Zo hebben de 

gebiedscoördinatoren van de ANV’s de directe contacten met (potentiële) deelnemers aan het agrarisch  

natuur- en landschapsbeheer. Naast de ANV’s worden door het Collectief ook externe deskundigen 

ingeschakeld. 

 

Het bestuur van het Collectief : 

Naam   Functie in bestuur ANV emailadressen 

Sjaak van Schie Voorzitter Drimmelen voorzitter@anbwestbrabant.nl 

Minette Straver-van de  
Wetering 

Vicevoorzitter Altena-Biesbosch vicevoorzitter@anbwestbrabant.nl 

Ad Backx Secretaris Brabantse Wal secretaris@anbwestbrabant.nl 

Hans Maathuis Penningmeester Tussen Baronie en 
Markiezaat 

penningmeester@anbwestbrabant.nl 

Fons Biemans Bestuurslid Slagenland fons.biemans@anbwestbrabant.nl 

Jos Rijvers Bestuurslid Baarle Nassau e.o. Jos.rijvers@anbwestbrabant.nl 

 

Voor alle bestuurlijke activiteiten heeft het bestuur een portefeuilleverdeling opgesteld. 

 

Algemene vragen aan het Collectief kunt u per post of per mail sturen aan info@anbwestbrabant.nl  
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De gebiedscoördinatoren:  

Naam gebieds-
coördinator 

e-mailadres Namens Agrarische 
Natuur Vereniging 

Werkgebied  
(namen gemeenten) 

Meeuwis 
Millenaar 

Meeuwis.millenaar@telfort.nl ANV Altena 
Biesbosch en ANV 
Slagenland 

Aalburg, Dongen, Werkendam, 
Woudrichem, Waalwijk, 
Geertruidenberg 

Guust  
van der Steen  

steenevers@hetnet.nl ANV Baarle-Nassau 
e.o. 

Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, 
Gilze en Rijen 

Ernst Verwer e.verwer@planet.nl ANV Brabantse Wal Bergen op Zoom, Roosendaal, 
Steenbergen, Woensdrecht 

Niels Mureau info@mureauadvies.nl ANV Drimmelen Drimmelen, Moerdijk, Oosterhout 

Rinus van Koulil veldcoordinator@ 
anv-baronie-markiezaat.nl 

ANV tussen Baronie 
en Markiezaat 

Etten-Leur, Halderberge, Rucphen, 
Zundert 

 

Verenigingszaken 
- De leden van het Collectief en contributie 

Alle deelnemers dienen lid te zijn van het Collectief. Besloten is dat alle agrarische leden van de ANV’s 

automatisch lid worden van het Collectief. Deelnemers die geen lid zijn van een ANV, wordt gevraagd ook 

lid van de regionale ANV te worden, maar noodzakelijk is dat niet. De contributie van het Collectief 

bedraagt € 25,--/jaar.  ANV leden krijgen hierop echter een korting van 100%. Een tweede reden om lid te 

zijn van uw regionale ANV is dat deelnemers hierdoor meer invloed hebben op de plannen en ideeën voor 

het agrarisch natuurbeheer in hun naaste omgeving. 

 

- De ledenraad 

Het bestuur is voorbereidingen aan het treffen voor het instellen van een ledenraad. Conform de statuten 

bestaat de ledenraad uit maximaal 25 afgevaardigden die door en uit de leden worden benoemd. Om een 

evenwichtige vertegenwoordiging in de ledenraad te verkrijgen wordt het aantal te benoemen 

ledenraadsleden per regio bepaald op basis van een gewogen gemiddelde van de deelnemers in de regio en 

de agrarische leden en burgerleden van de ANV’s . In het huishoudelijk reglement van het Collectief is de 

wijze van benoeming geregeld. De doelstelling is dat nog dit jaar een Ledenraad wordt geformeerd.  

 

Website 
Informatie over ons Collectief, beheerpakketten, beheervergoedingen e.d. kunt u binnenkort vinden op de 

gezamenlijke website van de Noord-Brabantse collectieven die op dit moment in ontwikkeling is. 

 

Website:  http://anbbrabant.nl/anb-west-brabant/ 

 


