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Beperkt jaarverslag VBNE 2015 – op hoofdlijnen 
 

 

 

1. De VBNE en haar leden 

Op 25 september 2013 is de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) opgericht met 

als doelen efficiëntiewinst; eenduidigheid in het beheer en de bedrijfsvoering; hogere kwaliteit en 

professionalisering; en hogere effectiviteit naar buiten toe. De vereniging heeft haar zetel in de 

gemeente Zeist.  

 

De VBNE heeft vanaf haar oprichting vijf leden: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, 

De12Landschappen, ministerie van Defensie en de Federatie Particulier Grondbezit. In 2015 is daar 

een  zesde lid aan toegevoegd: de Vereniging van Gemeentelijke Bos- en Natuurterreineigenaren 

(VGBNE). 

 

Dit beperkte jaarverslag VBNE 2015 beperkt zich tot de hoofdlijnen terwijl het Jaarverslag VBNE 2015 

een uitgebreide verslaglegging van de activiteiten van de VBNE over 2015 bevat. Dit uitgebreide 

jaarverslag is ook te vinden op www.vbne.nl. 

 

2. De besluitvorming  

De algemene ledenvergadering (alv) is het hoogste orgaan van de VBNE. Artikel 10, lid 7 van de 

statuten van de VBNE bepaalt dat het maximaal aantal afgevaardigde per lid in de alv is beperkt tot 

drie. In de alv zaten in 2015 de volgende afgevaardigden: 

 

Lid  Afgevaardigde 

Federatie Particulier Grondbezit Albert Schimmelpenninck, Tineke de Vries en Frederik Nijpjes 

Ministerie van Defensie Roy Pillen 

Staatsbosbeheer Theo Meeuwissen 

Natuurmonumenten  Ron Adelaar 

De12Landschappen Luuk Daamen en Ton Roozen 

VGBNE Harry Brouwers 

 

De alv is op 26 maart, 3 juni en 10 november 2015 bijeengeweest. Op 26 maart heeft de alv de 

jaarrekening en jaarverslag VBNE 2013-2014 vastgesteld.  Op 3 juni 2015 is gesproken over de 

evaluatie VBNE en heeft de alv besloten de VBNE in ieder geval te continueren tot 31 december 

2020. Op 10 november is de begroting en de contributie voor 2016 vastgesteld.  

 

De VBNE heeft een bestuur dat de strategie bepaalt,  keuzes maakt en het jaarlijkse werkplan 

vaststelt. In het bestuur bestond, in de verslagperiode, uit de volgende leden: 

 

Organisatie  Bestuurslid Plaatsvervangend bestuurslid 

Onafhankelijk voorzitter 

Federatie Particulier Grondbezit 

Maurits van den Wall Bake 

Annette ter Kuile (secretaris) 

- 

Paul Kindt 

Ministerie van Defensie Frans Borgonje  Roel Broeksma 

Staatsbosbeheer Sylvo Thijsen (plv. voorzitter) Mascha Brouwer 

Natuurmonumenten  Teo Wams Nico Altena 

http://www.vbne.nl/
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De12Landschappen Hank Bartelink (penningmeester) Marco Glastra 

VGBNE Edward van der Geest  

 

Het bestuur is in 2015 drie bijeen geweest. Het jaar 2015 was het eerste reguliere jaar voor het 

bestuur van de VBNE en het bestuur heeft daarom ook de reguliere onderwerpen behandeld, zoals 

jaarrekening, jaarverslag, begroting en ledenbijdrage. Het bestuur heeft in 2015 extra aandacht 

besteed aan de evaluatie van het functioneren van de VBNE.  

 

De werkorganisatie heeft als taak het stimuleren, organiseren en ondersteunen van de VBNE. Dr. ir. 

E.E.M. (Evelien) Verbij is directeur van de werkorganisatie. De directeur stelt het beleid voor en voert 

dit uit. Verder heeft de directeur de leiding over de werkorganisatie en werkt op aanwijzing en onder 

verantwoordelijkheid van het bestuur. In 2015 bestond de werkorganisatie, inclusief de directie, uit 6 

personen (5,22 fte).  

 

3. De pleinen 

Het voornaamste doel van de VBNE is het bevorderen van het bedrijfsmatig en professioneel beheer 

van bos- en natuur. Daarnaast heeft de VBNE tot doel het faciliteren van – en het bieden van een 

platform voor de totstandkoming van de (raam-) cao bos en natuur. De leden werken aan de 

realisatie van bovenstaande doelen op pleinen. Dat zijn ontmoetingsplekken waar medewerkers van 

de leden, en niet-leden, in verschillende samenstellingen in werkgroepen samenkomen en 

activiteiten initiëren, uitvoeren en evalueren. Ieder plein heeft één regieteam waarin in ieder geval 

de leden van de VBNE zijn vertegenwoordigd. De regieteams voeden het bestuur, nemen initiatieven, 

formuleren ambities en voeren activiteiten uit en evalueren deze. Vanuit de werkorganisatie 

ondersteunt een adviseur het plein, het regieteam en de activiteiten op het plein. De vereniging kent 

de volgende drie pleinen: Plein van de beheerpraktijk, Plein van de professionals en Plein van de 

kennis. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkelingen op de drie pleinen.  

 

4. De ontwikkelingen  

Plein van de beheerpraktijk 

De activiteiten op dit plein richten zich op gunstige financiële, juridische en bestuurlijke 

randvoorwaarden, op basis van up-to-date basisgegevens en inzichten, in relatie tot het 

professioneel bedrijfsmatig bos- en natuurbeheer.  

 

De top 3 resultaten van het afgelopen jaar zijn: 

 Uitgave en presentatie van het ‘Praktijkadvies boomveiligheid in bos en natuur’, wat zorgt voor 

een praktische en financieel haalbare benadering van boomveiligheid.  

 Start evaluatie gedragscode bosbeheer met als hoogtepunt de bijeenkomst over bosbeheer en 

biodiversiteit waar beheerders, aannemers, onderzoekers en soort beschermende organisaties 

het gesprek met elkaar hebben opgestart om samen te werken aan behoud en verbetering 

biodiversiteit in bossen. 

 Afronding Green Deal ‘Weet welk plantmateriaal je (ver)koopt!’ met een mooi praktijkadvies 

plantsoen kiezen, bestellen en planten. 

 

Voor het komend jaar heeft het bestuur aangegeven op dit plein, naast het continueren van de 

bestaande activiteiten, prioriteit te willen geven aan de volgende twee activiteiten: 
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 De implementatie en het vertalen van de nieuwe Wet natuurbescherming naar de dagelijkse 

beheerpraktijk. 

 Goedkeuring van de Gedragscode Natuurbeheer, verkennen van een Gedragscode Kapmelding, 

en programma initiëren rondom biodiversiteit en bosbeheer. 

Plein van de professionals  

De activiteiten op dit plein richten zich op gunstige voorwaarden voor professionals (waaronder 

arbeidsvoorwaarden en arbeidsmarktbeleid), nu en in de toekomst, werkzaam in bos- en 

natuurbeheer. In tegenstelling tot de andere pleinen, kent dit plein een bredere vertegenwoordiging 

in het regieteam: met zowel werknemersorganisaties (FNV en CNV) als twee werkgeversorganisaties 

die geen lid zijn van de VBNE: Landschapsbeheer Nederland en de Algemene Vereniging Inlands Hout 

(AVIH).  

Een belangrijk instrument bij het realiseren van deze doelen is het Activiteitenplan bos en natuur. In 

totaal was voor 2015 €372.114 beschikbaar vanuit het Fonds Colland Arbeidsmarkt voor de 

uitvoering van het Activiteitenplan, waarvan uiteindelijk €  285.722,- is benut (77%) om 12 projecten 

uit te voeren. De projecten varieerden van het maken van nieuwe veiligheidsinstructiebladen bij 

gevaarlijke werkzaamheden; een interactieve training over inzetbaar houden van medewerkers; het 

communiceren over resultaten uit Activiteitenplan in Vakblad NatuurBosLandschap en het door 

ontwikkelen van de website ’Nature fits all’ om VMBO scholieren het groen onderwijs in te krijgen.  

 

De top 3 resultaten van het afgelopen jaar zijn:  

 Opstellen gezamenlijke visie op arbeidsmarktbeleid door alle partners op het Plein van de 

professionals op de prioriteiten de komende jaren: duurzame en flexibele inzetbaarheid; 

aansluiting groen onderwijs bij de praktijk; voldoende instroom; vergroten wervingskracht 

sector; en diversiteit.  

 Een nieuw afgesloten cao bos en natuur voor 2015 t/m juni 2016. Ook is een start gemaakt met 

het verkennen van de mogelijkheden om de cao bos en natuur te moderniseren.  

 Efficiënt uitvoeren van het Activiteitenplan 2015 waarbij de projecten met een goed resultaat 

zijn afgerond en indienen van een zorgvuldig samengesteld Activiteitenplan 2016 voor een 

bedrag van € 352.363,-bij Fonds Colland Arbeidsmarktbeleid waarvoor de beschikking 18 januari 

2016 is ontvangen.  

 

Voor het komend jaar heeft het bestuur aangegeven op dit plein, naast het continueren van de 

bestaande activiteiten, prioriteit te willen geven aan de volgende twee activiteiten: 

 

 Afronden traject van het moderniseren van de arbeidsvoorwaarden, zo nodig vormgegeven in 

een passende moderne cao. 

 Uitvoeren  van het ontwikkelde arbeidsmarktbeleid dat bijdraagt aan de zichtbaarheid en 

herkenbaarheid van de sector en van opleidingen in de sector, scholing en inzetbaarheid van 

werknemers bevordert en voldoende instroom en uitstroom van leerlingen en medewerkers met 

de juiste kwaliteiten bevordert. 
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Plein van de kennis 

De activiteiten op dit plein richten zich op het ontwikkelen, toegankelijk maken en delen van 

bestaande en nieuwe kennis op het gebied van een professionele bedrijfsvoering van het bos- en 

natuurbeheer. Binnen dit plein zorgt het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit 

(OBN)  voor een groot deel van het ontwikkelen van nieuwe (ecologische beheer-)kennis. Het OBN is 

een onafhankelijk en innovatief platform waarin beheer, beleid en wetenschap op het gebied van 

natuurherstel- en beheer samenwerken; en het OBN ontwikkelt en verspreidt kennis met als doel het 

structureel herstel en beheer van natuurkwaliteit. In de periode 2014-2018 draagt BIJ12 bij middels 

een bijdrage van jaarlijks € 800.000; het ministerie van EZ middels een subsidie van € 800.000 en de 

VBNE verzorgt de coördinatie van het OBN en zorgt dat de gelden op een verantwoorde wijze 

worden aangewend en worden verantwoord.  

De top 3 resultaten van het afgelopen jaar zijn:  

 Kennisnetwerk OBN heeft in 2015 10 nieuwe onderzoeken opgestart waarvan er zeven door OBN 

zelf zijn aanbesteed. Zie verder het Jaarverslag OBN op www.natuurkennis.nl  

 Veertien succesvolle veldwerkplaatsen waarin 315 beheerders en een beheerdersdag waar ruim 

500 deelnemers  kennis gedeeld hebben over allerlei actuele onderwerpen op het gebied van 

professioneel beheer van bos en natuur.  

 Uitvoering Fonds Kennis Delen waardoor in 2015 meer dan 15 activiteiten op het gebied van 

kennis delen zijn ondersteund.  Ook is een Actieplan Kennissamenwerking opgesteld waarin 

concreet wordt voorgesteld hoe kennissamenwerking in de toekomst vorm te geven. 

 

Voor het komend jaar heeft het bestuur aangegeven op dit plein, naast het continueren van de 

bestaande activiteiten, prioriteit te willen geven aan de volgende twee activiteiten: 

 

 Concreet vormgeven van kennis delen tussen bos- en natuurterreineigenaren en binnen de 

sector bos en natuur door het Actieplan Kennissamenwerking uit te voeren. 

 De tussentijdse evaluatie van het Kennisnetwerk OBN in het voorjaar van 2016. 

 

5. Financiën 

Vermogenspositie  

In het eerste boekjaar 2013-2014 VBNE heeft de VBNE een eigen vermogen van 35.317 euro 

opgebouwd. In het boekjaar 2015 wordt 36.109 euro toegevoegd aan het eigen vermogen van de 

VBNE wat daarmee op een totaal van 71.427 euro komt.  

 

Begroting 2016 

In de begroting 2016 worden de baten en lasten toebedeeld aan vier activiteiten: (1) ten behoeve 

van bestuur, pleinen en werkorganisatie VBNE; (2) ten behoeve van sector bos en natuur via partners 

bos en natuur; (3) ten behoeve van Kennisnetwerk OBN voor innovatie en kennis delen natuurbeheer 

en (4) ten behoeve van de veldwerkplaatsen. De totale baten en lasten bedragen bijna 2,9 miljoen 

euro waarvan ruim 2 miljoen euro naar het Kennisnetwerk OBN gaat, 380.000 euro naar de projecten 

van het Activiteitenplan 2016 en de rest naar activiteiten direct voor de VBNE.   

 

Ten opzichte van de begroting 2015 vallen in de begroting 2016 twee dingen op. Ten eerste dat de 

ledenbijdrage in 2016 toeneemt met bijna 10%. Dit heeft voornamelijk te maken met de hogere 

http://www.natuurkennis.nl/
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huisvestingskosten. In 2014 heeft de VBNE gratis ingezeten bij het kantoor van het Bosschap; in 2015 

betaalde het Bosschap het hele jaar 2/3 van de huur; in 2016 betaalt het Bosschap nog t/m 1 mei 

2016 2/3 van de huur. Daarna niet meer. Ten tweede neemt de bijdrage van het ministerie van EZ 

voor ‘uitfinanciering OBN 2010-2013’ met de helft af. Dit is omdat steeds meer onderzoeken uit die 

periode zijn afgerond waardoor de kosten dalen. In 2017 is de verwachting dat de laatste 

onderzoeken uit deze periode worden afgerond.  

 

Risico’s en onzekerheden 

De inkomsten in het jaar 2016 zijn bekend en vastgelegd in besluiten en beschikkingen. Ook is in 

2015 de VBNE geëvalueerd en is besloten de VBNE in ieder geval te continueren tot 31 december 

2020. Vanwege dit besluit zijn per 1 november de huidige zes medewerkers in vaste dienst gekomen. 

Ook is een nieuwe huurdersovereenkomst afgesloten voor de huidige locatie van de VBNE. Deze 

overeenkomst loopt tot 31 december 2020. De risico’s en onzekerheden voor 2016 zijn dus te 

overzien. 

 

6. De toekomst  

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de verdere opbouw en het op eigen benen staan 

van de VBNE. Met het aansluiten van de VGBNE heeft de VBNE nu zes leden, met tezamen 80% van 

het professioneel beheer bos en 90% van de professioneel beheerde natuur. Dit maakt dat de VBNE 

een breed gedragen vereniging is.  

 

De evaluatie in de eerste helft van 2015 heeft nieuwe bouwstenen aangereikt voor de VBNE om de 

komende jaren mee aan de slag te gaan. Zoals het verder werken aan de bekendheid van de VBNE bij 

de leden en de ‘leden/medewerkers van de leden’. Zoals het werken aan een gezamenlijke focus en 

agenda voor de komende jaren. Zoals het nog beter betrekken van de ‘kleine eigenaren’ bij de VBNE, 

bijvoorbeeld via de nieuwsbrief, via bijeenkomsten, of via participatie op de pleinen. Zoals het nog 

beter afstemmen met organisaties die geen eigenaar zijn, maar wel werken in het beheer, zoals de 

Bosgroepen. Het bestuur is hier mee aan de slag gegaan en zal in 2016 de prioriteiten voor de 

komende jaren bepalen.  


