
JAARVERSLAG 2017 DISTRICTSCOMMISSIE GRONINGEN  -  NATUURMONUMENTEN  
 
 
Inleiding 
De werkzaamheden van de Districtscommissie (hierna DC)  Groningen van Natuurmonumenten 
hebben in 2017 in hoge  mate in het teken gestaan van een transformatie van het zijn van 
toezichthouder via de Verenigingraad (VR) op het Landelijk Bestuur naar die van een actieve 
participant in het werkgebied van de regio Groningen. 
 
Dit transformatieproces  heeft zelf afgespeeld in een interactieve discussie binnen alle geledingen 
van Natuurmonumenten en z’n voorlopige afronding gevonden in de op 18 november 2017  
In de Verenigingsraad vastgestelde contouren van de nota Streefbeeld Natuurmonumenten 2020. 
 
Waar mogelijk heeft de DC Groningen in dit proces een actieve rol gespeeld met als voorlopig 
eindresultaat, dat de DC Groningen zich zeer wel kan vinden in de uitgangspunten en inhoud van de 
vastgestelde contouren van de nota Streefbeeld Natuurmonumenten 2020. 
Vooruitlopend  op de vaststelling van de nota Streefbeeld Natuurmonumenten 2020 is het jaar 2017  
ook benut om hieraan op onderdelen alvast inhoud te geven. 
 
Voor een uitwerking van de nota Streefbeeld Natuurmonumenten 2020 wordt verwezen naar 
het Jaarplan 2018 van de Ledencommissie (LC) Groningen. 
 https://www.natuurmonumenten.nl/vereniging/ledencommissie-groningen 
 
 
Samenstelling Districtscommissie. 
Het jaar 2017 was amper begonnen of de DC werd geconfronteerd met het overlijden van Gerard 
Dijkema, kandidaat lid van de DC, op 10 januari 2017. 
 
Tijdens de Provinciale Ledendag op 16 september 2017 is afscheid genomen van Erik Quené als 
voorzitter van de DC Groningen. Erik heeft in totaal ruim 11 jaar deel uitgemaakt van de DC, waarvan 
3 jaar als kandidaat lid, en vervolgens 8 jaar als lid, waarvan vanaf het voorjaar van 2015 als 
voorzitter. Natuurmonumenten in z’n algemeenheid en de DC Groningen in het bijzonder zijn Erik 
zeer erkentelijk voor zijn inbreng en inzet. 
 
In de DC vergadering van 30 mei 2017 is onderling unaniem afgesproken, dat Pieter Boomsma 
Erik op volgt als voorzitter.  Dit heeft op 16 september 2017 tijdens de ledendag ook z’n beslag 
gekregen. 
 
Vervolgens is aan de hand van het herschreven functieprofiel de zoektocht begonnen naar  
invulling van de open gevallen vacatures. In december 2017 heeft geleid tot aanvulling van de DC 
met twee nieuwe kandidaat leden, te weten: 

- René van der Heijden, wonend in Mensingeweer, en: 
- Geert Teerling uit Marum. 

Op het moment van schrijven van dit jaarverslag moet evenwel melding worden gemaakt van het 
gegeven, dat René van der Heijden op 24 januari 2018 is overleden. 
 
De LC Groningen kent derhalve thans de volgende samenstelling: 

- Pieter Boomsma, Haren  -  voorzitter 
- Klaas van der Veen, Grootegast  -  secretaris/penningmeester 
- Liesbethj Jansen, Winschoten  -  lid 
- Wim Kleinmeijer, Groningen  -  lid 
- Geert Teerling, Marum   -  kandidaat lid 

https://www.natuurmonumenten.nl/vereniging/ledencommissie-groningen


- Vacature    -  1 á 2 kandidaat leden 
       Zie ook: https://www.natuurmonumenten.nl/vereniging/ledencommissie-groningen 
 
 
Vergaderingen/bijeenkomsten 
De DC is in 2017 zeven maal in een reguliere vergadering bijeen geweest. 
De vergadering van 10 januari 2017 is bijgewoond door Marc van den Tweel, directeur van  
Natuurmonumenten. 
In de vergadering van 7 maart 2017 was Feike Tibben, lid van het hoofdbestuur van 
Natuurmonumenten, onze gast 
 
De vergaderingen van de Landelijke Raad worden in gezamenlijkheid met de DC’s van Friesland en 
Drenthe voorbereid. In 2017 heeft dit plaats gevonden op 3 mei 2017 en 24 oktober 2017. 
 
De op 13 mei 2017 en 18 november 2017 gehouden vergaderingen van de Landelijke Raad zijn 
bijgewoond door een afvaardiging namens de DC Groningen. 
 
Voorafgaand aan de Verenigingsraad is er een zgn. voorzittersoverleg, waar de agenda van de VR 
wordt besproken. In 2017 zijn deze  bijeenkomsten bijgewoond door respectievelijk Erik Quené en 
Pieter Boomsma. 
 
Ook is er twee maal per jaar een landelijke bijeenkomst van de zgn. klankbordgroep 
belangenbehartiging, waar veelal specifieke thema’s en onderwerpen  waaraan door 
Natuurmonumenten wordt gewerkt worden besproken. In 2017 zijn deze bijeenkomsten bijgewoond 
door respectievelijk Erik Quené en Pieter Boomsma. 
 
Op 5 september 2017 heeft de DC in Ruinen deel genomen aan een door Natuurmonumenten 
georganiseerde werksessie streekgebonden ledenvertegenwoordiging. 
In deze werksessie stond de vraag centraal hoe de ledenvertegenwoordiging in relatie tot de 
beheereenheden op provinciaal niveau meer streekgebonden kan worden georganiseerd. 
De weerslag en uitkomst van deze discussie is terug te vinden in de nota Streefbeeld 
Natuurmonumenten 2020 
 
 
Contact met leden en achterban. 
In de nota Streefbeelden Natuurmonumenten 2020 is als kerntaak voor DC-leden (in 2018 LC-leden) 
geformuleerd: 
Het ophalen en verwoorden van de meningen en belangen van de leden. 
De DC heeft het jaar  2017 mede benut om alvast te oefenen met deze doelstelling. 
Hierbij dient te worden opgemerkt, dat deze doelstelling ook volledig  beantwoord aan de wensen en 
inzichten van de DC zelve. 
Concreet: 

- De DC heeft op 29 maart 2017 actief deelgenomen als een bijeenkomst van de 
klankbordgroep van de community Kardinge. 

- De DC is op verschillende momenten actief betrokken geweest kwaliteitstoetsen  
in de gebieden Hoeksmeer en Westerbroek alsook een veldschouw in het gebied Tinallinge. 

- De DC was ondersteunend aanwezig bij de Rabo-fiets- 4-daagse rond Smeerling 
- De DC was aanwezig bij de bekendmaking van de provinciale prijs ( € 25.000,--) voor 

leefbaarheid en natuurgebieden voor een project in het Biessumerbos. 
- Op 16 september 2017 was er de Provinciale ledendag  in Uithuizen met excursies naar de 

Wytsemakooi en Ruidhorn. Deze ledendag is door ruim 100 leden bezocht. 

https://www.natuurmonumenten.nl/vereniging/ledencommissie-groningen


Deze bijeenkomst is tevens benut om (met toestemming van de eigenaren) e-mailadressen 
te verzamelden voor enquêtes. 

- De DC heeft de Beschermeravond van de collega natuurorganisatie Het Groningenr 
Landschap bezocht. 

- Helaas moest de bijeenkomst Gronings Groen (organisatie IVN) op het laatste moment 
worden afgelast. 

- In de maand oktober is door de DC een enquête uitgezet onder de leden van de bestaande 
enquête groep alsook de mensen die op 16 september 2017 hun e-mailadres hebben 
opgegeven. De enquête had als thema: Hoe kunnen wij de interactie tussen de DC en de 
Beheerorganisatie met de leden verbeteren. 
De reacties en uitkomsten zijn terug te vinden op de website van  de DC. 

- Faceboek en de website van de DC zijn geëigende media als informatiebron voor de leden, 
waarvan gebruik wordt gemaakt. 
          

 
Aandacht voor de gebieden 
De DC heeft in 2017 andermaal gewerkt met een toewijzing van de gebieden aan de onderscheidene 
DC- leden. Voor de betreffende gebieden fungeren zij als eerste aanspreekpunt, terwijl van hen 
verwacht wordt,  dat zij ook uit eigener beweging de ontwikkelingen in deze gebieden volgen. 
De actualiteit van  de gebieden en de stand van zaken van ontwikkelingen is in iedere DC-vergadering 
vast onderwerp van behandeling. 
 
 
Samenwerking Beheereenheid. 
Samenwerking van de DC met de Beheereenheid is eveneens één van de speerpunten van de nota 
Streefbeeld Natuurmonumenten 2020. 
Hieraan is in 2017 al integraal inhoud gegeven in die zin,  dat alle vergaderingen van de DC zijn 
bijgewoond door een vertegenwoordiger namens de Beheereenheid.  
De Beheereenheid krijgt daarbij ook volop gelegenheid om de agenda aan te vullen met punten 
en/of onderwerpen die zij voor gemeenschappelijk overleg van belang achten. 
Op 20 oktober 2017 heeft een afvaardiging van de DC de zwaluwstaartsessie van de Beheereenheid 
met  landelijke NM-organisatie bijgewoond, waarin de projecten en investeringen voor 2018 en 
volgende jaren zijn besproken. 
Verdert zijn er in de loop van het jaar diverse bilaterale overlegmomenten tussen DC-leden en  
medewerkers van de Beheereenheid. 
Tenslotte heeft een afvaardiging namens de DC de vrijwilligersbedankdag van de Beheereenheid 
bijgewoond. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in  de 
 LC-vergadering van 20 februari 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


