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Uitvoering kerntaken
De kerntaak van Stichting Behoud het Weteringgebied is het leef-, natuur- en woongebied
in de Langbroekerwetering te beschermen en behouden. Wij willen inwoners, beheerders,
bezoekers en overige gebruikers van het gebied verbinden in hun streven de
Langbroekerwetering te behouden voor toekomstige generaties.
Wij willen volwaardig belangenbehartiger en gesprekspartner zijn over de toekomst, de
bescherming en het behoud van het Langbroekerweteringgebied.
We informeren inwoners over alle zaken die het gebied betreffen.
Wij werven (lokaal) middelen die worden ingezet ten behoeve van de doelstellingen van de
Stichting.

2 Activiteiten
2.1 Inspireren & informeren
“Voorlichting en advies over de belangen die de Stichting beschermt. Verzamelen,
archiveren en ontsluiten van relevantie informatie over de historie en de waarden van het
Langbroekerweteringgebied”
Via onze website informeren we geïnteresseerden over het ontstaan van de
Langbroekerwetering en haar waarden. We verwijzen door naar historisch bronmateriaal
en naar actueel nieuws over het gebied en geplande activiteiten.
We werden in 2021 partner van het Geopark Utrechtse Heuvelrug- Gooi en Vecht.

2.2 Aanjagen & prikkelen
“Bieden van een platform voor inwoners, gebruikers en beheerders van de
Langbroekerwetering om de discussie te voeren over wat er in het Langbroekerwetering
gebied speelt en doelgroepen met elkaar te verbinden”.
We delen onze kennis en onze visie op natuur- en landschapsbeheer in de
Langbroekerwetering en doen verslag van onze activiteiten en belangenbehartiging op
diverse thema’s.
We zien het als een van onze taken om inwoners te attenderen op voorgenomen
gemeentelijk en provinciaal beleid dat de Langbroekerwetering raakt. Ook roepen we
inwoners op hun stem en mening te laten horen over belangrijke zaken.
Dat doen we via onze nieuwsbrief, mailings en via nieuws op onze website.
In 2020 en 2021 hebben we 4 nieuwsbrieven/mailings verzonden. In december 2020 is
een petitie tegen het paraplubestemmingsplan agrarische windmolen gestart die ca 500
keer is ondertekend.
We bezochten op locatie in Meerkerk en Putten een aantal agrarische windmolens in de
provincie en spraken in de gemeente Wijk bij Duurstede met een aantal boeren die graag
een agrarische windmolen zouden willen plaatsen.
We zijn betrokken bij een aantal initiatieven van agrarisch ondernemers in het gebied die
gestart zijn of willen starten met regeneratieve landbouw. In 2022 en verdere jaren willen
we onze coördinerende en informerende activiteiten op dit gebied uitbouwen om er voor
te zorgen dat boeren in ons gebied kunnen blijven boeren.
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2.3 Betrekken & werven
“Kans voor inwoners, gebruikers, bezoekers en beheerders van het gebied zich
(financieel) in te zetten voor de Langbroekerwetering”.
Eind december 2020 zijn we gestart om zo veel mogelijk inwoners te informeren over de
oprichting van de Stichting en onze activiteiten. Onze fondsenwerving is in paragraaf 3
verder uitgewerkt.

2.4 Overleg, ontwikkelen & beïnvloeden
“Gesprekspartner zijn van gemeenten en provincie en (om)gevraagd adviseur over de
ontwikkeling en ruimtelijke ordening van het gebied”.
Op meerdere thema’s heeft de Stichting haar stem laten horen en zijn we het gesprek
aangegaan met Raadsleden, het College van Burgemeester en Wethouders en overige
belanghebbenden.
We deden een Wob verzoek inzake het parapluplan agrarische windmolens.
We benaderden raadsleden en het College middels mail en brieven, gingen persoonlijk (al
dan niet virtueel) in gesprek met raadsfracties, de burgemeester, statenleden, betrokken
wethouders en ambtenaren. En we spraken meermaals in op participatie-avonden en in
raadsvergaderingen.
Dat deden we onder andere over:
• de voorgenomen invoering van een paraplubestemmingsplan dat het mogelijk zou
maken om in de Langbroekerwetering middelgrote agrarische windmolens te
plaatsen
• op het gebied van de RES
• op over de voorgenomen oprichting van de biovergister in Cothen
• over de mobiliteit in het langbroekerweteringgebied
Daarnaast maakten we gebruik van de mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen tegen
plannen in het gebied waar we ons niet in kunnen vinden.
Door onze inspanningen geldt het paraplu bestemmingsplan agrarische windmolens niet
voor de Langbroekerweteringgebied.
Mede door onze inspanningen om bewoners te informeren over de plaatsing van
zonneparken en grote windturbines in het kader van de RES heeft de gemeente Wijk bij
Duurstede besloten dat er vooralsnog geen grote windturbines in de gemeente worden
geplaatst.
We informeerden inwoners en belanghebbenden uitvoerig over de voorgenomen bouw
en ingebruikname van de Covergister in Cothen en hebben met een aantal organisaties
een intrekkingsverzoek ingediend. Dit ingewikkelde traject met meerdere procedures
wordt in 2022 voortgezet.
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3 Fondswerving
3.1 Giften voor algemene activiteiten Stichting
Eind 2021 heeft Stichting behoud het Weteringgebied 29 donateurs, bestaande uit 21
particulieren en 7 organisaties.
Van onze donateurs hebben wij € 4.789 ontvangen.

3.2 Giften voor specifieke projecten
•
•

Via (deels particuliere) giften ontvingen wij nog circa € 7.500 bestemd voor onze
inzet en inmenging bij de Regionale Energie Strategie, waaronder ook het
paraplubestemmingsplan kleinschalige windturbines;
Via (deels particuliere) giften ontvingen wij nog ruim € 4.000 bestemd voor inzet en
inmenging bij de voorgenomen oprichting van de Co-mestvergister in Cothen.

4 Bestuur en interne organisatie
Het bestuur kwam in december 2020 en 2021 drie keer bijeen en vergaderde drie keer via
teams vanwege de coronamaatregelen. De bestuursvergaderingen zijn voorbereid en
verslagen door de secretaris. De belangrijkste onderwerpen die op de agenda stonden
waren:
•

Interne organisatie:
- Oprichting Stichting
- Opstellen statuten
- ANBI aanvraag
- Beleidsplan & missie en visie
- Schema van aftreding en toetreding bestuursleden
- Communicatie

•

Activiteiten
- Fondsenwerving en strategie
- Inspraak, overleg gemeente Wijk bij Duurstede en provincie Utrecht
- Informeren van inwoners en gebruikers van het Langbroekerweteringgebied

Bestuur
Bij de oprichting in december 2020 bestond het bestuur uit de voorzitter Maarten van der
Hoeven, penningmeester Jan Peter van Suchtelen en secretaris Manja te Velde. In maart
2021 is Frits van der Leije als bestuurslid toegetreden tot het bestuur.
Samenwerkingen
Stichting behoud het Weteringgebied zoekt samenwerking met gelijkgezinde organisaties
om zo krachten te bundelen en versnippering van belangen te voorkomen.
We werken samen met IVN afdeling Wijk bij Duurstede; erfgoedvereniging Heemschut; de
historische Kring tussen Rijn en Lek; Landschap Erfgoed Utrecht; het Utrechts Landschap; de
Historische Kring; Dorpsplatform Langbroek, Landelijk Netwerk Nederwind, Windalarm en
met de vele Landgoederen in de Langbroekerwetering.
We zijn partner van Geopark Heuvelrug-Gooi en Vecht, Farwin, Brasserie Buut en
Schevichoven.
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5 Financiën
Het totale resultaat 2021 van Stichting Behoud het Weteringgebied is uitgekomen op een
bedrag van positief € 3.401.
De totale lasten bedroegen € 12.923.
Van het totale resultaat van € 3.401 is per saldo € 2.497 als toename van de
bestemmingsreserves en € 904 als toename van de algemene reserves. De algemene
reserve is de “vrije” reserve van de Stichting.
De solvabiliteitspositie en liquiditeitspositie zijn voldoende om de continuïteit van de
Stichting te kunnen garanderen in de komende jaren.

6 Risico’s & onzekerheden
Wij onderkennen de volgende risico’s:
• Financiering
• Reputatie
• Continuïteit Bestuur
• Kwetsbaarheid organisatie
Financiering
Het belangrijkste risico voor de financiële performance van de Stichting is de
afhankelijkheid van de giften van onze donateurs. Het substantieel verhogen van de
inkomsten uit subsidies, donaties, alsmede schenkingen en giften is van essentieel belang
om te kunnen blijven bestaan en onze kerntaken te kunnen blijven uitvoeren, zeker nu we
voor een aantal van onze activiteiten deskundigen op juridisch, ecologisch en RO-gebied
moeten inschakelen.
De komende jaren is het beleid erop gericht het niveau van de eigen baten te verhogen om
te zorgen voor een gezonde financiële basis.
Ons donateursbestand bestaat uit particulieren en organisaties die incidentele bedragen
schenken, al dan niet op ons verzoek. Het komende jaar richten wij ons op het langjarig
binden van donateurs middels periodieke schenkingen.
Reputatie
Uit onderzoek blijkt dat eerlijkheid, betrouwbaarheid en oprechtheid de belangrijkste
factoren zijn die de reputatie van goede doelen bepalen. Stichting Behoud het
Weteringgebied verkrijgt financiële middelen om haar (specifieke) activiteiten te kunnen
uitvoeren. Wij willen hier op transparante wijze mee omgaan en zo extern verantwoording
afleggen aan donateurs en andere stakeholders.
Continuïteit bestuur
De Stichting kan niet functioneren zonder gemotiveerd bestuur. Het tijdig acteren op
vervanging van vertrekkende bestuursleden behoeft continu aandacht. Hiertoe wordt door
het bestuur in 2022 een procedure opgesteld.
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Kwetsbaarheid organisatie
De Stichting werkt aan een veelheid van taken. Het bestuur en de overige vrijwilligers zijn
ons visitekaartje naar buiten.
Het vrijwilligersbestand van de Stichting behoeft uitbreiding om de veelheid van taken uit te
kunnen voeren. Enerzijds omdat we breed op veel thema’s actief zijn, van ruimtelijke
ordening, tot mobiliteit en bijvoorbeeld de viering van 900 jaar Weteringgebied.
Anderzijds omdat ons Langbroekerwetering gebied te maken heeft met drie gemeenten,
een waterschap en een provincie. Alleen al het volgen van de lokale politiek, nieuw beleid
en het invullen van onze mogelijkheden tot burgerparticipatie vergt veel tijd.
Ook zijn een aantal zaken zo complex dat onze deskundigheid daarin tekortschiet. In dat
geval worden deskundigen ingehuurd.
Het komende jaar zetten we ons in om meer vrijwilligers aan ons te binden.

7 Personeel & organisatie
•
•
•
•

De stichting heeft geen personeel in dienst.
Wij voeren onze activiteiten uit met een loyale groep vrijwilligers.
Het bestuur verricht haar taken onbezoldigd.
Waar nodig huurt de Stichting externe deskundigheid in.

Bestuur
Maarten van der Hoeven
Jan Peter van Suchtelen
Manja te Velde
Frits van der Leije

voorzitter
penningmeester
secretaris
Lid (sinds 19/03/22)

Organisatie/ANBI
Stichting Behoud het Weteringgebied
Langbroekerdijk A 11
3947 BC Langbroek

Email:
behoudhetweteringgebied@gmail.com
Website: www.behoudhetweteringgebied.nl
RSIN-nummer
Kamer van Koophandel
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