Verslag 4e Algemene Ledenvergadering (ALV), (concept)
van Vereniging Markdal duurzaam&vitaal
Maandag 19 september 2016 in zaal Pekhoeve te Ulvenhout.
Formele deel Algemene Ledenvergadering.
1) Opening en goedkeuring agenda.
Voorzitter Jettie Rattink opent om 20u deze Algemene Ledenvergadering en
verwelkomt de ca 70 aanwezigen en belangstellenden.
Allereerst wordt de agenda goedgekeurd.
2) Notulen ALV 21 september 2015 en verslag van activiteiten afgelopen jaar.
Voorzitter Jettie Rattink geeft een overzicht van de ontwikkelingen in het afgelopen
jaar (zie ook de PowerPoint bijlage). Als Vereniging – met de risicodragende Stichting
– zijn we nu 3,5 jaar aan de slag met het uitwerken van de overeenkomst met de
Provincie om tot een duurzaam en vitaal Markdal te komen. Dat gebeurt gezamenlijk
met alle betrokken in en bij het gebied. Als vereniging faciliteren we het proces. Dat
doen we o.a. met het breed samengestelde algemeen beraad, met ca 16 leden.
Allemaal vrijwilligers. Er gebeurt heel veel, er moet veel georganiseerd, afgesproken
worden. Als de financiën het toelaten hopen we op ondersteuning (voor een aantal
uren) door een administratieve kracht.
We doen het allemaal voor dat duurzame en vitale Markdal. De eerste stap: conform
de overeenkomst met de provincie 102 ha te verwerven om daarmee o.a. de EHS
(NNB) en de ecologische doelen van de Europese Kader Richtlijn Water te gaan
realiseren. Voor zover nu(november 2016)bekend ging het in oorsprong om ca 400 ha
in het Markdal, waarvan er al ca 200 ha gerealiseerd zijn. Met de 102 ha en het zicht
op een extra aantal van 60 a 70 ha komt het einddoel voor het Markdal binnen
bereik.
Deze beloftevolle resultaten konden alleen tot stand komen door de gekregen ruimte
voor eigen handelingsvrijheid, de bijzondere aanpak gebaseerd op vrijwilligheid en de
‘van binnen uit’ werkwijze. Zoals bekend is op verzoek de kern Strijbeek er bij
betrokken om stagnatie al daar op te lossen.
In werkgroepen worden/zijn richtingwijzers gemaakt voor verschillende
onderwerpen. Geen vastgetimmerde plannen maar voorstellen wat er zou kunnen.
10 uitgangspunten liggen wel vast als een algemeen kader.
De verschillende richtingwijzers worden uiteindelijk in een ‘samenhangende kijk ‘ op
elkaar afgestemd. Een nieuwe visie voor het Markdal wordt dan verwoord.
Dit gaat allemaal niet vanzelf. Natuurlijk zijn er zaken waar we tegen aanlopen. Het
‘anders werken’ roept ook wel argwaan op, duurt soms even voor men er aan
gewend is. dat kost soms extra procestijd. Anderzijds lopen de processen gelijktijdig
en niet lineair.
Voor iedereen geldt de uitnodiging om mee te denken en deel te nemen.
Tot nu toe zien we als resultaten het nieuwe Natuur Netwerk Brabant, de realisatie
van de Kader Richtlijn Water en de Ecologische doelen. Dat alles op basis van het
Perspectief voor het Markdal. In het Perspectief staan de ruimtelijke aanpassingen en
natuurrealisatie aangegeven. Op die basis kunnen we met elkaar de hele opgave voor

het Natuur Netwerk Brabant realiseren. Op dit moment is er een voortgaand
planningsproces met ‘ad hoc groepen Hydrologie, Landschap, Functies (landbouw,
natuur, etc.), Beheer’ om eind dit jaar tot keuzes voor de nieuwe loop van de Mark te
komen. We streven er naar om het Markdal van de harde lijnen met de (noord-zuid)
rechtgetrokken Mark en de (oost-west) doorsnijdende A58 te ontdoen.
De ambitie is inmiddels groter dan bij de start, daarom wordt met de Provincie een
nieuwe overeenkomst voorbereid.
Vandaag leggen we zo als bestuur verantwoording af over de activiteiten van het
afgelopen jaar. We hebben die verantwoording ook weergegeven in de aparte
notitie die u toegestuurd heeft gekregen. Daarvoor vraag ik uw goedkeuring evenals
voor de notulen van de vorige Algemene Leden Vergadering van 21 september 2015.
Natuurlijk kunnen we het niet een ieder volledig naar de zin maken. De grote mate
van betrokkenheid maakt wel, dat de afwegingen gekend kunnen zijn.
De Algemene Leden Vergadering stemt unaniem in met het gevoerde beleid
en keurt de notulen van de ALV van 21 september 2015 goed.
3) Financieel verslag door penningmeester Jan Roovers
De Jaarverslagen van de Vereniging Markdal duurzaam&vitaal en haar Stichting,
evenals de overeenkomstige Jaarrekeningen opgesteld door accountancy van Van
Oers, staan op de website ter raadpleging. Aan de hand van sheets (zie ook de
PowerPoint bijlage) wordt door de penningmeester Jan Roovers het financieel
jaarverslag van de Vereniging en haar Stichting toegelicht. Het eind saldo is € 58,83.
Er zijn rente inkomsten, met het voorstel van het bestuur om dit mede aan te
wenden voor de proceskosten. Er resteert een negatieve schuld en vermogenspositie
met name door uitstaande vorderingen. Reden voor van Oers accountancy om het
volgende op te merken: ‘Gelet op de vermogenspositie van de vereniging ultimo 2015
en het resultaat over 2015 is het voortbestaan van de vereniging onzeker’.
Het bestuur vult dat aan met: ‘De verwachting is, dat in de komende jaren subsidies
en rentes worden ontvangen waarmee de schulden kunnen worden afgelost. Op
grond hiervan zijn activa en passiva gewaardeerd op grondslagen van continuïteit’.
De Kascommissie bij monde van dhr. Piet van Riel meldt de controle uitgevoerd te
hebben, mede op basis van de rapportages over de Vereniging en haar Stichting van
Accountancy van Oers. De Kascommissie constateert dat de administratie er goed en
verzorgd uit ziet. Wel is het de zorg van de kascommissie dat zo lang gewacht moet
worden op gelden van de provincie. Met deze opmerkingen heeft de Kascommissie
de financiële rapportage van de Penningmeester goedgekeurd.
Op voorstel van de kascommissie stelt de Algemene Ledenvergadering de
door de penningmeester opgestelde cijfers en begrotingen bij acclamatie en
met goedkeuring vast. Luid applaus bevestigd dit.
Door o.a. A.van Gastel wordt gewezen op de relatief hoge kostenpost van de
accountant. Zo wordt ook opgemerkt dat coulance hierin het bedrijf zou sieren. De
voorzitter meldt dat het bestuur van plan is om de medewerkers van Van Oers uit te
nodigen om middels een excursie kennis te maken met het Markdal.
De voorzitter wijst er nog op dat het bij de inkomsten genoemde ledenaantal van 136
per ultimo 2015 een beperkte weergave is van de betrokkenheid, met name omdat
alle dorps-, wijk- en buurtraden en verenigingen in het Markdal alsmede diverse

natuurverenigingen lid zijn van de Vereniging Markdal. Het ledenaantal is inmiddels
gegroeid naar ca 150.
4) Benoeming nieuwe leden Kascommissie. Aftredend is Piet van Riel. Jeroen Evers
blijft voor het tweede jaar lid van de kascommissie. Het bestuur stelt voor om Anton
van Gastel als nieuw lid van de kascommissie te benoemen.
De Algemene Leden Vergadering stemt van harte in met het voorstel om
Anton van Gastel als lid van de kascommissie te benoemen.
5) Samenstelling van het Algemeen Beraad.
Jan Janse, die zich persoonlijk en namens Staatsbosbeheer al van af het allereerste
begin met veel energie ingezet heeft voor het Markdal, kan wegens te veel andere
werkzaamheden niet langer deel nemen aan het Algemeen Beraad. Omdat hij eerst
nog diverse activiteiten zal afronden, zal later op gepaste wijze afscheid van hem
genomen worden. Met de Terrein Beherende Organisaties (TBO’s) waarvoor hij
woordvoerder was, zal overlegd worden over de betrokkenheid bij het AB.
Als nieuw lid van het Algemeen Beraad is Dorine Brinkman kandidaat en presenteert
zich. Zij woont in het Markdal in de Blauwe Kamer, is betrokken bij bevordering
landschap en recreatie, neemt deel aan de werkgroep Verkeer, recreatie en toerisme,
heeft van jongs af belangstelling voor geografie en is geïnspireerd door de ‘van
binnen uit’ werkwijze van de Vereniging.
De Algemene Ledenvergadering wenst Jan Janse het beste bij zijn verdere
loopbaan en verwelkomt van harte Dorine Brinkhof als nieuw lid van het
Algemeen Beraad.
6) Rondvraag en Sluiting.
Van de Rondvraag wordt geen gebruik gemaakt en vervolgens sluit voorzitter Jettie
Rattink met dank voor het gebleken vertrouwen het formele gedeelte van deze
Algemene Ledenvergadering 2015.

*****
Informele deel
In het informele deel volgt –onderbroken door een pauze- een tweetal presentaties, te
weten:
Huidige stand van zaken in het gebied:
Procesbegeleider Marcel van Miert geeft aan dat de sleutelfactor voor het proces z.i. ligt bij
het feit dat de streek zelf veel zeggenschap heeft. De ideeën krijgen op basis van
richtingwijzers van de Vereniging verder vorm in het ontwerpproces. De ‘groene draak’
(figuurlijke weergave van het NNB in het Markdal) laat zien hoe in het Markdal, alle EVZ’s
gerealiseerd gaan worden. Het zijn de verbindende schakels met andere natuurgebieden. Ze
zijn onderdeel van het voorstel aan de Provincie voor herbegrenzing NNB.
De verwerving van gronden verloopt beter dan verwacht, 90 van de 100 ha uit de
overeenkomst komen beschikbaar en er is zicht op ca 140 ha. Dit dankzij de Verevening, het
Plan van Meerwaarde en de medewerking van grondeigenaren. Een bijzonder voorbeeld is
Van Alphen, aardbeienplanten. Door innovatie in de bedrijfsvoering, is er lozing meer van

afvalwater op de mark, kan het grondwater zich herstellen, gaat de oppervlakte terug van 20
ha naar 15 ha, komen er ha’s voor natuur beschikbaar en wordt de EVZ Kerselse Beek
gerealiseerd. Op basis van een tijdelijke vergunning zijn al werkzaamheden gestart. Zie
verder de bijlage PowerPoint presentatie.
Vragen:
Ria Knipscheer vraagt naar een apart wandelpad richting Meersel-Dreef. Ton Kroes (wg
Verkeer, recreatie) antwoordt dat het doel is om gescheiden wandel- en fietspaden te
realiseren waar mogelijk. Op de vraag van Sandra Reijnders wordt geantwoord dat ook in
voldoende breedte voor ruiterpaden voorzien wordt en met de archeologische ondergrond
wordt standaard rekening gehouden. Sjef Langeveld antwoordt op de vraag van Jan van der
Heijden over wat er gebeurt als Raad van State de tijdelijke vergunning afkeurt, dat de Raad
van State uiteraard het laatste woord heeft dat gevolgd zal worden en er mee rekening
gehouden wordt dat het kan beteken dat een en ander weer verwijderd wordt. Verder is de
planning om in 2017 het Bestemmingsplan Markdal gereed te hebben en in 2018 te starten
met de eerste ‘schop in de grond’. Op de vraag van Piet van Riel over de uitwerking van het
Bestemmingsplan Markdal door gemeente Breda is het antwoord dat medewerkers van
gemeente Breda werken in opdracht van de initiatiefnemers en de Stichting Markdal in
samenwerking met de gemeente Alphen-Chaam. Evenwichtigheid is zo gewaarborgd. Op de
vraag van Ben van der Veer over de reactie van GS op de ingediende voorstellen voor
herbegrenzing, antwoordt Jettie Rattink dat er een positieve reactie ontvangen is met
daarbij een aantal aanbevelingen voor het vervolg traject t.a.v. de ruimtelijke ordening en
het NNB. Daar wordt nu aan gewerkt. Daarbij wordt ook het hydrologisch onderzoek
betrokken. Op een vraag over de samenwerking met Vlaanderen geeft Leo Santbergen van
het Waterschap aan dat de “over-de-grenzen” samenwerking steeds beter gaat. Gezamenlijk
wordt een analyse van het Merkske gemaakt, die aanpak wordt ook voor de Mark voorzien.
Presentatie ‘Werken met water’.
Daniel Coenen, Hydroloog van Waterschap Brabantse Delta presenteert o.a. de historische
loop van de Mark. Maar ook hoe het kan gaan worden met nieuwe meanders. Een vrij
stromende Mark zonder stuwen. Hoe kunnen bewoners, boeren, natuurliefhebbers en
recreanten een toekomstig Markdal beleven, wat betekent het hydrologisch onderzoek, wat
voor landschappen kunnen er ontstaan, wat is de verdere planning naar de werkzaamheden
volgend jaar. Zie verder de bijlage PowerPoint presentatie.
Vragen.
Of er door de klimaatverandering met grotere hoeveelheden neerslag gerekend wordt? Ja,
dat is zo. Dit mag en zal geen negatief effect op de waterstand in Breda hebben. Op de vraag
of door het buiten werking zetten van de stuwen deze ook bevaarbaar worden, antwoordt
Ton kroes dat er nu al geen gemotoriseerd verkeer zuid van de Duivelsbrug is toegestaan.
Stille recreatie (bijv. kano’s) is toegestaan, al dan niet ‘klunend’ de stuwen passerend.
Daniel Coenen licht op vragen toe dat de nieuwe loop geen ‘grand canyon’ zal worden,
oevers zullen afgevlakt zijn. Op basis van de KRW zal de EU de gewenste ecologische
verbeteringen beoordelen. In Vlaanderen zijn twee stuwen al vispasseerbaar, maar door dat
niet de gehele loop verbeterd is, is alleen de situatie ter plaatse van de stuw verbeterd en is
de Mark verder niet interessant voor de trekvissen. Op de vraag naar de waterkwaliteit
wordt geantwoord dat die nog altijd niet goed genoeg is. Dit komt zowel door emissies van
de landbouw als door nalevering uit de bodem en een overstort in Hoogstraten. Beeld is
aldaar slecht en hier bij de Blauwe Kamer matig. Gevraagd wordt of we het goed doen. De

EU controleert de landen. Daarvoor bemonstert het Waterschap periodiek. Dit jaar was
België te laat met de zuiveringsdoelen en kreeg een boete van 10 miljoen Euro.
Met luid applaus wordt Daniel Coenen bedankt voor zijn heldere presentatie.
Sluiting: Daarna bedankt voorzitter Jettie Rattink voor de boeiende presentaties en sluit om
ca 22u20 deze informatieve Algemene Leden Vergadering.

