BESTUURSVERSLAG
Jaarverslag 2021 Vereniging Markdal duurzaam en vitaal
De Vereniging Markdal duurzaam en vitaal, is in maart 2013 opgericht. De vereniging
beoogt een duurzaam en vitaal Markdal in de breedste zin, onder meer door het realiseren
van een meer natuurlijk watersysteem in samenhang met biodiversiteit, recreatieve natuuren landschapsbeleving met versterking van het cultuurhistorisch karakter en het stimuleren
van economische vitaliteit.
De werkwijze van de vereniging tot begin 2021 ging uit van het in ‘eigen beheer’, met eigen
verantwoordelijkheid van bewoners en andere direct betrokkenen plannen te maken en waar
mogelijk uit te voeren. De vereniging voerde hiervoor de regie.
De samenwerkingsovereenkomsten met de Provincie Noord-Brabant, de gemeenten Breda
en Alphen-Chaam en het Waterschap Brabantse Delta onderstreepten die werkwijze. Hier
is met betrekking tot de overeenkomst met de Provincie Noord-Brabant in de eerste helft
van 2021 een drastische koerswijziging opgetreden.
De oorzaak van deze koerswijziging was een fundamenteel verschil van interpretatie tussen
vereniging en stichting Markdal enerzijds en de Provincie Noord-Brabant anderzijds over
afspraken bij het toekennen van een subsidie voor de verbouw van de in 2019 van de
Provincie aangekochte proefboerderij de Markhoeve. De door dit misverstand opgetreden
tekorten brachten de herinrichtingsplannen en het realiseren van nieuwe natuur in het
Markdal in gevaar. De extra fondsen die noodzakelijk waren voor herinrichting en
Markhoeve konden bestuurstechnisch slechts door de Provincie beschikbaar worden
gesteld als de feitelijke zeggenschap over de stichting direct werd overgenomen door de
Provincie.
In samenspraak met de Provincie Noord-Brabant is daarom besloten om de aan de
vereniging verbonden stichting Markdal over te dragen aan de Provincie. Dit besluit is
geformaliseerd door de Gedeputeerde Staten van de Provincie op 13 juli 2021. Hiermee
heeft de vereniging de regierol grotendeels verloren die het bij het vormgeven van de
herinrichtingsplannen tot nu toe gehad heeft.
De consequenties voor de tot die datum door de vereniging gevoerde regie van het
herinrichtingsproces op het toekomstige beleid en activiteiten van de vereniging worden nog
bestudeerd en zijn uitvoerig besproken. Voor dit doel is in het 4de kwartaal een transitie team
aangesteld dat in samenspraak met de leden, belanghebbenden in het gebied, de
gemeenten, waterschap en Provincie een nieuwe koers voor de vereniging zal bepalen. Dit
proces is zal in de zomer van 2022 worden afgerond.
Gedurende 2021 is er weinig tot geen fysieke voortgang geweest bij het verwezenlijken van
de herinrichtingsplannen voor het Markdal. De tijd benodigd door Provincie en waterschap
voor het vormgeven van een uitvoeringsplan en bijhorende organisatie en begroting is hier
mede debet aan. Een positieve noot is dat de aangetekende beroepen tegen het
bestemmingsplan voor de Markdal herinrichting in de gemeente Alphen-Chaam door de
Raad van State zijn verworpen, afgezien van paar kleine detail aanpassingen in dit
bestemmingsplan.
De bijeenkomsten van de vereniging die tijdens 2021 plaatsvonden zijn door de overdracht
van de stichting en de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het COVID-19
zeer beperkt geweest en hebben voornamelijk per video link plaatsgevonden.
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Een fysieke bijeenkomst in de Leeuwerik in Galder kon in september georganiseerd worden.
In deze bijeenkomst is uitleg gegeven door het verenigings- en stichtingsbestuur en door
vertegenwoordigers van de Provincie over het genomen besluit in juli 2021. In de herfst van
2021 zijn door de vereniging met veel stakeholders gesprekken gevoerd. Met o.a.
waterschap Brabantse Delta, Natuurplein, Wijk- en dorpsraden, landbouworganisaties,
gemeentebesturen van Breda en Alphen-Chaam). Daarbij ging het over de toekomst van de
vereniging. Over de wenselijkheid om door te gaan en welke rollen de vereniging zou
kunnen spelen.
Er heeft een on-line ledenpeiling plaatst gevonden in november waarop de eerste ideeën
van het transitie team besproken werden en waar leden hun ideeën en suggesties voor de
nieuwe richting konden delen met het transitie team.
In december is de jaarlijkse ALV ook on-line gehouden. Tijdens deze ALV is het voorlopige
jaar programma en begroting voor 2022 goedgekeurd, zijn nieuwe bestuursleden benoemd
en is een concept wijziging van de statuten geaccepteerd om de deze aan de nieuwe
werkelijkheid zonder stichting aan te passen.
De agenda, verslagen en eventuele bijlagen die voor deze drie bijeenkomsten zijn
gepubliceerd kunnen op de website van de vereniging worden geraadpleegd.

Bestuur bestond vanaf 21 december 2020 uit:
Dhr. J.W.M. Langeveld

Voorzitter

Mevr. A.M.M Jetten

Vicevoorzitter

Dhr. J. Roovers.

Penningmeester/Secretaris

Dhr. H.J.P.E. Koevoets-de Hoon
Dhr. R. Dijkman
Dhr. Ch. Hornstra
Mevr. M.A.A.C. Jansen

Per 16 februari 2021 treedt Dhr S. Langeveld terug als voorzitter en wordt Mevr. A. Jetten
benoemt als voorzitter.
Per 18 juni 2021 treedt mevr. A. Jetten terug als voorzitter en wordt Dhr. H.J.P.E Koevoets
benoemt als interim-voorzitter.
Per 1 oktober 2021 treedt Dhr. HJ.P.E. Koevoets-de Hoon af als bestuurslid van de
vereniging en wordt dhr. R. Dijkman benoemt als interim-voorzitter.
Op 15 december 2021 is Dhr. Ch. Hornstra niet langer beschikbaar als bestuurslid en zijn in
de ALV de volgende mensen benoemd als bestuurslid.
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Dhr. R. Dijkman

Voorzitter

Dhr. J. Roovers

Penningmeester

Dhr. H.M.J. Hilhorst

Secretaris

Mevr. N. Raedts
Dhr. J de Jong
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