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1. Algemeen  

 

Natuurrijk Limburg is een jonge, dynamische coöperatie actief op het snijvlak van 

landbouw en natuur. Vooralsnog is het onze kerntaak om de Subsidieregeling Agrarisch 

Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) uit te voeren. We stimuleren en motiveren 

eigenaren van agrarische gronden om vanuit maatschappelijk belang op eigen terrein 

activiteiten te ontplooien die tot meer biodiversiteit en landschappelijke herkenbaarheid 

van het buitengebied leiden. Dit alles passend binnen het vastgestelde natuurbeheerplan 

van de provincie. Degenen die meedoen krijgen een contract en worden lid van onze 

coöperatie. We komen op voor hun belangen en verder ondersteunen we onze inmiddels 

1300 leden met advisering en het regelen van hun administratie en financiële ANLb-

vergoeding. Samen maken we Limburg mooier met onder andere bloeiende akkerranden, 

kruidenrijke weilanden, kenmerkende landschapselementen en de instandhouding van 

velerlei diersoorten. We staan voor de maatschappelijke opgave om een platteland te 

creëren waar toekomst is voor landbouw én natuur, waarbij verbreding van het ANLb 

naar een natuur-inclusieve landbouw ons doel is.  

 

De coöperatie kent een ledenraad die de rol van de algemene vergadering vervult. Het 

bestuur bereidt het beleid van de coöperatie voor en legt dit ter goedkeuring voor aan de 

ledenraad. Het bestuur stuurt vervolgens op de uitvoering ervan en legt daarover 

verantwoording af aan de ledenraad. Voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid 

is er een werkorganisatie, waarbij het bestuur verantwoordelijk is voor de bemensing, de 

inrichting en het functioneren ervan.  

Het kantoor van Natuurrijk Limburg is gevestigd in Roermond. De jaarlijkse omzet van 

de coöperatie bedraagt circa 7 miljoen euro. 

 

 

2. De ledenraad  

 

2.1 Taak en verantwoordelijkheid  

De ledenraad heeft de taken die de wet toekent aan de algemene ledenvergadering en 

voorts alle taken die voortvloeien uit de statuten en reglementen van de coöperatie.  

Op hoofdlijnen omvatten deze taken:  

a. Statutaire bevoegdheden (ledenzeggenschap);  

b. Adviesbevoegdheden (ledeninvloed);  

 

Statutaire bevoegdheden  

Tot de statutaire taken en bevoegdheden behoren onder meer:  

a. het vaststellen en wijzigen van de statuten en reglementen van de coöperatie, 

behoudens de reglementen waarvan is bepaald dat deze door een ander orgaan 

worden vastgesteld;  

b. het benoemen van de leden van het bestuur overeenkomstig en met inachtneming 

van de statutaire regeling;  

c. het vaststellen van de strategie en het jaarplan en de begroting; 

d. het beslissen over de wijze waarop de jaarrekening wordt samengesteld en/of 

gecontroleerd en wie dat zal uitvoeren;  
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e. het vaststellen van de jaarrekening en het in het kader daarvan - met 

inachtneming van de statuten - beslissen over de bestemming van de winst; 

f. het beslissen over de décharge voor het gevoerde beleid door het bestuur;  

g. het vaststellen van de vergoeding(systematiek) van de leden van het bestuur;  

h. het beslissen over fusie, splitsing of ontbinding van de coöperatie. 

 

Adviesbevoegdheden  

De ledenraad kan te allen tijde, gevraagd en ongevraagd, adviezen geven aan het 

bestuur. Over een aantal onderwerpen wordt - al dan niet periodiek - aan de ledenraad 

advies gevraagd:  

a. signalen van de leden;  

b. beleid van het bestuur;  

c. ledenbeleid. 

 

2.2 Omvang en samenstelling 

De ledenraad bestaat uit 15 leden. Leidend bij de samenstelling is de kwaliteit van de 

ledenraadsleden. Voorts wordt toegewerkt naar een goede representatie van het 

ledenbestand. Daarbij wordt gestreefd naar een regionale spreiding (Noord – Midden – 

Zuid), een passende verdeling tussen het type beheer en naar diversiteit in onder andere 

leeftijd en geslacht. Tenslotte streeft de coöperatie ernaar – in het perspectief van ons 

groter doel om te migreren naar een natuur-inclusieve landbouw - dat 11 á 12 van de 

ledenraadsleden wél en 3 à 4 van de ledenraadsleden geen actief agrarisch bedrijf 

hebben.  

 

De ledenraadsleden worden – overeenkomstig de statuten en het Reglement Ledenraad - 

op voordracht van een vacaturecommissie gekozen door de leden en vervolgens definitief 

benoemd door de ledenraad.  

 

Aan ledenraadsleden wordt een vergoeding per vergadering en een tegemoetkoming in 

de reiskosten verstrekt. 

 

2.3 Werkwijze 

Ledenraadsleden worden geacht de leden met een soortgelijk profiel te 

vertegenwoordigen, maar functioneren in de ledenraad zonder last en ruggenspraak.  

De ledenraad vergadert normaliter 2 á 3 maal per jaar. Een aantal leden nemen 

daarnaast nog deel aan 2 à 3 commissievergaderingen. Vergaderingen vinden plaats 

onder het technisch voorzitterschap van de voorzitter van het bestuur, die zelf geen 

stemrecht heeft in de ledenraad. 

 

 

3. Vereisten 

 

Algemene vereisten : 

- Is als deelnemer en lid betrokken bij het agrarisch natuur en landschapsbeheer 

via coöperatie Natuurrijk Limburg u.a.; 

- Heeft kennis van en is betrokken bij hetgeen er leeft in het agrarisch natuur- en 

landschapsbeheer; 
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- Is herkenbaar en toegankelijk voor leden en het regionale collectief in zijn 

omgeving en luistert naar hun wensen en opvattingen; 

- Voert dialoog, neemt standpunten in en is bereid en in staat om zonder last en 

ruggenspraak te functioneren; 

- Stelt altijd het collectief belang van de coöperatie (het totaal van de leden) 

voorop, boven het persoonlijk belang of de belangen van groepen van leden; 

- Meldt actief aan de voorzitter als er zich een mogelijke belangenverstrengeling 

voordoet met andere rollen die het ledenraadslid heeft; 

- Beschikt over een positief imago in zijn/haar regio; 

- Begrijpt de rol, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de ledenraad binnen 

de coöperatie en handelt daarnaar. Versterkt daarmee de rol van bestuur en 

werkorganisatie; 

- Is bereid zich door (bij)scholing verder te bekwamen; 

- Stelt zich op als ambassadeur van de coöperatie en is bereid hierin te investeren; 

- Toont voldoende inzet en drive om deze taak te vervullen. 

 

Vereiste competenties : 

- open en transparant; 

- integer en authentiek; 

- samenwerkingsgericht en verbindend; 

- resultaatgericht; 

- betrokken; 

- durft verantwoordelijkheid te nemen. 


