
Opmerkingen ter behandeling bij punt 3, ingekomen stukken 
    Opmerking         Antwoord   

Mw. Dieuwke van der Veen 
 
Mevrouw van der Veen vindt het jammer, een gemiste kans, dat er geen vrouwelijke 
bestuursleden in het nieuwe bestuur zitten en informeert of de werving van 
bestuursleden publiekelijk is verlopen.  
 
 
 
 
 

Ja, er is breed geworven op basis van profiel, er is gezocht naar een afspiegeling van de 
maatschappij, daar is energie in gestopt. Helaas is te weinig succes behaald voor wat betreft 
verjonging en man-vrouw samenstelling. Ook over etnische achtergrond is gesproken. Hoe 
goed we ons best ook hebben gedaan (zelfs apart (jonge) vrouwen benaderd), het is helaas 
niet gelukt deze profielen in te vullen met een vrouw.  
 
Helaas bleken er weinig reacties te komen op de open werving. Met de reacties die er 
kwamen zijn gesprekken gevoerd. Omdat we een vijfkoppig nieuw bestuur moesten 
neerzetten, hebben we vervolgens een groslijst opgesteld uit eigen werving. Hier hebben we 
gericht ook vrouwen benaderd. Maar de voorzittersplek (onbezoldigd) is sowieso lastig in te 
vullen. Twee leden hebben we gekozen vanwege continuïteit (uit de vereniging en uit het 
toenmalig bestuur). Helaas man (vorig bestuur was dat ook namelijk). En de overige twee 
leden hadden de vakgebieden financieel en juridisch in te vullen.  
Wat niet betekent dat we als er straks, om wat voor reden dan ook, een vacature ontstaat, 
we niet opnieuw heel hard ons best zullen doen deze plekken meer divers in te vullen.   
 
Gelukkig is de RvT gevarieerder én met een vrouwelijke voorzitter. En ook de 
Rekencommissie heeft een vrouwelijke voorzitter. 
 
Eefje van Duin, voorzitter Raad van Toezicht 
 

Dhr. Erik Nijhof 
Ik wil graag ter vergadering een opmerking maken bij punt 11, Beleidsplan 2020, en met 
name over de energietransitie. Daar wordt gezegd: "Aantasting van het waardevol 
cultuurlandschap moet worden voorkomen. Dat geldt ook voor de plaatsing van 
windturbines". Dat vind ik veel te summier.  
 
Wat verstaat Heemschut onder een waardevol cultuurlandschap? Elk landschap in 
Nederland is mensenwerk en dus een cultuurlandschap. In praktijk kan dit argument 
heel gemakkelijk in stelling worden gebracht tegen bijna elke plaatsing van 
windturbines. Het argument dat ze beter in zee kunnen worden geplaatst snijdt geen 
hout, want het zal nodig zijn om ze ook op land te plaatsen. Zonneweiden hebben een 
veel geringere energieopbrengst en zijn evenmin fraai. Ik mis in deze passage de 
erkenning van de noodzaak om te breken met fossiele brandstoffen, en dat wij daar als 
organisatie en als betrokken burger een open oog voor moeten hebben. Heemschut 
zou moeten meedenken over de meest geschikte locaties, liefst samen met andere 
landelijke organisaties zoals de Twaalf Landschappen, Natuurmonumenten. Het zou 
ook goed zijn als we uit ons eigen midden een landelijke werkgroep zouden vormen die 
hierover gaat nadenken en ervaringen zou uitwisselen.  
 

Inderdaad bestaat (bijna) heel Nederland uit cultuurlandschap. Wij leggen de nadruk op 
waardevol cultuurlandschap. Welke waarden er per type landschap zijn, en hoe die geborgd 
kunnen of moeten worden, is vaak per type landschap en per regio/provincie verschillend 
ingevuld. Ook oplossingsrichtingen over welke ingrepen wel en niet in deze landschappen 
gedaan zouden kunnen worden, verschillen per landschap, per regio en per project.  
 
Heemschut neemt geen stelling met betrekking tot de suggestie om te breken met fossiele 
brandstoffen. Dat is een politieke keuze en ligt meer op de weg van milieu-organisaties. Het 
voorstel om mee te denken over geschikte locaties wil het bestuur graag overnemen. Dit kan 
door de commissies het best zelf pro-actief worden ingevuld door deelname aan discussies 
over de RES (Regionale Energie Strategieën) waar gewerkt wordt met zogenaamde 
zoeklocaties. Hierover is aan de commissies eerder dit jaar een digitale nieuwsbrief gestuurd. 
Het opstarten van een landelijke werkgroep zal worden opgenomen in het jaarplan 2021. 
Voorwaarde is wel dat zich voldoende deelnemers uit de commissies melden, die zelf ook 
initiatief willen nemen. Vanuit de commissie Groningen wordt hier een initiatief voor 
ontwikkeld.  

 


