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Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op vrijdag 25 september 2020 ONLINE 

 

1. OPENING 

 

Welkom op de eerste digitale ledenvergadering NVTL. Het is geheel interactief en er is een chatknop voor 

als men iets wil melden en/of vragen. Chats worden opgenomen en bewaard. Hierna volgt het delen van 

het scherm met het programma en de agenda.    

 

2. MEDEDELINGEN 

 

Eerst een paar mededelingen over 2020: Op 5 maart, toen het nog kon kwamen we bij elkaar bij West 8 om 

Adriaan Geuze als erelid te bestempelen. Adriaan zei toen ook: ‘dit bij elkaar komen moeten we vaker 

doen.’ Dus zodra het kan komen we graag zo snel mogelijk weer bij elkaar op een bureau of bij een andere 

werkgever. Ook een mooi ijkpunt dit jaar was de start van Young NVTL in het Nieuwe instituut in 

Rotterdam. We kijken uit naar hun initiatieven. Het verinnigen van de relatie, na het project Regio van de 

Toekomst, tussen de BNSP en de NVTL kwam tot uiting tijdens de BNSP/NVTL dag, dat in februari plaats 

had in Pakhuis de Zwijger, waarop het project ‘de Woonwijk als noviteit’ werd gelanceerd. Als vervolg op 

Regio v.d. Toekomst hebben we samen met BNSP en BNA het Rijk gewezen op hun verantwoording met 

betrekking tot zaken wat betreft de NOVI. In april vond een online ronde tafelgesprek plaats met 10 

mensen waarin dit besproken werd, hieruit is een mooie brief gekomen gericht aan BZK & OC&W en 

waaruit spoedig een gesprek voortkomt. Het streven is om de ARO (Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp) 

een boost te geven en de aanpak van ontwerpend onderzoek in de grote opgaven op te schalen. Hierover 

hebben we ook gepubliceerd om de discussie op gang te brengen. De verbouwing van Nederland, de regie 

hierover en het ontwerp dat nodig is zijn veel besproken. Maar er gebeurde nog meer in 2020 zoals de 

waakvlam bijeenkomst van de Landschapstriënnale. Er is een werkgroep aanbestedingen opgezet door 

Joeri de Bekker, op verzoek van de leden. Er is een nieuwe huisstijl net afgekomen en de website wordt 

ook vernieuwd. Eind 2020 ronden we dit af. Tevens zijn we bezig met een nieuw partnerschap project om 

financiering vanuit die hoek uit te breiden en samenwerking op het gebied van kennis te vergroten.     

 

3. JAARVERSLAG 2020 

 

Er is een hoop op de rails gezet in 2019 waar we mee verder kunnen in 2020. Ruimtelijk ontwerpers werken 

aan de verbouwing van Nederland.  

Het ledenbestand geeft nog steeds een licht dalend ledenaantal aan, maar de opzeggingen en 

aanmeldingen stabiliseren, vooral gepensioneerden en mensen die uit het vak verdwijnen zorgen voor een 

daling. Het dal lijkt nu bereikt. Hiervoor is ook Young NVTL opgezet als magneet voor jong professionals. 

Kortom, de weg omhoog is gevonden. Recentelijk sloten zich een aantal prominente nieuwe bureaus aan 
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als bureau leden van de NVTL. We willen in gesprek blijven hoe we de vakwereld van dienst kunnen zijn. 

Waar zitten onze leden? Vaak bij bureaus, maar ook bij overheden. We trekken de banden met studenten 

en hun scholen aan, om jonge generatie aan NVTL te binden. Tot zover het jaarverslag.    

 

4. VERSLAG/NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING  

 

De voorzitter stelt het verslag van 2019 aan de orde. De vergadering heeft geen op- of aanmerkingen op 

het verslag. Het verslag wordt daarom ongewijzigd vastgesteld.  

 

5. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019 

 

Penningmeester Harro Wieringa geeft een toelichting op de cijfers: Inkomsten kennen een toename met 

21.709,- op de begroting van 265.459,- door gestabiliseerde contributie inkomsten, een deel 

overgebleven budget van Regio van de Toekomst, meer inkomsten uit vacatureplaatsingen en 

advertentieplaatsingen/sponsoring en cursussen. Aan de uitgaven kant is er minder uitgegeven dan er 

begroot is: lagere uitgaven van de commissies door transitie naar werkgroepen en projecten (zoals 

Aanbestedingsleed, Windenergie en Internationaal) en er is zuinig omgegaan met het budget. Hierdoor is 

het totale resultaat 41.644,- euro hoger dan begroot en is het eigenvermogen toegenomen tot 185.837,- 

euro. Het is niet onze bedoeling om geld over te houden natuurlijk maar dit komt door het transitionele 

karakter van het afgelopen jaar.  

Ook het regio van de Toekomst budget wordt op het scherm getoond, waarvan het overgebleven budget is 

gebruikt voor de BNSP/NVTL dag met het project Woonwijk als noviteit begin 2020. Investeren zijn gedaan 

in de vernieuwde website, young NVTL en projecten.  

 

De functie van projectmedewerker van NVTL/DSL is niet omgezet tot een vaste aanstelling. We zullen de 

functie opnieuw invullen en een vacature uitzetten.   

 

 

6. VASTSTELLING BEGROTING 2020/2021 EN CONTRIBUTIE 

 

Na de vaststelling van het financieel jaarverslag vestigt de penningmeester de aandacht op de begroting 

van 2021. YoungNVTL krijgt een start budget van 3.000,- euro (1000,- euro per commissie gaat nu naar 

young NVTL) voor meer interactie met jonge professionals. Tevens is er op de nieuwe website meer plaats 

voor sponsoren mogelijk door middel van een doorloopbalk voor logo’s. In het budget voor 2021 zijn twee 

extra sponsoren opgenomen. Qua contributie gaan we uit van stabiliteit, met de hoop op groei door de 

nieuwe website, inzet van sociale media en actieve projecten/werkgroepen.  

 

Contributie 

Indexatie van de contributie voeren we dit jaar wel door met 2%. Het studenten tarief blijft hetzelfde om 

deze doelgroep tegemoet te blijven komen. 

 

Hierna stelt de vergadering de begroting 2020 vast, inclusief de contributie voor 2021 met een verhoging 

van 2%. 
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7. VERSLAG FINANCIELE COMMISSIE 

 

Harry van Duijnhoven van Kragten geeft een toelichting op het financiële jaarverslag. Aanvankelijk zou hij 

dit samen doen met Hans Dekker, maar hij is intussen met pensioen gegaan en geen lid meer van NVTL. 

Jos van de Lindeloof heeft bij zijn afwezigheid Harry geholpen. Harry van Duijnhoven: ‘De toelichting en 

het financieel verslag gaven een goed beeld van het boekjaar 2019. De financiële commissie heeft 

geadviseerd een apart financieel overzicht toe te voegen van het project Regio van de Toekomst aan het 

jaarverslag van 2019 zodat er een duidelijker beeld ontstaat. Uit de onderbouwing van Harro zojuist blijkt 

een positief resultaat ten opzichte van 2018 en van de begroting. Mede door kleine extra inkomsten voor 

inzet project Regio van de Toekomst. Verder valt bij inkomen op dat de contributies zijn afgenomen en de 

bureaubijdrage een beetje is toegenomen. Voor de toekomst wil de commissie adviseren en benadrukken 

op de dalen de trend van de contributie inkomsten te letten en op in te spelen zoals zojuist ook is 

uitgelegd door Harro en Ben’.  

 

Samenvattend keurt de financiële commissie de resultaten van het gepresenteerde boekjaar 2019 goed. 

Ook de vergadering stemt vervolgens in met de opzet en inhoud van het financieel jaarverslag over 2019 

en déchargeert het bestuur voor het gevoerde beleid. 

 

Er wordt een nieuw lid voor de financiële commissie gevraagd. Die komt op dat moment niet uit de 

aanwezigen. Harry van Duijnhoven van Kragten zal volgend jaar met een nog te zoeken persoon de 

financiële commissie voor volgend jaar vormen. De financiële commissie en de bestuursleden worden 

bedankt voor hun inspanningen.      

 

8. BESTUURSSAMENSTELLING 

 

Voorzitter Ben Kuipers vervolgt de ALV. Hij stelt dat er steeds meer hybride bureaus ontstaan. Vandaar 

dat we ook meer samenwerken met BNSP, bni en BNA. We vinden het belangrijk dat deze hybride bureaus 

een plek vinden bij ons. Te merken aan de jongste bureau aanmeldingen lukt dat tot nu toe aardig.  

 

Ben Kuipers stelt zichzelf beschikbaar voor een tweede termijn als voorzitter. Er is veel gezaaid en nu wil 

hij doorgaan met zaaien en oogsten. Hij krijgt hier de goedkeuring en aanmoedigingen voor van de 

vereniging.   

 

Johan Snel stelt zich beschikbaar als bestuurslid PR en interdisciplinair: hij werkt vanuit zijn plek bij 

ontwikkelaar AM veel met interdisciplinaire projecten over verduurzaming, mobiliteit, beplanting en waar 

we heen gaan met Nederland. Het vak en de rol van landschapsarchitectuur hierin vindt hij interessant.  

 

We doen hierbij de oproep voor een secretaris/penningmeester. Iemand die de inkomsten goed kan 

verdelen plus de organisatorische kant van het bureau wil helpen professionaliseren.  

 

Joeri de Bekker benoemt eerst de proactieve informele gesprekken met leden en niet-leden die door de 

bestuursleden telefonisch gevoerd zijn over de corona crisis. Waarna hij vertelt over de lopende projecten 

uit de commissie beroepsveld: Aanbestedingen en Windenergie. Wing (Frank Stroeken) heeft een vraag 
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neergelegd bij de NVTL bureaus en een voorstel geschreven voor een subsidie van het stimuleringsfonds 

Creatieve industrie met betrekking tot ontwerpend onderzoek wat betreft Windenergie in NL. Het is een 

ruimte vraagstuk. Er is een oproep gedaan via de bureaumail en de NVTL website. Het wordt een project in 

de vorm van een Community of Practice.  

Wat ook loopt is een werkgroep die bezig gaat over het al vaker geopperde onderwerp aanbestedingsleed. 

Beide projecten gaan dit najaar beginnen. De werkgroepen komen na een paar korte bijeenkomsten met 

concreet advies aan NVTL. Er is proactief contact vanuit NVTL met het onderwijs en de betrokken 

studentenverenigingen.  

 

Het aanbieden van bij- en nascholing wordt onderzocht in samenwerking met BNSP. Iemand wordt 

aangetrokken vanuit BNSP en NVTL om dit te onderzoeken en hiervoor in samenwerking een plan voor te 

maken.  

 

Cor Simon over Young NVTL: Het begin is goed gestart. Toen kwam Corona. Nu staan er een excursie met 

Arcadis op het programma naar de Reehorst in Driebergen/Zeist. Het NVTL lidmaatschap is minder 

vanzelfsprekend dan het vroeger was. Verbinden is nodig ook met internationale uitstromende studenten.  

 

Ben en Marlies Brinkhuijsen (Wageningen): NVTL wil ook graag internationale studenten en docenten 

ondersteunen in het leren kennen van de Nederlandse vak praktijk.  

  

 

9. BENOEMING JURIST 

 

Het agendapunt van de samenwerking met een nieuwe jurist komt aan de orde. De heer Jonker is met 

pensioen gegaan. Jason Bouter wordt voorgesteld als jurist. Met de wens natuurlijk om zo min mogelijk 

van hem gebruik te hoeven maken. Net zoals bij zijn voorganger is het eerste half uur juridisch advies 

gratis voor NVTL leden. Erna volgt een gereduceerd tarief.  

 

 

10. AFSCHEID GERTJAN JOBSE 

 

Na vijf jaar delegate te zijn geweest van de IFLA, samen met Niek Hazendonk, is Gertjan naar Finland 

vertrokken om daar te wonen en werken. De aanleiding was de liefde voor een Finse 

landschapsarchitecte, hij werkt nu bij ingenieursbureau Rambol. Hij heeft altijd met veel plezier en 

inspiratie de afvaardiging samen met Niek gedaan. Internationale samenwerking is van belang en in de 

afgelopen 5 jaar geprofessionaliseerd. Het duobaan experiment is wat Niek betreft goed bevallen en 

effectief gebleken. Het werk kon goed verdeeld worden en samen met elkaar erg leuk om te ervaren en 

mensen te leren kennen. Bedankt voor de vriendschap. NVTL bedankt Gertjan nogmaals en overhandigt 

digitaal een cadeau: het boek Borealis. De nieuwe deeltijd partner is gevonden en er zijn meerdere 

geïnteresseerden voor een internationale rol in de commissie.  
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Ben ligt het Go West project nog toe naar aanleiding van deze internationale onderwerpen. Meerdere 

NVTL bureaus zijn i.s.m. BNSP en BNA geïnteresseerd om mee te doen om projecten te onderzoeken aan 

de West kust van Amerika. Breed vanuit de ruimtelijke ontwerpers ingestoken. Dit project loopt ook.       

 

11. RONDVRAAG EN SLUITING 

 

Johan Vlug: Is er een discussie over zonnecollectoren? Waarom liggen deze nog zo weinig op de 

daken. In de grote steden vindt verdichting plaatst, de ruimte voor stadparken wordt steeds 

minder. Groene netwerken kunnen dit compenseren. Een zoektocht is hiernaar nodig en meer 

aandacht voor beplanting en het centraal stellen van het landschap.  

 

Jan Janse: De issues verdozing en zonnepanelen in het landschap zijn ook onderdeel van de 

Landschapstriennale binnen de 10 living labs. NVTL is ook in gesprek met BZK, coördinatie is 

nodig vanuit het rijk. Het antwoord is er nog niet. Hierin nemen we als NVTL ook een rol. Kunst is 

om het overzicht te houden en kennis te delen.  

 

Flip ten Cate van de Federatie Ruimtelijke kwaliteit, is al jaren lid van NVTL en vise versa. Holland 

Solar is een handreiking ‘zon op land’ (gedragscode). Men wordt verplicht landschapsarchitecten 

in de hand te nemen. De omgevingsvisie zegt: Eerst op daken, dan op gevels, dan op legen veldjes 

dan als laatste op akkers. Vergunningverlening wordt zo ingericht: zonder landschapsarchitect en 

goed ontwerp terug naar tekentafel.  

 

Aviva Schulze oppert: Initiatieven aandragen bij NVTL bureau of bestuur op dit gebied. Gemeentes 

hierbij betrekken. Maar hoe komen we tot win-win situatie? Er komen en zijn veel 

herinrichtingsplannen door rioleringsvernieuwing, deze behoefte kunnen we coördineren met 

doelgerichte acties. Aviva wil graag meepraten om ontwerpers binnen gemeenten meer power te 

geven. En laten we Panorama Lokaal ook niet vergeten.  

 

Ben Kuipers sluit deze ALV af en bedankt alle genodigden voor hun inbreng en interesse. Volgende 

keer hopelijk weer een ALV in levende lijven. 


