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1 INLEIDING  
 
Omdat de Europese en nationale invulling van de nieuwe GLB periode niet op tijd gereed is, is 
een overbruggingsjaar ingesteld tussen de lopende periode die in 2021 eindigt en de nieuwe pe-
riode die in 2023 ingaat (GLB 2023-2028). De lopende contracten met de deelnemers werden 
onder gelijkblijvende voorwaarden en met wederzijdse instemming met één jaar verlengd. 
 
Het overbruggingsjaar 2022 stond in het teken van de definitieve uitwerking van het NSP (Natio-
naal Strategisch Plan) en het 7e Nitraat Actie Programma (7e NAP). Bij voorbaat was duidelijk dat 
het NSP en het 7e NAP grote gevolgen hebben voor het ANLb en m.n. het akkerrandenbeheer. 
Vanwege de vooraanstaande positie op het gebied van akkerrandenbeheer in de Hoeksche 
Waard heeft CCHW een actieve houding ingenomen v.w.b. het toetsen van de beleidsvoorne-
mens aan de praktijk van agrarisch natuurbeheer. Hierbij werd intensief samengewerkt met 
koepelorganisaties BoerenNatuur NL en ZH. Op initiatief van CCHW werd in het laatste kwartaal 
periodiek met akkerbouw-collectieven overleg gevoerd over lopende zaken. 
 
Bijzondere aandacht werd besteed aan de informatievoorziening aan ANLb-deelnemers en aspi-
rant-deelnemers in de Hoeksche Waard. Zo vond op 23 februari de eerste informatiebijeen-
komst plaats, waaraan werd meegewerkt door BoerenNatuur. Andere bijeenkomsten zouden 
daar op volgen. Daarnaast werd in de CCHW-nieuwsbrieven uitgebreid ingegaan op  ANLb in 
GLB 2023-2028 en de gevolgen daarvan voor het agrarisch natuurbeheer in de praktijk. 
 
In het overbruggingsjaar zijn de beheeractiviteiten, binnen de kaders van ANLb en daarmee sa-
menhangende projecten uit de Actie Programma’s en POP3 voortgezet in lijn met de activiteiten 
in de voorgaande jaren. Er werden geen nieuwe activiteiten geïnitieerd.  
 
Het voorjaar en de zomer van 2022 zijn de geschiedenisboeken ingegaan als bijzonder droog. De 
omstandigheden stelden hoge eisen aan m.n. akkerbouw-deelnemers bij de aanleg van nieuwe 
akkerranden. Niet in alle gevallen kon voldaan worden aan de eis om op 1 juni een voldoende 
begroeide akkerrand te hebben. CCHW heeft hiervan tijdig melding gemaakt bij de controle-
rende instanties (RVO/NVWA). 
 
De milde winter, gevolgd door lange, droge perioden en relatief hoge temperaturen heeft zijn 
weerslag op de vroegheid en fasering van agrarische activiteiten op het land. Op zijn beurt heeft 
dit zijn weerslag op de ontwikkeling van flora en fauna in het agrarisch gebied. De weersinvloe-
den betreffen ook de flora en fauna in landschapselementen in het agrarisch gebied. De indruk 
bestaat dat het weer in zijn algemeenheid de reproductie van flora en fauna goed heeft gedaan 
en dat agrarisch natuurbeheer daar een steentje aan bijgedragen heeft. De vogelgriep en de ge-
volgen daarvan vormen een smet op deze rooskleurige bespiegeling. 
 
In de voorliggende laatste voortgangsrapportage van de lopende GLB-periode die eindigt op 31 
december wordt bondig verslag gedaan van de beheeractiviteiten, de communicatie, bestuurs-
aangelegenheden en financiën.  
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2 ANLB 
2.1 Leefgebied Open Grasland 
 
Het volledige leefgebied Open Grasland (agrarisch natuurtype A11) in de Hoeksche Waard is ge-
situeerd in de polder Het Oudeland van Strijen. Het Oudeland van Strijen meet 1568 ha en is 
een Natura 2000 gebied. Het leefgebied Open Grasland meet ca. 400 ha. 
 

 
Afb. 1 Het leefgebied Open Grasland (lichtgroen) ligt volledig in het Oudeland van Strijen, één 

van de Natura 2000 gebieden (donkergroen) in de Hoeksche Waard. 
 
In 2022 bedroeg de oppervlakte van de percelen in ANLb-weidevogelbeheer 81 ha. Deze opper-
vlakte is in beheer bij 6 verschillende beheerders. Drie hiervan hebben hun bedrijf in Strijen, de 
overige hebben een bedrijf buiten de Hoeksche Waard.  
 
TABEL 1 Areaal weidevogelbeheer in ANLb en Actieplan Boerenlandvogels. 

Regeling Jaar 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ANLb  68,52 72,48 80,48 76,99 80,94 80,94 80,81 

Actieplan december 2021       12.65 
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Afb. 2 Situering weidevogelbeheer (ANLb en Actie Plan december 2021) in het Oudeland van 

Strijen. De percelen met verschillende rustperioden vormen een waardevol mozaïek. 
 
TABEL 2 Verdeling weidevogelbeheer over verschillende beheerpakketten. 

beheerpakket Oppervlakte ha % 

rust 1 april - 1 juni 34,17 42 

rust 1 april - 8 juni 6,58 8 

rust 1 april - 15 juni 21,09 26 

rust 1 april – 1 juli 3,16 4 

rust 1 april – 8 juli 7,76 10 

plasdras 1 maart – 1 juli  1,68 2 

legselbeheer  0 stuks/ 6,37 ha 8 

Ruige mest 31,181 - 

TOTAAL 80,81 100 
1 De oppervlakte overlapt met andere beheereenheden. 
 

In 2021 zijn voor rekening van CCHW enkele percelen met een totale oppervlakte van bijna 13 
ha aan het beheer toegevoegd. De percelen hebben een strategische ligging. Aan de oostkant 
grenzen ze aan het reservaat van SBB en aan de westkant aan percelen met ANLb. Om de na-
tuurwaarden die in de afgelopen decennia zijn opgebouwd niet verloren te laten gaan heeft 
CCHW hiervoor in 2021 een voorlopige regeling getroffen, voor rekening CCHW. Het beheer in 
2022 en 2023 is onderdeel van het Actieplan Boerenlandvogels najaar 2021 (AP3).  
 
Het weidevogelbeheer is vooral gericht op het optimaliseren van de foerageer-, broed- en op-
groeimogelijkheden en bestaat vrijwel geheel uit zogenoemd ‘zwaar beheer’. Ervaring in en bui-
ten de Hoeksche Waard heeft geleerd dat nat biotoop, in het overgangsgebied tussen opper-
vlaktewater en hoger gelegen droge grond als foerageergebied bijzonder waardevol is voor boe-
renlandvogels zoals Tureluur en Grutto. Het ANLb-pakket plasdras voorziet in een dergelijk bio-
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toop. In het kader van het Actieplan Boerenlandvogels (ZH 2019-2027) heeft CCHW in het voor-
jaar van 2021 het plan ontwikkeld en een aanvraag ingediend om met behulp van stuwen in tus-
sensloten gedurende een aantal jaren een tijdelijk (medio februari – medio juni) hoger peil (0,2 
m) te realiseren op enkele percelen langs de Kreupeleweg in het Oudeland van Strijen. Tijdens 
de planvorming stelde het waterschap Hollandse Delta (WSHD) dat de uitvoering van het plan 
niet gepaard hoefde te gaan met compensatie voor verlies aan waterberging. In een later sta-
dium werd deze toezegging teruggetrokken. Door nieuw inzicht t.a.v. de interpretatie van de 
Wet Natuurbescherming (Wnb) is WSHD tot de conclusie gekomen dat gedurende de planperi-
ode van 3 jaar de Wnb het verlenen van een tijdelijke vergunning niet in de weg staat. Het voor-
nemen is om het plan in 2023 alsnog te realiseren, onder voorwaarde van toereikende financie-
ring i.v.m. met tussentijdse prijsverhogingen. 
 
TABEL 3 Waarnemingen door de Vogelwerkgroep van Hoekschewaards Landschap (HWL). 

 Jaar 

Soort 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2022 

Grutto 8 13 7 11 8 7 9 10 13 11 

Kievit 15 17 13 12 13 20 21 23 23 32 

Tureluur 2 5 1 2 3 2 8 8 9 7 

Scholekster 3 6 1 3 2 3 2 2 4 2 

Veldleeuwerik  6 4 2 5 7 7 8 21 29 

Graspieper  13 3 1 2 7 5 8 20 22 

Slobeend 2 3  2  1 2 3 6 10 

Krakeend    1 1    4 3 

Wilde Eend    1  2 3 2 4 4 

Knobbelzwaan  1 1 1 1 2 2 1 1  

Zomertaling     1 1     

Bergeend         1  

Kuifeend  3         

Meerkoet   1 2 1 1 2 7 6 7 

Fuut     1 1 1 1 1  

Kluut        6 15 2 

Rietgors        1 1  

Grote Can Gans         4 1 

Gele Kw staart      1 2 1 4 2 

WitteKw staart         1  

Kleine Plevier         1  

Grauwe Gans         1 1 

Visdief         2  
1 Vanaf 2021 hebben de waarnemingen ook betrekking op de percelen die m.i.v. 2021 aan het 
beheerareaal toegevoegd zijn. 
 
Net zoals in voorgaande jaren werden de tellingen verricht door weidevogelvrijwilligers van de 
Vogelwerkgroep van HWL. Op 24 november vond het jaarlijkse weidevogeloverleg plaats waar-
aan ook afgevaardigden van SBB deelnemen. De weidevogelvrijwilligers waren voorzichtig posi-
tief over de ontwikkeling van weidevogelpopulaties. Een aandachtspunt bij het weidevogelbe-
heer in het Oudeland van Strijen blijft het grote aantal ganzen dat tot laat in het voorjaar blijft 
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of soms helemaal niet vertrekt. Vooral de brandganzen foerageren graag op de graslandperce-
len. 

2.2 Leefgebied Open Akkerland 
 

 
 
Afb. 3 Situering ANLb-akkerrandenbeheer in de Hoeksche Waard in 2022, inclusief de 

 zandhommelranden aan de zuidwest-rand. Het Natura2000-gebied is donkergroen  
gearceerd. 

 
TABEL 4 Statistische informatie over akkerrandenbeheer in de afgelopen periode ANLb  

2016-2022. 

ANLb 
achterdeurpakketten 
 

Jaar 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Bloemrijk 1-jarig               29 25 25 27 30 26 21 

Graskruiden 1e jaar          32 18 10 11 15 15 10 

Graskruiden ≥ 2 jaar         43 64 78 81 85 89 99 

Gras                                     31 28 27 26 26 23 23 

Combiranden                     1 0 1 1 1 1 2 

Wintervogel                       5 6 2 3 2 3 3 

Patrijzen                             - - 4 4 6 7 7 

Totaal ANLb                       140 141 147 153 164 164 164 

Aantal beheereenheden 568 611 624 666 740 736 764 

Aantal deelnemers 72 70 75 77 82 81 81 

Overige beheeractiviteiten  

Zandhommel     2 2 2 

Patrijs (Actieplan/POP3)     2  4 

Keverbank       0,2 

Akkerbelt     13   
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In de afgelopen periode hebben de meerjarige graskruidenranden de overhand gekregen. Hier-
aan ligt een aantal reden ten grondslag. De belangrijkste reden is dat een beheerder zoekt naar 
een beheervorm waarbij het risico op veronkruiding van de akkerrand en het naastliggende ge-
wasperceel zoveel mogelijk wordt beperkt. Als het gelukt is om het eerste jaar een goede rand 
aan te leggen, met en bescheiden onkruiddruk, is het vaak aantrekkelijker om die rand meerja-
rig te handhaven dan op dezelfde of op een andere plek een nieuwe akkerrand in te richten. In 
de, vanuit beheeroogpunt gezien, ideale situatie ontstaat een qua vegetatie stabiele akkerrand 
die weinig onkruidzorgen geeft en weinig onderhoud vergt. Een tweede reden is, dat steeds 
meer akkerbouwers werken met zogenoemde ‘vaste spuitpaden’ (spuitsporen steeds op de-
zelfde locaties) in combinatie met een vaste teeltvrije zone langs watergangen. Die vaste teelt-
vrije zone leent zich goed voor de aanleg van een akkerrand. 
 
Bij meerjarige randen krijgen grassoorten de overhand, de rand wordt steeds minder kleurrijk. 
Hierdoor neemt het voedselaanbod voor nectar minnende insecten en vogels geleidelijk af. Het 
verlies aan kleur is ook uit landschappelijk oogpunt een stapje terug. Tegen deze nadelen staan 
twee grote voordelen: de overwinterende akkerrand biedt dekking en voedsel in de winter en 
het vroege voorjaar. Bovendien blijft de bodem meerjarig onaangeroerd waardoor verschillende 
kleine en grotere organismen ondergrondse schuilplaatsen en nesten kunnen creëren. Het peri-
odiek vernieuwen van meerjarige graskruidenranden lijkt de meest geschikte beheervorm. 
 
CCHW besteedt veel aandacht aan het maaien van akkerranden, d.w.z. het beperken daarvan. 
In het broedseizoen, tot 1 juli, hanteert CCHW een maaiverbod. Dit wordt door de deelnemende 
akkerbouwers goed nageleefd. In de periode waarin wel gemaaid mag worden, als maatregel 
tegen veronkruiding, wordt echter nog steeds te vaak en ook onnodig kort gemaaid. Voor insec-
ten is het aantrekkelijk wanneer gefaseerd gemaaid wordt waardoor een mozaïek ontstaat. 
Voor een akkerbouwer is gefaseerd maaien tijdrovend en het brengt risico’s met zich mee om-
dat het tijdvenster waarbinnen de werkzaamheden op een goede manier uitgevoerd worden 
klein is. Daarnaast wordt vaak gebruik gemaakt van een klepelmaaier in plaats van meer ge-
schikte maar ook duurdere maaiapparatuur. 
 
CCHW beschouwt akkerrandenbeheer als een onderdeel van de bedrijfsvoering van akkerbou-
wers dat nog in de kinderschoenen staat. Het areaal is nog bescheiden (~ 1% van akkerbouware-
aal in de HW) en hetzelfde geldt ook voor de ecologische kwaliteit en daarmee samenhangende 
effectiviteit. Het doel van CCHW is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een 
groenblauw agrarisch natuurnetwerk (GBANN) in de Hoeksche Waard. Die bijdrage bestaat niet 
alleen uit het treffen van maatregelen in het veld maar ook het creëren van draagvlak bij alle 
partijen die zich met het buitengebied bezighouden. 
 
Het GBANN-concept wordt gevisualiseerd in afbeelding 4. De watergangen vormen de ruimte-
lijke kapstok voor een fijnmazig groenblauw netwerk in het agrarisch cultuurlandschap. Het fijn-
mazige netwerk is verbonden met het meer grootschalige lokale Natura2000/Natuurnetwerk 
Nederland (NNN). Naar de huidige inzichten geven het nieuwe GLB2023-2028 en ANLb 2023-
2028  geen krachtige impuls aan de ontwikkeling van GBANN. Misschien dat NPLG wel kansen 
biedt.  
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Afb. 4 Het GBANN (groenblauw agrarisch natuurnetwerk) in ontwikkeling. 
 

3 OVERIG AGRARISCH NATUURBEHEER 
 
De overige beheeractiviteiten vonden plaats in het kader van een viertal projecten die in voor-
gaande jaren geïnitieerd en opgestart zijn: 
 

- POP3 (o.a. plasdras-pompen, keverbanken en patrijzenakkers) 
- Bescherming Zandhommel 2020 (‘Panda van de Nederlandse Delta’) 
- Actieplan Bescherming Boerenlandvogels, openstelling voorjaar 2020 (AP1) 
- Actieplan Bescherming Boerenlandvogels, openstelling voorjaar 2021 (AP2) 
- Actieplan Bescherming Boerenlandvogels, openstelling najaar 2021 (AP3) 

De uitvoering van alle projecten verloopt volgens plan, m.u.v. het onderdeel ‘vernatting Oude-
land van Strijen door het plaatsen van stuwen’ (AP2) als gevolg van obstructie door WSHD (zie § 
2.1) en het onderdeel ‘Doorzaaien (perceel Flikweert)’ doordat de natuurlijke omstandigheden  
- slakkenvraat gevolgd door droogte - niet meewerkten. De uitvoering van het POP3 project is in 
2022 door PZH goedgekeurd en de subsidie is vastgesteld. 
 
De maatregelen voor het verbeteren van een biotoop van een organisme bevatten een ruimte-
lijke component. De ruimte waarop maatregelen betrekking hebben moeten in verhouding 
staan tot de ruimte die een populatie exploiteert. Grutto’s hebben meer ruimte nodig dan Pa-
trijzen en die weer meer dan Zandhommels. Het is wellicht hieraan te danken dat de zandhom-
melranden, ingezaaid met een bijzonder mengsel van klaversoorten die aantrekkelijk zijn voor 
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(o.a.) Zandhommels, effectief lijken te zijn. Dit blijkt uit waarnemingen door zandhommelexpert 
Gert Huijzers, gepresenteerd tijdens de CCHW-ALV op 13 december 2022. 
 
Voor nadere informatie over de voortgang wordt verwezen naar de respectievelijke voortgangs-
rapportages. In 2022 is veel tijd en energie ingezet op de praktische implementatie van het NSP, 
d.w.z. de Nederlandse invulling van GLB 20223-2028 en m.n. op onderwerpen die betrekking 
hebben op ANLb.  

4 TOETSING AAN BESCHIKKING EN NATUURBEHEERPLAN 
 
De beheeractiviteiten in het beheerjaar 2022 verschilden niet wezenlijk van die van voorgaande 
jaren. Hetzelfde geldt voor het Natuurbeheerplan. Voor de toetsing van de beheeractiviteiten 
wordt daarom verwezen naar voortgangsrapportages van voorgaande jaren. 
 
Een aandachtspunt voor CCHW is de match tussen het provinciale Natuurbeheerplan en de 
CCHW-visie t.a.v. de ontwikkeling van het groenblauwe agrarische natuurnetwerk (GBANN). 
V.w.b. het akkerrandenbeheer pleit CCHW voor een HW-dekkende aanpak en verwerpt het idee 
van clustering. Ook het beleid t.a.v. het (verbod op het) gebruik van chemische gewasbescher-
mingsmiddelen volgt CCHW op de voet. In vergelijking tot vlakdekkend beheer onderhouden 
langgerekte akkerranden een relatief grote wisselwerking met naastliggende gewaspercelen. Dit 
is een gunstig kenmerk bij natuurlijke plaagonderdrukking, maar een nadeel bij veronkruiding. 
Eventuele beperkingen t.a.v. het herbicidengebruik zouden de praktische haalbaarheid van ak-
kerranden en daarmee de ontwikkeling van het GBANN ondermijnen. 

5 OVERIGE ACTIVITEITEN 
 
Zoals reeds gemeld beperkten de overige activiteiten zich in 2022 in hoofdzaak tot het anticipe-
ren op de nieuwe periode ANLb 2023-2028. Het CCHW-DB heeft besloten om de ontwikkelingen 
actief te volgen en waar mogelijk de koepelorganisatie BoerenNatuur te ondersteunen. Deze 
houding was deels ingegeven door de vrees dat het NSP het akkerrandenbeheer zou ondermij-
nen. 
 

Afb. 5  In het vakblad Boerderij (26 april 2022) 
worden de zorgen over de gevolgen van de in-
voering van de Ecoregeling, onderdeel van het 
NSP, voor de animo voor akkerrandenbeheer 
geuit. 
De zorgen over de gevolgen van het NSP en het 
7e NAP voor agrarisch natuurbeheer werden 
ook gedeeld met waterschap Hollandse Delta, 
PZH en Kamerleden die bekend zijn met het 
dossier. E.e.a. verliep in goede samenwerking 
met BoerenNatuur ZH en NL. 
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6 COMMUNICATIE 
 
Ook bij de communicatie naar ANLb-deelnemers en andere belanghebbenden speelden de ont-
wikkelingen rondom het NSP en m.n. de praktische consequenties daarvan een centrale rol. In 8 
Nieuwsbrieven die in 2022 verstuurd zijn naar ca. 300 geïnteresseerden werd veel aandacht be-
steed aan het onderwerp. Verder werden organisatiebijeenkomsten voor ANLb-deelnemers en 
aspirant deelnemers georganiseerd op 23 februari, 29 juni (i.s.m. RVO/LNV), 20 oktober en 19 
december (i.s.m. RVO, LNV). Daarnaast weren 5 persberichten verstuurd. 
 
Op 22 april, de nationale zaaidag voor bijen en vlinder, een initiatief van de Bijenstichting, 
zaaide gedeputeerde Berend Potjer, samen met de Heemraad van WSHD en wethouders van de 
gemeenten Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee, symbolisch de laatste akkerrand van de 
periode ANLb 2016-2022. 
 

 
Afb. 6 In editie 220421 van Het Kompas werden de zorgen geuit over het voorbestaan van het 
akkerrandenbeheer. 
 
Op 22 juni organiseerden de Universiteit van Amsterdam (UvA), BioBest en CCHW een webinar 
over de resultaten van het Interreg project FABulous Farmers in de Hoeksche Waard. De intro-
ductie werd verzorgd door Mellany Klompe. 
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Voor ANLb-deelnemers en geïnteresseerden werd op 2 augustus een excursies georganiseerd 
naar boerderij de Vossenburg van de familie Vos in het Buijtenland van Rhoon. Doel van de ex-
cursie was om te kijken naar en discussiëren over agrarisch natuurbeheer en vormen van na-
tuurinclusieve landbouw. Verder werd via digitale media (website, twitter en facebook) infor-
matie over de activiteiten van CCHW gedeeld. 
 

 
Afb. 7 Adjan Vos spreekt zijn gasten toe tijdens de excursie op zijn bedrijf in het Buijtenand van 

Rhoon. 

7 ORGANISATIE EN BESTUUR   
 7.1 Algemeen bestuur  
Het algemeen bestuur (AB) van CCHW is breed samengesteld. Dat maakt dat het agrarisch na-
tuurbeheer kan rekenen op een breed draagvlak binnen de Hoeksche Waard en er een goede 
samenwerking onderling wordt gerealiseerd. Het AB is in 2022 twee keer bijeen geweest voor 
overleg: op 25 augustus en op 7 december. Het AB onderging geen mutaties. 
 
De ledenvergadering werd afgesloten met een presentatie door Gert Huijzers over Zandhom-
mels en de Zandhommel-Zuidas.  
 

7.2 Dagelijks bestuur en werkgroep CCHW 
 
Het dagelijks bestuur (DB) en de werkgroep ondergingen in 2022 geen personele wijzigingen. 
De overleg-frequentie van de werkgroep CCHW nam toe van 12 naar 14 vanwege de ontwikke-
lingen i.h.k.v. het NSP. In 2022 is niet langer een beroep gedaan op de inzet van Dave Dirks voor 
het ondersteunen van secretariële zaken.  
 

7.3 Audit 
 
Op 1 september onderging CCHW een externe audit.  Er werden 1 major en 2 minor tekortko-
mingen vastgesteld. De major tekortkoming betrof het ontbreken van een recent uitgevoerde 
audit. De interne audit zal eind december/begin januari plaatshebben. Een blessure van één van 
de auditors stond een snellere reactie in de weg.  
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De 2 minor tekortkomingen hadden betrekking op het schouwproces en de wijze waarop CCHW 
een sanctie voor Cross Compliance niet in het Kwaliteitshandboek heeft verwerkt. Naar aanlei-
ding van deze tekortkomingen is het Kwaliteitshandboek (KHB) aangepast. Goedkeuring door de 
stichting Certificering volgt na de interne audit. 

8 FINANCIEN           
         
Het overbruggingsjaar 2022 heeft meer inzet gevergd van m.n. de voorzitter en de secretaris 
van CCHW. Voor een deel van de extra gemaakte uren ontvangt CCHW een toeslag van LNV. Het 
AB en de leden zijn akkoord gegaan met het voorstel om te putten uit de algemene reserves 
voor het betalen van de resterende extra uren op basis van een gespecificeerde urendeclaratie. 
T.a.v. de baten werd CCHW verrast door een bericht van PZH dat er is besloten om met terug-
werkende kracht een groter deel van het ANLb in Brussel te declareren. Voor de akkerranden 
gold dat de nationale cofinanciering werd verdeeld over de provincie, het waterschap en de re-
gio (waar het collectief voor aan de lat stond). Doordat er minder nationale cofinanciering nodig 
is, valt de benodigde bijdrage vanuit de regio dus ook lager uit. Dat levert een flinke financiële 
meevaller op voor het collectief. Inmiddels heeft er een eindafrekening plaatsgevonden. 
Ook in 2020 liet de liquiditeit het toe om het volledige bedrag dat in 2018 is ingehouden op de 
deelnemers t.b.v. het risicofonds  te restitueren. 
Tijdens de ALV op 7 december werd de Jaarrekening 2021 goedgekeurd en vastgesteld. 
In 2022 vond de eindafrekening plaats van het POP3-project dat in 2019 geïnitieerd is. Daarmee 
werden alle vorderingen uit de Jaarrekening 2021 geïnd. 
Mede op basis van de eerste voorlopige beoordeling door RVO (dd 221219) van de door CCHW 
ingediende verantwoording m.b.t. ANLb in 2022 wordt geconcludeerd dat het financiële funda-
ment van CCHW solide is. 
 
           

------- 
      
      


