Bijlage A
Verkenning streekfondsen
Het Groene Woud
Doel

Regeling Groen Blauwe
Diensten Overijssel
Landschapsversterking op
politieke agenda gezet (PvA in
2005)

Via Natura

Midden Delfland

I.h.k.v. proeftuin ‘OoijpolderGroesbeek’ is een LOP
opgesteld. Gebrek aan
vertrouwen in overheid maakt
dat er gekozen is voor een
organisatie buiten de
overheid als
verantwoordelijke voor
realisatie LOP (2007)

Afronding reconstructie
(erkenning open midden
gebied) i.c.m. discussie over
gemeentelijke herindelingen.
Grote steden zag belang van
behoud open gebied in (2006)

Aanleiding

Eigen financieringsstroom
voor duurzame ontwikkeling
HGW (2007)

Doel

Versterken van de
kernkwaliteiten van Nationaal
Landschap HGW op een
duurzame manier

Instandhouding en
ontwikkeling van
karakteristieke
landschapselementen. Met GB
Diensten bundelen provincie,
gemeenten, bedrijfsleven,
agrariërs en particulieren hun
krachten om Overijsselse
landschap te behouden

Het op vrijwillige basis
versterken van de kwaliteit
van het agrarisch
cultuurlandschap samen met
het gebied

Het in stand houden van het
agrarisch cultuurlandschap,
maar ook het versterken van
de relatie tussen stad en land
door educatie en recreatie

Betrokken
partijen

Innovatieplatform Duurzame
Meierij, gemeenten in HGW,
gemeente Boxtel trekker

Provincie en Landschap
Overijssel

Beleidskader

Onafhankelijk maar met
inachtneming Visie NL HGW,
Stika

Projectplan legt link tussen
bestaand landschap, visie op
gewenst landschap en keuze
van landschapselementen
met bijbehorende diensten.
Voor de provinciale subsidie
aan de gemeente is een

Gemeente Groesbeek,
Millingen, Ubbergen, Provincie
Gelderland (Ministerie als
financier proeftuin)
Later ook Stichting
Landschapskapitaal (zie
onderdeel fondsconstructie)
LOP van gemeenten. In die
tijd eerste voorbereidingen
stimuleringsregeling GB
diensten

Gemeente Midden-Delfland,
Delft, Den Haag. Later sluit
ook Maassluis aan. Verder is
in 2012 een bijdrage
ontvangen als
kwaliteitsmaatregel vanuit de
aanleg van de A4..
O.b.v. kwaliteiten open
gebied (gebiedsvisie Midden
Delfland 2025)
intergemeentelijke
samenwerking

Opgesteld in opdracht van:

Stichting Landschapsfonds
Alphen
Realisatie verbindingszone
aansluitend aan natuurgebied
het Zaanse Rietveld (ten
zuiden van Alphen
Grootte ca 30 ha). Vanwege
mislukte kavelruil heeft
gemeente voorgenomen om
d.m.v. groene
diensten een vergelijkbaar
doel te realiseren (2007)
Behouden, ontwikkelen en
ontdekken van het agrarische
natuur- en cultuurlandschap;
Het versterken van de relatie
stad en platteland in Alphen
aan den Rijn en omgeving
Mede uitvoering
Structuurvisie
Buitengebied Alphen aan den
Rijn
Gemeente AdrR, ANV Water
en Weidepracht, ANV de
Wetering

Notitie Groene Diensten in het
Zaanse Rietveld (2008),

Het Groene Woud

Uitbetalin
gen

Fondsconstructi
e

Regeling Groen Blauwe
Diensten Overijssel
provinciale regeling ingesteld.
Aanleg / herstel op basis van
begroting (apart), beheer en
waardedaling (klein aantal
opengesteld, minimaal
gebruik)

Via Natura

Midden Delfland

Stichting Landschapsfonds
Alphen

O.b.v.
bedrijfslandschapsplannen
worden kosten voor aanleg,
herstel en beheer vergoed, dit
loopt via projectaanvragen
(bij gemeenten, provincie en
stichtingsbestuur)
Overeenkomst tussen
stichting en grondeigenaar

Inspanningen en
inkomstenderving aan
deelnemers wordt vergoed via
puntensysteem.
Initiatiefnemer kan kiezen uit
‘boxen’

Co financiering door stichting
indien beheer en onderhoud
niet door andere
subsidiebronnen wordt gedekt

De agrarische
natuurvereniging is de
intermediair tussen de
deelnemende boeren en de
stichting als beheerder van
het fonds.
6 jaarlijkse contracten

Contract tussen stichting en
deelnemer (incidenteel
ondersteund door
beheerplan)

Beheer structureel (alleen in
de beginfase toe de
goedkeuring vanuit Brussel op
zich liet wachten, is zijn er
eenmalige projecten
gefinancierd).
Toets doorlopen, maatregelen
zijn opgenomen in de
catalogus GBD

Structureel / eenmalig (b.v.
vogelijkhut)

Vermogensfonds

Beheer- en vermogensfonds

Systeem

Projectvoorstellen worden
getoetst aan criteria

Juridische
basis

Beschikking

Beheercontract, een
overeenkomst tussen
stichting waarop het
landschapsfonds staat
geregistreerd en beheerder

Looptijd

Volgens afgesproken kasritme

6 en 10 jaar (afhankelijk van
publieke/private financier)

Eenmalig/
structureel

Eenmalig, projecten

21 tot 30 jaar, in projectplan
moet financiering voor de
diensten voor deze periode
vanuit het landschapsfonds
zijn veiliggesteld.
Deelnemers sluiten
beheercontract voor 21 tot 30
jaar af met lokale
rechtspersoon (3x7 jaar of
5x6 jaar).
Eenmalig (aanleg/herstel) en
structureel beheer

Staatssteun

Nvt ivm privaat geld, directe
betaling door overheden
wordt rekening mee
gehouden

Catalogus GBD

Type fonds

Streekrekening basis: extra
rentegift door Rabobank over
gezamenlijk saldo. Daarnaast

Voorwaarde vanuit EU is dat
deze één keer in de 6 jaar
worden herijkt daarom is de
looptijd een samenstel van
perioden (3X7 of 5X6 jaar)
Gemeente stelt
projectvoorstel op waarin
tenminste begrenzing,

Opgesteld in opdracht van:

Eenmalig (aanleg/herstel) en
structureel beheer

Sinds 2011 is nieuw
vermogen aan de nieuwe
Stichting Landschapskapitaal

3 tot 10 jaar

Catalogus GBD

Het Groene Woud
kunnen private
rekeninghouders private
rentegift aangeven

(Co)financiering

Financiers

Zowel private als publieke
partijen hebben een
streekrekening. Van de
publieke partijen komt alleen
de rentevergoeding van de
bank in het fonds. Private
partijen (bedrijven uit de
omgeving, stichtingen of
verenigingen) kunnen naast
de vaste bijdrage een
rentegift doen. Door het
afsluiten van een
streekrekening commiteren
partijen zich aan
doelstellingen

Omvang fonds

Sept 2012: ca € 71 miljoen
gestald via streekrekening
(saldo neemt ondanks crisis

Opgesteld in opdracht van:

Regeling Groen Blauwe
Diensten Overijssel
analyse, visie, maatregelen,
begroting & financiering,
organisatie & planning en
communicatieplan is
opgenomen.
Op basis van dit projectplan
wordt een lokaal
landschapsfonds opgericht op
naam van een lokale stichting
of bestaande stichting GBD
Overijssel (samenwerking
Landschap Overijssel en
Natuurlijk Platteland Oost),
het fonds dient ondergebracht
te worden bij Nationaal
Groenfonds
Uitvoering projectplan
(inclusief proces
ondersteuning) 50 % – 50 %
(provincie en gemeente /
waterschap / privaat geld).
Uitvoering vanuit één loket
vanuit de stichting op wiens
naam het lokale
landschapsfonds is
geregistreerd. In projectplan
staat opzet en organisatie van
het loket omschreven,
hiervoor kan een derde partij
worden ingeschakeld (bv.
Lokale ANV). Maximaal 15%
mag besteed worden aan
proceskosten. Nationaal
Groenfonds beheert de gelden
en keert de vergoedingen uit.
Beschikbaar budget € 60 – 65
miljoen (tot eind 2013
gegarandeerd)

Via Natura

Midden Delfland

Stichting Landschapsfonds
Alphen

Aanzienlijk deel privaat geld
aangetrokken door
samenwerking met
Poctcodeloterij. Middelen
ondergebracht bij Stichting
Landschapskapitaal.
Publieke gelden gestald bij
gemeenten

Bij aanvang eenmalige
storting. Daarnaast afdracht
per ontwikkelde woning en
uitgegeven bedrijfsterreinen
in Harnaspolder en
woningbouwgebied bij Den
Hoorn. Recent ook storting
van ca. € 1 miljoen door
provincie a.g.v. ontwikkeling
A4. Verder is onlangs in
samenwerking met de
Rabobank een streekfonds
opgericht.

Gemeente heeft bij oprichting
bedrag gefinancierd (€
250.000,-). Daarnaast
hebben 4 bedrijven (vnl
bouwbedrijven) bij aanvang
als sponsor geld gestort

Privaat fonds voor
grondvergoeding Ca € 1-2
miljoen grotendeels via

Totale gestald vermogen ca €
7 miljoen, beschikbaar budget
ca € 230.000,- p.j.

Beschikbaar budget reeds
grotendeels gereserveerd
voor gesloten contracten (dus

uitbesteed, mede opgezet
met impuls vanuit project
vanuit Ministerie VROM.
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Regeling Groen Blauwe
Diensten Overijssel

toe).
Jaarlijks uitgeefbaar budget:
ca. € 200.00,- (incl. giften)

Organisati
e/
uitvoering

Via Natura
sponsoring Postcodeloterij
(stichting
Landschapskapitaal) Fonds
voor beheervergoedingen Ca
1-2 miljoen? Publiek geld bij
gemeente Ubbergen en
Groesbeek.
Stichting met onafhankelijk
bestuur. Bestuur beslist over
fondsuitgaven

Midden Delfland

Stichting Landschapsfonds
Alphen
nu nauwelijks ruimte om
langjarige afspraken aan te
gaan)

Fonds is een stichting met
betrokken gemeenten als
bestuurslid. ANV Vockestaert
biedt offerte (plan met
maatregelen voor 6 jaar) aan
dat door bestuur wordt
goedgekeurd.

Onafhankelijke stichting,
bestuur besluit over
toekenningen

De agrarische
natuurvereniging (ANV)
ondersteunt en adviseert de
beheerders en zorgt voor de
monitoring. Fonds gaat over
tot de betaling van de
beheersvergoeding aan de
beheerder na akkoord ANV.
Stichting maakt (meerjaren)
afspraken met ANV en betaalt
jaarlijks bedrag voor
administratieve en
uitvoerende werkzaamheden
Assistentie door gemeentelijk
coördinator landschapsontwikkelingsplan (adviseur).
Stichtingsbestuur beheert
fonds

Rechtsvorm/ta
ken

Onafhankelijke stichting,
bestuur besluit over
projectvoorstellen

Bestuur van de stichting
waarin het lokale
landschapsfonds is
ondergebracht (lokale
stichting of stichting
groenblauwe diensten
Overijssel) is verantwoordelijk

Uitvoeringsorganisatie

Bestuur (onafhankelijk op
persoonlijke titel), Raad van
Toezicht (persoonlijke titel),
acquisitiewerkgroep (incl PL),
projectsecretaris, Rabobank,
medewerkers streekhuis

Stichting op wiens naam het
lokale landschapsfonds is
geregistreerd (lokaal of
provinciaal) stelt
contactpersoon
landschapsfonds aan. Deze
contactpersoon adviseert en
ondersteunt deelnemers bij
het indienen van de aanvraag
voor beheercontract.

Bestuur wordt ondersteund
door PL, die de dagelijkse
gang van zaken organiseert.
Daarbij worden andere
partijen ingeschakeld (bv ANV
De Ploegdriever)

Uitvoering, administratie,
gezicht in het veld is ANV.
Stelt eigen begroting op

Fondsbeheerde
r

Rabobank is financieel
beheerder streekrekeningen
en streekfonds

Lokale stichting die het lokale
landschapsfonds beheerd. Er
kan ook gekozen worden voor
de stichting Groenblauwe
Diensten Overijssel.
Landschapsfonds moet
ondergebracht worden bij

Stichting Landschapskapitaal
beheert fonds voor
grondvergoedingen, het geld
staat deels bij de Rabobank.
Het geld voor
beheervergoedingen voor 30
jaar van groenblauwe

Fondsvermogen wordt
beheerd door Loyalis, tegen
een bepaald rendement en
zekerheid

Opgesteld in opdracht van:

Het Groene Woud

Verslaglegging

Sturing door
financiers

Bank geeft inzicht in financiën
die jaarlijks beschikbaar
komen in streekfonds. Inzicht
in streekfonds is er d.m.v.
bankafschriften. Inhoudelijke
rapportage gebeurt door
stichting (jaarverslag)
Financiers geen directe
sturing op uitgaven, geld is
van streekfonds.

Overig

Contact

Opgesteld in opdracht van:

Desiree van Laarhoven (Van ’t
Laarhof)

Regeling Groen Blauwe
Diensten Overijssel
Nationaal Groenfonds.
Nationaal Groenfonds beheert
de gelden en keert de
vergoedingen uit.
Jaarlijkse rapportage van
stichting aan gemeente op
basis van het projectplan

Provincie meeste invloed,
grootste deel van beschikbaar
budget is van provincie,

Merendeel van de projecten
(90%) heeft betrekking op
herstel en beheer van
bestaande
landschapselementen met
name houtwallen en singels.
Wandelpaden komen moeilijk
van de grond.
Hans Gerritsen (Landschap
Overijssel)

Via Natura

Midden Delfland

Stichting Landschapsfonds
Alphen

Gemeente Midden-Delfland is
administrateur en zorgt voor
jaarlijkse begroting en
uitkering aan ANV. ANV
betaalt overeenkomsten.
Beide hebben een
jaarverslag.
Financiers vormen
fondsbestuur en gemeente
Midden-Delfland voert
secretariaat.

Jaarverslag, v.a. 2010 ook
meerjarenplanning

Ingrid ter Woorst (gemeente
Midden Delfland)

Danielle van den Berg
(gemeente Alphen ad Rijn)

diensten staat bij de
gemeentes (Ubbergen en
Groesbeek)
Dmv begrotingen,
jaarverslagen opgesteld door
de penningmeester en
projectleider is inzicht in
bestedingen

Omdat subsidies belangrijke
inkomstenbron is, hebben
financiers invloed op de
uitgaven. Voor de uitvoering
van het LOP heeft het fonds
ook eigen middelen
beschikbaar gesteld.
Overheden hebben invloed
middels ambtelijk overleg.

Tiny Wigman (bureau Niche) /
Arno van der Kruis (Via
Natura)

Gemeente belangrijkste
geldschieter (subsidie bij
oprichting), geborgd via
adviseurschap gemeente

