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1 Inleiding 
 
 
 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2016 van Stichting Landschap Noord-Holland. Dit document doet verslag 
van de financiële resultaten, positie en perspectieven van Landschap Noord-Holland en beschrijft per 
afdeling op hoofdlijnen de meest in het oog springende activiteiten en initiatieven.  
Na de verslagen van directie en Raad van Toezicht, kunt u achtereenvolgens in hoofdstuk 4 lezen 
over de bijzondere activiteiten van onze afdelingen Gebieden, Team Betrekken bij Groen, Natuurlijke 
Zaken (Groenploeg en Onderzoek&Advies) en Communicatie&Marketing.  
Op onze website geven wij uitgebreider een mooi beeld van de inhoudelijke kant van onze 
inspanningen in 2016. Ook maken wij een inhoudelijk verslag van de resultaten die zijn geboekt met 
de activiteiten die betaald zijn met de jaarlijkse bijdrage van de provincie Noord-Holland. Naast de 
gelden van de provincie zijn wij voor de bekostiging van onze werkzaamheden zeer dankbaar voor de 
bijdragen van onze Beschermers en van de onmisbare Nationale Postcode Loterij.  
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2 Verslag van de Raad van Toezicht 
 
Samenstelling 
De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun toezichtstaak voor drie jaar en zijn voor een 
volgende periode van (maximaal) 3 jaren herbenoembaar. Nadien zijn de leden herbenoembaar voor 
een derde termijn mits met algemene stemmen in een vergadering waarin alle overige leden 
aanwezig zijn. Er is een rooster van aftreden vastgesteld. Thomas Steffens is per 28 september 2016 
afgetreden. 
 
Taken 
De taken van de Raad van Toezicht bestaan uit goedkeuren van de strategie en de jaarplannen, en 
bijbehorende (meerjaren) begrotingen, het toezien op en het controleren van de uitvoering daarvan, 
het adviseren van de directie, het werkgeverschap voor de directeur en externe 
belangenbehartiging. 
 
Vergaderingen 
De Raad van Toezicht kwam in 2016 viermaal bijeen, waarvan een vergadering samen met het MT 
was. regulier vergaderd. Hiernaast vergaderde de Raad van Toezicht eenmaal telefonisch. 
 
Tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht kwamen vooral de volgende onderwerpen aan 
de orde: 

- Jaarstukken 
- Missie en Visie document 
- (Op locatie) Fort Zuidwijkermeer: herbestemming en restauratie van het fort 
- Financiële rapportages 
- Restauratie Juffershuis op Buitenplaats Leyduin 
- Nota reserves en voorzieningen 
- Meerjarenbeleidsplan 
- Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2017-2021 
- Opheffen Raad van Advies gevolgd door een andere wijze van het voorzien in de advies- en 

netwerkfunctie. 
 

Op 28 september 2016 ontvingen Raad van Toezicht en MT op Huis Leyduin de collega’s van het 
Drentse Landschap. Dit leidde tot een leuke en nuttige uitwisseling van ervaringen. Tevens gaf dit 
een mooie gelegenheid om met enige trots de vorderingen te tonen van de restauratie van het 
Juffershuis. 
 
De Financiële Commissie van de Raad van Toezicht kwam dit jaar viermaal bijeen. Naast de 
jaarrekening, het daarmee samenhangende overleg met de accountant en (meerjaren)begroting, 
heeft de Financiële Commissie de herbestemming Fort Zuidwijkermeer en een notitie Reserves en 
Voorzieningen voorbereid voor de Raad van Toezicht. 
 
De Raad van Toezicht heeft in 2016 onder deskundige externe begeleiding een zelfevaluatie 
gehouden. De resultaten hiervan zijn met de directie besproken. De bevindingen worden uitgewerkt 
in een jaarplan. 
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Intern overleg 
Zoals gebruikelijk was de Raad van Toezicht het afgelopen jaar twee keer vertegenwoordigd bij een 
vergadering van de Ondernemingsraad van Landschap Noord-Holland, het zogenaamde artikel 24 
overleg. Daarmee wordt bijgedragen aan het inzicht van de Raad in de cultuur van de organisatie en 
de inhoud van het overleg tussen OR en bestuurder. 
 
De voorzitter van de Raad besprak regelmatig de voortgang van werkzaamheden met de directeur.  
 
 
Oordeel van de RvT over de algemene gang van zaken in de stichting 
Gedurende het verslagjaar kreeg de reorganisatie zijn beslag. Er is een organisatie gerealiseerd die 
sterk stuurt op resultaat. Een organisatie die ook rendabel markttaken vervult, passend bij de 
kwaliteiten die LNH in huis heeft. Op onderdelen is nog nadere inspanning nodig, maar de 
organisatie als geheel is robuust en toekomstbestendig gemaakt.  
 
Vanuit zijn rol heeft de Raad van Toezicht deze ontwikkeling nauw gevolgd en is ingenomen met het 
resultaat. Landschap Noord-Holland wordt gedragen door  een goede ploeg van mensen die het 
mogelijk maken om met veel ambitie aan de toekomst van het  Noord-Hollandse landschap te 
werken.  
 
De Raad van Toezicht heeft voorliggend jaarverslag en jaarrekening goedgekeurd. 
Tevens heeft de Raad daarbij decharge verleend aan de directie over het door haar gevoerde 
bestuur in 2016. 
 
Heiloo,  
 
Eric Bouwmeester 
Laura Bromet 
Ineke van Hooff 
Fedde Koster 
Rob Meerhof, voorzitter  
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3 Directieverslag 
 

3.1 Doelstellingen Landschap Noord-Holland 
De doelstelling van Landschap Noord-Holland is natuur, landschap, en hiermee samenhangende 
cultuurhistorie in de provincie Noord-Holland duurzaam te behouden en verder te ontwikkelen. Dit 
doen wij vanuit de overtuiging dat dit belangrijk is voor het welzijn van mens en natuur. Wij maken 
Noord-Holland mooier door samen met anderen natuur en landschap te ontwikkelen en te beheren. 
Landschap Noord-Holland is naast een natuur- ook een mensenorganisatie. Wij geven onder meer 
invulling aan die ‘mensen-kant’ van onze organisatie door ruim 9.600 vrijwilligers te ondersteunen in 
hun werkzaamheden in natuur en landschap, maar ook door onze gebieden optimaal beleefbaar te 
maken voor de mens. Stichting Landschap Noord-Holland is een individuele rechtspersoon, gevestigd 
in Heiloo. 
 
In 2016 hebben we bovenstaande nader geconcretiseerd in meerjarenplannen per afdeling langs de 
volgende zeven voor onze organisatie vastgestelde ambities: 

x Oppervlakte aan natuur vergroten 
x Groei van de biodiversiteit 
x Kwaliteit van openbaar groen vergroten 
x Landschap klimaatbestendig maken 
x Toekomst geven aan cultuurhistorisch erfgoed 
x Met mensen werken in het groen 
x Ontspanning bieden in natuurlijke omgeving 

 
Zo hebben de drie regio’s van de Afdeling Gebieden “Gebiedsplannen” gemaakt in samenspraak met 
alle andere afdelingen. Ook is er een meerjarenplan gemaakt voor Betrekken bij Groen. Het 
meerjaren Acquisitieplan voor Natuurlijk Zaken, dat uit 2015 stamt, zal langs deze lijnen in 2017 
nader worden aangepast. Op basis van deze inhoudelijke plannen heeft de afdeling 
Communicatie&Marketing een Corporate Communicatieplan opgesteld. Daarmee is een 
langgekoesterde wens in vervulling gegaan. We hebben daarmee een plan in handen waarmee we 
niet meer vooral op projectbasis communiceren maar gericht op strategische organisatiedoelen. Al 
deze plannen leiden tot meer focus in onze inzet en meer transparantie tussen afdelingen wat mede 
leidt tot de realisatie van ons doel te opereren als “Eén Landschap Noord-Holland”. Dit alles als 
invulling van onze missie “Samen Noord-Holland mooier maken door landschap te ontwikkelen en te 
beheren”. 
 
Het laatste kwartaal van 2016 is hard gewerkt aan een Meerjarenbeleidsplan dat alle 
meerjarenambities en plannen bijeen brengt in één communicatieve wervende digitale publicatie. 
Deze publicatie is begin 2017 vastgesteld. 
 

3.2 Successen in het veld 
Gelukkig heeft maar een beperkt deel van onze inspanning in 2016 in het teken gestaan van 
“plannenmakerij”. We hebben in het veld, naast hoogwaardig natuurbeheer in onze eigen terreinen, 
weer de nodige concrete successen geboekt waar we trots op mogen zijn. 
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Wat betreft de renovatie en herbestemming van Cultuurhistorisch Erfgoed hebben we bijzonder 
grote stappen gezet in het toewerken naar afronding van langlopende trajecten. In 2016 is het 
gerenoveerde Fort aan de Sint Aagtendijk opgeleverd in samenwerking met Stadsherstel 
Amsterdam. Fort, Forteiland, Fortwachterswoning en Genieloods zijn volledig gerenoveerd. In het 
Fort kan St. Muziekfort nu veel hoogwaardiger ruimtes aanbieden aan repeterende bands. Door een 
verbeterd verdienmodel levert de verhuur van het Fort ook de financiering op voor het onderhoud 
van het groen op het Forteiland. Pal langs de A9 ligt nu, ’s avonds mooi belicht door groene 
ledverlichting, een prachtige “eye catcher” en visitekaartje van Landschap Noord-Holland. Ook in 
Fort bij Krommeniedijk begint de toekomstige inrichting steeds meer vorm te krijgen. In april 2017 
zal het Bezoekerscentrum in het Fort geopend worden. In het najaar volgt de theeschenkerij en de 
woon-zorghuisvesting voor autistische jongeren. In 2016 zijn, na lange procedures, alle vergunningen 
voor deze herbestemming door de gemeente Uitgeest afgegeven. Maar waarschijnlijk is de renovatie 
van het Juffershuis op Buitenplaats Leyduin en herbestemming tot Gasterij Leyduin wel het meest 
tot de verbeeldingsprekende initiatief ter invulling van onze ambitie “Toekomst geven aan 
cultuurhistorisch erfgoed”. Een volkomen verkrot Rijksmonument is door heel hard werken door 
architect, aannemer en projectleider van Natuurlijke Zaken omgetoverd in een heel aantrekkelijke 
“Gasterij” als nieuwe trekpleister op Buitenplaats Leyduin. Eind maart 2017 opende Gasterij Leyduin 
feestelijk de deuren.  
 
In 2016 hebben wij op verzoek van en gefinancierd door de provincie Noord-Holland voor het eerst 
Landschapsfestival MOOOISTE georganiseerd. Dit jaar in de Helderse Vallei. Op een laagdrempelige 
manier willen wij met dit festival inwoners van onze provincie in contact brengen met al het moois 
dat Noord-Holland qua natuur en landschap te bieden heeft. Dit eerste festival trok 2.200 bezoekers. 
Wij vinden dit een hele mooie invulling van onze ambitie “Ontspanning bieden in natuurlijke 
omgeving”. In 2017 willen we dit MOOOISTE-festival organiseren op de Buitenplaats Leyduin. 
 
In 2016 is er een heel stevig fundament gelegd voor de financiering van het Innovatieprogramma 
Veen. Dit IPV, dat we samen met de Agrarische Natuurvereniging Water Land en Dijken trekken, 
onderzoekt in de praktijk in Laag Holland de mogelijkheden om een commercieel interessante vorm 
van natte landbouw vorm te geven waarbij de drooglegging van het veen niet noodzakelijk is en 
daarmee het verdwijnen ven dit veen en de uitstoot van broeikasgassen wordt gestopt of drastisch 
beperkt. In 2016 is de proeflocatie “Zuidervenen” bij Nauerna geselecteerd. Deze locatie wordt in 
2017 ingericht. Dit is een aansprekende invulling van onze ambitie “Landschap klimaatbestendig 
maken”. 
 
Tenslotte sta ik stil bij de campagne “Bescherm de Kust”. Landschap Noord-Holland spant zich er al 
jaren voor in om te voorkomen dat de mooie duinen (van strand tot en met binnenduinrand) ten 
prooi valt aan de ontwikkelambities van gemeenten en ondernemers. Het feit dat de minister van 
Infrastructuur & Milieu in 2016 een wet dacht te schrappen die bouwen in de duinen verbiedt, leidde 
tot een heel grote golf van verontwaardiging. Resultaat was dat een petitie van de Campagne 
“Bescherm de Kust” landelijk meer dan 100.000 mensen bewoog tot ondertekening. Deze campagne 
maakte ook het nodige los in Noord-Holland waar de dreiging van bebouwing vooral in de Noordkop, 
nabij onze duinen, groot is. Inmiddels is er, mede door onze lobby in Haarlem, een provinciaal traject 
gestart dat moet komen tot een kustzonering. Hiermee wordt concrete invulling gegeven aan een 
landelijk Kustpact dat eind 2016 ook door Landschap Noord-Holland is ondertekend. 
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3.3 Organisatorisch 
In het directieverslag van 2015 werd al aangekondigd dat een (tweede) reorganisatie van de 
Groenploeg noodzakelijk leek. Nadere analyse van de cijfers, aangevuld met een externe toetsing en 
intern onderzoek, bevestigen die noodzaak. In de tweede helft van 2016 is gewerkt aan het opstellen 
van een toekomstbestendige businesscase voor de Groenploeg. In maart 2017 is een 
reorganisatieplan ter advisering voorgelegd aan de Ondernemingsraad. De bedoeling is eind mei de 
reorganisatie af te ronden. 
 
In 2016 zijn met goed gevolg externe audits doorlopen door Onderzoek&Advies (ISO 9001) en de 
Groenploeg (ISO 9001 en VCA*). Een interne evaluatie van een wijziging van de organisatie van 
Onderzoek&Advies pakte positief uit. De medewerkers oordelen positief over de samenvoeging van 
twee teams (Onderzoek en Advies). Onderzoek&Advies werkt nu meer als één afdeling.  
 
Het maken van de Gebiedsplannen door de afdeling Gebieden leidt zowel intern als extern tot veel 
meer verbondenheid bij de toekomstgerichte inzet van onze organisatie. Het neerzetten van een 
toekomstdroom en het verwoorden van een meer integrale visie op de gebieden maakt dat andere 
afdelingen, maar ook andere organisaties,  hun ambities en dromen met die van ons kunnen 
verbinden en vice versa. In 2017 gaan wij nadrukkelijk aan de slag met zoeken naar verdere 
samenwerking. Hiermee invulling gevend aan ons motto “Samen maken we Noord-Holland mooier”.   
 

3.4 Financieel 
Na 2015 laat ook 2016 weer heel mooie cijfers zien. Het resultaat 2016 vertoont, ook exclusief 
incidentele meevallers, een mooie plus. Hiermee is het net als in 2015 mogelijk om onze reserves, na 
de zware jaren 2012 tot en met 2014, aan te vullen. Landschap Noord-Holland staat er financieel 
weer goed voor. Ook de meerjarenbegroting 2017-2021 laat mooie zwarte cijfers zien. Die cijfers 
zullen echter alleen zwart zijn als we er heel hard aan blijven trekken. Het continueren van 
inkomsten uit Beschermersbijdragen blijft een belangrijk aandachtspunt voor de afdeling 
Communicatie&Marketing. Het meest belangrijke punt is echter succesvolle acquisitie door 
Natuurlijke Zaken. Zowel door Onderzoek&Advies als de Groenploeg. Onderzoek&Advies heeft in 
2016 een mooi positief resultaat geboekt. Omdat het reëel lijkt dat de provincie een belangrijk deel 
van ons werk voor de regelingen voor Landschapselementen en Bedreigde Soorten en Provinciale 
Natuurinformatie (PNI) anders wil uitbesteden, zullen wij een nog groter deel van onze omzet op de 
markt moeten verwezenlijken. Wij hebben er vertrouwen in dat ons dit gaat lukken. Vanaf 2017 
moet ook de Groenploeg een positieve bijdrage gaan leveren aan de financiële realisatie van onze 
stichting. Daarvoor is de genoemde reorganisatie noodzakelijk. 
 

3.5 Samenwerking 
Zoals al aangegeven zal het ons niet lukken Noord-Holland mooier te maken zonder samen te 
werken met anderen. Dit past heel goed in onze traditie. Zoals samenwerken met de duizenden 
vrijwilligers in alle facetten van de natuur en het landschap. Vrijwilligers die wij ondersteunen bij hun 
werk buiten onze eigen terreinen maar ook de vrijwilligers die voor ons onmisbaar zijn binnen onze 
terreinen. Zoals bijvoorbeeld de vrijwilligers die de vele excursies organiseren en zo vele honderden 
mensen laten genieten van een begeleide natuurervaring.  
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Nieuw in 2016 was de samenwerking met de Agrarische Collectieven. In die collectieven werken 
verschillende Agrarisch Natuurverenigingen samen in een nieuw stelsel van Agrarisch Natuur en 
Landschapsbeheer. Deze collectieven hebben de opdracht om van dit stelsel een succes te maken. 
Daar waar mogelijk zullen wij ons steentje bijdragen omdat wij geloven dat het alleen mogelijk is de 
biodiversiteit, waaronder de weidevogels, in het landelijk gebied buiten het Natuurnetwerk 
Nederland een betekenisvolle impuls te geven als er genoeg boeren succesvol aan meewerken. 
Landschap Noord-Holland zet daarom, ook breder dan de collectieven, in op een goede en open 
samenwerking met mede op natuur georiënteerde boeren. 
 
 
Ernest Briët 
April 2017 
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4 Activiteiten 
4.1 Gebieden 

 
In 2016 heeft het werk in de afdeling Gebieden in het teken gestaan van leren werken in de nieuwe 
structuur en samenstelling, met de nieuwe functies en manier van werken zoals na de reorganisatie 
van 2015 opgezet. De afdeling Gebieden bestaat sinds de reorganisatie uit drie regio’s: Wadden & 
Duinen, Weidevogels, en Buitenplaatsen & Forten. Hoewel dit drie separate regio’s zijn, is hechte 
samenwerking tussen de regio’s - meer dan vroeger - uitgangspunt. Deze hechte samenwerking 
heeft gestalte gekregen door een zestiental thema’s in gezamenlijkheid op projectmatige wijze op te 
pakken. Enerzijds doen we dit om een gezamenlijke aanpak uit te werken voor thema’s als 
bijvoorbeeld Arbo, toezicht, vrijwilligerswerk, pachtkwesties of uitbesteding van werk. Dit werkt 
efficiënt en zo benutten we de kennis en talenten vanuit alle regio’s optimaal en leren we van elkaar. 
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de medewerkers flexibel kunnen werken en inzetbaar zijn in 
de drie gebieden, zodat de teams kunnen bijspringen op piekmomenten of als bijzondere expertise 
wordt gevraagd. In 2017 gaat de afdeling voort op de ingeslagen weg met nog meer nadruk op 
projectmatig werken. 
In 2016 is hard gewerkt aan het opstellen van de zgn. gebiedsplannen. In de gebiedsplannen is  
weergegeven hoe Landschap Noord-Holland graag zou willen dat de regio er in de toekomst uitziet 
en welke concrete stappen we de komende jaren zetten om dat te bereiken. Belangrijk is dat we dit 
niet alleen, maar samen met andere partijen doen. Om deze reden gaan we met onze plannen de 
regio in om te kijken wat andere organisaties ervan vinden en waar we gezamenlijk op kunnen 
trekken om dit beeld te realiseren. 
 

4.1.1 Gebied Wadden & Duinen 
 
Polder Callantsoog 
Samen met gemeente Schagen en provincie Noord-Holland heeft Landschap Noord-Holland een 
aantal jaren geleden een visie opgesteld voor de polder Callantsoog. In deze visie vormen recreatie, 
natuur en waterhuishouding de rode draad. 
Door het gebied anders in te richten worden de belevingswaarden voor de recreant vergroot en 
krijgt de natuur meer ruimte. Ook wordt hierdoor het open landschap beschermd tegen het 
volbouwen met vakantiehuisjes. Uitvoering van het totale plan draagt bij aan het oplossen van de 
verziltingproblematiek. Doordat een groot aantal hectaren niet meer hoeven worden 
“doorgespoeld” - het zoute water is voor onze natuurdoelen zeer waardevol - blijft er meer zoet 
water over voor de agrariërs. Er wordt hard gewerkt om de middelen die nodig zijn voor de realisatie 
van deze plannen te verkrijgen. In 2016 is een enorme stap gezet waardoor we de eerste 6 ha 
kunnen aankopen. Met geld verkregen uit een fondsenwervende actie in het Landschap Noord-
Holland tijdschrift en door medewerking van de Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier en gemeente Schagen konden we eind 2016 de handtekening onder een 
voorlopig koopcontract zetten.   
Hiermee is het echter niet klaar. We hopen dat de gemeente Schagen in 2017 stappen kan zetten 
rond de realisatie van de natuurcompensatie Boskerpark (19 ha) en dat we middelen bij elkaar 
krijgen om over te gaan tot de koop en inrichting van nog minimaal 6 hectaren.  
 
Hoenderdaell 
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In 2016 hebben we geprobeerd om samenwerking op te starten met de eigenaar van de dierentuin 
“landgoed Hoenderdaell”. Op het landgoed ligt ongeveer 30 hectare, op papier gerealiseerde, 
natuur. De natuurwaarden in de gebied zijn door zaken als overbeweiding door onder andere herten 
en emoes zeer laag. Samen met de landgoedeigenaar heeft Landschap Noord-Holland een plan 
opgesteld om de biodiversiteit/natuurwaarden en de recreatiewaarden te verhogen. We wilde een 
combinatie maken met de wadden gerelateerde natuur die Landschap Noord-Holland in de regio 
beheert/in eigendom heeft. Het duurzaam veiligstellen van de natuurwaarden was voor Landschap 
Noord-Holland een belangrijke voorwaarde en later een breekpunt in de samenwerking. Het komen 
tot een samenwerking is erg leerzaam geweest, maar heeft uiteindelijk niet tot het gewenste 
resultaat geleid. 
 
Vossenrasters 
Op een tweetal plaatsen is een pilot gestart om predatie door vossen op broedvogels tegen te gaan 
door het aanbrengen van zogenaamde vossenrasters. In de Zandpolder hebben we 
geëxperimenteerd met een elektrisch konijnenraster en in de Mosselwiel met twee stroomdraden, 
beide aangebracht in het talud van de grenssloot. In beide terreinen zijn de broedresultaten veel 
beter geweest dan in andere jaren. Wel zijn bij de eerste resultaten twee kanttekeningen te 
plaatsen: In de omgeving van de  “proefgebieden” vindt afschot van vossen plaats. Hierdoor zijn er 
minder vossen dan in een natuurlijke situatie. De noodzaak voor vossen om het raster te passeren 
zal daardoor minder aanwezig zijn. De kosten voor het onderhoud zijn hoog. We gaan door met de 
pilot en gaan proberen de kosten voor het onderhoud te drukken door vrijwilligers te werven die ons 
bij het onderhoud (specialistisch maaiwerk) helpen. Bij blijvende positieve resultaten en 
teruglopende kosten voor onderhoud,  gaan we meer gebieden uitrasteren. 
 
Vogels 
In West-Friesland was de weidevogelstand stabiel op hoog niveau. De kluut beleefde in deze regio 
een topjaar: er werden 125 broedparen geteld. Opvallend was het territorium van de watersnip in ’t 
Laeg; een broedvogel die in Noord-Holland zeldzaam is geworden en in West-Friesland al jaren niet 
meer broedend was aangetroffen.  
 

 
IJsvogel 
 
Opvallend broedvogelnieuws uit 2016 was onder andere: 

- In de Mosselwiel heeft een paartje steltkluten gebroed, helaas zijn de kuikens gesneuveld 
tijdens een periode met slecht weer.  
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- in een tweetal  door een vrijwilliger gedoneerde broedwandjes in het Kruiszwin hebben 
twee paartjes ijsvogels in totaal vijf broedsels uit laten vliegen! 

‒ De boomleeuwerik neemt als broedvogel in de Noordduinen langzaam toe, in 2016 zaten er 
3 paartjes.  

 
In 2016 werden alle inspanningen die Landschap Noord-Holland verricht om de tapuit te behouden 
(nestbescherming, biotoopverbetering) in de Noordduinen beloond. Met 52 broedparen en meer 
dan 150 uitgevlogen jongen was het een succesvol broedseizoen. Inmiddels broedt een kwart van 
het landelijk nog aanwezige aantal broedparen tapuit in het duingebied tussen Den Helder en 
Callantsoog.  
 
Ook op bestuurlijk vlak was er veel aandacht voor de tapuit. Mede door de inzet van Landschap 
Noord-Holland wordt een zogenaamd ‘100 paren tapuit convenant’ tussen LNH, de gemeenten Den 
Helder en Schagen, en provincie Noord-Holland getekend. Dit convenant zorgt ervoor dat ruimtelijke 
ontwikkelingen geen afbreuk doen of zelfs positief kunnen bijdragen aan de effecten voor de 
tapuiten in de duinen. Ook was er veel aandacht voor de tapuit in het biodiversiteitsrapport van 
provincie Noord-Holland.  
Biotoopherstel door maatregelen vanuit de PAS en onderzoek naar herstel van de konijnenpopulatie 
geeft ons hoop de kwetsbare tapuitenpopulatie in de Noordduinen te behouden. 
 
Record 
Tijdens de oktobertelling van wadvogels op het Balgzand werd het indrukwekkende aantal van 
207.000 vogels geteld, wat nogmaals het belang aantoont van dit voedselrijke en rustige deel van de 
Waddenzee voor trekvogels.  
 

 
Vogelwolk Balgzand 
 
Zoogdieren 
Opvallend nieuws uit het Wildrijk. Hier werd voor het eerst een kolonie rosse vleermuizen 
aangetroffen. De meest noordelijke plek waar deze soort zich in Noord-Holland voortplantte, lag 

DE HOOGE WAERDER ACCOUNTANTS
Ter identificatie dd 10-05-2017



 

Jaarverslag 2016 Landschap Noord-Holland  16 

voor zover bekend 10 kilometer zuidelijker. Leuk was ook de waarneming van een boommarter in de 
Donkere Duinen bij Den Helder, de soort komt hier dus nog steeds wel degelijk voor. 
 
Flora 
Opvallend was het verschijnen van moeraskartelblad op de botanisch gezien toch al zeer rijke 
Verzakking in de noordwesthoek van het Amstelmeer. Nieuw en onverwacht was ook de vondst van 
de vleeskleurige orchis in waterberging Twisk.  
 
Vrijwilligers 
Een mooie opsteker voor de vrijwilligers van de “Commissie excursies en activiteiten Kop van Noord-
Holland”. Op 17 maart reikte voormalig minister-president Wim Kok aan hen de Roel de Witprijs uit. 
Deze prijs wordt vanaf 2014 jaarlijks door de PvdA Noord-Holland uitgereikt aan initiatieven of 
personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij. Volgens de jury 
verdienden de vrijwilligers deze prijs omdat ze jaarlijks 2.000 mensen een mooie belevenis in de 
natuur bezorgen.  
De excursievrijwilligers hebben het afgelopen jaar in het werkgebied weer hun best gedaan om 
zoveel mogelijk mensen te laten genieten van de natuurgebieden  van Wadden & Duinen. Er werden 
50 rondleidingen gegeven. 
Buiten de excursies zijn er verschillende open dagen ,fiets- en wandeltochten georganiseerd waar zij 
hun medewerking aan verleend hebben. Het meest succesvol was het “Moooiste festival” mede 
dankzij inzet van deze vrijwilligers. Op deze manier kwamen er zeker 6680 mensen langs en in onze 
gebieden. 
 
Razende Bol 
Landschap Noord-Holland is ook in 2016 weer actief geweest op de Razende Bol, met name op het 
gebied van toezicht en voorlichting. De dwergsterns ontbraken dit jaar als broedvogel op het eiland, 
waarschijnlijk door verplaatsing van de kolonie naar de zuidpunt van Texel. Bemoedigend is de 
stijging van het aantal grijze zeehondenpups. Na enkele jaren met vrijwel geen jongen door 
menselijke verstoringen in de werptijd werden in de winter van 2015 – 2016 maximaal 35 pups 
geteld.  
 

 
Razende Bol 
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Broedrots 
Het innovatieve project de broedrots heeft dit jaar veel tijd gevraagd. Inmiddels is het proces zo ver 
gevorderd dat het gebied rond de rots wordt ingericht. De rots zelf is in 2016 afgewerkt. Het 
omliggende terrein zal na het broedseizoen 2017 worden afgerond. De overdracht naar Landschap 
Noord-Holland vindt naar verwachting in 2017 plaats. 
 
De broedrots is een vijf meter hoog bouwwerk, gemaakt van verwerkte bagger, dat een veilige 
broedplaats gaat bieden aan in kolonies broedende sterns. Deze kenmerkende broedvogels van het 
Waddengebied hebben de laatste jaren in toenemende mate te kampen met predatie door 
grondpredatoren als de vos.                                                                                                                            
Geïnspireerd door elders in het land op platte daken broedende visdieven is in een 
samenwerkingsverband tussen onder andere de Gemeente Den Helder, Milieupark ’t Oost en 
Landschap Noord-Holland een voor predatoren onbereikbare broedgelegenheid voor vogels 
ontworpen en inmiddels vrijwel gerealiseerd. 
 
 

4.1.2 Gebied Weidevogels 
Schoonwatervallei 
Boven Castricum ligt de “Schoonwatervallei”. Het is de verbinding van de hooggelegen duinen via de 
polders naar het Alkmaardermeer. In de eigen terreinen zijn de laatste natuurherstelprojecten 
afgerond. De voedselrijke bovenlaag is van het grasland afgegraven en daar is het historische 
Zeerijdtsdijkje weer mee aangevuld zodat dit dijkje weer herkenbaar en goed zichtbaar is in het 
landschap. Een plas is aangelegd om het schone (PWN) duinwater dat via duinrellen het gebied 
instroomt langer vast te houden. Hiermee worden ideale omstandigheden gecreëerd voor de 
ontwikkeling van dotterbloemhooilanden.  

 
dotterbloem 
 
Afstemming toezicht en handhaving in N2000 gebieden 
In 2016  hebben in de Westelijke Eilandspolder diverse handhavingsinstanties intensief 
samengewerkt. De provincie Noord-Holland is in N2000 gebieden in samenwerking met Landschap 
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Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten een handhavingsestafette gestart. Tijdens 
deze estafette is er samen met de provinciale Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) gesurveilleerd. Dit 
is eind 2016 geëvalueerd waarna plannen zijn gemaakt voor verder samenwerking in 2017. Bij 
Handhaving Alkmaar is een voorlichtingsbijeenkomst geweest waarna er in de polder verder is 
samengewerkt. Ook met de politie is samengewerkt. Al met al is er in 2016 een grote slag gemaakt 
op het gebied van samenwerking met andere handhavingsinstanties. Vooral op het gebied van 
uitwisseling van kennis, eenvormige uitvoering van de handhaving en gezamenlijke aanpak van 
problemen in het buitengebied. 
 
Werkzaamheden PAS (Programma Aanpak Stikstof) en compensatie verbreding sluis IJmuiden 
(Rijkswaterstaat) 
Ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. Dat is het doel van het 
Programma Aanpak Stikstof waarin overheden, natuurorganisaties en ondernemers samenwerken. 
Landschap Noord-Holland heeft in het Ilperveld aanvullend beheerwerk gedaan om extra stikstof af 
te voeren. Veenmosrietlanden en moerasheide in het Europees beschermde Ilperveld zijn erg 
gevoelig voor stikstof uit de lucht. Om toch deze terreintjes van hoge kwaliteit in stand te kunnen 
houden, moet neergeslagen stikstof, afkomstig van verkeer, industrie, toekomstige grotere boten bij 
IJmuiden en de veehouderij, uit het gebied afgevoerd worden. Dit doen we door in de herfst het riet 
van de veenmosrietlanden en moerasheide te maaien en af te voeren naar de potstal van Landschap 
Noord-Holland.  In totaal zijn 27 hectare extra gemaaid.  
Op bijna 16 hectaren veenmosrietland zijn bomen zoals wilgen en berken met wortel en al 
verwijderd door de Groenploeg Ilperveld. Om stikstof af te voeren maar ook om te voorkomen dat 
de rietvelden dichtgroeien met bomen. Deze extra werkzaamheden zijn gefinancierd vanuit de PAS 
en door Rijkswaterstaat. 
 
Voormalig bezoekerscentrum Ilperveld bruist! 
In het voormalige bezoekerscentrum Ilperveld werden weer volop scholen ontvangen, excursies in 
de weekenden georganiseerd en bleef het mogelijk fluister- en roeiboten te gebruiken om het 
prachtige Europees beschermde natuurgebied het Ilperveld in te gaan op zoek naar de weidevogels 
of te luisteren naar de roerdomp. Er is inmiddels een vrijwillig coördinatieteam gevormd dat de 
vaarexcursies en het verhuur van de boten verzorgt. Er wordt goed samengewerkt met de natuur 
beherende vrijwilligers die bijvoorbeeld de uitstapplaatsen in het veld onderhouden en de 
technische ploeg (ook vrijwilligers) die onder andere het botenonderhoud verzorgt. Met het 
wegvallen van de betaalde krachten in 2014 is na het tweede seizoen duidelijk aangetoond dat het 
plan van de vrijwilligers om de excursies en verhuur van de boten voor te zetten prima gelukt is.   
 
De schoolexcursies in het Ilperveld zijn en blijven geliefd. Veel scholen komen jaarlijks terug in het 
veld. We presenteren ons aanbod op www.groengelinkt.nl. Een initiatief van de NME’s. De 
vaarexcursies waren goed bezet. Het thema weidevogel scoort toch altijd nog het hoogst. 
 

Top excursies Ilperveld Deelnemers Aantal excursies Gemiddeld aantal deelnemers 
1. Weidevogels 216 8 27 
2. Planten en dieren 49 2 24,5 
3. Eetbare planten 81 6 13,5 
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Ontwikkeling weidevogels in de Westelijke Eilandspolder 
Door een goede samenwerking tussen Landschap Noord-Holland en de boeren (pachters) in de 
Eilandspolder is de weidevogelstand weer terug op het niveau van 1996. Rond 2006 was er een 
terugval in de weidevogelstand. Door ingrepen in het landschap, bijvoorbeeld door het kappen van 
verruigde recreatiebosjes, maaien van riet,  aanpassingen in de waterstand voor de weidevogels en 
betere afspraken in de pachtcontracten over gebruik van ruige mest, de maaidatum en beweiding is 
het gebied weer op orde voor de weidevogels. Toezicht van de boswachters is de afgelopen jaren 
sterk geïntensiveerd. Vooral tijdens het broedseizoen wordt er voor gezorgd dat de recreatie in het 
gebied in goede banen wordt geleid en geen verstoring veroorzaakt aan de broedende weidevogels. 
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Broedvogeltelling 2016 Westelijke Eilandspolder 
 

 
 
De Krakeend, Graspieper, Tureluur, Slobeend en Gele Kwikstaart nemen sterk toe. De Grutto zit 
weer bijna op het aantal van 1996 met 153 paar en de zang van de veldleeuwerik is nog veel te 
horen in het gebied. Er broedden 13 paar. 

4.1.3 Gebieden Buitenplaatsen & Forten 
In 2015 zijn de eerste stappen gezet bij een groot aantal vastgoedontwikkelingen. Deze ontwikkeling 
was om meerdere redenen noodzakelijk: gebouwen zijn belangrijke cultuurhistorische elementen op 
onze terreinen en vormen daarnaast een potentiele motor voor duurzame financiering van die 
terreinen. 
 
Buitenplaats Leyduin 
De vorig jaar ontwikkelde langetermijnvisie voor Buitenplaats Leyduin in Heemstede-Bloemendaal 
kreeg in dit jaar een vervolg met een uitvoeringsplan voor de komende twee jaar. 
Het voormalige Juffershuis ging in restauratie. Vele verrassingen onderweg maakten dat de 
verbouwing iets later dan gepland zal worden afgerond, namelijk maart 2017. Maar dan staat er ook 
wat: een in volle glorie hersteld pand, zorgvuldig gerestaureerd. In maart 2017 opent daar Gasterij 
Leyduin haar deuren. 
 
Voor Huis Leyduin is een investeringsplan gemaakt en deels uitgevoerd om het huis te optimaliseren 
voor de zaal- en kantorenverhuur. Om meer inkomsten uit de zaalverhuur te realiseren,  wordt 
inmiddels met de Gasterij samengewerkt.  
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Juffershuis anno 1911   Juffershuis ‘under construction’ 2016 
 
Natuur op Leyduin 
De graslanden van het natuurbouwproject op de weilanden van Buitenplaats Leyduin blijven zich 
positief ontwikkelen, maar krijgen een uitbreiding: In 2016 is het uitvoeringsplan gemaakt voor het 
opknappen van de Leybeek en de ontwikkeling van nog meer natte graslanden. Zo groeit de 
robuustheid en de aantrekkelijkheid van de natuur op buitenplaats Leyduin. 
Tegelijk is de kans op aanvullende natuurontwikkeling in het Manpadslaangebied aan de andere kant 
van de Leidsevaart stappen dichterbij gekomen. We hopen hierover in 2017 meer duidelijkheid te 
krijgen. 
 
Forten van de Stelling van Amsterdam 
Op het gebied van restauratie van forten is er een hoge dynamiek geweest in 2016.  
Fort bij Krommeniedijk wordt gerestaureerd en omgebouwd tot, naast een bezoekerscentrum,  een 
woonwerkleerplaats voor jongeren met een autistische aandoening. De restauratie is vergevorderd 
en het bezoekerscentrum zal in de loop van 2017 geopend worden. Iets later in het jaar volgt het 
woongedeelte. 
Daarnaast is de restauratie van het Fort aan de St. Aagtendijk uitgevoerd en afgerond. Fort aan de St. 
Aagtendijk heeft een bijzondere bestemming als Muziekfort, met oefenruimte voor muzikanten, 
kunst, fotografie, cultuur en exposities. 
De laatste stap is de herbestemming van de gerestaureerde linieloods en fortwachterswoning. Dit 
krijgt in 2017 zijn beslag. Met de restauratie van het Muziekfort is ook het beheer van het groen voor 
de toekomst geborgd. 
 
De herbestemming van Fort Zuidwijkermeer is ook een grote stap verder gekomen. Het 
restauratieplan is in 2016 uitgewerkt, de financiering rondgemaakt. De verbouwing is inmiddels 
gestart en eind 2017 opent Bourgondisch Lifestyle daar als huurder haar deuren. 
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Fort aan de Sint Aagtendijk 
 
 
Oosteinderpoel 
De situatie van de vooroevers (Geotubes) van de Oosteinderpoel lijken in stabieler vaarwater te zijn 
gekomen, na nog enkele forse herstelwerkzaamheden in 2016.  
Daarnaast is verdere samenwerking in 2016 opgezet met het Amsterdamse Bos en de gemeente 
Aalsmeer om het gebied van en rond de Oosteinderpoel verder te ontwikkelen. 
 
Zuiderveen 
De inrichting van de pilotlocatie van het Innovatie Programma Veen krijgt binnenkort haar beslag. In 
2016 is besloten dat het Zuiderveen de proeflocatie wordt en zijn de plannen verder uitgewerkt. De 
inrichting zelf zal in 2017 plaatsvinden. 
Het einddoel is – naast de doelen van het IPV - de natuurwaarde van het Zuiderveen te versterken 
door omvorming naar een meer toepasselijk natuurdoeltype. Het huidige weidevogeltype voldoet 
niet meer. De ambitiekaart is inmiddels al aangepast.  
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4.2 Team Betrekken bij Groen 

4.2.1 Vrijwillig natuurbeheer en vrijwilligersbeleid 
 

550 vrijwilligers ondersteunen Landschap Noord-Holland 
Zonder de enorme inzet van betrokken vrijwilligers is het werk van Landschap Noord-Holland niet 
mogelijk. In onze natuurterreinen kregen de boswachters hulp van ruim 300 vrijwilligers. Zij hielpen 
met onderhoud van de natuur door bijvoorbeeld riet te maaien, teveel aan bomen te verwijderen of 
molens te repareren. Ook ontvingen vrijwilligers onze bezoekers en gaven excursies. Daarnaast 
hielpen nog eens 150 vrijwilligers onze ecologen bij hun onderzoeken. 
 
Landschap Noord-Holland maakt vrijwillig natuurbeheer mogelijk 
In heel Noord-Holland zetten ruim 14.000 vrijwilligers zich in 2016 in voor de natuur. Landschap 
Noord-Holland werkt samen met 10 andere natuur- en recreatie organisaties in Noord-Holland om 
ze zo goed mogelijk te helpen bij hun inzet. De provincie Noord-Holland stimuleert het 
vrijwilligerswerk via de financiering van het programma Betrekken bij Groen. Een stuurgroep 
bestaande uit de directeuren van IVN Noord-Holland, PWN, Recreatie Noord-Holland en Landschap 
Noord-Holland stuurde dit programma. 
Landschap Noord-Holland helpt de vrijwillige natuurbeheerders binnen Betrekken bij Groen op 
verschillende manieren. Zij organiseerde 35 cursussen over EHBO, veilig werken, gebruik van 
machines of ecologische onderwerpen.  311 vrijwilligers uit de hele provincie namen hier aan deel. 
Daarnaast leende Landschap Noord-Holland de vrijwilligers duizenden stukken gereedschappen en 
gaf ecologisch advies. Drie nieuwe vrijwilligersgroepen sloten zich bij het netwerk aan: Stichting 
Krommeniewoudpolder uit Krommenie, de Haarlemmer Kweektuinen en de vrijwilligers van Casa 
Carmeli te Vogelenzang.  
 
Nationale Natuurwerkdag  
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4.2.2 Vrijwillige weidevogelbescherming 
 
Door hernieuwde inzichten is het landelijke beleid ten aanzien van weidevogelbescherming in 2016 
veranderd en daarmee ook de praktische kant van de bescherming. De focus ligt minder op het 
beschermen van nesten. Er wordt door vrijwilligers meer gelet op het gedrag van vogels om te 
bepalen óf en waar ze jongen grootbrengen. Deze verandering zal zich de komende jaren 
voortzetten en onze cursussen zijn daarop aangepast.  
 
In het voorjaar van 2016 is op drie locaties in Noord-Holland de basiscursus weidevogelbescherming 
gegeven (aantal deelnemers ±75 ). Daarnaast verzorgden we de cursus Quick Scan Beheermonitoring 
op twee locaties (aantal deelnemers 92). Waar nodig hebben we vervolgens de (nieuwe) 
weidevogelvrijwilligers begeleid in het veld. Deze begeleiding werd uitgevoerd door drie 
seizoenmedewerkers en twee werknemers van Landschap Noord-Holland. We voorzagen de 
vrijwilligers van materialen (stokken, nestbeschermers, veldgidsjes). 
In 2016 kregen we er 68 nieuwe vrijwilligers bij, helaas haakten ook 125 vrijwilligers af door 
natuurlijk verloop. De stand van het aantal weidevogelvrijwilligers van Noord-Holland staat in 2016 
op 884, onderverdeeld over twintig weidevogelgroepen. In 2016 hebben ze onder andere 10.192 
nesten beschermd.  
 
We zijn in 2016 begonnen met het opzetten van een pilot om jongeren te interesseren voor 
vrijwillige weidevogelbescherming. Er is contact gelegd met het Clusius College en er is een les 
voorbereid voor het voorjaar van 2017.  
 
In het voorjaar hebben we startavonden van een aantal vrijwilligersgroepen bezocht en voorzien van 
een presentatie in het kader van het Jaar van de Kievit. Samen met het collectief Water, Land en 
Dijken organiseerden we in het voorjaar de jaarlijkse grootschalige startavond en in het najaar de 
slotavond met 200-240 bezoekers.   
 

 
2016 was het Jaar van de Kievit. Landschap Noord-Holland is in het voorjaar een tweejarig onderzoek 
naar de kievit gestart. Dit onderzoek werd gefinancierd door Beschermers van Landschap Noord-
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Holland en uitgevoerd door 23 vrijwilligers in samenwerking met 14 boeren. Het onderzoek kreeg 
veel media aandacht, onder andere in het televisieprogramma van Vara’s Vroege Vogels.  
 
We schreven 12 digitale nieuwsbrieven met nieuwtjes over boerenlandvogels met een bereik van 
inmiddels 1.200 lezers. Ook hebben we diverse persberichten uitgedaan en zijn we actief op 
Facebook en Twitter.  
 
Landschap Noord-Holland werkt samen met de vier agrarische collectieven.  
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4.3 Natuurlijke Zaken 

 
Natuurlijk Zaken is de “de zakelijke dienstverlening van Landschap Noord- 
Holland”. Een zakelijk concept waarbij het hele assortiment van twee afdelingen binnen Landschap 
Noord-Holland (Onderzoek & Advies en Groenploeg) is samengevoegd tot één dienstenpakket. Het 
aanbod is geclusterd in 11 productgroepen, elk met een vaste adviseur. Met deze merknaam 
onderscheiden Groenploeg en Onderzoek & Advies zich duidelijk en herkenbaar als de meest 
aantrekkelijke partner voor projecten op het gebied van natuur, landschap en cultuurhistorie. 

4.3.1 Groenploeg 
2016 was voor de Groenploeg wederom een veelbewogen jaar. Een jaar waarin al snel duidelijk werd 
dat de in 2014 uitgevoerde reorganisatie niet voldoende is geweest. Waar 2015 in het teken stond 
van stabiliseren wilden we in 2016 werken aan ontwikkeling en vooruitgang. Het positieve is dat de 
omzetdoelstelling behaald is; door hard en innovatief te werken zijn een groot aantal projecten 
uitgevoerd.  
Toch is gebleken dat met de huidige verhouding tussen relatief hoge personeelslasten en de omzet, 
geen gezonde toekomstbestendige afdeling kan ontstaan. De businesscase die ten grondslag lag aan 
de vorige reorganisatie, is niet op alle vlakken toereikend geweest. Het alleen verhogen van de 
omzetdoestelling is niet het antwoord voor de Groenploeg waardoor in 2017 andere maatregelen 
genomen zullen moeten worden.  
 
Om duidelijk te krijgen waar de verbeterpunten liggen is er in 2016 een externe en interne analyse 
uitgevoerd. Hieruit is duidelijk geworden dat er voldoende mogelijkheden zijn om binnen de 
Groenploeg positieve resultaten te behalen. In de markt is vraag naar een groene aannemer die 
expert is in het ecologische beheer en het werk op sociale en maatschappelijke wijze uitvoert.  
In 2017 zal het traject van advisering door OR en vervolgens implementatie van de reorganisatie 
worden doorlopen. 
 
Projecten 
Koude acquisitie heeft in 2016 onvoldoende werk opgeleverd. Hierdoor was o.a. het werkaanbod 
tijdens het broedseizoen ontoereikend. De tuinenactie voor Beschermers zorgde voor een positieve 
uitstraling naar onze beschermers maar kon het gat niet opvullen. Deze rustige periode is deels 
opgevangen met flexibele roosters; in het hoogseizoen werken de medewerkers meer uren per 
week.  
 
Er zijn dit jaar veel mooie projecten uitgevoerd en afgerond. Onderstaand een kleine greep uit de 
projecten die aantonen hoe divers het werk van de Groenploeg is dat binnen gehaald en uitgevoerd 
wordt.  
 
� Ontwerpen, bouwen en plaatsen van dierentorens: In Haarlem en Spaarnwoude zijn door de 

Groenploeg dierentorens gemaakt en geplaatst. Een nieuw product dat voortborduurt op de 
bekende bijen- en insectenhotels. In de toren worden diverse soorten nestkasten voor vogels, 
vleermuizen en vele soorten insecten geplaatst. Het functionele van dit product is dat de 
invulling van de toren op de wensen van de klant aangepast kan worden.  
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Dierentoren in Haarlem 
 
 

� Afvalzorg Nauerna: voor deze organisatie voert Groenploeg Noord op het terrein een grote 
diversiteit aan werkzaamheden uit. Het werk varieert van onkruidverwijdering met de nieuwe 
techniek met stoom/heet water, het creëren en onderhouden van schuil- en foerageerplekken 
voor vogels en kleine zoogdieren, onderhoud sedumdak tot het maaien van gazon op schuine 
taluds. Dit project is voor meerdere jaren toegekend aan de Groenploeg en levert het gehele 
jaar door werk op.  

� Werkzaamheden voor stichting Nieuwe Meer. Het onderhoud op een voormalig defensieterrein, 
met hoge cultuurhistorische waarde, wordt uitgevoerd door Groenploeg Zuid. De 
werkzaamheden bestaan uit het zagen van bomen, terugzetten van opslag en 
maaiwerkzaamheden.  

� Gemeente Zaanstad: Door goed uitgekiend beheer van wegbermen heeft de Groenploeg een 
positieve bijdrage geleverd aan de verkeersveiligheid. Door een aantal maaibeurten in het 
groeiseizoen in te plannen zijn er stukken te vinden waar 5 soorten orchideeën terug te vinden 
zijn. Daarnaast zijn er ook diverse andere zeldzame en bedreigde planten terug te vinden. Het 
resultaat van onze expertise in het ecologisch beheer is verschraling van de grond waardoor een 
steeds grotere diversiteit van de flora ontstaat.  

� Beheer Waterwolftunnel in Aalsmeer-Uithoorn. Dit project is een goed voorbeeld van 
samenwerking zoals we die de komende jaren meer gaan opzetten. De Groenploeg fungeert als 
onderaannemer voor, in dit geval, Ooms Construction BV. In hun bestek zitten onderdelen 
waarvoor zij niet de benodigde expertise en machines kunnen leveren. Om kwaliteit te kunnen 
bieden aan de opdrachtgever is Ooms voor 3 jaar een contract aangegaan met de Groenploeg. 
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Het werk wat uitgevoerd wordt varieert van snoeien van bomen en vaste planten, struikbeheer, 
onderhoud floatlands (drijvende plantenbakken) en uitgraven paddenpoelen met de kraan. 
Daarnaast pleegt de groenploeg maaibeheer op het dak van de waterwolftunnel in het kader 
van het in stand houden van de biotoop voor de rugstreeppad.  

 
 
Re-integratie 
Binnen de Groenploeg wordt de functie Groenploegmedewerker A ingevuld door mensen vanuit de 
participatiewet. Hiermee geeft Landschap Noord Holland invulling aan de Wet Banenafspraak en 
quotum arbeidsbeperkten die op 1 april 2015 is ingegaan.  
Door inzet van een interne begeleiding is het gelukt om een positieve uitstroom te regelen voor de 
mensen die aan het einde van hun traject zaten. De nieuwe werkplekken variëren van functies bij 
gemeenten, collega natuurorganisaties tot een particuliere werkgever.  
Vanuit onze expertise van re-integratie in het groen is een bijdrage geleverd aan een onderzoek 
opgezet vanuit  Wageningen University and Research centre, Agriculture and Care voor het 
programma ‘Vakkundig aan het werk’. Het rapport hiervan zal in 2017 verschijnen.  
 
Certificering VCA/ISO 
Eenmaal per jaar vindt binnen de afdeling Natuurlijke Zaken een audit plaats die ook in 2016 goed 
verliep. Om dit niveau op peil te houden is binnen het leerwerktraject een cursus gegeven voor VCA 
zodat alle werknemers in dienst hun certificaat hebben. Bij inlening van personeel vanuit 
uitzendorganisaties wordt het certificaat als eis gesteld.  
 
Bedrijfsadministratie 
Al enige jaren wordt het complete proces van verkoopkansen-offerte –opdracht tot facturering in de 
projectadministratie van Exact uitgevoerd. De werkvoorbereider vervult een belangrijke rol in 
verbetering en aanpassing van dit instrument. Door vanuit de praktijk input te leveren sluit het 
administratiesysteem steeds beter aan op de dagelijkse werkzaamheden waardoor functionaliteit en 
ondersteuning vergroot wordt.  
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4.3.2 Onderzoek & Advies  
 
Organisatie afdeling Onderzoek & Advies 
De aanpassing van de organisatie van de afdeling O&A met één afdelingshoofd en één afdeling is in 
de zomer van 2016 met de afdeling en MT geëvalueerd. In grote lijnen bestaat grote tevredenheid 
over hoe de afdeling er voor staat. Uit de evaluatie kwamen duidelijke aanbevelingen naar voren 
over op welke punten nog verbetering kan plaatsvinden.  Bijvoorbeeld: herschrijf het acquisitieplan 
en breng het in lijn met de doelstellingen en ambities van LNH; zorg voor meer sturing op het maken 
van declarabele uren, werken binnen de projectbegroting, afsluiten van projecten en het versturen 
van facturen.  
 
Ambities 
In 2016 benoemde de afdeling Onderzoek & Advies de volgende ambities: 
- groei van omzet uit de markt 
- versterking acquisitie 
-  verhoging rendement door o.a. toename productiviteit en efficiency 
- werken vanuit de ambities van LNH 
 
Groei van omzet uit markt 
In 2016 is de weg van opdrachten verkrijgen, met name bij overheden, andere terreinbeheerders, en 
particulieren voortgezet. Dat heeft geleid tot een goed gevulde opdrachtportefeuille, passend bij de 
huidige personele capaciteit.  
 
Aansprekende opdrachten waren: 
- Innovatie Programma Veen voor Laag Holland; dit project is daadwerkelijk in het najaar van 

2016 van start gegaan. Als locatie is Zuiderveen gekozen waar het project de komende vijf 
jaar wordt uitgevoerd. 

- Monitoring natuurlijke oevers met vrijwilligers voor HHNK 
- Beheermonitoring voor ANV Water Land en Dijken op 10.000 hectare 
- Divers Flora- Faunaonderzoek voor de gemeente Heerhugowaard 
-  Diverse ecologische projecten en ervenhandboek voor gemeente Bergen   
-  Uitvoering ecologisch programma voor Spaarnelanden NV 
 
Daarnaast heeft de afdeling O&A voor de provincie Noord-Holland het programma Provinciale 
Natuur Informatie, de Soortenregeling en de regeling Landschapselementen uitgevoerd.  
 
Vanuit de afdeling is binnen de eigen organisatie de projectleiding gevoerd voor en geadviseerd 
over: 

- de herontwikkeling van het Juffershuis Leyduin; 
- de ontwikkeling van de forten Krommeniedijk en Aagtendijk;  
- ondersteuning bij gebiedsplannen  
- verder implementatie CMSi, het nieuwe informatiesysteem voor beheer van bos en 

natuurterreinen;  
- beheerplannen  
- monitoring van de resultaten van natuurbeheer van de eigen terreinen. 

 
Versterking acquisitie 
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Ten behoeve van het versterken van de acquisitie heeft Natuurlijke Zaken een strategisch 
acquisitieplan opgesteld voor de komende jaren. Op basis van een SWOT- en concurrentieanalyse 
zijn de sterke en zwakke punten benoemd van de Groenploeg en O&A en zijn verschillende thema’s 
en trends aangegeven. Op basis hiervan zijn concrete acquisitie acties vastgelegd die in 2016 zijn 
uitgevoerd. In 2016 is dit plan geactualiseerd en in lijn gebracht met de ambities van Landschap 
Noord-Holland. 
 
Noord-Hollandse Natuurdag 
In november 2016 heeft de Noord-Hollandse natuurdag plaatsgevonden, de dag voor de Noord-
Hollandse vrijwilligers die zich met natuuronderzoek bezighouden. Op de natuurdag waren 
verschillende organisaties met stands vertegenwoordigd. Ook Landschap Noord-Holland was met 
een stand aanwezig waarin onder meer aandacht voor de Provinciale Natuur Informatie.  
 

 
Jack van der Hoek en Ernest Briët  
 
De gehele dag waren  er interessante lezingen over o.a. muurvarens in Haarlem, de betekenis van 
ecologische verbindingen en natuurbruggen voor das en andere soorten, lepelaars in Haarlem, 
ijsvogels in Amsterdam en wintervogels in Noord-Holland. Tevens werd het eerste exemplaar van 
het themanummer Wintervogels van Tussen Duin en Dijk overhandigd aan gedeputeerde Jack van 
der Hoek. De dag was met ca 300 bezoekers zeer goed bezocht.  
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4.4 Communicatie & Marketing   

4.4.1 Maatschappelijke verankering 
Ons doel is om natuur en landschap zo te ontwikkelen en beheren, dat de inwoners van Noord-
Holland daarvan optimaal kunnen genieten. We investeren in onze relatie met de vele duizenden 
vrijwilligers die in het landschap actief zijn, en in de circa 32.000 Beschermers en donateurs die ons 
financieel bijstaan. Daarnaast proberen wij ook andere inwoners van Noord-Holland te bereiken en 
te betrekken bij het realiseren van onze doelstellingen. 
 
De kust vraagt om bescherming 
Veel mensen schrokken begin 2016 van de vele plannen voor het bouwen van strandhuisjes, 
strandpaviljoens en huisjesparken en hotels achter de duinen. De ontwikkelingen langs de kust 
baarden Landschap Noord-Holland al langer grote zorgen. We signaleren dat er elke keer weer lokaal 
nieuwe bouwwensen opborrelen, terwijl er geen duidelijke algehele visie op het behoud van de kust 
is. Via gesprekken met gemeenteambtenaren en wethouders, een speciaal werkbezoek Kust voor 
Tweede Kamerleden en Statenleden en door aandringen bij gedeputeerde Geldhof om de regie te 
nemen op de dreigende ongebreidelde kustbebouwing agendeerden we het onderwerp bij politiek 
en bestuur. Landschap Noord-Holland had in deze acties provinciaal de regie, zo ook voor de 
ontwikkeling van een zoneringsvisie voor bescherming van de Noord-Hollandse kust. Begin 2017 
zullen we deze visie in het provinciale proces agenderen voor een toekomstperspectief van de 
Noord-Hollandse kust. Wordt vervolgd dus!  
 
Wadden mooiste natuurgebied! 
Najaar 2016 won het Waddengebied de publieksverkiezing van het Mooiste Natuurgebied van 
Nederland. In Noord-Holland ligt een van de meest vogelrijke stukken van de Waddenzee, het 
Balgzand. Dit topgebied van Landschap Noord-Holland liftte mee in de PR. De prijs is een bedrag van 
€ 300.000 voor o.a. één beeldmerk met een (inter)nationale promotie- en marketingcampagne.  
 
 

 
 
Voorlichting aan recreanten  
Mountainbikers in de natuur kregen opnieuw voorlichting hoe zij zich het beste kunnen gedragen 
in (kwetsbare) natuur en hoe rekening te houden met mederecreanten. Noord-Hollandse natuur- en 
recreatieorganisaties en de provincie Noord-Holland hebben dit besloten na een succesvolle pilot in 
2015.  De voorlichting sluit aan bij de buitencode MTB die de Nederlandse Toer Fiets Unie en de 
Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie in overleg met terreinbeheerders hebben vastgesteld. De 
provinciebrede aanpak richtte zich in 2015 vooral op het beter bekend maken van de gedragscode 
en de regels in natuurgebieden. Dat werd in 2016 voortgezet in combinatie met controle en 
handhaving. De gedragsregels maken het mogelijk dat er gemountainbiket kan worden zonder de 
natuur en de mederecreanten te verstoren.  
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Op zandplaat de Razende Bol hebben we bootbezitters geïnformeerd over de belangrijke 
natuuraspecten van de zandplaten in de overtuiging dat ze dan beter met de regels die daar gelden 
omgaan. 
 
 Informatieavonden Natura-2000 beheerplannen natuur Petten en Den Helder  
Samen met de provincie Noord-Holland hebben we een informatieavond gehouden over het Natura 
2000 Beheerplan Duinen in de Kop van Noord-Holland. Doel was omwonenden en andere 
betrokkenen te  informeren en feedback te krijgen over het beheerplan. Ook was er ruimte voor 
vragen over Natura 2000 en natuurbeheer, vergunningen en handhaving. Na de informatieavond zijn 
alle op- en aanmerkingen over het (concept) beheerplan door de Provincie meegenomen en zo nodig 
verwerkt.   
 
 

 
MOOOISTE Landschapsfestival 
Nieuwe doelgroepen natuur en landschap laten beleven 
en laten zien wat voor moois Noord-Holland allemaal 
heeft. Dat was het doel van MOOOISTE 
Landschapsfestival in Den Helder. Door een flinke 
campagne trokken we ruim 2.200 mensen, die mede 
door het bijzondere aanbod aan activiteiten een hele 
leuke een leerzame dag beleefden. Hoogtepunten 
waren de natuurcolleges van boswachter Arjan Postma, 
de voorstelling rond het leven van een bij en een vlinder, 
op lopifit of segway de natuur in en de markt. Samen 
met de hoofdsponsor provincie Noord-Holland maken 
we al plannen voor MOOOISTE Landschapsfestival 2017 
op een andere plek in Noord-Holland. 
 
 
 

 
De natuur in 
Er zijn in 2016 ruim 128 excursies gegeven, met dank aan de vele vrijwilligers die dit mogelijk 
maakten! Ruim 1.319 mensen zijn gastvrij ontvangen en rondgeleid op wandelschoenen, met de 
fiets en over het water. Los daarvan is er een flink aantal groepsexcursies op aanvraag geweest. Met 
name in de Noordkop en in het Ilperveld kunnen we veel extra’s bieden, door de grote en actieve 
groepen activiteitenvrijwilligers die zich enorm inzetten voor Landschap Noord-Holland. 
Mensen zoeken steeds vaker activiteiten die zij op eigen gelegenheid kunnen doen op een moment 
dat het hen goed uitkomt. Daarom heeft het communicatieconcept in de Noordkop met boodschap 
‘terplekke aansluiten mag ook’ steeds meer een positief effect. Mensen kunnen op het laatste 
moment nog besluiten mee te doen. Op de website melden zich gemiddeld 6 personen aan voor een 
excursie in de Noordkop, in de praktijk komen we uit op een gemiddelde van 10 personen. 
Een andere groep wil kennis opdoen over de natuur. Zij gaan vooral mee met excursies. Als er iets 
bijzonders georganiseerd wordt, zoals een (gratis) vollemaan stiltewandeling in het Wildrijk, is alles 
snel volgeboekt. Ook de Paddenstoelendagen (in het Wildrijk en op Buitenplaats Leyduin) en 
vogelkijkdagen zijn in trek.  

DE HOOGE WAERDER ACCOUNTANTS
Ter identificatie dd 10-05-2017



 

Jaarverslag 2016 Landschap Noord-Holland  33 

 
 
In 2016 kon men in drie natuurgebieden een 
speurtocht maken met de nieuwe 
speurneus-app: in het  Wildrijk, Helderse 
Duinen en Buitenplaats Leyduin. 
 
 
  
 
 
 
 
 

4.4.2 Communicatie en Fondsenwerving  
In de huidige samenleving neemt communicatie een steeds grotere rol in, ook in onze organisatie. 
Met onze communicatie-, fondsenwerving- en marketinginspanningen onderscheidt Landschap 
Noord-Holland zich op een unieke en toegankelijke manier. Dit draagt bij aan betrokkenheid en 
waardering voor het werk van LNH. We sluiten aan bij de emoties en behoeften die natuur en 
landschap bij mensen oproepen. We laten zien hoe mooi en intrigerend de natuur is, we spelen in op 
de actualiteit, in de directe omgeving van mensen.  
 
In 2016 hebben we de organisatievisie, missie en ambities voor de komende vier jaar ontwikkeld en 
mee gedacht over onze nieuwe gebiedsplannen Wadden & Duinen, Buitenplaatsen & Forten en 
Weidevogelgebieden. Tot slot werkten we aan het corporate communicatieplan van Landschap 
Noord-Holland, dat begin 2017 zal worden vastgesteld. 
 
Opfrisser voor logo Landschap Noord-Holland 
Het huidige logo en de huisstijl van Landschap Noord-Holland is opgefrist. De leesbaarheid van het 
logo is verbeterd, de fiere grutto is opvallender en het landschap is toegevoegd. Leuk weetje, een 
van onze boswachters heeft de grutto ontworpen. Om geen grote uitgaven te doen, krijgen onze 
communicatie uitingen pas het nieuwe logo als die uitingen aan vervanging toe zijn. Zoals 
bijvoorbeeld briefpapier.  
 
Promotiefilm Landschap Noord-Holland – Samen maken we Noord-Holland mooier! 
We wilden onze visie en bijbehorende ambities op een inspirerende wijze delen met onze bestaande 
achterban, relaties, medewerkers en andere doelgroepen. Dat is wenselijk vanuit oogpunt van 
communicatie en fondsenwerving. Met een korte film kunnen we snel de emoties oproepen die 
mensen voelen bij natuur en zo op een laagdrempelige manier sympathie kweken voor onze 
organisatie. Bovendien sluit een film goed aan bij de mediaconsumptie van vandaag de dag, waarin 
beelden, muziek en sfeer krachtiger werken dan tekst. We toonden een korte commercial op RTV NH 
en AT5 950 spots en online. Twee weken lang was deze commercial dagelijks op de zenders te zien 
 
Terreinbebording krijgt facelift strandslagen en entrees voorzien van informatieborden 
De terreinbebording in onze eigen gebieden verkeert op sommige plaatsen in verouderde staat. Ook 
de aantrekkelijkheid, beleving, informatie, leesbaarheid en educatieve waarde vraagt om 
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verbetering. We hebben daarom de huisstijl gerestyled en deze doorgevoerd in de hoofdbebording 
op Buitenplaats Leyduin (fase 1). In  2017 voeren we de huisstijl door in de resterende bebording op 
Leyduin (fase 2). In de komende vijf jaar zullen andere natuurgebieden volgen. Door deze aanpak 
konden we een scherpe inkoopprijs realiseren. 
Meerdere strandslagen en entrees zijn voorzien van nieuwe, drietalige, informatieborden over de 
omgeving, de planten en de dieren. Het was een samenwerking van Landschap Noord-Holland met 
Strandexploitatie Noordkop, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Schagen, Bergen, 
Staatsbosbeheer en mede mogelijk gemaakt dankzij de provincie Noord-Holland. 
 
 

Wandelvriend WandelVriend is een fondsenwervingsconcept bedoeld om donaties te 
werven voor onderhoud van wandelvoorzieningen in Noord-Holland. Op het 
hoogtepunt in het voorjaar 2016 hadden we 800 WandelVrienden. Dankzij hun 
bijdrage konden Landschap Noord-Holland als Recreatie Noord-Holland onderhoud 

aan wandelvoorzieningen plegen. In september 2016 ontvingen deze WandelVrienden een 
prolongatiemailing. Dat leverde 120 WandelVrienden op voor De opbrengsten tegenvallen tov de 
kosten. Begin 2017 volgt een evaluatie met Recreatie Noord-Holland. 
 
Wandelvierdaagse sponsort Wandelvriend 
Om beter aan te sluiten bij de deelnemers van de Plus Wandel4Daagse Alkmaar is de propositie 
WandelVriend ingezet als hét goede doel van het evenement. De propositie is ook volledig 
geadopteerd door de organisatie van het wandelevenement. Deelnemers konden bij inschrijving een 
donatie naar keuze doen aan Wandelvriend en kregen WandelVriend regelmatig aangeboden via e-
mailings vanuit het evenement. Donaties leverden een bedrag op van € 5.800, maar geen nieuwe 
Beschermers. Eind 2016 volgde een evaluatie. Omdat de kosten niet opwogen tegen de opbrengsten 
hebben we besloten de samenwerking met Plus Wandel4Daagse Alkmaar te stoppen. 
 
Nieuwe inkomstenstromen 
Zeer belangrijk was de communicatie-en fondsenwervingsopgave om bestaande inkomstenstromen 
veilig te stellen en nieuwe inkomstenstromen uit de markt te halen. Hieronder activiteiten die daar 
aan hebben bijgedragen. 
 
In 2016 ontvingen wij van verschillende particuliere fondsen een bijdrage voor de realisatie van 
projecten, onder andere van: 

x Van der Hucht De Beukelaar Stichting 
x Stichting de Versterking 
x Stichting Jaap van Duijn Vogelfonds 
x Stichting Mr. Cornelis Roozen Fonds 
x J.C. Ruigrok Stichting 
x Prins Bernhard Cultuurfonds (inclusief de fondsen op naam: Jo Bergacker Fonds en Popp-

Snijders Bomenfonds ) 
x Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland (inclusief het fonds op naam: naam Par Terra 

Fonds) 
x Dinamo Fonds 

 
Belangrijke partners 
Landschap Noord-Holland ontving subsidie van o.a. de provincie Noord-Holland, het Ministerie van 
Economische Zaken, Ministerie van OCW (via Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) en diverse 
gemeenten. De Nationale Postcode Loterij was ook in 2016 een zeer belangrijke partner. 
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Nationale Postcode Loterij  
De Nationale Postcode Loterij is al jaren één van onze belangrijkste partners. We kunnen 
met de bijdrage van de Loterij heel veel projecten realiseren. Om de goede samenwerking 
uit te dragen vermelden we in allerlei communicatiemiddelen de samenwerking zoals de 
bouwborden bij gebieden waar natuurbouw plaatsvindt, het wagenpark, gereedschap, 
promotiewagens, informatiepanelen, de tijdschriften ‘Landschap Noord-Holland’ en 
‘Tussen Duin & Dijk’ (beide 4x per jaar), jaarverslagen en op de website. Aan het eind van het jaar 
konden we al onze trouwe vrijwilligers in de natuurgebieden een praktische attentie aanbieden 
gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij.   
 
Meer focus op werving nieuwe Beschermers 
De dalende trend in het aantal Beschermers blijft doorzetten. Belangrijkste reden ligt in de hoge 
gemiddelde leeftijd van onze donateurs. Om er voor te zorgen dat onze achterban niet verder daalt, 
gaan we de komende jaren meer acties doen om nieuwe Beschermers te werven. In het najaar van 
2016 zijn twee campagnes uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in 370 nieuwe Beschermers. Daarnaast 
hebben we, ter gelegenheid van ons 80 jarig, 3.300 CadeauBeschermers geworven. In 2017 
verwachten we een flink deel te converteren naar een echt Beschermerschap. 
 
Gemiddelde opbrengst van giftacties in 2016  
Elk jaar organiseren we drie giftacties, waarmee we de realisatie van specifieke projecten mogelijk 
maken. In 2016 zijn de inkomsten van deze acties op een gemiddeld niveau uitgekomen. Eerste actie 
(februari) betrof de financiering van een onderzoeksproject naar kievitskuikens in het kader van het 
jaar van de Kievit. Met de verworven inkomsten (€ 35.000) kan het onderzoek in twee jaar worden 
gerealiseerd. Alle giftgevers ontvangen een exemplaar van het onderzoeksrapport. In mei 
organiseerden wij een actie voor financiering van herstel van het groen rond Fort St. Aagtendijk. Dit 
leverde een bedrag op van giftgevers (€ 28.000). Deze mensen krijgen in het voorjaar 2017 een 
uitnodiging voor een exclusieve rondleiding. Dan is al het werk gedaan en goed zichtbaar. In 
augustus startten we een actie voor aankoop van extra gronden in de Zandpolders. Een actie die 
enthousiast werd ontvangen en waarvoor nog steeds geld binnenkomt. De stand eind december 
2016 was € 39.000. In november zijn alle giftgevers uitgenodigd voor een exclusieve rondleiding zo’n 
120 mensen maakten daar gebruik van. Bij iedere giftactie werven we ook donaties buiten de eigen 
achterban via PR, nieuwsbrieven en social media. Tot nu toe slagen we daar gedeeltelijk in. Het 
grootste deel van de donaties blijft afkomstig van onze Beschermers. 
 
Werving van nalatenschappen  
In 2016 werden 5 nieuwe nalatenschappen aangemeld. Twee legaten van € 5.000,-- en € 1.581,- en 
drie erfenissen van € 45.800,-- , € 180.000,-- en één waarvan de omvang nog onbekend is. In onze 
communicatie brengen we waar mogelijk het onderwerp onder de aandacht. Zo hebben we in het 
tijdschrift testimonials opgenomen; interviews met Beschermers die ons hebben opgenomen in het 
testament. Diverse mensen zochten daarop contact om Landschap Noord-Holland in hun testament 
op te nemen. Ook brengen we de mogelijkheid voor nalaten via de website onder de aandacht bij 
mensen. Onze boswachters informeren ook regelmatig via persoonlijk contact mensen die interesse 
hebben in nalaten of het geven van een gift. 
 
Steun van Bedrijfsvrienden  
In 2016 hebben wij een nieuwe categorie “Sponsor van Landschap Noord-Holland” geïntroduceerd. 
Gedurende 2016 hebben in totaal 52 bedrijven ons gedurende het gehele, of een gedeelte van het 
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jaar gesteund als Bedrijfsvriend of Sponsor. Er meldden zich in 2016 9 nieuwe bedrijven aan bij ons 
aan (2 vrienden en 7 sponsors). Een totaal van 8 vrienden hebben in 2016 de Bedrijfsvriendschap 
niet verlengd. Aan het einde van 2016 had Landschap Noord-Holland 46 Bedrijfsvrienden / Sponsors. 
Het aantal Bedrijfsvrienden is daarmee constant gebleven: van 45 eind 2015 naar 46 bedrijven eind 
2016. 
 
Aantal webbezoekers licht gedaald in 2016 
In 2016 is er sprake geweest van een lichte daling in het aantal bezoekers: 180.982 versus 193.000 in 
2015. Belangrijkste verkeersbron (bijna 40% van al het verkeer) blijft de inzet van advertenties op 
Google, dat via het Google Grants programma kosteloos wordt aangeboden.  In de tweede helft van 
2016 heeft een stagiair gewerkt aan verdere optimalisatie van dit programma. Dit heeft geleid tot 
een meer effectieve inzet van advertenties, waardoor onze zichtbaarheid gedurende de dag breder 
is en beter aansluit bij het zoekgedrag van natuurliefhebbers. Omdat de website een steeds 
belangrijkere rol krijgt in onze communicatie –en marketinginspanningen gaan we in 2017 een plan 
maken voor de ontwikkeling van een nieuw platform (realisatie in 2018) dat beter aansluit bij de 
eisen van vandaag de dag (weergave op mobiele apparaten, etc.)  
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5 Organisatie 
5.1 Sociaal jaarverslag 
 
Omvang formatie en samenstelling personeelsbestand 
Elke medewerker is werkzaam op een formatieplaats, uitgedrukt op basis van fte. Bij Landschap 
Noord-Holland is een fte 37 uur per week (o.b.v. cao bos en natuur, ondernemingsdeel de 
Landschappen).   
 
Eind 2015 waren er 86 medewerkers (72,60 fte) in loondienst en eind 2016 waren dat er 89. De 
aantallen zijn exclusief 0-uren arbeidsovereenkomsten.   
 
Het grootste deel van de medewerkers (72%) werkt parttime; gemiddeld 32 uur per week.  
 

 
 

In 2016 was aanvankelijk sprake van 13 medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde 
tijd, dit is exclusief medewerkers die onder de participatiewet vallen. In de loop van 2016 is er één 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd beëindigd.   
 
Vanuit de participatiewet waren er 12 medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde 
tijd werkzaam in de functie van Medewerker Groenploeg. Hiervan zijn in de loop van 2016 zes 
arbeidsovereenkomsten beëindigd.  
 
In totaal waren er 5 medewerkers met een 0-uren arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in dienst, 
waarvan 3 seizoen medewerkers. Van 4 medewerkers werd de 0-uren overeenkomst beëindigd.  
Tevens zijn er 3 stagiaires ingezet, waarvan 1 stagiaire een afstudeeronderzoek heeft verricht en 2 
stagiaires een meewerkstage. 
 
Eind 2016 bestaat het personeelsbestand uit 61% mannen en 39% vrouwen. Eind 2015 was de 
verhouding 63%  mannen en 37% vrouwen.  
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De gemiddelde leeftijd bij Landschap Noord-Holland bedraagt in 2016 46 jaar (in 2015 was dit 
gemiddeld  45 jaar). De gemiddelde leeftijd is gestegen, omdat er bijna geen nieuwe “jonge” 
medewerkers in loondienst zijn gekomen.  
 
 

 
 
 
Werving & Selectie 
In 2016 zijn totaal vier sollicitatieprocedures doorlopen en afgerond, te weten voor de vacatures: 
Financieel-administratief medewerker, Medewerker front office, Projectmedewerker Onderzoek & 
Advies en Commercieel projectleider Advies.  
 
De oorzaak van de vier vacatures: driemaal i.v.m. vertrek medewerkers en eenmaal ter 
ziektevervanging in verband met zwangerschapsverlof en tweemaal niet ingevuld tijdens 
reorganisatie. Dit heeft nadrukkelijk niet te maken met groei van de organisatie. 
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Ziekteverzuim 
Het gemiddeld verzuim in 2016 bedroeg 5,1% (2015: 5,6%). Dit percentage komt vooral door kort 
verzuim (duur <8 dagen) en langdurig verzuim (duur >42 dagen). Het kort verzuim betreft meestal 
een griep of verkoudheid. Het langdurig verzuim betreft over het algemeen fysieke klachten en is 
niet werk gerelateerd.  
 
Functioneren 
In 2016 is 57% (in 2015: 68,6%) van het totaal te voeren aantal functioneringsgesprekken een verslag 
ingeleverd. Ten opzichte van 2015 is het percentage van de functioneringsgesprekken gedaald. Het 
percentage gevoerde functioneringsgesprekken in 2016 is hoger dan de genoemde 57%; een deel 
hiervan is nog niet uitgewerkt en ingeleverd door de leidinggevenden. 
 
Opleidingen 
In 2016 is de verplichte herhalingscursus EHBO incompany georganiseerd, met deelname van 22 
medewerkers. Eén medewerker heeft de basisopleiding BHV gevolgd en drie medewerkers de 
herhalingscursus BHV.  
Binnen de afdeling Gebieden volgen negen medewerkers de permanente her- en bijscholing voor 
Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA) en Regeling Toetsing Geweldsbeheersing BOA (RTGB). 
In 2016 zijn de BOA en RTGB cursussen voor het eerst gezamenlijk ingekocht met andere 
terreinbeherende organisaties.  
Binnen de afdeling Groenploeg zijn 4 medewerkers geslaagd voor hun VCA diploma. 
Er zijn 3 persoonlijke coaching trajecten gevolgd en 1 coaching traject in teamverband. 
 
De totale werkelijke kosten voor opleidingen bedroegen in 2016 € 35.321 ,- na aftrek van de 
tegemoetkoming in de scholingskosten die Landschap Noord-Holland heeft ontvangen. 
 
Ontwikkelingen 
 
Functiebeschrijving- en waardering 
In 2016 zijn de resterende functiebeschrijvingen, die niet aan de orde waren gekomen in fase 1 of 2 
van de reorganisatie, geactualiseerd. De functiebeschrijvingen zijn op een meer concrete en 
meetbare wijze vormgegeven.  
 
HRM Kompas 
De HRM module in Exact software was de afgelopen jaren minimaal ingericht. Om efficiënter te 
kunnen werken is in 2016 een start gemaakt met het inrichten van het HRM kompas. Zodra het 
kompas is ingericht en “gevuld” is er organisatie breed meer informatie beschikbaar met betrekking 
tot HR onderwerpen.  
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5.2 Kwaliteit, Arbo en Milieu 2016 
Risico Inventarisaties en Evaluaties (RI&E) 
Alle locaties van Landschap Noord-Holland zijn bezocht voor onderhoud van de RI&E (Risico 
Inventarisatie en Evaluatie). Er zijn 14 werklocaties bezocht waar is gecontroleerd op Arbo en 
veiligheid, VCA, ISO 9001 en Milieu. Dit heeft geleid tot een aantal verbeteringen en aanpassingen op 
het gebied van veiligheid. 
Er is een start gemaakt om de RI&E i.s.m. Stigas te actualiseren. Daarbij is prioriteit gegeven aan de 
machineveiligheid. Aansluitend wordt een Plan van Aanpak opgesteld waarin is aangegeven hoe en 
wanneer de opmerkingen uit de RI&E worden aangepakt. 
 
Arbo voorlichting  
Er is in de voorlichting naar de medewerkers aandacht gegeven aan nieuwe en geactualiseerde Arbo-
procedures. Extra aandacht werd besteed aan interne vrijwilligers, klimaat en BHV bij vaarexcursies. 
Aan de buitenmedewerkers is aandacht gevraagd voor de voorlichtingsproducten van de VBNE, met 
name over de motorkettingzaag en de bosmaaier. Het beleid rond teken en de ziekte van Lyme is 
geactualiseerd. Medewerkers zijn hierover uitgebreid geïnformeerd. 
 
De VBNE (Vereniging van bos- en  natuurterrein-eigenaren)  is een netwerkorganisatie opgericht 
door Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, de Federatie Particulier Grondbezit, 
LandschappenNL, het Ministerie van Defensie en Natuurnetwerk Gemeenten. De VBNE zet zich er 
voor in dat eigenaren van bos en natuur professioneel, dus effectief en efficiënt, kunnen beheren. 
 
Ongevallenregistratie: Meldingen (bijna) ongevallen en gevaarlijke situaties 2016 bij LNH 
 

Ongevallencategorie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Totaal aantal meldingen (bijna) ongeval of gevaarlijke 
situatie 

9 11 37 19 11 6 

Waarvan ongevallen met letsel – na behandeling kon 
worden doorgewerkt 

2 3 9 8 2 0 

Waarvan ongevallen met verzuim > 1dag 2 0 8 6 3 2 

Ernstig ongeval g.g. g.g. 2 0 0 0 

Dodelijke ongevallen  0 0 0 0 0 0 

 
 
Arboprocedures 
De Arbocatalogus Bos en Natuur is nu van toepassing op LNH (was Arbocatalogus Hoveniers en 
Groenvoorziening). In het geval de catalogus Bos en Natuur niet voorziet in een procedure, dan geldt 
de catalogus Hoveniers en Groenvoorziening. Aanvullend zijn de eigen Landschap Noord-Holland 
procedures van toepassing. Alle procedures zijn voor medewerkers terug te vinden op Intranet. 
 
EHBO en BHV 
De jaarlijkse herhaling van de BHV cursus en de cursus EHBO vond plaats. Daarnaast hield de BHV in 
maart 2016 een ontruimingsoefening op kantoor Heiloo. De beleidsnotitie BHV bij LNH is vastgesteld 
en met noodkaarten op alle locaties uitgereikt.  
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Samenwerking 
De KAM-coördinator van Landschap Noord-Holland is sinds 2016 de vertegenwoordiger van 
LandschappenNL in de landelijke Arbo werkgroep Bos en Natuur van de VBNE. Stigas, als landelijke 
Arbodienst ondersteunt deze werkgroep. In de werkgroep worden actuele ontwikkelingen, de Arbo 
catalogus en voorlichting besproken. Via de VBNE wordt besproken wat aan voorlichtingsmateriaal 
nodig is. Dit wordt vervolgens ontwikkeld en beschikbaar gesteld aan alle organisaties werkzaam in 
natuur en bosbeheer. 
 
Er is een landelijke bijeenkomst geweest van alle Arbo coördinatoren van de landschapsbeheer 
stichtingen en de provinciale landschappen. 
 
Arbo en vrijwilligers 
Met de boswachters van de afdeling Gebieden is een traject opgezet om het veiligheidsbewustzijn in 
de afdeling te vergroten. Dit traject is met name gericht op de vrijwilligers die werkzaamheden 
uitvoeren op de terreinen van LNH. 
 
ISO 9001 en VCA* 
Voor de ISO 9001 en VCA* wordt jaarlijks een directiebeoordeling opgesteld. De hoofdpunten uit dit 
verslag staan hieronder vermeld.  
 
Audit 
In december 2016 werd de jaarlijkse audit ISO 9001 en VCA gehouden door C+ certificering. Voor de 
vierde achtereenvolgende keer zijn geen afwijkingen geconstateerd  
 
Opleiding  
Vier medewerkers slaagden voor het VCA diploma. De interne opleidingen voor de Groenploeg 
waren gericht op het werken met machines, flora en fauna, communicatie en calamiteiten in het 
veld. Voor de Groenploeg is een acquisitie training opgezet. Bij de afdeling O&A hebben 
medewerkers opleiding gehad in het schrijven van bestekken en bodembiologie. 
 
Registratie ter verbetering  
Een van de uitgangspunten uit de ISO 9001 norm is dat een organisatie continu  alert is op mogelijke 
verbeteringen. Verbeteringen kunnen door alle medewerkers worden ingebracht in de Registratie 
ter Verbetering. Voor ISO 9001 zijn 19 verbetervoorstellen geregistreerd in 2016.  
Werkplekinspecties Groenploeg 

  
De werkplekinspectie is een instrument waarbij eigen medewerkers op de werklocatie checken of de 
gestelde regels voor veilig en gezond werken worden nageleefd. 
 
Leveranciersbeoordeling 
Voor de ISO 9001 worden jaarlijks leveranciers beoordeeld op kwaliteit. In 2016 is geconstateerd dat 

• 48 inspecties
• 9 geconstateerde tekortkomingen2014
•42 inspecties
•14 geconstateerde tekortkomingen2015
•40 inspecties
•10 geconstateerde tekortkomingen2016

DE HOOGE WAERDER ACCOUNTANTS
Ter identificatie dd 10-05-2017



 

Jaarverslag 2016 Landschap Noord-Holland  42 

er 3 leveranciers niet de gewenste kwaliteit leveren. LNH doet geen zaken meer met deze bedrijven. 
 
VGM inkoopspecificaties 
Het gebruik van materiaal en materieel heeft een belangrijke invloed op de veiligheid en gezondheid 
van de medewerkers van Landschap Noord-Holland. De VGM (veiligheid, gezondheid en milieu)-
medewerker bepaalt in overleg met de KAM coördinator of het materieel aan de eisen van 
Landschap Noord-Holland voldoet. Deze eisen worden vastgelegd in de VGM inkoopspecificaties die 
jaarlijks worden geactualiseerd.  
 
Opleveringen 
Bij de Groenploeg vinden systematisch opleveringen plaats bij opdrachten boven de € 10.000. Er zijn 
door de opdrachtgevers geen opmerkingen gemaakt bij de opleveringen. 
 
Klanttevredenheid 
Door een fout in Exact zijn er in 2016 te weinig klanttevredenheidsonderzoeken binnengekomen. In 
totaal zijn binnengekomen: voor O&A 5 en voor de GP 17. Om toch een beeld te krijgen van de 
klanttevredenheid zijn voor O&A de ontvangen onderzoeken van het laatste half jaar 2015 
meegenomen waarmee er 13 beoordelingen zijn. Onderstaande tabel geeft het resultaat en daar 
mag Natuurlijke Zaken best trots op zijn! 
 

Nr. Te beoordelen aspecten  
Onderzoek en Advies 
(13 beoordelingen) 

Groenploeg 
(17 beoordelingen) 

1 De responstijd bij aanvraag offerte  7,75 6.95 

2 De duidelijkheid en gedetailleerdheid van de offerte / het contract 7,58 6.52 

3 De kwaliteit van het geleverde product / uitgevoerde werkzaamheden 7,67 7.88 

4 Verhouding prijs / kwaliteit 7,31 7.18 

5 Vakkennis van onze medewerkers  8,42 7.83 

6 Het werken volgens de planning 7,42 7.47 

7 Het nakomen van gemaakte afspraken  7,83 7.50 

8 Het tijdig informeren bij problemen en afwijkingen 7,91 7.26 

9 Meedenken bij problemen / aandragen van oplossingen 8,00 7.64 

10 Bereikbaarheid van / communicatie met medewerkers van LNH 7,92 7.35 

11 Facturatie; verschaft het inzicht in verrichte werkzaamheden etc. 7,38 6.35 

12 Aandacht voor veiligheid en duurzaamheid tijdens de uitvoering 7,82 7.56 
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6 Verantwoordingsverklaring 
 
 
 

6.1 Inleiding 
De Raad van Toezicht en het Bestuur leggen in deze verklaring verantwoording af over drie voor haar 
algemeen geldende principes: 

x Binnen de organisatie dient de functie van ‘toezichthouder’ duidelijk gescheiden te zijn van 
het ‘besturen’, dan wel van de ‘uitvoering’ 

x De organisatie dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen zodat 
effectief en doelmatig wordt gewerkt aan het realiseren van de doelstelling 

x De organisatie streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht 
voor de informatieverschaffing en inname en verwerking van wensen, vragen en klachten. 
 

6.2 Onderscheid toezicht, besturen en uitvoeren 
 
Zoals in de inleiding aangegeven, is gekozen voor een - in de statuten verankerd - overzichtelijk en 
helder onderscheid in het toezicht door de Raad van Toezicht (die het bestuur daarnaast ook 
adviseert en ondersteunt) en het bestuur door de directeur. 
 
De directeur/bestuurder is verantwoordelijk voor de opstelling van het beleid en de uitvoering van 
het werk zoals neergelegd in het Meerjarenbeleidsplan (MBP) en de daarmee verbonden jaarlijkse 
afspraken bij de vastgestelde begroting. De directeur is daarbij gebonden aan het directiestatuut.  
 
De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun toezichtstaak voor drie jaar. Er is een rooster van 
aftreden vastgesteld.  
 
Ter voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht functioneert een Financiële 
Commissie bestaande uit drie leden van de RvT. De Financiële Commissie bereidt de financiële 
paragraaf voor ten behoeve van een verantwoorde en effectieve bespreking in de RvT. De directeur 
en controller brengen de conceptnotities in en geven toelichting en verantwoording op en over de 
gemaakte keuzes. Aandacht behoevende kwesties of noodzakelijke afwegingen worden in de 
Financiële Commissie (voor)besproken. Ook is er tijd om van gedachten te wisselen en een 
gezamenlijk beeld te vormen over het korte - en lange termijn financiële beleid van Landschap 
Noord-Holland. 
Uiteindelijke besluiten en goedkeuringen m.b.t. de financiële paragraaf worden genomen in de RvT. 
 
Het functioneren van de directeur wordt jaarlijks geëvalueerd door de Raad van Toezicht. De 
voorzitter plus een lid uit de RvT houden de jaarlijkse functioneringsgesprekken en het jaarlijkse 
beoordelingsgesprek met de directeur. 
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Onderdeel van de controle op toezicht, bestuur en uitvoering vormt tevens een zelfevaluatie van de 
RvT. Deze door een onafhankelijke partij op te stellen evaluatie zorgt voor een betrouwbaar beeld 
over het functioneren en effectiviteit van haar leden en samenwerking. Deze evaluatie vond plaats in 
2016.  
 
Bezoldiging 
De Raad van Toezicht verricht haar werk onbezoldigd. Leden worden via een open procedure 
geworven. In de bestuursreglementen bij de statuten is een profiel Raad van Toezicht opgenomen. In 
2016 is één lid afgetreden.  
 
De functie van directeur is gewaardeerd op basis van de functiewaarderingsmatrix uit de cao Bos en 
Natuur. Het salaris is, binnen de vastgestelde salarisschalen, bij aanname door de Raad van Toezicht 
vastgesteld. Landschap Noord-Holland werkt niet met variabele beloningen of bonussen. 
 

6.3 Effectiviteit en efficiency van bestedingen 
 
Van groot belang voor zicht op effectiviteit en doelmatigheid van de stichting zijn, naast het 
jaarverslag en de jaarrekening, de financiële rapportages en de halfjaarlijkse rapportage die in de 
Raad van Toezicht worden besproken. De planning en control cyclus is voldoende professioneel 
opgesteld zodat deze op maandelijkse basis LNH de noodzakelijke inzichten geeft. 
 
Ter voorbereiding op de vaststelling van de jaarrekening heeft de Financiële Commissie overleg met 
de accountant.  
 
Binnen de organisatie is vanzelfsprekend veel aandacht voor de wensen van managers en 
projectleiders in het dagelijks gebruik van het ERP systeem (Exact). In 2015 zijn er beperkte 
ontwikkelingen doorgevoerd om de efficiëntie in gebruik te verbeteren. Voor 2017 zal met name het 
integrale documentbeheer een speerpunt binnen dit gebiedsveld zijn. 
 
Doelbestedingspercentage, kostenpercentage fondsenwerving en kostenpercentage beheer en 
administratie 

 Werkelijk  Begroting  Werkelijk 
 2016  2016  2015 
      
Bestedingen aan doelstellingen / totale baten 81,7%  81,7%  79,1% 
      
Bestedingen aan doelstellingen / totale lasten 84,8%  81,7%  84,9% 
      
Kosten eigen fondsenwerving / baten eigen fondsenwerving 18,2%  34,7%  6,4% 
      
Kosten beheer en administratie / totale lasten 12,7%  13,7%  13,8% 

 
 
De kosten van fondsenwerving blijven binnen de norm van het CBF. 
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Treasury – beleggingsbeleid 
In 2016 zijn geen beleggingen verricht. Binnen het meerjarenbeleidsplan zal worden bezien of 
nieuwe beleggingen mogelijk en wenselijk worden geacht. Het risicoprofiel dient laag te zijn en het 
doel is dat het rendement een bijdrage levert aan de exploitatie.  
 
 
Reservebeleid 
Het beleid ten aanzien van functie en omvang van het eigen vermogen is dat het eigen vermogen 
dient om de vaste activa, benodigd voor het realiseren van de doelstellingen, te financieren. 
Daarnaast dient het vermogen om de continuïteit van de activiteiten te waarborgen in geval dat 
inkomstenbronnen al dan niet tijdelijk tekort schieten en om de slagvaardigheid in het opereren van 
de stichting te verzekeren. De norm voor de gewenste omvang van de continuïteitsreserve is 
gebaseerd op 10% van de gemiddelde begrote baten voor de komende vier jaren.  
Gebaseerd op de meerjarenbegroting is de gewenste omvang € 931.000. Op basis van de CBF norm, 
1.5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie, bedraagt de maximale toegestane 
continuïteitsreserve €  11.856.000. Per balansdatum is de continuïteitsreserve toereikend.  
De stichting heeft bestemmingsfondsen gevormd door giften die zijn ontvangen naar aanleiding van 
acties onder onze beschermers met een specifiek doel. 
 

6.4 Personeel 
Iedere drie jaar wordt een medewerker tevredenheidsonderzoek gehouden. Het onderzoek heeft tot 
doel te meten of Landschap Noord-Holland een aantrekkelijke werkgever is voor haar medewerkers 
op het gebied van onder meer personeelsbeleid, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, 
communicatie en de organisatie. 
 
Elk jaar vinden functioneringsgesprekken plaats tussen medewerkers en leidinggevenden teneinde 
de medewerkers optimaal te kunnen blijven inzetten en hen te stimuleren zich te blijven 
ontwikkelen.  
 
 

6.5 Omgang met belanghebbenden 
 
Landschap Noord-Holland streeft naar een open dialoog met belanghebbenden die zijn onder te 
verdelen in vrijwilligers en medewerkers, Beschermers, schenkers, relaties, bedrijven, Vrienden, 
overheden, semioverheden, particulieren, natuur- en milieuorganisaties, agrariërs en hun 
organisaties en andere betrokkenen. 
 
De Raad van Toezicht hecht zeer aan een verantwoording middels een helder jaarverslag en 
jaarrekening aan o.a. de subsidiegevers, donateurs (Beschermers) en sponsors (Vrienden). Naast dit 
jaarverslag staat op de website van Landschap Noord-Holland geplaatst een publieksjaarverslag.  
Bestuurlijk en ambtelijk overleg met de provincie Noord-Holland en andere overheden vindt 
veelvuldig plaats. 
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Om externe belanghebbenden goed van dienst te kunnen zijn, is allereerst een goed intern 
functioneren wezenlijk. Het medewerker tevredenheidsonderzoek, scholing, afdelingsoverleg, 
medewerkers overleg, leidinggevendenoverleg e.d., zijn daarbij belangrijke middelen. De externe 
waardering voor het werk wordt immers sterk bepaald door de contacten van de medewerkers bij 
het uitvoerende werk voor waterschappen, provincie, gemeenten en particulieren. 
 
Naast het jaarverslag en de publieksversie daarvan wordt met alle doelgroepen gecommuniceerd via 
onze website en ons kwartaaltijdschrift ‘Landschap Noord-Holland’. Daarnaast is de stichting vijf 
dagen per week bereikbaar via onze Front Office in Heiloo. Tenslotte zoekt Landschap Noord-Holland 
veelvuldig de publiciteit via o.a. persberichten en interviews.  
Landschap Noord-Holland wordt door leden van de Raad van Toezicht vertegenwoordigd in de 
besturen van de beide koepelorganisaties waarbij zij is aangesloten, De12Landschappen en 
Landschapsbeheer Nederland. 
 
De vele professionele contacten van medewerkers van het Landschap met andere organisaties 
vinden plaats via vele structurele overleggen en bilaterale contacten. 
 
Van grote betekenis is het gevoel van onderlinge betrokkenheid tussen de meer dan 9.000 
vrijwilligers en de organisatie. 
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7.1 Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

31-12-2016 31-12-2015
ACTIVA € €
(*1000)

Immateriële vaste activa 216                  139                  
Materiële vaste activa 1.243               1.400               
Financiële vaste activa 57                     63                     

1.516               1.602               

Voorraden 49                     88                     
Vordering en overlopende activa 3.370               3.129               
Liquide middelen 5.345               5.620               

8.764               8.837               

Totaal 10.280            10.439            

PASSIVA
(*1000)

Reserves en fondsen

- reserves
  continuïteitsreserve 3.085               2.286               
  bestemmingsreserve 2.352               2.581               

5.437               4.867               
- fondsen
  bestemmingsfondsen 818                  767                  

6.255               5.634               

Voorzieningen 546                  308                  

Langlopende schulden 158                  158                  

Kortlopende schulden 3.321               4.339               

Totaal 10.280            10.439            
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7.2 Staat van baten en lasten over 2016

Werkelijk Begroot Werkelijk
2016 2016 2015

BATEN
(*1000)

- Baten eigen fondsenwerving 1.459             1.203             1.851             
- Baten uit acties van derden 1.125             1.125             1.125             
- Subsidies van overheden 5.774             3.706             4.351             
- Baten uit beleggingen 28                  10                  57                  
- Overige baten 2.683             3.020             2.456             

11.069          9.064             9.840             

LASTEN

Besteed aan doelstellingen
- Duurzaam beheer 5.468             5.154             5.077             
- Onderzoek en advies 3.207             1.736             1.892             
- Maatschappelijke verankering 637                511                819                

9.312             7.401             7.788             

Werving baten
- Kosten eigen fondsenwerving 266                418                118                
- Kosten acties derden -                 -                 -                 
- Kosten verkrijging subsidies -                 -                 -                 
overheden
- Kosten van beleggingen -                 -                 -                 

266                418                118                

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie 1.361             1.245             1.265             

Som der lasten 10.939          9.064             9.171             

Resultaat uit reguliere bedrijfsvoering 130                -                 669                

- Bijzondere baten 140                -                 -                 
- Bijzondere baten voorgaande boekjaren 351                -                 1.764             

Resultaat na bijzonder baten 621                -                 2.433             
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7.3 Resultaatbestemming

Resultaat
(*1000)

Toevoeging aan continuïteitsreserve in verband met positief resultaat 2016 639-                
Onttrekking aan bestemmingsreserve doelbesteding 10                  
Toevoeging aan bestemmingsreserve beheer gebieden 128-                
Ontrekking aan bestemmingsreserve beheer gebieden 187                
Toevoeging aan bestemmingsfonds 149-                
Onttrekking aan bestemmingsfonds 98                  
Ontrekking aan bestemmingsreserve in erfpacht uitgegeven activa Leidsvaart 51 Heemstede* 160                
Toevoeging aan continuïteitsreserve Leidsevaart 51 Heemstede* 160-                

621-                

De oorsprong van dit resultaat 2016 is als volgt te verdelen:

Toevoeging reserves vanuit exploitatie 2016 130                
Toevoeging reserves vanuit bijzondere baten 2016 140                
Toevoeging reserves wegens bijzondere baten voorgaande jaren 351                

621                
(Binnen exploitatie 2016 is € 165 opgenomen aan nalatenschappen boven begroting)

*(Landschap Noord-Holland stelt, binnen het door de RvT goedgekeurde voorzieningen en reservebeleid, zich alleen tot doel - 
om de bestemmingsreserve in erfpacht uitgegeven activa te gebruiken voor vastgoed met een hoge cultuur historische waarde)
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7.4 Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldmiddelen die gedurende het boekjaar beschikbaar zijn gekomen en in het 
benutten van die geldmiddelen in hetzelfde boekjaar. Voorts is het kasstroomoverzicht opgesteld op basis van de indirecte
methode, waarbij kasstromen uit hoofde van de interest en dividend zijn gerangschikt onder de kasstromen uit
operationele activiteiten. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de vlottende
effecten.

Kasstroom uit operationele activiteiten
(*1000) 01-01-2016  t/m  31-12-2016 01-01-2015  t/m  31-12-2015

Bedrijfsresultaat (na bijzondere baten) 621                2.433             
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 293                372                
Mutaties voorzieningen 238                279-                

Mutaties werkkapitaal:
- afname / toename voorraad 39                  61-                  
- afname / toename vorderingen 241-                696                
- afname / toename kortlopende schulden 1.018-             1.054-             

1.220-             419-                

Kasstroom uit operationele activiteiten 68-                 2.107            

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in immateriële vaste activa 136-                30                  
Investeringen in materiële vaste activa 71-                  64-                  
Investeringen in financiële vaste activa -                 -                 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 207-               34-                 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Afname / Toename langlopende schulden -                 -                 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -                -                

NETTO KASSTROOM 275-                2.073             

(*1000) 01-01-2016  t/m  31-12-2016 01-01-2015 t/m  31-12-2015

Saldo liquide middelen per 1 januari 5.620             3.547             
Saldo liquide middelen per 31 december 5.345             5.620             

275-                2.073             
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7.5 Toelichting

Toelichting algemeen van Stichting Landschap Noord-Holland, te Heiloo

De jaarrekening is ingericht volgens de Richtlijn Fondsenwervende instellingen (RJ 650), uitgevaardigd
door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat 
uit gewone bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, 
omvang of het incidentele karakter van de post.

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de de directie van 
Stichting Landschap Noord-Holland zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
 jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in vereiste inzicht noodzakelijk is, 
is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting 
op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaand van de continuïteitsveronderstelling.

Alle in de toelichting vermelde bedragen zijn een veelvoud van € 1.000.

Grondslagen voor waardering
Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde dan wel op basis
van de aanschafwaarde.

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzonder waardeverminderingen.
De liniaire afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur van 5 jaar.

Materiële vaste activa

Natuurterreinen en opstallen
Deze worden nagenoeg geheel gefinancierd met aankoopsubsidies van het Rijk en de Provincie, hebben geen of zelfs een 
negatieve opbrengstwaarde en worden gezien het bijzonder karakter P.M. gewaardeerd.
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Toelichting algemeen

Gebouwen, machines en installaties en overige materiële vaste activa
De minimum investeringsgrens van activa betreft een aaschafwaarde van € 5, voor zover het niet gedekt uit projectbijdragen
en/of projectsubsidies en worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineaire afschrijvingen op basis
van te verwachten gebruiksduur.
Onderhoudskosten worden in principe geactiveerd. Voor de afschrijvingen worden de volgende termijnen in acht genomen

gebouwen 10, 15 of 25 jaar
inventaris 3, 5 of 10 jaar
vervoermiddelen 2, 5 of 10 jaar
data- en telecommunicatie 3 of 5 jaar
verbouwingen 6 jaar
machines (incl. boten en tractoren) 3, 5, 10 of 20 jaar
gebouwen in ontwikkeling 10 jaar

Financiële vaste activa
(Afgekochte) landinrichtingsrente wordt geactiveerd tegen de afkoopsom of restwaarde, verminderd met lineaire afschrijving
op basis van te verwachten gebruiksduur en verminderd met eventuele subsidies ter zake.

Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs. Een eventuele voorziening voor incourantheid wordt hierop in
mindering gebracht.

Onderhanden projecten
De projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van de onderhanden projecten worden verwerkt als baten en lasten in de
staat van baten en lasten naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum ('percentage of completion-methode with
zero profit). Verwachte verliezen op het onderhanden project worden onmiddellijk in de winst-en verliesrekening als last 
verwerkt. De mate waarin het onderhanden project is gerealiseerd, wordt bepaald op basis van de tot de balansdatum
gemaakte projectkosten en- opbrengsten. 

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd op kostprijs, een eventuele voorziening voor mogelijke on-
inbaarheid wordt hierop in mindering gebracht.

Voorzieningen
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. 

Voorziening groot onderhoud gebouwen
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen
over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening worden bepaald op basis van het geschatte bedrag van 
het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.

Voorziening terreinbeheer
Voor uitgaven ten behoeve van non-cyclisch beheer wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen
over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening worden bepaald op basis van het geschatte bedrag van 
het beheer en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor dit non-cyclische beheer verloopt.
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Toelichting algemeen

Kortlopende schulden
Onder de kortlopende schulden in een voorziening voor reorganisatie opgenomen welke wordt gewaardeerd tegen 
de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

Grondslagen voor waardering

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Baten
Bijdragen van beschermers hebben betrekking op een kalenderjaar. Nieuwe beschermers die zich voor 1 september
aanmelden, worden geacht het gehele lopende kalenderjaar beschermer te zijn. Nieuwe aanmeldingen na 1 september
worden beschouwd als vooruit ontvangen voor het komende kalenderjaar.

Nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld waarbij voor
lopende nalatenschappen per jaareinde een betrouwbare schatting wordt gemaakt en deze verantwoord wordt als bate en
vordering uit nalatenschappen.

Lasten
Kosten zijn zo direct mogelijk toegerekend aan de doelstellingen, werving baten en beheer en administratie. De kosten van
het secretariaat, financiële administratie & planning en control en personeelszaken zijn volledig toegerekend aan beheer
en administratie. De loonkosten van de directie zijn voor de helft toegerekend aan de doelstellingen, de overige helft is
toegerekend aan Duurzaam Beheer en voor de helft aan Onderzoek en Advies. Algemene automatiseringskosten zijn op basis
van het aantal werkplekken toegerekend. Algemene huisvestingskosten en algemene facilitaire kosten zijn toegerekend
op basis van FTE's. De loonkosten van de eigen fondsenwerving betreffen de loonkosten van de interne marketeer en de
helft van de loonkosten van de fondsenwerver. De andere helft van de loonkosten van de fondsenwerver zijn toegerekend
aan de kosten werving baten inzake subsidies.

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi) publieke sector (WNT) heeft de
instelling zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT
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7.6 Toelichting op de balans

Immateriële vaste activa
(*1000)

Migratie-
kosten ICT Licenties Totaal

€ € €
Stand per 1 januari: 103                36                  139                

103                36                  139                

Aanschaffingen 136                -                 136                
Desinvesteringen -                 -                 -                 
Afschrijvingen 27                  32                  59                  
Stand per 31 december 212                4                    216                

Cumulatieve aanschaffingswaarde 275                396                671                
Cumulatieve afschrijvingen en overige waarde- -                 
verminderingen per 31 december 63                  392                455                
Stand per 31 december 212                4                    216                

Materiële vaste activa
(*1000)

Natuurterreinen

Verwervingen boekjaar:
Grasland 't Zand 0,2                 1                    
Ruiling Lunetten
Overige aan- en verkoopkosten 3                    

4                    
Financiering aankopen
Aankoopsubsidie -                 
Opbrengst uit eigen terreinen -                 
Eigen bijdrage ten laste van bestemmingsfonds 4                    

4                    

-                 

Ultimo boekjaar heeft Landschap Noord-Holland 4.285 ha in eigendom (2015: 4.286 ha).
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Toelichting op de balans

Gebouwen, machines en installaties en overige materiële vaste activa
(*1000)

Machines Overige 
en materiële

Gebouwen Installaties vaste activa Totaal
€ € € €

Stand per 1 januari: 885                440                75                  1.400             
885                440                75                  1.400             

Aanschaffingen -                 77                  -                 77                  
Desinvesteringen -                 7                    -                 7                    
Afschrijvingen 69                  122                36                  227                
Stand per 31 december 816                388                39                  1.243             

Cumulatieve aanschaffingswaarde 1.745             1.303             1.110             4.158             
Cumulatieve afschrijvingen en overige waarde- -                 
verminderingen per 31 december 929                915                1.071             2.915             
Stand per 31 december 816                388                39                  1.243             

De overige materiële vaste activa bestaan uit kantoorinventaris, hardware en vervoermiddelen.
Onder de machines en installaties vallen ook boten.

Financiële vaste activa
(*1000)

31-12-2016 31-12-2015
€ €

Afgekochte landinrichtingsrente 57                  63                  
57                  63                  

Afgekochte landinrichtingsrente
In 2000 en 2005 is een jaarlijks verschuldigde landinrichtingsrente (of ruilverkavelingsrente) afgekocht. Het hiermee gemoeide
bedrag wordt in het jaar lineair afgeschreven. Eventueel te ontvangen subsidies woren in mindering op de boekwaarde gebracht.

Afgekochte landinrichtingsrente 393                
2006 ontvangen subsidie 196-                

197                
Cumulatieve afschrijvingen 134-                
Stand per 1 januari 63                  
Afkopen / vermeerderingen -                 
Afschrijvingen 6-                    
Stand per 31 december 57                  
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Toelichting op de balans

Voorraden

De winkelvoorraad betreft artikelen ten behoeve van de directe verkoop in de webwinkel.
De activiteiten rond de webwinkel worden afgebouwd. Daarom toont de winkelvoorraad een afname.

Vorderingen en overlopende activa
(*1000)

31-12-2016 31-12-2015

Beheersubsidie Rijk en Provincie 1.699             1.801             
Debiteuren 880                583                
Nalatenschappen 175                254                
Onderhanden projecten 139                -                 
Overige vorderingen en vooruitbetaalde posten 477                491                

3.370             3.129             

Inbegrepen in het bedrag ad € 1.699 met betrekking tot de beheersubsidie Rijk en Provincie is in het kader van het subsidie-
stelsel Natuur en Landschapsbeheer, onderdeel Natuurbeheer over 2016 een vordering opgenomen van € 1.484.

Onderhanden projecten
In 2016 zijn de vooruit ontvangen subsidies en bijdragen lager dan de gemaakte kosten (in 2015 waren de vooruitontvangen 
subsidies en bijdragen hoger dan de gemaakte kosten). 

Er is een voorziening onderhanden projecten gevormd voor een project dat in 2016 wordt afgerond, waarbij 
we een verlies verwachten van € 145.

Het saldo onderhanden projecten bestaat uit een debetsaldo van € 1.243  (2015: € 223) en een creditsaldo van € 958
(2015: € 1.030)

Het debetsaldo bestaat voor € 655 uit vooruitbetaalde kosten voor het project Restauratie Juffershuis Leyduin en 
voor € 304 uit vooruitbetaalde kosten voor het project Integrale renovatie Fort ad Sint Aagtendijk.
Het restant van het debetsaldo bestaat uit meerdere projecten waarvoor kosten zijn vooruitbetaald. Het gaat hier om saldi
lager dan € 40.

Het creditsaldo bestaat uit vooruit ontvangen bedragen voor onder andere de projecten
Kwelderherstel Balgzand (€ 110), Leybeek en graslanden (€ 99), Herstel Petgaten Ilperveld (€ 98),
Zandpolder fase 2: Beheer & Monitoring (€ 86) en Natuuronderzoek Haarlem (€ 51).

Liquide middelen

De liquide middelen zijn direct opeisbaar.
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7.7 Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve
(*1000)

De continuïteitsreserve is opgenomen om de risico's op korte en middellange termijn af te dekken

Stand per 1 januari 2.286             
Toevoeging via resultaatbestemming 799                
Onttrekking via resultaatbestemming -                 
Stand per 31 december 3.085             

De norm voor de gewenste omvang van de continuïteitsreserve is gebaseerd op 10% van de gemiddelde begrote baten voor
de komende vier jaren. Aankoopsubsidies voor natuurterreinen worden buiten de berekening gehouden.
Op basis van de CBF norm, 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie bedraagt de maximale toegestane
continuïteitsreserve € 11.856.

Bestemmingsreserve
(*1000)

31-12-2016 31-12-2015

Bestemmingsreserve doelbesteding 20                  30                  
Bestemmingsreserve beheer gebieden 1.561             1.620             
Bestemmingsreserve in erfpacht uitgegeven vastgoed 771                931                

2.352             2.581             

Bestemmingsreserve doelbesteding

De omvang van deze reserve wordt bepaald door de door het bestuur specifiek benoemde en door de Raad van Toezicht 
goedgekeurde maar nog niet geëffectueerde ontrekkingen passend binnen de doelstelling van de organisatie.
De bestemmingsreserve betreft geen verplichting.

Het verloop van deze post is als volgt:
(*1000)

Stand per 1 Toevoeging Ontrekking Stand per 31
januari december

Uitkijkpunt Fort Krommeniedijk 30                  -                 10                  20                  
-                 -                 

30                  -                 10                  20                  
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7.7 Reserves en fondsen

Bestemmingsreserve beheer gebieden

Voor het beheer van specifieke gebieden geldt een onderhoudsverplichting. Om aan deze verplichting te voldoen zijn
beheergelden ontvangen.

Het verloop van deze post is als volgt:
(*1000)

Stand per 1 Toevoeging Onttrekking Stand per 31
januari december

Gebied Uithoorn 127                -                 -                 127                
Gebied Oosterbos 164                -                 -                 164                
Gebied Maantjesland 184                -                 -                 184                
Gebied Heemstede 21                  -                 -                 21                  
Gebied Legmeer -                 -                 -                 -                 
Gebied Groene Driehoek 66                  -                 -                 66                  
Gebied Ilperveld 606                -                 11                  595                
Gebied Nieuwland van Stam 25                  -                 -                 25                  
Gebied Haarlemmerringvaart 113                -                 43                  70                  
Gebied Lange Bretten 134                128                124                138                
Zeetoegang IJmond (compensatiemaatregel) 180                -                 9                    171                

1.620             128                187                1.561             

Bestemmingsreserve in erfpacht uitgegeven vastgoed

Het verloop van deze post is als volgt:
(*1000)

Stand per 1 Toevoeging Onttrekking Stand per 31
januari december

Wildrijk 142                -                 -                 142                
Tuinderswoning Leyduin 303                -                 -                 303                
Vogelenzangseweg 41, Vogelenzang 326                -                 -                 326                
Leidsevaartweg 51, Heemstede 160                -                 160                -                 

931                -                 160                771                

Deze reservering is gevormd vanuit de ontvangen bedragen voor de opstallen op de in erfpacht uitgegeven grond.
Deze reserve geeft de Stichting het vertrouwen haar recht van eerste koop zonder meer te kunnen uitoefenen bij
vastgoed met hoge cultuur historische waarde.
De Leidsevaartweg 51 voldeed niet aan de criteria, gesteld in het beleid reserves en voorzieningen, vastgesteld door RvT.
Om deze reden is dit pand gecorrigeerd ten guste van de continuïteitsreserve.
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Reserves en fondsen

Bestemmingsfonds (door derden bepaald)
(*1000)

Het bestemmingsfonds (door derden bepaald) wordt gevormd door giften die zijn ontvangen naar aanleiding van acties onder
de beschermers met een specifiek doel en door een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Stand per 1 Toevoeging Onttrekking Stand per 31
januari december

Plan Rietzanger nabij Heiloo 38                  -                 -                 38                  
Aankoop en inrichting natuurterreinen 535                8                    4                    539                
Grondfonds Zandpolder -                 43                  -                 43                  
Grondfonds Landje van Geijsel -                 26                  -                 26                  
Stinsenplanten 4                    -                 -                 4                    
Strijkmolens 27                  -                 2                    25                  
Help de weidevogels 46                  35                  43                  38                  
Inventarisatie gierzwaluwen in NH 13                  -                 3                    10                  
Vrienden van Leyduin 44                  2                    2                    44                  
Razende Bol 21                  -                 4                    17                  
Wandelvriend 5                    14                  17                  2                    
Restauratie juffershuis (Buitenplaats Leyduin) 21                  2                    23                  -                 
Plaggen Heitje van Katham 13                  -                 -                 13                  
Lezersactie Fort aan de St. Aagtendijk -                 19                  -                 19                  

767                149                98                  818                

Voorzieningen
(*1000)

31-12-2016 31-12-2015

Voorziening groot onderhoud gebouwen 292                241                
Voorziening terreinbeheer 254                67                  

546                308                

Voorziening groot onderhoud gebouwen
(*1000)

2016 2015

Stand per 1 januari 313                280                
Onttrekkingen boekjaar 70-                  52-                  

243                228                
Dotatie voorziening onderhoud gebouwen 73                  86                  
Voorziening groot onderhoud < 1 jaar 24-                  73-                  
Stand per 31 december 292                241                
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Voorzieningen

Voorziening terreinbeheer
(*1000)

2016 2015

Stand per 1 januari 67                  -                 
Onttrekkingen boekjaar 14-                  -                 

53                  -                 
Dotatie voorziening terreinbeheer 201                67                  
Stand per 31 december 254                67                  

De voorziening terreinbeheer is opgenomen ten behoeve van de non-cyclische beheerkosten.

Schulden op de lange termijn
(*1000)

31-12-2016 31-12-2015

Ruilverkavelingsrente 158                158                
158                158                
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Overige 

Schulden op de korte termijn
(*1000)

31-12-2016 31-12-2015

Crediteuren 1.091             555                
Omzetbelasting 104                83                  
Pensioenpremies 48                  81                  
Loonheffing en sociale verzekeringspremies 93                  120                
Onderhanden projecten -                 834                
Vooruit ontvangen posten 764                1.123             
Aankoopsubsidies Rijk en Provincie 87                  87                  
Vakantiegeld- en dagenreservering 397                385                
Subsidie Landschapselementenregeling en
soortenbescherming 379                475                
Vaartoeslag -                 260                
Reorganisatiekosten 215                75                  
Voorziening groot onderhoud < 1 jaar 24                  73                  
Overige kortlopende schulden 119                188                

3.321             4.339             

Crediteuren
Het verhoogde crediteurensaldo ten opzichte van voorgaand jaar komt mede voort door enkele grote lopende projecten.
Waaronder de restauratie van het Juffershuis en de migratie van de kantoorautomatisering.

Vooruit ontvangen posten
Dit betreft voornamelijk vooruit ontvangen gelden inzake subsidies (€ 535) en bijdragen beschermers.

Vaartoeslag
Gedurende het boekjaar is er een positieve uitspraak gekomen over de retour te betalen vaartoeslag. De opgenomen
reservering is vrijgevallen in het resultaat.
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Overige 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Het totaal van niet in de balans opgenomen verplichtingen betreffende de huur en leasecontracten bedraagt € 529
Een bedrag van € 223  heeft betrekking op 2017.
De leaseovereenkomsten hebben betrekking op kopieerapparaten en lopen door tot 2020. De huurovereenkomsten hebben
betrekking op het pand in Heiloo (overeenkomst eindigt per eind oktober 2020). Het kantoor gebieden Noord, genaamd  
Helderse Vallei' (onbepaalde tijd) heeft een opzegtermijn van 6 maanden. Het kantoor van de Groenploeg Amsterdam 
(bepaalde tijd) heeft een looptijd tot en met augustus 2017 . Het huurcontract van het kantoor van Groenploeg Zuid wordt
steeds vanaf mei met een jaar verlengd. Het huurcontract voor Groenploeg Noord loopt tot juni 2023, met een opzegtermijn
van 12 maanden.

De toegezegde projectsubsidies en de hieruit voortvloeide veprlichtingen zijn niet in de balans verwerkt.

In 2011 heeft de EC goedkeuring verleend aan een nieuwe subsidieregeling voor natuurbeschermingsorganisaties, 
van een door de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG) ingediende klacht oordeelde de Commissie, in een Besluit 
d.d. 2 september 2015, dat de Staat de maatregel onterecht niet van te voren heeft aangemeld bij de Commissie, maar dat de 
steun (nu achteraf) alsnog is goedgekeurd. De klacht is daarmee ongegrond verklaard.
Op 19 februari 2016 is door de VGG beroep aangetekend tegen dit besluit van de Europese Commissie.

De Stichting heeft een verplichting inzake de landinrichtingsrente, voortgekomen vanuit ruilverkavelingen in het verleden.
Het totaal van deze verplichting is € 292 en heeft een looptijd van 24 jaar.

De Stichting is in 2016 voor twee projecten een investeringverplichting aangegaan. Dit betreft project Jufferhuis voor € 212.000.
en voor Fort Zuidwijkermeer van € 225.000.

Niet in de balans opgenomen activa

Om een kavelruil in het kader van het project Ilperveld Intergraal mogelijk te maken heeft Landschap Noord-Holland in 2009
een boerderij in eigendom verkregen. De provincie Noord-Holland heeft de aanschaf 100% gefinancierd. De netto verkoop
opbrengst komt geheel ten goede aan de Provincie Noord-Holland. Landschap Noord-Holland loopt geen risico, anders dan de
reguliere risico's als brand- en stormschade. Deze risico's zijn afgedekt middels een opstalverzekering. De verzekerde waarde
van de boerderij bedraagt € 625.
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7.8 Toelichting op staat van baten en lasten

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving
(*1000)

Werkelijk Begroot Werkelijk
2016 2015

Bijdragen beschermers 857                948                997                
Vriendenbijdragen 61                  65                  65                  
Giften 185                165                174                
Nalatenschappen 185                25                  383                
Projectbijdragen van derden 171                -                 232                

1.459             1.203             1.851             

Het aantal beschermers bedraagt ultimo boekjaar 32.477 (2015: 34.241)

De gemiddelde bijdrage in 2016 bedraagt € 26,38 per beschermer (2015: € 27,60)

De ontvangen giften zijn samengesteld uit de opbrengsten die zijn ontvangen naar aanleiding van acties onder de beschermers 
met een specifiek doel en overige giften. 

Baten uit acties van derden

Sinds 1997 deelt het samenwerkingsverband De 12Landschappen als beneficïent in de opbrengsten uit de Nationale 
Postcode Loterij. De 12Landschappen verdeelt deze opbrengsten gelijkelijk over de twaalf provinciale landschappen. In het
verslagjaar is door Stichting Landschap Noord-Holland € 937 ontvangen (2015: € 937). Ook Landschapsbeheer Nederland deelt
als beneficïent in de opbrengsten uit de Nationale Postcode Loterij. Landschapbeheer Nederland besteedt een deel van de
gelden aan landelijke activiteiten. Stichting Landschap Noord-Holland ontving in het verslagjaar € 188 (2015: € 188).
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Toelichting op staat van baten en lasten

Subsidies van overheden
(*1000)

Werkelijk Begroot Werkelijk
Te begroten overheidsubsidies 2016 2015 2015

Exploitatiesubsidie Provincie Noord-Holland 1.020             1.393             1.373             
Werkgelegenheidmaatregelen / Jobcoachvergoedingen 23                  20                  45                  
Beheersubsidie Rijk/SNL 1.626             1.415             1.547             

2.669             2.828             2.965             
Niet te begroten overheidsubsidies

Aankoopsubsidies natuurterreinen -                 -                 -                 
Subsidies van diverse overheden voor projecten (*1) 3.105             878                1.386             

3.105             878                1.386             

5.774             3.706             4.351             

De omvang van projectsubsidies is hoger dan vorig jaar en tevens hoger dan begroot. Dit komt omdat er meer projecten
zijn uitgevoerd dan geraamd.

Mutatie onderhanden projecten
01-01-2016 31-12-2016 Mutatie

Overheidsubsidies
baten
Gefactueerd / ontvangen 2.800             3.429             629                
lasten
Materiaal 1.238             2.887             1.649             
uren 862                825                37-                  
Totaal onderhanden projecten subsidie 700                283-                983-                

31-12-2015 31-12-2015 Mutatie
Marktprojecten
baten
Gefactueerd / ontvangen 503                924                421                
lasten
Materiaal 87                  392                305                
uren 282                519                237                
Totaal onderhanden projecten markt 134                13                  121-                

Totaal onderhanden projecten 834                270-                1.104-             

De post onderhanden projecten is opgenomen onder de toelichting op de balans onder schulden op korte termijn. De mutatie van
de onderhanden projecten is toebedeeld in de staat van baten en lasten onder de subsidies van overheden.

 

01-01-2016 31-12-2016
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Toelichting op staat van baten en lasten

Baten uit beleggingen
(*1000)

Werkelijk Begroot Werkelijk
2016 2016 2015

Couponrente obligaties -                 11                  
Dividend aandelen -                 -                 1                    
Gerealiseerd koersresultaat -                 -                 2                    
Ongerealiseerd koersresultaat -                 -                 -                 
Rentebaten 28                  10                  43                  

28                  10                  57                  
Kosten beleggingen -                 -                 -                 

28                  10                  57                  

Overige baten
(*1000)

Werkelijk Begroot Werkelijk
2016 2016 2015

Opdrachten voor derden 2.110             2.533             1.874             
Inkomsten beheer eigen terreinen 424                357                538                
Overige baten 149                130                44                  

2.683             3.020             2.456             

De opdrachten voor derden betreffen bijdragen voor werkzaamheden binnen de doelstelling die in opdracht worden
uitgevoerd voor andere terreineigenaren. Deze post is lager dan begroot doordat er minder werk voor derden is uitgevoerd.

Inkomsten beheer eigen terreinen
(*1000)

Werkelijk Begroot Werkelijk
2016 2016 2015

Huren en pachten 420                354                493                
Inkomsten uit verkopen/uitgifte erfpacht van
gronden en/of opstallen -                 -                 -                 
Beheervergoedingen van derden 4                    3                    45                  

424                357                538                

Overige baten
(*1000)

Werkelijk Begroot Werkelijk
2016 2016 2015

Inkomsten publieksactiviteiten 79                  82                  43                  
Overige inkomsten 70                  48                  1                    

149                130                44                  
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Toelichting op staat van baten en lasten

Toelichting lastenverdeling
(*1000) Totaal Begroot Totaal 

2016 2016 2015

Lasten Duurzaam Onderzoek Maat- Eigen Acties Subsidies Beleg- Beheer en

beheer en advies schappe- fondsen- derden gingen Admini-

lijke ver- werving stratie

ankering

Aankopen en verwervingen 19             -            -            -            -            -            -            5-               14             15             33             

Uitbesteed werk 1.951        2.167        5-               42             -            -            -            287           4.442        2.411        2.649        

Publiciteit en communicatie 13             1               193           90             -            -            -            3               300           336           277           

Personeelskosten 2.541        1.015        422           127           -            -            -            589           4.694        4.634        4.596        

Huisvestingskosten 259           -            -            -            -            -            -            160           419           424           412           

Kantoor- en algemene kosten 92             12             21             2               -            -            -            256           383           367           413           

Afschrijving en rente 239           11             6               5               -            -            28             289           395           395           

Machines en materiaalverbruik 224           1               -            -            -            -            -            7               232           300           229           

Verzekeringen en belastingen 54             -            -            -            -            -            -            34             88             112           81             

Voorziening gebouwen 73             -            -            -            -            -            -            -            73             70             86             
5.465        3.207        637           266           -            -            -            1.359        10.934     9.064        9.171        

Gemiddeld aantal FTE's 2016 37,8            14,6            6,6               1,2               0,4               12,3            72,9            

Gemiddeld aantal FTE's 2015 44,9            13,9            6,8               1,2               0,4               12,8            80,0            

De kosten van uitbesteed werk zijn hoger dan begroot in relatie met voorgaand jaar. Er is bij specifieke projecten meer gebruik gemaakt van
externe bureaus. Hier was binnen de begroting onvoldoende rekening mee gehouden.

Voor eigen fondsenwerving bestaan de personeelskosten uit 0,3 FTE voor de fondsenwerver en 0,9 FTE voor de marketeer.

Personeelskosten
(*1000) Werkelijk Begroot Werkelijk

2016 2016 2015

Lonen en salarissen 3.067    3.375    3.186    
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten

Bijzondere baten
(*1000) Werkelijk Begroot Werkelijk

2016 2016 2015

Waterschaplasten 2009 - 2014 -        -        742       
Voorziening Jufferhuis -        -        307       
Herrubricering aankoopsubsidies -        -        412       
Leidsevaartweg 51, Heemstede -        -        160       
Dotatie beheervergoedingen -        -        143       
Leidsevaartweg 53, Heemstede
Vaarvergoeding
Vrijval voorziening reorganisatie Groenploeg 75                           -                         -                         

4.596                     4.695                     4.634                     

460                        
410                        

-                         -                         

Doelstelling Werving baten

445                        
667                        264                        

540                        530                        516                        

1.764                     

140                        -                         -                         
276                        

465                        

491                        -                         
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Toelichting op staat van baten en lasten

Bezoldiging directeur
(*1000)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan.
Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de Stichting Landschap Noord-Holland van toepassing 
zijnde regelgeving: Het algemene WNT- maximum

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor de Stichting Landschap Noord-Holland is € 179. Het weergegeven individuele WNT-
maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband,
waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-
maximum voor de leden van Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het
bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

De Stichting Landschap Noord-Holland wordt geleid door één algemeen directeur. Deze is eindverantwoordelijk voor het
beleid en de realisatie van de doelstellingen. De directeur ontving hiervoor een beloning conform cao. In het kader
van de toepassing van de Aanpassingswet WNT worden de gegevens openbaar gemaakt van de volgende functionaris:

Naam E. Briët
Functie Directeur
Dienstverband onbepaalde looptijd

1 FTE
Gewezen topfunctionaris: nee
Echte dienstbetrekking: ja
periode: 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum 179                

Bezoldiging
Beloning 113                
Belastbare onkostenvergoedingen 10                  
Beloningen betaalbaar op termijn -                 
Subtotaal 123                

-/- onverschuldigd bedrag -                 

Totaal bezoldiging 123                

Gegevens 2015
Duur dienstverband 2015 01/01 - 31/12

Bezoldiging 2015 119                
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Toelichting op staat van baten en lasten

Bezoldiging Raad van Toezicht
(*1000)

Naam R. Meerhof E. Bouwmeester L. Bromet I. van Hooff F. Koster T. Steffens

Functie Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid

Periode dienstverband 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Individueel WNT-maximum 27                  18                  18                  18                  18                  18                  

Bezoldiging
Beloning -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Belastbare onkostenvergoedingen -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Beloningen betaalbaar op termijn -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Subtotaal -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-/- onverschuldigd bedrag -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Totaal bezoldiging -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Gegevens 2015
Duur dienstverband 2015 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 01/05 01/01 - 31/12

Bezoldiging 2015 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

De raad van Toezicht heeft haar activiteiten onbezoldigd verricht, zoals getoond in bovenstaand overzicht.
Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan bestuurder en toezichthouders.
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Toelichting op staat van baten en lasten

Doelbestedingspercentage, kostenpercentage fondsenwerving en kostenpercentage beheer en administratie

Werkelijk Begroot Werkelijk
2016 2016 2015

Bestedingen aan doelstellingen / totale baten (*1) 84,1% 81,7% 79,1%

Bestedingen aan doelstellingen / totale lasten 85,1% 81,7% 84,9%

Kosten eigen fondsenwerving / baten eigen fondsenwerving 18,2% 34,7% 6,4%

Kosten beheer en administratie / totale lasten 12,4% 13,7% 13,8%

Effectie Totale baten
Totale lasten
Totaal doelstellingen
Kosten fondsenwerving

kosten beheer 
baten eigen fondsenwerving

Begroot Totale baten
Totale lasten
Totaal doelstellingen
Kosten fondsenwerving

kosten beheer 
baten eigen fondsenwerving
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Alkmaar :  

Referentie : 

Onderwerp : 

Stichting Landschap Noord-Holland 
T.a.v. het bestuur en de leden van de Raad van Toezicht 
Postbus 222 
1850 AE Heiloo 
 
 
 
 
 
 
10 mei 2017 
RA/MLE/2016/82509/controleverkl jrk 2016 
 
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
Aan: het bestuur en de leden van de Raad van Toezicht van Stichting Landschap Noord-Holland  

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Landschap Noord-Holland te Heiloo gecontroleerd.  

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Landschap Noord-Holland per 31 
december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving voor Fondsenwervende instellingen (RJ 650). 

Wij zijn van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties  
over 2016 voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in  
overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.  
  
Tevens zijn wij van oordeel dat de jaarrekening in overeenstemming is met de bepalingen bij en  
krachtens de WNT. 
 
De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2016; 

2. de staat van baten en lasten over 2016;  

3. kasstroomoverzicht en 

4. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen en de Regeling controleprotocol WNT 2016. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden 
voor de controle van de jaarrekening'. 
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Wij zijn onafhankelijk van Stichting Landschap Noord-Holland zoals vereist in de Verordening 
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, 
die bestaat uit: 

x verslag van de Raad van Toezicht; 
x directieverslag; 
x activiteiten- en organisatieverslag; 
x verantwoordingsverklaring; 
x bezoldiging bestuurders en toezichthouders. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

x met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
x alle informatie bevat die op grond van de Regeling controleprotocol WNT 2016 is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat.  

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving voor Fondsenwervende instellingen (RJ 650), de Nederlandse Controle 
Standaard 720 en de Regeling controleprotocol WNT 2016. Deze werkzaamheden hebben niet 
dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
verslag van de Raad van Toezicht, directieverslag, activiteiten- en organisatieverslag, 
verantwoordingsverklaring en bezoldiging bestuurders en toezichthouders in overeenstemming met 
de genoemde vereisten regelgeving en voorwaarden. 
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C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor 
Fondsenwervende instellingen (RJ 650). In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een 
zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of 
fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuiteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren 
of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 

Het bestuur van de stichting moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou 
kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening. 

 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor 
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 
onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van 
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s 
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico 
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude 
kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken 
van de interne beheersing. 
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• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit 
van de interne beheersing van de entiteit. 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan. 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuiteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of 
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er 
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de 
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. 
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum 
van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 
echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen. 

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande 
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar 
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

De Hooge Waerder Registeraccountants B.V. 

 

A.J.M. Leers-Wesselingh 
Accountant-Administratieconsulent 
 

was getekend
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8.1 Samenstelling Raad van Toezicht en relevante nevenfuncties 
Raad van Toezicht per 31 december 2016 
 
De heer Rob Meerhof, voorzitter 
De heer Eric Bouwmeester, lid 
Mevrouw Laura Bromet, lid 
Mevrouw Ineke van Hooff, lid 
De heer Fedde Koster, lid 
 
Vertegenwoordigingen en nevenfuncties Raad van Toezicht: 
 
Rob Meerhof  
 Burgemeester gemeente Oostzaan  

Voorzitter stichting Duincentrum de Zandwaaier (bezoekerscentrum Nationaal Park Zuid   
Kennemerland)  

   
Eric Bouwmeester  
 KPMG NV, director corporate communication 
 Lid Raad van Toezicht BoP Innovation Centre Utrecht 
 
Laura Bromet  
 Wethouder gemeente Waterland 
 Secretaris en penningmeester Stichting Fractieondersteuning Tweede Kamerfractie GroenLinks 
 Bestuurslid Stichting De Witte Roos 
 Ondernemer voor de BTW i.v.m. eigen zonnepanelen 
 Inhoudelijk projectleider van de partijbrede discussie over klimaat van GroenLinks 
 Lid algemeen bestuur van het Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland 
 Plaatsvervangend lid algemeen bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland 
 Plaatsvervangend lid algemeen bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 
 
Ineke van Hooff  
 Raad van Bestuur Kwintes 
 
Fedde Koster 
 Bestuurslid JP Kuiper Fonds 
 Penningmeester Raad van Toezicht Eurosite  
 Penningmeester Raad van Toezicht De12Landschappen  
 Penningmeester Raad van Toezicht Stichting Texels Museum 
 Bestuurslid Landschapsbeheer Nederland (LBN)  
 Lid beleggingscommissie Nationale Monumenten Organisatie 
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8.2 Nevenfuncties en vertegenwoordigingen directeur LNH 
 
• Penningmeester bestuur Stichting Het Blauwe Hart 
• Lid Directeuren- en Rentmeestersoverleg LandschappenNL 
• Lid Directeurenberaad Landschapsbeheer Nederland 
• Lid Beheerraad Waddenzee 
• Lid directeurenoverleg Coalitie Wadden Natuurlijk 
• Lid Terreinbeheerders Overleg Noord-Holland (TBO) 
• Lid gebiedscommissie Laag Holland  
• Voorzitter Overleg Veiligheid Nauerna 
• Voorzitter bestuur Gezond Natuur Wandelen  
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8.3 Overzicht eigen terreinen in hectares  
 
 

Natuurgebied Oppervlakte eigen terreinen 
in ha 

281 Balgzand 759,02 
282 Balgzandpolder 9,16 
283 Amstelmeer 48,35 
284 Eendenkooi Oudesluis 32,35 
285 Eendenkooi 't Zand 52,91 
286 Weelpolder 50,21 
288 + 520 Kolk van Dussen & 

Braakpolder 
69,30 

289 't Laeg 60,56 
290 Opmeerder Wuiver 16,07 
292 Benningbroek 13,57 
293 Lage Hoek 53,90 
294 Polder Westerveer 68,37 
295 Strengweg 1,83 
296 Leekerlanden 6,45 
297 Kerkepolder 13,95 
298 Oostermare 36,20 
299 Suyderbraeck 0,95 
300 + 301 Helderse Duinen & 

Noordduinen 
489,40 

302 Huisduinerpolder 3,91 
303 Nollenland van Abbestede 38,25 
304 Wildrijk 17,23 
305 Bosjes van Verwey 0,84 
306 Weitje van Pietje 0,13 
307 Verbindingszone Zijpe 3,07 
308 Waardkanaal 16,76 
309 Alkmaardermeer 114,71 
310 Het Die 129,17 
311 Oosterveld 56,48 
312 De Koekoek 0,43 
313 Eendenkooi Van der Eng 17,84 
314 Eilandspolder 369,27 
315 Marquette 11,87 
316 Krengenbos 4,82 
317 Zeerijdtsdijkje 37,44 
318 Weijenbus en Vroonmeer 110,87 
319 Oosterbos 17,49 
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Natuurgebied Oppervlakte eigen terreinen 
in ha 

320 Ilperveld 630,22 
321 Twiskerandgebied 30,84 
322 Heitje van Katham 7,82 
323 Rietlandje Katwoude 0,63 
324 Sluisbraak 0,15 
325 Weideveld 20,58 
326 Eendenkooi Stokman 29,34 
327 Middelpolder 69,72 
328 Ronde Hoep 164,94 
329 Leyduin 110,38 
330 Naaldenveld 13,46 
331 Overplaats 19,08 
332 Bennebroekbos 9,13 
333 Oosteinderpoel 32,16 
334 De Liede 2,82 
335 Batterij en Spaarnwouderveen 9,36 
336 Fort Zuidwijckermeer 7,26 
337 Fort St. Aagtendijk 8,87 
338 Fort Veldhuis 8,96 
339 Fort Krommeniedijk 6,62 
340 Liniedijken 46,93 
341 Lunetten 2,72 
342 Natuurgebied Uithoorn 48,70 
343 Zuiderveen 36,93 
344 De Laaik 2,18 
345 Buitenhuizerbraak 1,68 
430 Mariëndal 53,26 
465 Harderwijk 3,86 
466 Eilandspolder-Oost 0,41 
518 Berkmeer 17,98 
519 Bedijkte Boezem 10,01 
521 Lekermeer 2,32 
522 Rustenburg 6,56 
523 Duinen Wijk aan Zee 2,12 
524 Duinen Bergen aan Zee 1,71 
525 Kronenburg 1,29 
526 Egmond-Binnen 4,89 
527 Bosje van Broekens 0,23 
528 Alverna 13,07 
529 Poelpolder 0,33 
530 De Nollen 18,21 
551 Fischer's Weid 1,45 
573 Kruiszwin 34,33 
588 Groene Driehoek Assum 8,83 



 

Jaarverslag 2016 Landschap Noord-Holland  81 

 
Natuurgebied 

Oppervlakte eigen terreinen 
in ha 

591 Nieuwland van Stam 1,39 
595 Veldje van Ien 0,38 
601 De Skoot 4,42 
602 De Enge Wormer 3,51 
603 603 Waterberging Braakpolder 

Zuid 
7,53 

604 604 Waterberging Kolk van 
Dussen 

12,86 

605 605 Waterberging Hensbroek 12,53 
606 606 Waterberging Zijpermolen 6,90 
Eindtotaal   4.284,95 

 

8.4 Overzicht terreinen verkregen d.m.v. langdurige 
overeenkomsten vanaf 2009 

 
 
Natuurgebied 

Oppervlakte eigen terreinen 
in ha 

Lange Bretten 110,00 
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8.5 Begroting 2017 

8.4 Begroting 2017

Begroting
2017

BATEN
(*1000)

- Baten eigen fondsenwerving 1.120             
- Baten uit acties van derden 1.125             
- Subsidies van overheden 3.669             
- Baten uit beleggingen 10                  
- Overige baten 3.290             

9.214             

LASTEN

Besteed aan doelstellingen
- Duurzaam beheer 5.210             
- Onderzoek en advies 1.718             
- Maatschappelijke verankering 485                

7.413             

Werving baten
- Kosten eigen fondsenwerving 517                
- Kosten acties derden -                 
- Kosten verkrijging subsidies -                 
overheden
- Kosten van beleggingen -                 

517                

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie 1.284             

Som der lasten 9.214             

Resultaat -                 
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8.6 Verantwoording NPL Landschapsbeheer Nederland 2016 
 

 
  

Verantwoording NPL Landschapsbeheer Nederland 2016

gerealiseerd
projecten begroot in 2016
Landelijke uitvoering landschapsbeheer
Landelijke uitvoering o.a. natuurwerkdag, symposium, kennismarkt (N-LB-16-90001) 50.000            

Natuurwerkdag
Natuurwerkdag (N-LB-16-36002) 19.404            

Ondersteuning beheervrijwilligers 
Ondersteuning vrijwill igersgroepen (gereedschap, projecten en derg) (N-LB-16-36008) 17.289            

Ondersteuning weidevogelvrijwilligers
Boerenlandvogeljaarboek (N-LB-16-36009) 15.395            

Ondersteuning vrijwilligers in terreinen Landschap Noord-Holland
Centrale vrijwill igerscoordinatie opzetten (N-LB-16-36003) 6.589              
Opleidingen voor vrijwill igers (N-LB-16-36004) 8.561              
Projecten met vrijwill igers (N-LB-16-36005) 21.593            
Ondersteuning duurzaam beheer team vrijwill igers (training, opleiding, beleid) 8.000              
(F01.0140; H01.0400)

Maatschappelijke stages
Begeleiding + kosten maatschappelijke stages (N-LB-16-36006) 5.189              

Communicatie (bebording) cultuurhistorie 
Terreinbebording en infopanelen (N-LB-16-11001) 11.682            

Landschapsbeherende projecten
Voorbereiding project Kolksluis (N-LB-16-32001) 8.181              

Weidevogelbescherming
Mosselwiel: begeleiding uitvoering en plaatsing rasters in wiedevogelreservaat (N-LB-15-30501) 13.601            
Weidevogels Amstelland (N-LB-16-36007) 2.016              

187.500        187.500     
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