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1 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. Per 31 december 2013 trad Eric 

Bouwmeester af als lid van de Raad van Toezicht. Aangezien hij in dienst is getreden bij het 

accountantsbureau dat belast is met de controle van de jaarcijfers van LNH, zou een onverenigbare 

verstrengeling van belangen kunnen ontstaan. 

De leden Maarten Reuchlin en Susanne Hietbrink werden in het voorjaar voor een tweede termijn 

herbenoemd, waarbij Susanne Hietbrink heeft aangegeven haar toezichthoudende taak ultimo 2014 

te willen beëindigen.   

 

 

Vergaderingen 

De Raad van Toezicht heeft in 2013 vier maal vergaderd. Eén vergadering was een heisessie die 

plaats vond op de mooie buitenplaats Leyduin. Een vergadering werd samen met het MT gehouden. 

 

Tijdens de vergaderingen van de Raad kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan de 

orde: 

  

Financiële situatie 

Het tegenvallend resultaat over 2012 noopte tot een zeer intensief traject van analyse. Hoewel een 

belangrijk deel van het resultaat incidentele oorzaken had, wilde de Raad, evenals de directie en het 

management, door diepgaande analyse eventuele structurele elementen in kaart brengen.  Met dit 

inzicht kan gericht worden bijgestuurd en gewerkt aan het voldoen van de kaderstelling door de 

Raad gericht op het bereiken en borgen van duurzaam financieel evenwicht vanaf 2015. De Raad 

kreeg op haar verzoek hiertoe kwartaalrapportages aangereikt. 

Complicerende factor was het feit dat het genereren van goede informatie tijdens de lopende 

invoering van het nieuwe ERP systeem Exact tot veel extra inzet van medewerkers noodzaakte. 

Zowel de Financiële Commissie als de plenaire Raad zijn gedurende het boekjaar intensief in gesprek 

geweest met het management teneinde zo goed mogelijk zicht te krijgen op de achtergronden van 

het verslechterde financiële perspectief. Dankzij grote inspanningen van de directie ontstond in de 

loop van het verslagjaar voldoende inzicht in de vraag hoe in de nabije toekomst voldaan kan 

worden aan het door de Raad gestelde financiële kader: een begroting 2014/2015 met een sluitend 

meerjarenperspectief.  

Ondertussen besprak de Raad enkele malen de in ontwikkeling zijnde strategische agenda. Deze 

agenda is van belang om interne en externe ontwikkelingen binnen een geformuleerd strategisch 

kader te kunnen plaatsen.  

   

Ontwikkelingen beleid Natuur en Landschap 

In de vergaderingen waren de ontwikkelingen rond de transformaties in het overheidsbeleid ten 

aanzien van natuur en landschap een terugkerend agendapunt. Met name de verschuiving van 
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zeggenschap van Rijk naar Provincie en het op termijn krapper wordend financieel kader kwamen 

daarbij aan de orde. De aangekondigde beëindiging op termijn van de boekjaarsubsidie van de 

Provincie Noord-Holland, gepaard gaande met een andere subsidiesystematiek, blijft onderwerp van 

gesprek.  

 

Samenwerking  

Samenwerking tussen de koepelorganisaties De12Landschappen en Landschapsbeheer Nederland 

was in de Raad regelmatig aan de orde. 

Gezien het vooruitzicht van teruglopende subsidies voor natuur- en landschapsorganisaties en de 

groeiende behoefte om tot een slagvaardige en ook voor buitenstaanders logische en begrijpelijke 

structuur te komen, achten wij het van groot belang dat mogelijkheden van nauwe samenwerking 

positief tegemoet getreden worden. In dat kader is Landschap Noord-Holland verheugd over het 

besluit tot intensieve samenwerking van de beide koepelorganisaties waar onze stichting bij is 

aangesloten. 

 

In ditzelfde kader heeft de Raad met veel interesse het onderzoek van Twynstra Gudde gevolgd naar 

mogelijkheden van samenwerking tussen terreinbeherende organisaties in Noord-Holland.   

 

Wisseling accountant 

Tijdens de heisessie is besloten om als Landschap aan te sluiten bij de huidige inzichten rond het 

financiële toezicht en over te gaan tot een regelmatige wisseling van accountant. Besloten wordt om 

aan een nieuw te selecteren accountant opdracht te geven voor de controle met ingang van 

jaarrekening 2014.  

 

Intern overleg 

Zoals gebruikelijk was de RvT het afgelopen jaar twee keer vertegenwoordigd bij een vergadering 

van de Ondernemingsraad van Landschap Noord-Holland, het zogenaamde artikel 24 overleg.  Aldus 

wordt bijgedragen aan het inzicht van de Raad in cultuur en inhoud van het overleg tussen OR en 

bestuurder.  

 

De voorzitter van de Raad besprak regelmatig de voortgang van werkzaamheden met de directeur. 

Tevens voerde hij de gesprekken met de directeur in het kader van functionerings- en 

beoordelingscyclus.  

 

De Raad van Toezicht heeft, na kennisneming van het accountantsrapport, bijgaand jaarverslag en 

bijgaande jaarrekening goedgekeurd. 

Tevens heeft de Raad daarbij decharge verleend aan de directie over het door haar gevoerde 

bestuur in 2013. 

 

Heiloo, 27 juni 2014 

 

 

Susanne Hietbrink 

Rob Meerhof, voorzitter 

Maarten Reuchlin 

Thomas Steffens 
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2 Directieverslag 
 

Voorwoord 

Dit jaarverslag voor 2013 kent een meer gecomprimeerde opzet dan dat van de afgelopen jaren. Dit 

document doet verslag van de financiële performance, positie en perspectieven van Landschap 

Noord-Holland. Er is bewust voor gekozen daarop in dit document te focussen waardoor de 

leesbaarheid vergroot is. In een separaat inhoudelijk (publieks)jaarverslag doen wij uitvoerig verslag 

van de inhoudelijk kant van onze inspanningen in 2013. 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 ontvangen wij voor de bekostiging van 

onze werkzaamheden de bijdragen van onze ruim 37.000 Beschermers, van het Programma “Groen 

en Doen” van het ministerie van Economische Zaken en van de onmisbare Nationale Postcode 

Loterij. Voor al deze vormen van financiële steun en betrokkenheid bij ons werk zijn wij bijzonder 

erkentelijk.   

 

Doelstellingen Landschap Noord-Holland 

Stichting Landschap Noord-Holland is een individuele rechtspersoon.  

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 mensen natuur en landschap te beheren en te ontwikkelen. 

Landschap Noord-Holland is naast een natuur- ook een mensenorganisatie. Om  het doel te 

bereiken, zijn drie hoofdstrategieën geformuleerd. 

De drie hoofdstrategieën zijn 1. Duurzaam Beheer eigen terreinen en van derden, 2. Onderzoek en 

advisering en 3. Maatschappelijke verankering. 

 

Resultaten in breed perspectief 

 

Strategische Agenda 

 

In 2013 is een Strategische Agenda opgesteld. Deze agenda kent vier thema’s: 

 

1. Eén Landschap Noord-Holland  

Het gaat hier om het meer benutten van mogelijk synergie tussen de verschillende 

bedrijfsonderdelen.  

 

2. Kosten en Baten Duurzaam in Balans  

Om duurzaam te kunnen voortbestaan moeten wij hard werken aan het in balans 

brengen van kosten en baten.  

 

3. Fijn werken; Goed werk!  

Faciliteiten moeten op orde zijn om mensen in staat te stellen om prettig te werken.  

 

4. Omgeving in beweging  

De wereld waarin wij opereren verandert en wij moeten daarin meebewegen om een 

relevante speler te blijven. 
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Ten aanzien van de financiële positie is vanzelfsprekend het tweede thema het meest relevant. Het – 

onverwacht – grote verlies van 2012 onderstreepte het belang van handelen op dit vlak. Nu duidelijk 

is dat het financieel resultaat van 2013 wederom zeer teleurstellend is, is het belang van juist 

ingrijpen nog groter. Analyse van de resultaten van 2013 heeft uitgewezen dat er meer 

resultaatbewust met de kosten moet worden omgegaan. Belangrijk punt van aandacht gaat hierbij 

uit naar de twee commerciële afdelingen Onderzoek & Advies en de Groenploeg. Voor deze twee 

onderdelen is eind 2013 gestart met een bedrijfseconomische analyse van waaruit een nieuwe en 

sluitende “business case” kan worden opgebouwd. Eind 2014 verwachten we het onderdeel 

Reorganisatie van een ingezet Verandertraject af te kunnen ronden. Daarmee zal een reductie van 

de kosten, die voor het belangrijkste deel samenhangen met de personele bezetting, zijn 

gerealiseerd tot een niveau dat bij onze baten past. De beoogde ingrepen zullen nagenoeg geen 

drukkend effect hebben op de begrote omzet van de commerciële afdelingen.  

 

Financiering onder druk 

Los van de negatieve financiële resultaten van 2012 en 2013 heeft de provincie Noord-Holland in 

2013 te kennen gegeven de jaarlijkse financiële bijdrage voor Natuurbeheer (ca. € 1,2 miljoen) en de 

ondersteuning van vrijwilligers (ca. € 300.000,--) te willen beëindigen. Samen is dit ca. 18% van onze 

inkomsten. Dit loopt via twee trajecten. Enerzijds via een discussie over de Beheersubsidie waar van 

gepland is dat Provinciale Staten hierover begin november een besluit nemen. Anderzijds voor de 

ondersteuning van de vrijwilligers waarover, zoals nu voorzien, eind juni Provinciale Staten een 

besluit nemen. Op beide onderdelen zijn wij nu – vanzelfsprekend – actief om de besluitvorming 

positief te beïnvloeden. Omdat wij niet weten hoe deze besluitvorming gaat uitpakken, is in het 

kader van het Verandertraject een tweede fase van de reorganisatie voorzien als, eind 2014, zou 

blijken dat verder ingrijpen in de kosten noodzakelijk is. Deze tweede fase betreft dan de onderdelen 

van Landschap Noord-Holland die zorgdragen voor natuurbeheer: Terreinen. 

 

Een ander punt dat onze bijzondere aandacht heeft, is de gestage terugloop van het aantal 

Beschermers. Onderdeel van de Strategische Agenda is onder het thema “Omgeving in Beweging” 

een initiatief opgenomen om te komen tot een passend “offensief” dat gericht is op behoud van 

Beschermers maar ook op het ontwikkelen van alternatieven. Die alternatieven moeten invulling 

geven aan het aantoonbaar hebben van een grote achterban maar ook aan het aanboren van 

nieuwe opties om geld te verwerven bij particulieren. 

 

Financieel resultaat 

Het financieel resultaat van 2013 komt uit op een verlies van € 764.000,--. In de begroting 2013 was 

uitgegaan van een verlies van € 68.000,--. Belangrijkste componenten van deze negatieve afwijking 

ten opzichte van de begroting zijn ten eerste een te ambitieuze omzetprognose voor Onderzoek & 

Advies in de begroting 2013 en ten tweede een afdelingsbegroting van de Groenploeg die als alle 

reële kosten aan de Groenploeg worden doorgerekend leidt tot een aanzienlijk verlies. Zelfs, zoals 

het geval was in 2013, bij een omzet die hoger uitviel dan begroot. Deze beide knelpunten worden 

met het Verandertraject opgelost door een aanzienlijke kostenreductie en het verhogen van de 

efficiency in de werkwijze. 

 

 

Toekomstperspectief 

Ook 2014 zal nog een aanzienlijk verlies laten zien. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de 

maatregelen waartoe wij besloten hebben, slechts een beperkt effect op de kosten in 2014 zullen 
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hebben en wij bovendien een post “frictiekosten” hebben opgenomen in de begroting 2014. Deze 

post wordt vooral benut om invulling te geven aan een sociaal plan voor de medewerkers die 

Landschap Noord-Holland zullen moeten verlaten. Een klein deel van deze post zal gebruikt worden 

voor de inhuur van externe adviseurs. 

Met de ingrepen die wij voornemens zijn door te voeren – raadpleging van OR en het aanvragen van 

advies c.q. instemming loopt nog – zullen wij in 2015 uit de rode cijfers zijn. Na 2015 dienen wij een 

positief resultaat te verwezenlijken waardoor het weer mogelijk wordt onze financiële positie en in 

het bijzonder onze continuïteitsreserve, die door de verliezen in 2012, 2013 en het begrote verlies 

van 2014 stevig is geslonken, weer aan te vullen.  

Naast kostenreductie werken wij hard aan opbrengstverhoging en –diversificatie. Voor onze 

commerciële diensten werken wij nu aan en met een gezamenlijk marketing- en acquisitieplan. In 

het eerste kwartaal van 2014 heeft dit acquisitieplan zijn eerste vruchten afgeworpen. Ook 

onderzoeken wij concreet alternatieve verdienmodellen zoals “natuurbegraven” en “Carbon 

Credits”.   
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3  

 
 

 

 Duurzaam Beheer 3.1

Vastgoed 
De aandacht van de afdeling Rentmeester ging, naast alle reguliere zaken, in 2013 vooral uit naar  

• (erf)pachtzaken (bepaling nieuwe pachtprijzen voor de niet geliberaliseerde 

overeenkomsten, oplossen van een aantal lastige dossiers, aangaan van nieuwe 

overeenkomsten) 

• herbestemming van panden (Huis Leyduin, de forten Krommeniedijk en Aagtendijk, 

Tweelinghuis te Leyduin, Noordeinde 13 Landsmeer) 

• voorbereiding op de vervanging van het bestaande vastgoed registratie systeem door het 

CMSi, gezamenlijk ontwikkeld door D12Landschappen, Natuurmonumenten en 

Staatsbosbeheer. 

 

De verwerving van terreinen bleef beperkt tot een aantal kleine strategische aankopen, gefinancierd 

uit het eigen grondfonds. In 2014 is door de provincie Noord-Holland nieuw grondbeleid vastgesteld; 

naar verwachting zullen de komende jaren weer meer grondverwervingen (ter realisatie van de EHS) 

mogelijk zijn. Door de lange periode van onzekerheid ten aanzien van het nieuwe grondbeleid, heeft 

de verwerving van gronden in 2013 nagenoeg stil gelegen. 

In de loop van het jaar vond een wisseling van Rentmeester plaats.  
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Groot onderhoud aan vastgoed werd volgens planning uitgevoerd. Huis Leyduin kreeg een grote 

onderhoudsbeurt; de realisatie van de herbestemming verliep volgens plan. De Belvedère op 

Leyduin is gerestaureerd en feestelijk opgeleverd.  

 

 

Beheer van eigen terreinen 

Door heel Noord-Holland beheert LNH in 2013 ruim 4400 ha verdeeld over ruim 85 natuurgebieden. 

Het beheer is verdeeld over 3 beheereenheden. De beheeractiviteiten houden in de eerste plaats 

het fysieke beheer in zoals maaien, snoeien en mesten. Daarnaast omvat het beheer ook het 

beheren van aanwezige recreatievoorzieningen en voor de terreinen (bv vanuit cultuurhistorisch 

oogpunt) belangrijke opstallen, de inrichting van de gebieden, onderzoek en monitoring, 

gastheerschap en toezicht, belangenbehartiging en terreingebonden voorlichting en educatie, onder 

andere via een bezoekerscentrum en drie Natuur Informatie Centra (NIC’s). 

 

In het oog springende projecten die in 2013 zijn uitgevoerd: 

• De Eendenkooi ’t Zand  is uitgebaggerd en de bagger is in het achterliggende terrein 

verwerkt.  

• In het Ilperveld heeft visstand beheer plaats gevonden. Grote bodemwoelende vissen 

(karpers en brasem) zijn weggevangen om tot een ander visstand te komen met helder 

water en snoek. Dit project is deels uitgevoerd met eigen personeel en vrijwilligers. 

• In het Bennebroekbos is in nauw overleg met omwonenden en gebruikers van het landgoed 

een parkbos aangelegd met wandelpaden. Kinderen, vrijwilligers en buren zijn betrokken 

geweest bij het planten van bomen en watergeven. In het najaar zijn met schoolklassen 

stinse bollen geplant. 

• Het Life project in de Noordduinen (oa Botgat en Falga) is dit jaar afgerond. 

 

Beheer van terreinen van derden 

Groenploeg 

Opdrachten/projecten 

De Groenploeg werd geconfronteerd met een nieuwe ontwikkeling t.a.v. werk voor de provincie. 

Daar waar vroeger het werk rechtstreeks werd gegund aan de Groenploeg, heeft de provincie 

besloten het werk op- en rondom provinciale wegen in regio’s in te delen en in grote bestekken in 

aanbestedingstrajecten op de markt te brengen. De Groenploeg heeft hierop ingespeeld door als 

onder- onderaannemer diensten aan te bieden.  

 

Aanbestedingen: 

In het eerste halfjaar van 2013 heeft de Groenploeg meegedaan met de aanbestedingen voor Park 

Brederode te Bloemendaal. De Groenploeg heeft het onderdeel Plantsoenonderhoud gegund 

gekregen en voert het werk uit met Wieringen Prins hoveniers als onderaannemer. Op deze wijze 

kan de Groenploeg garanderen dat ook in het maai hoogseizoen het werk op tijd wordt opgeleverd. 

Tevens dient deze samenwerking als pilot voor het thema ‘samenwerking derden’ van het 

bedrijfsplan. 

Om in de broedtijd meer werk te acquireren is een project ecologische erfbeplanting te gestart.  

Het beheer van landgoed Beeckestijn van Natuurmonumenten is op regiebasis ook in 2013 weer aan 

de Groenploeg.  

 

Re-integratie: 
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Wijziging in beleid van het UWV heeft geleid tot de situatie dat  onze samenwerkingsconstructie met 

jobcoach organisatie Mind @ Work in de toekomst niet kan worden voortgezet.  

Eind 2013 zijn voorbereiding getroffen om m.i.v. februari 2014 te starten met een intern jobcoaching 

systeem.  Dit houdt in dat LNH als werkgever een eigen jobcoach in huis heeft en rechtstreeks 

jobcoachvergoedingen kan declareren. 

Voor 2014 blijven er onzekerheden omdat binnen de concept Wet Werken naar Vermogen nog niet 

geheel duidelijk is hoe re-integratie gaat worden georganiseerd. 

De lopende in- en doorstroom van Wajongeren en andere re-integratietrajecten is op orde. Wel 

blijkt dat met name rond Amsterdam werving van geschikte kandidaten moeizamer verloopt dan in 

het noorden van de provincie, terwijl juist rond Amsterdam meer medewerkers nodig zijn.  

Van de lichting medewerkers van de in-company BBL-1 opleiding Groen studiejaar 2012-2013 is 

100% geslaagd! 

 

Vrijwillig natuurbeheer 

In 2013 hebben maar liefst 9717 mensen zich ingezet voor het onderhoud van een stukje natuur, het 

aanleggen van groen in hun buurt of het beschermen van dieren.  Landschap Noord-Holland is trots 

op zo’n grote aanhang die helpt in natuurterreinen en bij onze onderzoeksprojecten. 

 

 

 

Nieuwe groepen 

In 2013 hebben zich vier nieuwe groepen bij ons aangemeld: Wilca Schoorl, werkgroep Boomhoek 

Loosdrecht en twee vrijwilligersgroepen die samen 304 kilometer van de Waddenwandelroute 

onderhouden.  

 

Landschap Noord-Holland helpt vrijwilligers 

147 Zelfstandige vrijwilligersgroepen zijn aangesloten bij Landschap Noord-Holland. Zij hebben 

toegang tot ecologisch advies, begeleiding in het veld, cursussen en gereedschap. 

In 2013 leende het landschap 13.000 stuks materialen uit. Er werden 16 cursussen gegeven voor 130 

cursisten. 

 

Groen en Doen in 2013 

In het kader van de rijkssubsidie Groen en Doen zijn in 2013 de projecten afgerond die in 2012 waren 

gestart. Het betreft projecten gericht op ondersteuning en stimulering van vrijwilligers, zowel in de 

uitvoering van beheer als in ecologisch onderzoek. Daarnaast zijn vergelijkbare projecten gestart 

voor de Groen en Doen trance van 2013/2014 . Deze projecten worden in 2014 afgerond. 

 

In 2013 zijn de volgende Groen en Doen projecten afgerond: 

- Vrijwilligers en woningbouwcorporaties in Schalkwijk, Haarlem 

- Nieuwe werkgroep oude Hof, gemeente Bergen 

- Opleiding weidevogelvrijwilligers in nieuwe werkwijze 
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- Opzetten lokale groep onderzoeksvrijwilligers 

 

Begeleiding vrijwilligers weidevogelbeheer 

In 2013 beschermden 1027 vrijwilligers verdeeld over 25 weidevogelbeschermingsgroepen op 22659 

hectare bij 1359 boerenbedrijven weidevogel legsels, samen met de agrariërs. Het totale aantal 

gevonden legsels in onze provincie daalde met ruim 800 legsels tot 13167. In totaal kwamen er in 

2013  76 nieuwe vrijwilligers bij. Alle ontwikkelingen en activiteiten werden  in  het Jaarboek 

Weidevogels 2013 uitgebreid beschreven.  

 

Om meer grip te krijgen op de kuikenoverleving werd ook dit boekjaar jaar een cursus inventariseren 

en alarmtellen (medegefinancierd door Groen & Doen) gehouden in Laag Holland. 45 enthousiaste 

vrijwilligers deden hier actief aan mee en leerden hoe territoria te inventariseren aan de hand van 

weidevogel gedrag. Vervolgens werd tijdens een alarmtelling gekeken hoeveel weidevogels er nog 

met kuikens rondliepen in dezelfde gebieden. Door steeds meer vrijwilligers deze methode bij te 

brengen kunnen we weidevogels straks nog beter beschermen. Daarvoor wordt deze cursus ook de 

komende jaren in Noord-Holland gegeven.  

 

Dankzij het project ‘Help jonge grutto’s overleven’ (gefinancierd door de inzamelactie onder de 

Beschermers van LNH) zijn met boeren maatregelen afgesproken die ten goede kwamen aan de 

foerageer en opgroei mogelijkheden voor de weidevogels. Door de actie “greppel-plasdras” is op 15 

boerenbedrijven in Noord-Holland een sterk verbeterde voedselsituatie ontstaan tijdens de 

vestigingsfase, waardoor vogels vaak werden aangetrokken om in de directe omgeving te gaan 

broeden. Daarnaast is o.a. geld besteed aan het ontzien van weidevogel nesten en kuikens door later 

maaien op 5 boerenbedrijven. 

 

 Onderzoek en advisering 3.2

 

De afdeling Onderzoek en Advies (O&A) richt zich op het onderzoeken van en adviseren over allerlei 

aspecten van natuur, landschap en cultuurhistorie.  

In 2013 is de verdere uitbouw van de omzet van 2012 niet gelukt. De effecten van de economische 

crisis zijn daarin een belangrijke oorzaak. In vergelijking waren er meer opdrachten echter voor 

gemiddeld een lager bedrag. 

Eind 2013 is gestart met een bedrijfseconomische analyse die ten grondslag zal liggen voor het 

veranderingstraject in 2014. 

 

In het oog springende opdrachten in 2013 waren:  

• voor de Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen  is een monitoringprogramma 

ontwikkeld voor het  ganzenbeleid rond Schiphol; 

• in het Ilperveld is de uitvoering van het project Omhoog met het Veen gestart met de 

inrichting van een proeflocatie en een symposium. Het project moet inzicht gaan geven hoe 

veengroei in veenweidegebieden weer opgang kan worden gebracht; 

• voor de gemeente Medemblik is een plan gemaakt voor het vergroten van de biodiversiteit 

binnen de gemeente; 

• voor het Waddenfonds is het waddenwandelnetwerk in Noord-Holland uitgezet. Ook is een 

bijdrage geleverd aan de daarbij behorende gids voor het gehele waddengebied; 
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• voor de gemeente Bergen is in samenwerking met het bureau Bakker & ten Haaf een plan 

gemaakt voor herstel van duinrellen. Ook de directievoering bij de uitvoering wordt door  

Onderzoek en Advies gedaan; 

• voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn een groot aantal aangelegde 

natuurvriendelijke oevers onderzocht op de mate van biodiversiteit; 

• In opdrachten van de provincie Noord-Holland zijn de bijeenkomsten met betrokken 

beheerders (natuur en landbouw) over het weidevogelbeleid voorbereid, voorgezeten en 

gefaciliteerd; 

• voor diverse gemeenten is vleermuizenonderzoek uitgevoerd. 

(kijk voor meer projecten op www.landschapnoordholland.nl)  

 

 

 Maatschappelijke verankering 3.3

 

Externe communicatie 

Landschap Noord-Holland  wist in 2013 weer duizenden mensen te boeien met bijzondere acties, 

leuke feitjes, enthousiaste verhalen en mooie beelden in het programma Natuurlijk Noord-Holland. 

Samen met reporter Stephan Roest trekt Arjan Postma door Noord-Holland in onze RTV-NH tv-serie 

die financieel mogelijk werd gemaakt door Bouwfonds Ontwikkeling. 

 

Fondsenwerving 

Om het klantinzicht te vergroten zijn we met een online donateurspanel gaan werken waarbij we 

Beschermers voor specifieke onderwerpen raadplegen. Er is een profielanalyse gemaakt van onze 

Beschermers en giftgevers. Hiermee hebben we een actueel inzicht in de demografische kenmerken 

en interesses van onze beschermers. Dit zetten we in bij fondsenwervende acties.  

 

De Beschermers benaderden we met mailings voor de jaarbijdrage en voor extra giftverzoeken. In de 

jaarbijdrage vroegen we met succes de Beschermers om een vrijwillige hogere bijdrage. De winback 

methode werd ingezet onder circa 5.000 oud-Beschermers. We zetten de methode crowdfunding als 

een pilot in om kennis en ervaring op te doen en nieuwe doelgroepen te bereiken. 

 

De website kreeg een zgn. Help mee-portfolio: een nieuwe sectie waar alle  commerciële 

mogelijkheden om Landschap Noord-Holland te steunen overzichtelijk gegroepeerd zijn. zodat de 

conversie toeneemt.  

 

Om Beschermers te binden en behouden hebben de medewerkers van de Front Office een telefoon 

training gehad. De nieuwe Natuurgids, ook een bindmiddel voor onze Beschermers, zou in 2013 

verschijnen, maar is om diverse redenen verzet naar maart 2014. 

 

Gratis advertising op Google (Google Grants) werd met name ingezet om de zichtbaarheid en 

naamsbekendheid te vergroten. Eind van het jaar kwam  25% van het totale website-bezoek dankzij 

deze methode op onze site.  
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4 Verantwoordingsverklaring 
 

Inleiding 

De Raad van Toezicht en het Bestuur leggen in deze verklaring verantwoording af over drie voor haar 

algemeen geldende principes: 

• Binnen de organisatie dient de functie van ‘toezichthouder’ duidelijk gescheiden te zijn van 

het ‘besturen’, dan wel van de ‘uitvoering’ 

• De organisatie dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen zodat 

effectief en doelmatig wordt gewerkt aan het realiseren van de doelstelling 

• De organisatie streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht 

voor de informatieverschaffing en inname en verwerking van wensen, vragen en klachten. 

 

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 5 leden van de Raad van Toezicht vervullen hun toezichtstaak voor drie jaar en zijn eenmaal 

herbenoembaar. Er is een rooster van aftreden vastgesteld.  

 

De Raad van Toezicht is in 2013 vier maal in vergadering bijeengeweest. Eén vergadering werd 

samen met het MT gehouden. Ter voorbereiding van de vergaderingen functioneert een Financiële 

Commissie bestaande uit drie leden van de Raad die in 2013 vier keer met de directeur, hoofd 

Middelen en Controller bijeenkwam. Daarnaast werd elke vergadering van de Raad door de 

voorzitter en directeur voorbereid. 

 

Het functioneren van de directeur wordt jaarlijks geëvalueerd door de Raad van Toezicht. De 

voorzitter van de Raad heeft in 2013 een functioneringsgesprek met de directeur gevoerd. 

 

Om verzekerd te zijn van voldoende deskundig advies en voeling met doelgroepen heeft Landschap 

Noord-Holland een Raad van Advies.  De Raad van Advies kwam in 2013 eenmaal bijeen. Onderwerp 

van gesprek waren rol en positie van de Raad. Als vervolg op deze vergadering heeft de directeur 

met een delegatie van de Raad van Advies gesproken over de invulling van dit orgaan.   
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Bezoldiging 

De Raad van Toezicht verricht haar werk onbezoldigd. Leden worden via een open procedure 

geworven. 

 

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. 

 

Effectiviteit en efficiency van bestedingen 

Van groot belang voor zicht op effectiviteit en doelmatigheid zijn naast het jaarverslag en de 

jaarrekening de financiële rapportages en de halfjaarlijkse directierapportage die in de Raad van 

Toezicht worden besproken. Ter voorbereiding op de vaststelling van de jaarrekening heeft de 

Financiële Commissie overleg met de accountant.  

In 2013 en 2014 is en wordt het nieuwe softwaresysteem Exact zo ingericht dat managers en 

projectleiders over adequate en actuele managementinformatie kunnen beschikken. 

 

Doelbestedingspercentage, kostenpercentage fondsenwerving en kostenpercentage beheer en 

administratie 
 Werkelijk  Begroting  Werkelijk 

 2013  2013  2012 

      

Bestedingen aan doelstellingen / totale baten 92,5%  76,8%  98,8% 

      

Bestedingen aan doelstellingen / totale lasten 86,8%  76,3%  92,4% 

      

Kosten eigen fondsenwerving / baten eigen fondsenwerving 16,8%  -  13,7% 

      

Kosten beheer en administratie / totale lasten 10,9%  23,6%  5,6% 

 

 

De kosten van fondsenwerving blijven binnen de norm van het CBF. 

 

 

Treasury – beleggingsbeleid 

In 2013 werd een eerder besluit, om het vermogensbeheer geheel uit te besteden, achterhaald door 

de feitelijke situatie van de organisatie waarin de omvang van het belegbaar kapitaal is geslonken. 

Door het negatieve resultaat van 2012 en onzekere tijden wil de organisatie haar reserves risicovrij 

en liquide aanhouden. De bestaande effectenportefeuille werd daartoe in belangrijke mate 

afgebouwd. 

 

Reservebeleid 

Het beleid ten aanzien van de functie en de omvang van het eigen vermogen is dat het eigen 

vermogen dient om de vaste activa, benodigd voor het realiseren van onze 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. Aankoopsubsidies voor natuurterreinen worden buiten de berekening gehouden. Gebaseerd 
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op de meerjarenbegroting 2013-2017  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 Op dit moment is de continuïteitsreserve niet toereikend. De 

intentie van de stichting is om deze reserve in de toekomst weer aan te vullen met positieve 

resultaten. Voorts heeft de stichting bestemmingsfondsen gevormd door giften die zijn ontvangen 

naar aanleiding van acties onder onze beschermers met een specifiek doel. 

 

Risicomanagement 

 

Risicobeheersing 

Landschap Noord-Holland onderscheidt drie hoofdcategorieën van risico’s. De onderkende risico’s 

en de noodzakelijke maatregelen om die risico’s te beperken zijn vastgelegd in een beleidsnota 

risicobeheersing.  

De hoofdpunten van de beleidsnota zijn de volgende: 

- Risico met betrekking tot personeel en organisatie.  

Personeel en organisatie lopen risico’s variërend van de gevolgen van concrete zaken als 

natuurrampen en brand tot en met zaken als het niet realiseren van de gewenste 

bedrijfscultuur. Het beleid is er onder meer op gericht om personeel goed op te leiden,  

aanbevelingen uit risico-inventarisatie op te volgen en IT/databeheer uit te besteden. Het 

bestaande noodplan wordt regelmatig bijgewerkt. 

 

- Risico met betrekking tot reputatie. 

Voor een organisatie als Landschap Noord-Holland die in het midden van publieke aandacht 

staat, is reputatie van eminent belang. Er moet veel aandacht zijn voor het voorkomen van 

gebeurtenissen die onze reputatie kunnen schaden en eventuele schade moet zo snel 

mogelijk worden beperkt.  Het beleid bestaat onder meer gericht uit een bewust en 

proactief persbeleid en slagvaardige communicatie zowel in- als extern. 

 

- Risico met betrekking tot financiering.  

 

Personeel 

Iedere drie jaar wordt een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden. Ook in 2013 

werd een onderzoek gehouden dat  tot doel heeft 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. 

De doelstelling voor respons op MTO in 2013 was minstens 70%. Het definitieve resultaat 75%. Dit is 

een hoge respons en een goed resultaat.  

Het onderzoek wees uit dat medewerkers over het algemeen heel tevreden zijn over Landschap 

Noord-Holland.  

 

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.  

 

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, 



 

Jaarverslag 2013  20 

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. 

 

Om externe belanghebbenden goed van dienst te kunnen zijn, is allereerst een goed intern 

functioneren wezenlijk. Het medewerkerstevredenheidsonderzoek, 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 zijn we voor onze 

Beschermers en anderen vijf dagen per week bereikbaar via onze Front Office in Heiloo. Tenslotte 

zoekt Landschap Noord-Holland veelvuldig de publiciteit via o.a. persberichten en symposia.  

 

Landschap Noord-Holland wordt door leden van de Raad van Toezicht vertegenwoordigd in de 

besturen van de beide koepelorganisaties waarbij we zijn 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 10.000 

vrijwilligers en onze organisatie. 

 

Er is een klachtenprocedure om eventuele klachten correct af te handelen. 
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5 Jaarrekening 

 

Jaarrekening 

Balans per 31 december 2013  

Staat van baten en lasten over 2013  

Kasstroomoverzicht  

 

 

Toelichting algemeen  

Toelichting op de balans  

Toelichting op de staat van baten en lasten  

 

Overige gegevens 

Bestemming resultaat  

Controleverklaring 
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 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)  5.1

  31-12-2013  31-12-2012 

ACTIVA     

(* € 1.000)     

     

Immateriële vaste active  205  212 

Materiële vaste activa  1.851  1.806 

Financiële vaste activa  112                        81 

  2.168  2.099 

     

Voorraden 28  30  

Vorderingen en overlopende activa 3.643  4.453  

Effecten 906  2.345  

Liquide middelen 2.050  1.966  

  6.627  8.794 

       

Totaal  8.795  10.893 

     

     

PASSIVA     

(* € 1.000)     

     

Reserves en fondsen     

     

- reserves     

  .continuïteitsreserve 142  632  

  .bestemmingsreserve 2.928  3.138  

  .overige reserve -  -  

  3.070  3.770 

     

- fondsen     

  .bestemmingsfonds(en)  461  525 

  3.531  4.295 

     

Voorzieningen  606  795 

     

Langlopende schulden  1.302  1.447 

     

Kortlopende schulden  3.356  4.356 

       

Totaal  8.795  10.893 
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 Staat van baten en lasten over 2013 5.2

 

 

    Werkelijk 

2013        Begroot 2013 

     Werkelijk 

2012 

(* € 1.000)       

BATEN       

       

- Baten eigen fondsenwerving  1.503  1.357  1.839 

- Baten uit acties van derden  1.125  1.125  1.125 

- Subsidies van overheden  5.981  3.806  7.120 

- Baten uit beleggingen  175  234  322 

- Overige baten  2.816  3.366  3.330 

Som der baten  11.600  9.888  13.736 

       

LASTEN       

       

Besteed aan doelstellingen       

- Duurzaam beheer 7.080  4.732  9.879  

- Onderzoek en advies 2.473  1.445  2.186  

- Maatschappelijke verankering 1.179  1.421  1.502  

  10.732  7.598  13.567 

       

Werving baten       

- Kosten eigen fondsenwerving 252  -  252  

- Kosten acties derden -  -  -  

- Kosten verkrijging subsidies 

overheden 28  -  49  

- Kosten van beleggingen 6  5  1  

  286  5  302 

       

Beheer en administratie       

- Kosten beheer en administratie  1.346  2.353  818 

       

Som der lasten  12.364  9.956  14.687 

       

Resultaat  (764)  (68)  (951) 
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 Resultaatbestemming 2013 (Concept) 5.3  

(* € 1.000)  

  

Resultaat (764) 

  

Toevoeging aan continuïteitsreserve in verband met onttrekking reserve doelstelling 174 

Onttrekking aan continuïteitsreserve in verband met negatief resultaat 2013 (664) 

Onttrekking aan bestemmingsreserve doelstelling in verband met projecten landgoederen Zuid-

Kennemerland (23) 

Onttrekking aan bestemmingsreserve doelstelling in verband met innovatie (174) 

Toevoeging aan bestemmingsreserve financiering activa in verband met in erfpacht uitgegeven vastgoed 6 

Onttrekking aan  bestemmingsreserve financiering activa in verband met gewenste omvang (19) 

Toevoeging aan bestemmingsfonds in verband met in resultaat geoormerkte en nog niet bestede giften 141 

Onttrekking aan bestemmingsfonds in verband met gemaakte kosten met betrekking tot geoormerkte 

giften (205) 

 (764) 
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 Kasstroomoverzicht 5.4

 

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 

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. 

De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen. 

 

(* € 1.000)                                                                   01-01-2013 t/m 31-12-2013               01-01-2012 t/m 31-12-2012 

  

        

Kasstroom uit operationele activiteiten        

        

Bedrijfsresultaat  (764)    (951)  

Aanpassingen voor:        

Afschrijvingen  410    500  

Mutaties voorzieningen  (189)    (199)  

        

Mutaties werkkapitaal:        

- afname voorraad 2    3   

- afname / toename vorderingen 2.251    (79)   

- afname / toename kortlopende schulden (1.000)    (300)   

  1.253    (376)  

 

Kasstroom uit operationele activiteiten   710    (1.026) 

        

        

Kasstroom uit investeringsactiviteiten        

        

Investeringen in immateriële vaste activa  (70)      

Investeringen in materiële vaste activa  (373)    (1.055)  

Investeringen in financiële vaste activa  (38)    -  

        

Kasstroom uit investeringsactiviteiten   (481)    (1.055) 

        

        

Kasstroom uit financieringsactiviteiten        

        

Afname/Toename langlopende schulden  (145)    (80)  

        

Kasstroom uit financieringsactiviteiten   (145)    (80) 

        

NETTO KASSTROOM   84    (2.161) 
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(* € 1.000)                                                                   01-01-2013 t/m 31-12-2013               01-01-2012 t/m 31-12-2012 

 

 

Saldo liquide middelen per 1 januari  1.966    4.127  

Saldo liquide middelen per 31 december  2.050    1.966  

        

  84    (2.161)  
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 Toelichting  5.5

 
Toelichting algemeen 

De jaarrekening is ingericht volgens de Richtlijn Fondsenwervende instellingen (RJ 650), 

uitgevaardigd door de Raad voor de Jaarverslaggeving.  

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

 

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

 

Grondslagen van waardering 
 

Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale 

waarde dan wel op basis van aanschafwaarde. 

 

Natuurterreinen en opstallen worden nagenoeg geheel gefinancierd met aankoopsubsidies van het 

Rijk en de Provincie, hebben geen of zelfs een negatieve opbrengstwaarde en worden gezien het 

bijzondere karakter P.M. gewaardeerd. Bij vervreemding van deze terreinen dient de ontvangen 

subsidie ter zake te worden gerestitueerd.  

 

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 bijzondere waardeverminderingen. 

De jaarlijkse afschrijvingen bedragen 10%  van de bestede kosten, zoals nader in de toelichting op de 

balans is gespecificeerd. De economische levensduur en de afschrijvingsmethode worden aan het 

einde van elk boekjaar opnieuw beoordeeld. 

 

Materiële vaste activa 

Vanaf 1 januari 2012 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de waarderingsgrondslagen van de 

materiële vaste activa. De activagrens is verhoogd van een aanschafwaarde van € 1 naar  € 5 voor 

zover niet gedekt uit projectbijdragen en/of projectsubsidies en worden gewaardeerd tegen 

aanschafwaarde verminderd met lineaire afschrijvingen op basis van te verwachten gebruiksduur.    
Activa met een oorspronkelijke aanschafwaarde beneden de € 5, die nog een boekwaarde hadden in 

2012, zijn volledig afgeschreven. Onderhoudskosten worden in principe niet geactiveerd. Voor de 

afschrijvingen worden de volgende termijnen in aanmerking 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 

 

Afgekochte landinrichtingsrente wordt geactiveerd tegen de afkoopsom, verminderd met lineaire 

afschrijving op basis van te verwachten gebruiksduur en verminderd met eventuele subsidies ter zake. 
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Effecten worden tegen beurswaarde gewaardeerd. Het vermogen wordt belegd conform de richtlijnen van 

de VFI en het reglement van het CBF-keurmerk met als doelstelling het vermogen op lange termijn te laten 

renderen waarbij de hoofdsom na inflatie zoveel mogelijk dient te worden behouden.  

 

Onderhanden projecten  

De projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van het onderhanden project 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’). Uitgaven die verband houden met 

projectkosten die na de balansdatum tot te verrichten prestaties leiden, worden als activa verwerkt 

indien het waarschijnlijk is dat ze in een volgende periode leiden tot opbrengsten. 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 in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. 

 

Op voorraden en vorderingen worden voorzieningen voor incourantheid respectievelijk 

mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht. 

 

 

Grondslagen van resultaatbepaling 

 

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

 

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. 

 

Toedeling kosten 

 

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 beheer en 

administratie. De loonkosten met betrekking tot de projectadministratie zijn voor de helft toegerekend aan 

Duurzaam Beheer en voor de helft aan Onderzoek & 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. 

 

 

  



 

 Jaarverslag 2013  29 

Begroting 2013 

 

De in de jaarrekening opgenomen begroting 2013 ter vergelijking van de realisatie 2013 sluit niet aan op de 

vastgestelde begroting, doordat in de begroting  nog uitgegaan werd van een andere wijze van  verdeling. 

Dit is niet aangepast.  
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 Toelichting op de balans 5.6

 

Immateriële vaste activa 

 

 

 
 

Materiële vaste activa 

 

Natuurterreinen 
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Ultimo boekjaar heeft Landschap Noord-Holland 4.318 ha in eigendom (2012:  4.314 ha). 

 

Materiële vaste activa 

 

 

 
 

De overige materiële vaste activa bestaan uit kantoorinventaris, soft- en hardware en 

vervoermiddelen. Onder de machines en installaties vallen ook boten.  

 

Financiële vaste activa 

 

Afgekochte landinrichtingsrente  

 

In 2000 en 2005 is een jaarlijks verschuldigde landinrichtingsrente (of ruilverkavelingsrente) 

afgekocht. Het hiermee gemoeide bedrag wordt in 25 jaar lineair afgeschreven. Eventueel te 

ontvangen subsidies worden in mindering op de boekwaarde gebracht.  

 

(* € 1.000) 

Afkoopwaarde   393  

In 2006 ontvangen subsidie (196)  

  197 

Afschrijving voorgaande jaren  (115) 

Balans per 31-12-2012  82 

Afkopen 2013  - 
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Afschrijving 2013  (7) 

Balans per 31 december 2013  75 

Voorts is onder de financiële vaste activa een bedrag van € 37 opgenomen. Dit betreft een te 

ontvangen beheervergoeding van een verkregen terrein.  

 

 

Voorraden 

 

De winkelvoorraad betreft artikelen ten behoeve van de directe verkoop in de webwinkel. 

 

Vorderingen en overlopende activa 

(* € 1.000) 

 31-12-2013   31-12-2012 

    

Beheersubsidie Rijk en Provincie 1.893  1.905 

Debiteuren 794  1.232 

Onderhanden projecten 270  596 

Overige vorderingen en vooruitbetaalde posten 686  720 

 3.643   4.453 

    

 
  

Met betrekking tot de ‘beheersubsidie Rijk en Provincie’ is in het kader van het subsidiestelsel 

Natuur en landschapsbeheer, onderdeel Natuurbeheer over 2013 een vordering opgenomen van  

€ 1.430. 

 

Onderhanden projecten 

 

In 2013 zijn de gemaakte kosten (net als in 2012) hoger dan de vooruit ontvangen subsidies en 

bijdragen. 

 

Het saldo onderhanden projecten bestaat uit een debetsaldo van € 1.287 (2012: € 1.554) en een 

creditsaldo van € 1.017 (2012: € 958). 

Het debetsaldo bestaat voor € 373 uit vooruitbetaalde kosten voor het project LIFE Noordduinen. In 

januari 2014 hebben wij de afrekening van het deel van Provincie Noord-Holland van € 161 

ontvangen. 

Het debetsaldo bestaat verder voor € 287 gemaakte kosten voor het project Herstel kavelstructuur 

Eilandspolder en € 62 voor het project Schoonwatervallei Duinrand Bakkum. Deze projecten zijn 

begin 2014 afgerond en de  verzoeken tot vaststelling zijn ingediend bij de subsidieverstrekker. 

Voor het project Zandpolder fase 2 zijn de vooruitbetaalde kosten € 93 en voor het project huis 

Leyduin € 60. 

Het restant van het debetsaldo bestaat uit meerdere projecten waarvoor kosten zijn vooruitbetaald. 

Het gaat hier om saldi lager dan € 55. 

 

Het creditsaldo bestaat uit vooruit ontvangen bedragen inzake onder andere de projecten Herstel 

Petgaten Ilperveld (€ 200), Kwelderherstel Balgzand (€ 128), Beheer Lange Bretten (€ 126), Plaggen 

Rietlanden (€ 98) en Omhoog met het Veen (€ 85). 
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Effecten 

 

De normverhouding tussen vastrentende waarden, aandelen en ledencertificaten is per eind 2013,  

99:00:01,  ultimo 2012 was de verhouding 44:35:21. 

 

(* € 1.000) 

 
31-12-2013 

 
31-12-2012 

    
Obligaties                      895  

 
                  1.021  

Ledencertificaten                            -  
 

                     500  

Aandelen ter beurze genoteerd                         11  
 

                     824  

 
                     906  

 
                  2.345  

 

Het vermogen wordt belegd conform de richtlijnen van de VFI en het reglement van het CBF-keurmerk met 

als doelstelling het vermogen op lange termijn te laten renderen waarbij de hoofdsom na inflatie zoveel 

mogelijk dient te worden behouden.   

 

 

Het verloop van de posten is als volgt: 

(* € 1.000) 

Vastrentende waarden: 
   

    
Saldo 1 januari 1.021 

  
Aankopen - 

  
Verkopen -120 

  
Gerealiseerd koersresultaat -3 

  
Ongerealiseerd koersresultaat -3 

  

   
895 

Aandelen ter beurze genoteerd: 
   

    
Saldo 1 januari 1.324 

  
Aankopen - 

  
Verkopen -1.418 

  
Gerealiseerd koersresultaat 111 

  
Ongerealiseerd koersresultaat -6 

  

   
11 

   
906 
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De omvang en het resultaat op effecten over de afgelopen 5 jaar is als volgt: 

 

 

 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn direct opeisbaar. 
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 Reserves en fondsen 5.7

 

Continuïteitsreserve 

 

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

(* € 1.000) 

   

Saldo 1 januari  632 

Toevoeging via resultaatbestemming  174 

Onttrekking via resultaatbestemming  (664) 

Saldo 31 december 2013  142 

 

 

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. Gebaseerd op de meerjarenbegroting 2013-2017  is de gewenste omvang € 931.  

Op basis van de CBF norm, 1.5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie bedraagt de maximale 

toegestane continuïteitsreserve €  11.856.  

 

Bestemmingsreserve 

 (* € 1.000) 

 31-12-2013   31-12-2012 

    

Bestemmingsreserve doelbesteding 60  257 

Bestemmingsreserve financiering activa 2.097  2.116 

Bestemmingsreserve in erfpacht uitgegeven vastgoed 771  765 

 2.928   3.138 

    

 

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 onttrekkingen passend binnen de 

doelstelling van de organisatie. De bestemmingsreserve betreft geen verplichting. 

 

(* € 1.000) Saldo Toevoeging Onttrekking Saldo 

 1 januari   

 31 

december 

Eigen bijdrage aan projecten landgoederen 

Zuid-     

Kennemerland 83 0 23 60 

Innovatie 174 0 174 0 

 257 0 197 60 
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Eigen bijdrage aan projecten landgoederen Zuid-Kennemerland : 

In Zuid-Kennemerland beheren wij o.m. de Buitenplaats Leyduin. De overeenkomst voor huur van 

het hoofdhuis (Huis Leyduin) is per juni 2012 beëindigd. Een ander beeldbepalend pand (het 

Juffershuis) krijgt ook een nieuwe bestemming. Inmiddels is een besluit genomen over de 

herbestemming van beide panden. De bestemming wordt gemengd gebruik, geheel onder ons 

beheer. De pronkkamers van Huis Leyduin op de begane grond worden gebruikt voor vergaderingen, 

recepties en culturele bijeenkomsten. Het Juffershuis krijgt een (lichte) horeca en B&B functie. Beide 

huizen worden opengesteld en zijn een centraal punt voor de regio. De plannen zijn opgenomen in 

een voorstel voor herbestemming. De hiervoor benodigde investering zal mede worden gefinancierd 

met deze bestemmingsreserve. 

 

De reserve Innovatie  is in 2013 volledig herbestemd ten behoeve van de continuïteitsreserve.  

 

Bestemmingsreserve financiering activa 

(* € 1.000) 

 

 Saldo       Saldo  

 1 januari  Toevoeging  Onttrekking  31 december 

Financiering activa 2.116  -  19  2.097 

 2.116  -  19  2.097 

 

Onder deze reserve is dat deel van de reserves en fondsen opgenomen dat niet zonder meer kan 

worden besteed omdat daarmee activa voor de bedrijfsvoering zijn gefinancierd. 

 

 

Bestemmingsreserve In erfpacht uitgegeven vastgoed  

(* € 1.000) Saldo       Saldo  

 1 januari  Toevoeging  Onttrekking  31 december 

Wildrijk 141  1  -  142 

Tuinderswoning Leyduin 301  2  -  303 

Woning Vogelenzang 323  3  -  326 

 765  6  -  771 

 

 

Deze reservering betreft de ontvangen bedragen voor de opstallen op de in erfpacht uitgegeven 

grond.  

De toevoeging aan bovenstaande posten betreft de helft van het ontvangen rentebedrag. Dit bedrag 

wordt toegevoegd ter indexering. Bij verkoop van de woning heeft Landschap Noord-Holland het 

eerste recht van koop. Deze bestemmingsreserve geeft Landschap Noord-Holland het vertrouwen dit 

recht te kunnen uitoefenen 

De overige helft van het rentebedrag is ten gunste gekomen van het betreffende natuurterrein ter 

dekking van gemaakte beheerkosten. 
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Bestemmingsfonds (door derden bepaald) 

 

Het bestemmingsfonds (door derden bepaald) wordt gevormd door giften die zijn ontvangen naar 

aanleiding van acties onder onze beschermers met een specifiek doel en door een bijdrage van de 

Nationale Postcode Loterij. 

 

(* € 1.000) Saldo       Saldo  

 1 januari  Toevoeging  Onttrekking  

       

 31 december 

Plan Rietzanger nabij Heiloo            38             -              -              38  

Aankoop en inrichting van 

natuurterreinen          256            62             59   259  

Schotse hooglanders Mariëndal            9             -    4              5  

Diverse projecten gesteund door de 

NPL            22             -             22              -  

Stinsenplanten            13             -              8             5  

Orchideeënland            23             -            23              -  

Strijkmolens            31                 1             30  

Fortuinveld            11               6            5  

Help de weidevogels 43            -               21             22  

Inventarisatie gierzwaluwen in NH 24            -            5              19  

Vrienden van Leyduin 55          25            22             58  

Razende bol -  29  9  20 

Belvedere -  25  25  - 

          525           141          205           461  

 

 

Voorzieningen 

 

Voorziening groot onderhoud gebouwen 

 

(* € 1.000) 31-12-2013 31-12-2012 

Saldo 1 januari 795 994 

Dotatie ten laste van de staat van baten en lasten 60 60 

Onttrekkingen boekjaar (249) (90) 

Vrijval boekjaar - (169) 

Saldo 31 december  606 795 

 

 

De voorziening groot onderhoud dient ter egalisatie van lasten voortvloeiend uit groot onderhoud van 

gebouwen.  

 

In 2007 is een meerjarig onderhoudsplan voor de periode 2008 tot en met 2022 opgesteld. De huidige 

omvang van de voorziening en de voorgenomen dotaties in de komende jaren zijn toereikend om conform 

het nieuwe onderhoudsplan het onderhoud uit te voeren. 
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Schulden op lange termijn 

 

(* € 1.000) 

Dit betreffen onderhoudsverplichtingen voor natuurterreinen. In 2014 is LNH voornemens € 132 te 

besteden aan het betreffende onderhoud. De van gemeentelijke overheden ontvangen bedragen ter 

afkoop van verplichtingen over een reeks van jaren worden onder deze post opgenomen. De looptijd 

met betrekking tot de verplichtingen varieert tussen 15 tot 50 jaar. Jaarlijks wordt een deel van de 

afkoopsom, overeenkomend met de jaartermijn, ten gunste van het resultaat gebracht. Ten laste 

van het resultaat vindt jaarlijks een rentetoevoeging aan de schuld plaats. 

  
 

Schulden op korte termijn 

 

(* € 1.000) 

 31-12-2013   31-12-2012 

    

Crediteuren 700  1.044 

Pensioenpremies 120  120 

Loonheffing en sociale verzekeringspremies 142  138 

Vooruit ontvangen posten 834  834 

Aankoopsubsidies Rijk en Provincie 517  499 

Overige kortlopende schulden 1.043  1.721 

 3.356   4.356 

 

 

Vooruit ontvangen posten 

Dit betreft voornamelijk vooruit ontvangen gelden inzake subsidies  en bijdragen beschermers. 

 

Overige kortlopende schulden 

 

(* € 1.000) 

 31-12-2013   31-12-2012 

    

Vakantiegeld- en dagenreservering 557  424 

Subsidie landschapselementenregeling en soortenbescherming 132  121 

Overige  354  1.176 

 1.043   1.721 
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

 

• Het totaal van de niet in de balans opgenomen verplichtingen betreffende huur en lease 

contracten bedraagt € 367, een bedrag van € 199 heeft betrekking op 2014.  De 

leaseovereenkomst voor het kopieerapparaat  loopt ten einde in 2014.  De 

huurovereenkomsten hebben betrekking op het  kantoor in Heiloo (overeenkomst eindigt per 

eind oktober 2015).  Het kantoor van ‘Groenploeg Midden’ in Uitgeest (onbepaalde tijd) heeft 

een opzegtermijn van 1 jaar. Het kantoor van de ‘Beheereenheid 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 en dient 

een jaar van te voren te worden opgezegd. Het huurcontract van het kantoor van ‘Groenploeg 

Zuid’ wordt steeds vanaf mei met een jaar verlengd. Het kantoor van ‘Groenploeg Noord’ wordt 

ook steeds met een jaar verlengd. Met de verhuurder van deze locatie zijn aanvullende 

afspraken gemaakt. In verband met de aanleg van 400m2 beton verharding, wordt er naast de 

huur nog een vergoeding van € 5 per jaar betaald. Indien de huur binnen 10 jaar wordt 

beëindigd, moet er een vergoeding van € 10  worden betaald, zijnde opruimkosten. Na 10 jaar 

zal er jaarlijks een bedrag van € 4 per jaar in de reguliere huur worden opgenomen. 

 

• De toegezegde projectsubsidies en de hieruit voortvloeiende verplichtingen zijn niet in de balans 

verwerkt. 

 

 

Niet in de balans opgenomen activa 

 

Om een kavelruil in het kader van het project Ilperveld Integraal mogelijk te maken heeft Landschap 

Noord-Holland in 2009 een boerderij in eigendom verkregen. De provincie Noord-Holland heeft de 

aanschaf voor 100% gefinancierd. De netto verkoopopbrengst 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 €  613. 
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 Toelichting op de staat van baten en lasten 5.8

 

Baten 

Baten eigen fondsenwerving 

(* € 1.000) 

 Werkelijk  Begroting  Werkelijk 

 2013  2013  2012 

      

Bijdragen beschermers 950  1.000  967 

Vriendenbijdragen 118  185  134 

Giften 220  145  259 

Nalatenschappen 38  27  314 

Brutowinst verkopen artikelen -  -  17 

Projectbijdragen van derden 177  -  148 

 1.503  1.357  1.839 

 

Het aantal beschermers bedraagt ultimo boekjaar 37.184 (2012: 38.825). 

 

De gemiddelde bijdrage in 2013 bedraagt € 25,55 per beschermer (2012: € 24,91). 

 

De ontvangen giften zijn samengesteld uit de opbrengsten die zijn ontvangen naar aanleiding van 

acties onder onze Beschermers met een specifiek doel en overige giften. Van de ontvangsten uit 

giften met een specifiek doel is in totaal € 141 toegevoegd aan het bestemmingsfonds (door derden 

bepaald). 

 

Baten uit acties van derden 

 

Sinds 1997 deelt het samenwerkingsverband De 12Landschappen als beneficiënt 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 (2012: € 937). Ook Landschapsbeheer Nederland deelt als beneficiënt in de opbrengsten 

uit de Nationale Postcode Loterij. Landschapsbeheer Nederland besteedt een deel van de gelden aan 

landelijke activiteiten. Stichting Landschap Noord-Holland ontving in het verslagjaar € 188 (2012: € 

188). 
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Subsidies van overheden 

 

(* € 1.000) 

 Werkelijk  Begroting  Werkelijk 

 2013  2013  2012 

Te begroten overheidssubsidies:      

      

Exploitatiesubsidie Provincie 2.086  2.074  2.512 

Werkgelegenheidsmaatregelen/Jobcoachvergoeding 81  237  105 

Beheersubsidie Rijk/SNL 1.457  1.495  1.357 

 3.624  3.806  3.974 

Niet te begroten overheidssubsidies:      

      

Aankoopsubsidies natuurterreinen 175  -  312 

Subsidies van diverse overheden voor projecten 1.879  -  3.334 

 2.054  -  3.646 

      

Expl. subsidie Provincie, verrekening voorgaand jaar 133  -  (403) 

Subsidie SNL, verrekening voorgaand jaar 170  -  (145) 

Provincie Noord-Holland (psn) 2010 en overige -  -  48 

 303  -  (500) 

      

 5.981  3.806  7.120 

 

Baten uit beleggingen 

 

(* € 1.000) 

 Werkelijk  Begroting  Werkelijk 

 2013  2013  2012 

      

Couponrente obligaties 29  30  31 

Dividend aandelen 21  40  45 

Gerealiseerd koersresultaat 108  54  (19) 

Ongerealiseerd koersresultaat (9)  50  127 

Rentebaten 26  60  138 

 175  234  322 

Kosten beleggingen (7)  (5)  (1) 

 168  229  321 



 

Jaarverslag 2013  42 

Overige baten 

 

(* € 1.000) 

 Werkelijk  Begroting  Werkelijk 

 2013  2013  2012 

      

Opdrachten voor derden 1.902  2.437  1.929 

Inkomsten beheer eigen terreinen 647  552  525 

Inkomsten onderzoek -  -  40 

Overige baten 267  377  836 

 2.816  3.366  3.330 

 

De opdrachten voor derden betreffen bijdragen voor werkzaamheden binnen de doelstelling die in 

opdracht worden uitgevoerd voor andere terreineigenaren. 

  

Inkomsten beheer eigen terreinen 

(* € 1.000) 

 Werkelijk  Begroting  Werkelijk 

 2013  2013  2012 

      

Huren en pachten 342  286  312 

Inkomsten uit verkopen/uitgifte erfpacht van 

gronden en/of opstallen 305  -  16 

Beheervergoedingen van derden -  266  197 

 647  552  525 

 
Overige baten 

(* € 1.000) 

 Werkelijk  Begroting  Werkelijk 

 2013  2013  2012 

      

Inkomsten publieksactiviteiten 122  128  209 

Inkomsten eenmalige werkzaamheden -  -  527 

Overige inkomsten 145  249  100 

 267  377  836 

 

De inkomsten eenmalige werkzaamheden hebben betrekking op gebouwenbeheer (subsidie voor 

met name monumentale panden). De projecten inzake deze panden zijn in 2012 afgerond. 
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Toelichting lastenverdeling 

 

(* € 1.000) 

 
 

In 2012 zijn grote projecten die betrekking hebben op gebouwenbeheer ( met name monumentale 

panden) afgerond. Dit verklaart de afwijking van het uitbesteed werk in het rapportagejaar ten 

opzichte van voorgaand jaar. Zie ook de verklaring voor het verschil in inkomsten eenmalige 

werkzaamheden.  

 

Voorts zijn de personeelskosten toegenomen door een toename van FTE. 

 

Op grond van het voortschrijdend inzicht zijn er in 2013 wijzigingen doorgevoerd in de toedeling 

naar doelstelling.   

 

Voor eigen fondsenwerving bestaan de personeelskosten uit 0,2 FTE voor de fondsenwerver en 0,9 

FTE voor de interne marketeer. Deze functie bestaat vanaf juli 2012 en is vanaf 2013 toegerekend 

aan eigen fondsenwerving.  

 
Personeelskosten 

 
(* € 1.000) 

 Werkelijk  

2013 

Begroting 

2013 

Werkelijk 

2012 

    

Lonen en salarissen 4.207 5.537 4.000 

Sociale lasten 619 - 628 

Pensioenlasten 605 - 565 

Overige personeelskosten 626 126 646 

 6.057 5.663 5.839 

 

 

Het verschil tussen de werkelijke kosten en de begroting betreft voornamelijk de overige 

personeelskosten. Dit verschil betreft grotendeels de extra kosten in verband met inhuur personeel 

en opleidingskosten. 
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Bezoldiging directeur 

 

De stichting heeft de Beleidsregels toepassing WNT als normenkader bij het opmaken van deze 

jaarrekening gehanteerd. De Aanpassingswet WNT, die onderdeel is van dit normenkader, is nog niet 

door de Eerste Kamer aangenomen, hetgeen kan leiden tot aanpassingen van de verstrekte 

informatie uit hoofde van de Aanpassingswet WNT.  

 

(* € 1.000) 

Het 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 van € 83. In het kader van toepassing van de Aanpassingswet 

WNT worden de gegevens openbaar gemaakt van de volgende functionaris: 

 

Naam E. Briët 
  

Functie Directeur 
  

Dienstverband onbepaalde looptijd 
  

 
37 uur 

  

 
fulltime 

  

 
periode: 1/1-31/12 

  

    
Bezoldiging WNT Jaarinkomen 2013 

 

 
bruto loon/salaris 76 

 

 
vakantiegeld 7 

 

 
Totaal jaarinkomen 83 

 

    

 
Pensioenlasten (werkgeversdeel) 11 

 

 
Overige personeelskosten 0 

 

 
Totaal overige lasten 11 

 

    

 
Totaal bezoldiging WNT 94 

Bezoldiging buiten WNT 

 
SV lasten (werkgeversdeel) 8 

 

 
Overige personeelskosten 11 

  

 
Totaal bezoldiging buiten WNT 19 

Totaal bezoldiging 113 (2012: € 119) 
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Bezoldiging Raad van Toezicht 

 

 

 

 

De Raad van Toezicht heeft haar activiteiten onbezoldigd verricht, zoals getoond in bovenstaand 

overzicht. 

Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan bestuurders en toezichthouders. 
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Doelbestedingspercentage, kostenpercentage fondsenwerving en kostenpercentage beheer en 

administratie 
 Werkelijk  Begroting  Werkelijk 

 2013  2013  2012 

      

Bestedingen aan doelstellingen / totale baten 92,5%  76,8%  98,8% 

      

Bestedingen aan doelstellingen / totale lasten 86,8%  76,3%  92,4% 

      

Kosten eigen fondsenwerving / baten eigen fondsenwerving 16,8%  -  13,7% 

      

Kosten beheer en administratie / totale lasten 10,9%  23,6%  5,6% 
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6 Bijlagen 
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 Samenstelling Raad van Toezicht en relevante nevenfuncties 6.1

 

Raad van Toezicht per 31 december 2013 

Rob Meerhof, voorzitter 

Susanne Hietbrink, lid 

Maarten Reuchlin, lid 

Thomas Steffens, lid 

 

Vertegenwoordigingen en nevenfuncties Raad van Toezicht: 

 

Rob Meerhof 

 Wethouder gemeente Muiden 

 Lid Provinciale Staten Noord-Holland 

 Voorzitter Stichting ter realisatie Geopark Gooi en Vecht 

 Voorzitter Stichting Zeldzame Ziekten Nederland.  

 

 

Susanne Hietbrink  

 Directeur Stichting Ondernemersklankbord ( tot 1 mei 2013) 

 Lid Raad van Commissarissen KWH , Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector 

 Lid  Bestuur Stichting MM Filmprodukties 

 

  

Maarten Reuchlin 

 Penningmeester bestuur Landsteiner Stichting voor Bloedtransfusieresearch (LSBR)  

 Voorzitter stichting Novum 

 Penningmeester Stichting Grote Kerk Naarden 

 Bestuurslid Stichting Artisfonds 

Bestuurslid Stichting Ammodo  

Bestuurslid stichting Lehman Brothers Treasury Co 

 Commissaris Veris Investments B.V. 

 Bestuurslid Stichting de 12 Landschappen 

   

Thomas Steffens 

 Bestuurslid Landschapsbeheer Nederland (LBN) 
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 Nevenfuncties en vertegenwoordigingen directeur LNH 2013 6.2

 

• Penningmeester bestuur stichting Het Blauwe Hart 

• Lid Directeuren- en Rentmeestersoverleg (DRO) De12Landschappen 

• Lid Beheerraad Waddenzee 

• Lid directeurenoverleg Coalitie Wadden Natuurlijk 

• Lid Terreinbeheerders Overleg Noord-Holland (TBO) 

• Lid gebiedscommissies voor Noord-Holland Noord, Kennemerland, Laag Holland  

• Lid Bestuur Stichting Het Groen Akkoord 
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 Overzicht eigen terreinen in hectares 6.3

 

Natuurgebied oppervlakte 

01-01-2013 

toename 

2013 

oppervlakte 

per 31-12-

2013 

Gemeente 

Beheereenheid 

Noord 

        

Balgzand 858,0207   858,0207 Den Helder, Anna Paulowna, 

Wieringen 

Bedijkte Boezem 10,0110   10,0110   

Balgzandpolder 9,1165   9,1165 Den Helder 

Amstelmeer 47,0000   47,0000 Anna Paulowna, Wieringen, 

Wieringermeer 

Eendenkooi Oudesluis 32,0000   32,0000 Zijpe 

Eendenkooi ’t Zand 38,0000   38,0000 Zijpe 

Berkmeer 17,9955   17,9955 Obdam 

Weelpolder 52,0000 -1,2165 50,7835 Opmeer 

Braakpolder 6,9650 1,2960 8,2610 Opmeer 

Kolk van Dussen 60,0860 1,5300 61,6160 Opmeer, Noorder-

Koggenland 

’t Laeg 61,0868   61,0868 Opmeer 

Harderwijk 4,0195   4,0195 Opmeer 

Opmeerder Wuiver 25,4210   25,4210 Opmeer 

Benningbroek 13,7875   13,7875 Noorder-Koggenland 

Lekermeer 2,0000   2,0000 Wognum 

Lage Hoek 53,7400 -0,1115 53,6285 Opmeer 

Polder Westerveer 60,3615   60,3615 Opmeer 

Strengweg 2,0000   2,0000 Wester-Koggenland 

Leekerlanden 7,0000   7,0000 Wognum 

Kerkepolder 18,3100   18,3100 Wognum 

Oostermare 7,0000   7,0000 Noorder-Koggenland 

Suyderbraeck 10,9782   10,9782 Wester-Koggenland 

Rustenburg 6,0000   6,0000 Wester-Koggenland 

Helderse Duinen 141,1165   141,1165 Den Helder 

Mariëndal 53,0000   53,0000 Den Helder 

Noordduinen 314,7739   314,7739 Den Helder, Zijpe 

Huisduinerpolder 4,0000   4,0000 Den Helder 

De Nollen 18,0000   18,0000 Den Helder 

Nollenland van 

Abbestede 

29,0000   29,0000 Zijpe 

Wildrijk 16,8600   16,8600 Zijpe 

Bosjes van Verwey 0,8000   0,8000 Bergen 

Weitje van Pietje 0,1000   0,1000 Bergen 

Verbindingszone Zijpe 3,0000   3,0000 Zijpe 

Waardkanaal 27,0000 -0,7620 26,2380 Anna Paulowna 

Fischer’s Weid 1,5000   1,5000 Texel 
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Natuurgebied oppervlakte 

01-01-2013 

toename 

2013 

oppervlakte 

per 31-12-

2013 

 Gemeente 

Kruiszwin 34,3955 -0,0665 34,3290  

Nieuwland van Stam 1,3911   1,3911   

Veldje van Ien 0,3760   0,3760   

Beheereenheid 

Midden 

     

Alkmaardermeer 115,5090   115,5090 Castricum, Uitgeest 

Het Die 132,0000   132,0000 Castricum 

Duinen Bergen aan 

Zee 

2,0000   2,0000 Bergen 

Duinen Wijk aan Zee 2,0000   2,0000 Beverwijk 

Egmond-Binnen 4,5292   4,5292 Bergen 

Oosterveld 57,0020   57,0020 Castricum 

De Koekoek 0,4000   0,4000 Castricum 

Eendenkooi Van der 

Eng 

18,0217   18,0217 Uitgeest 

Eilandspolder 371,0260 0,3560 371,3820 Graft-De Rijp, Schermer 

Marquette 12,0000   12,0000 Heemskerk 

Krengenbos 5,0000   5,0000 Castricum 

Kronenburg 1,0000   1,0000 Castricum 

Zeerijdtsdijkje 29,9900 1,9260 31,9160 Castricum 

Weijenbus en 

Vroonmeer 

109,0000   109,0000 Uitgeest 

Oosterbos 17,0000   17,0000 Heiloo 

Ilperveld 628,7535 0,4580 629,2115 Landsmeer 

Twiskerandgebied 30,8230   30,8230 Landsmeer, Oostzaan 

Heitje van Katham 8,0000   8,0000 Waterland, Edam-Volendam 

Rietlandje Katwoude 0,7000   0,7000 Waterland 

Sluisbraak 0,2000   0,2000 Waterland 

Weideveld 20,4030   20,4030 Purmerend, Landsmeer 

Groene Driehoek 

Assum 

8,7945   8,7945   
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Natuurgebied oppervlakte 

01-01-2013 

toename 

2013 

oppervlakte 

per 31-12-

2013 

 Gemeente 

Beheereenheid Zuid       

Eendenkooi Stokman 29,0000   29,0000 Haarlemmermeer 

Poelpolder 0,3000   0,3000 Haarlem 

Bosje van Broekens 0,2000   0,2000 Velsen 

Middelpolder 71,0295   71,0295 Amstelveen 

Ronde Hoep 203,0000   203,0000 Ouder-Amstel 

Leyduin 109,9270 -0,1844 109,7426 Bloemendaal, Heemstede 

Naaldenveld 14,0000   14,0000 Bloemendaal 

Overplaats 19,0000 0,3950 19,3950 Heemstede, Bennebroek 

Bennebroekbos 9,0000   9,0000 Bennebroek 

Oosteinderpoel 31,1008   31,1008 Aalsmeer 

De Liede 9,2890   9,2890 Haarlem 

Batterij en 

Spaarnwouderveen 

9,2325   9,2325 Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude 

Fort Zuidwijkermeer 7,0000   7,0000 Zaanstad 

Fort St. Aagtendijk 9,0000   9,0000 Beverwijk 

Fort Veldhuis 9,0000   9,0000 Heemskerk 

Fort Krommeniedijk 7,0000   7,0000 Uitgeest 

Liniedijken 47,0000   47,0000 Uitgeest, Zaanstad, 

Heemskerk, Beverwijk 

Lunetten 4,0000   4,0000 Beverwijk, Heemskerk 

Natuurgebied 

Uithoorn 

51,0000   51,0000 Uithoorn 

Zuiderveen 35,0000   35,0000 Zaanstad 

De Laaik 2,0000   2,0000 Zaanstad 

Buitenhuizerbraak 2,0000   2,0000 Zaanstad 

Alverna 13,0727   13,0727 Aerdenhout/Heemstede 

  0,0000   0,0000   

  0,0000   0,0000   

kantoor         

toename 2012         

          

Totaal 4.313,5156   4.317,1357   

      

 totaal 2012 4.313,5156   

 toename 2013 3,6201   

 2013 4.317,1357   
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Rectificatie eigendommen/erfpacht  

 Balgzand -99,0000   

 Eendenkooi Stokman -5,9108   

 Totaal 2013 4.212,2249   

 

Tot 2008 had Landschap Noord-Holland in het natuurgebied Balgzand 99 ha in pacht, vervolgens is er 

in 2008, 759.02.07 ha aan LNH in erfpacht uitgegeven. De in pacht uitgegeven percelen zijn in de 

erfpacht akte opgenomen. Dit is in het systeem abusievelijk bij elkaar opgeteld en bij deze 

gerectificeerd.  

 

Perceel Haarlemmermeer AB 343, 5.91.08 ha is in 2004 per abuis in het systeem van LNH 

doorgevoerd en wordt bij deze gerectificeerd.      
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 Overzicht terreinen verkregen d.m.v. langdurige 6.4

overeenkomsten vanaf 2009 (niet in eigendom) 

 

Natuurgebied      oppervlakte 

per 31-12-

2013 

Beheereenheid 

Noord 

      

        

Beheereenheid 

Midden 

      

        

Beheereenheid Zuid       

Lange Bretten     110,0000 

Hartekamp     27,2615 

toename 2008       

        

Totaal       

    

    

  eigendom 

2013 

4.212,2249 

  beheer 

2013 

137,2615 

   4.349,4864 

 

 

  



 

Jaarverslag 2013  58 

 Begroting 2014  6.5

 

(* € 1.000) 
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