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1 Voorwoord 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2014 van Landschap Noord-Holland. Dit document doet verslag van de 

financiële performance, positie en perspectieven van Landschap Noord-Holland en beschrijft per 

afdeling op hoofdlijnen de meest in het oog springende activiteiten en initiatieven. Op onze website 

geven wij, uitgebreider, een mooi beeld van de inhoudelijke kant van onze inspanningen in 2014. 

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 circa 36.000 beschermers, van het Programma “Groen en Doen” van het ministerie van 

Economische Zaken 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. Per 1 september 2014 trad Eric 

Bouwmeester weer toe als lid van de Raad van Toezicht nadat hij ultimo 2013 vervroegd was 

afgetreden.  

Susanne Hietbrink, lid Raad van Toezicht en voorzitter van de Financiële Commissie, beëindigde haar 

toezichthoudende taak per 31 december 2014 omdat zij bij haar benoeming voor een tweede 

termijn al te kennen had gegeven die niet te zullen uitdienen. In de vergadering van 3 december 

2014 is besloten Laura Bromet, Ineke van Hooff en Fedde Koster per 1 januari 2015 te benoemen als 

nieuwe leden. Daarmee is een open sollicitatieprocedure met goed gevolg afgerond. Maarten 

Reuchlin zal medio 2015 zijn tweede termijn volgens afspraak vervroegd beëindigen. 

 

Taken 

De taken van de Raad van Toezicht bestaan uit goedkeuren, controleren, adviseren, werkgeverschap 

voor de directeur en externe belangenbehartiging 

 

Vergaderingen 

De Raad van Toezicht heeft in 2014 zes maal vergaderd. Drie vergaderingen werden samen met het 

MT gehouden. 

De Financiële Commissie kwam vier maal bijeen. 

 

Tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht kwamen vooral de volgende onderwerpen aan 

de orde: 

  

- Financiële situatie en de financiële relatie met de provincie 

- Reorganisatie / Verandertraject 

- Ontwikkelingen beleid Natuur en Landschap 

 

Omdat er op alle voorgaande domeinen veel extra inspanning geleverd moest worden door de 

organisatie is de Raad van Toezicht als geheel, en zijn leden van de Raad vanuit de toezichthoudende 

rol, nauw betrokken geweest bij het ingezette traject om Landschap Noord-Holland 

toekomstbestendig te maken. Financial control, verbeteren van prestaties in de markt, een 

scherpere aansturing op resultaat, een dreigende ingrijpende transitie en afbouw van de subsidies 

voor beheer en voor de inzet van vrijwilligers, leverden een voor de organisatie en haar 

medewerkers een wel heel dynamisch en spannend jaar op.  

 

 

Wisseling accountant 

In het voorjaar van 2014 heeft de selectie van een nieuwe accountant plaatsgevonden. De Raad van 

Toezicht heeft kennisgemaakt met de nieuwe accountant en afspraken gemaakt over de werkwijze 

m.b.t. de controle en de wijze en onderwerpen waarover de Raad van Toezicht geïnformeerd wil 

worden. Afgesproken is dat jaarlijks minstens eenmaal overleg zal worden gevoerd door de Raad van 

Toezicht met de accountant zonder aanwezigheid van de directeur. 
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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. Aldus wordt bijgedragen aan het inzicht van de Raad in cultuur van de organisatie en de 

inhoud van het overleg tussen OR en bestuurder. Centraal in deze overleggen stonden de financiële 

situatie en de reorganisatie. 

 

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 

Hoewel in 2014 sprake is van een groot verlies en de omvang van het negatieve resultaat groter is 

dan begroot, is de continuïteit van de organisatie niet in het geding. De begroting van 2015 is 

sluitend m.n. ten gevolge van de doorgevoerde reorganisatie (Fase 1 en 2). De RvT is er content mee 

dat deze grote transitie voor de organisatie van Landschap Noord-Holland goed verloopt. Het 

verander- en reorganisatieproces is op koers. Voor velen in de organisatie is dit heel spannend 

omdat het hierbij ook gaat over de eigen positie van medewerkers. De Raad van Toezicht 

concentreert zich op doelstellingen als continuïteit van de organisatie, control en het duurzaam 

financieel evenwicht. Komend jaar zal op deze punten een geborgde situatie moeten zijn bereikt.  

 

De Raad wil de medewerkers en de directie bedanken voor de grote inspanningen die worden 

geleverd om genoemde doelstellingen te bereiken.  

 

 

De Raad van Toezicht heeft bijgaand jaarverslag en bijgaande jaarrekening goedgekeurd. 

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

bestuur in 2014. 

 

Heiloo, 3 juni 2015 

 

Eric Bouwmeester 

Laura Bromet 

Ineke van Hooff 

Rob Meerhof, voorzitter 

Maarten Reuchlin 

Thomas Steffens 
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3 Directieverslag 
 

 Doelstellingen Landschap Noord-Holland 3.1

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. Wij geven onder meer 

invulling aan die “mensen-kant” van onze organisatie door ruim 9.000 vrijwilligers te ondersteunen 

in hun werkzaamheden in natuur en landschap maar ook door onze gebieden optimaal leefbaar te 

maken voor de mens. Stichting Landschap Noord-Holland is een individuele rechtspersoon, gevestigd 

in Heiloo. 

 

 Onze bijdrage aan een mooier Noord-Holland 3.2

Vastgoed 

In 2014 hebben wij een aantal aankopen gedaan die bijdragen in de vervolmaking van het 

Natuurnetwerk Nederland (voorheen ecologische hoofdstructuur EHS). De meest in het oog 

springende is de aankoop van 15 hectare, met name door botanische waarden en de betekenis voor 

de weidevogel, zeer hoogwaardige natuur bij Eendenkooi ’t Zand. Voor deze specifieke aankoop is 

een crowdfunding actie opgezet die € 120.000,-- op heeft geleverd. 

 

Beheer 

In al onze terreinen hebben wij beheer uitgevoerd conform vigerende beheerplannen. Daarnaast zijn 

er door de drie Beheereenheden diverse aansprekende resultaten geboekt waarvan hier een aantal 

wordt uitgelicht. 

Noord 

Met een bijdrage van de stichting Zabawas is in de Noordduinen schapenbegrazing ingezet. Dit heeft 

tot veel positieve reacties geleid van omwonenden en recreanten. Van de inspanningen van deze 

“aaibare maaimachines” profiteren kenmerkende duinsoorten als konijn, duinparelmoervlinder en 

tapuit. In de Balgzandpolder is een fotohut geplaatst van waaruit de meest prachtige foto’s worden 

gemaakt van, op en aan de Wadden verblijvende soorten, zoals de Lepelaar en heel veel soorten 

steltlopers. De inkomsten die de verhuur van deze fotohut oplevert worden benut voor 

natuurbeheer. Ten noorden van Callantsoog is Zandpolder Fase 2 ontwikkeld. Hiermee is ruim acht 

hectare natuur aangelegd ter compensatie van de ontwikkelingen bij de Hondsbossche en Pettemer 

Zeewering. Scholeksters en Steenlopers maken nu grif gebruik van dit gebied maar ook recreanten, 

die in deze omgeving veelvuldig aanwezig zijn, genieten van het mooie landschap. Tenslotte is er 

veel werk gemaakt van het bestendigen van onze rol als gastheer/beheerder op de 

Waddenzandplaat De Razende Bol onder andere door onze deelname aan de Coalitie Wadden 

Natuurlijk en de Beheerraad. 

Midden 

Consequent en goed beheer door Landschap Noord-Holland werpt zijn vruchten af. Door meerjarige 

inspanning neemt in de Eilandspolder structureel de weidevogelstand, tegen de algemene tendens 

in, weer toe. In het Ilperveld werd voor de tweede jaar op rij de veenmosorchidee aangetroffen. Dit 
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is een zeer zeldzame en ernstig bedreigde orchideeënsoort. Ook de Purperreiger laat zich weer zien 

in het Ilperveld. Het is onze hoop en ambitie dat deze soort hier ook gaat broeden.  

In de Eilandspolder is op een aantal plaatsen land terug gewonnen op het water. Door het herstellen 

van acht kilometer overs langs historische kavelgrenzen zijn rietlanden weer geschikt gemaakt voor 

Addertong en vogels als Roerdomp en Rietzanger. 

Zuid 

Drie jaar na de oplevering van het natuurbouwproject op de weilanden van Buitenplaats Leyduin 

hebben zich hier bijzondere vegetatietypen ontwikkeld. Rietorchis, Waterpunge en Stijve Ogentroost 

vormen hierbij fraaie blikvangers. In 2014 is de aanleg van de “geotubes” in het natte natuurterrein 

Oosteinderpoel bij Aalsmeer voltooid. Geotubes zijn een soort kunststof “worsten” die gevuld zijn 

bagger uit de Haarlemmermeerse Ringvaart die voor de afkalvende oevers worden geplaatst en zo 

ondiepe plasjes creëren waarvan flora en fauna profiteert. In dit project werkte Landschap Noord-

Holland samen met de provincie en Hoogheemraadschap Rijnland. Deze methode heeft een 

innovatieprijs ontvangen. 

 

Betrekken van mensen 

Vrijwilligers 

In 2014 hebben ruim 9.000 mensen zich ingezet voor het onderhoud van een stukje natuur, het 

aanleggen van groen in hun buurt of het beschermen van een diersoort. Deze vrijwilligers hebben 

zich verenigd in 150 zelfstandig opererende vrijwilligersgroepen en worden door ons ondersteund 

middels ecologische advisering, begeleiding in het veld, cursussen en het verstrekken van 

gereedschap. Landschap Noord-Holland is trots op zo’n grote groep vrijwilligers die helpt in 

natuurterreinen en bij onze onderzoeksprojecten. 2014 was het eerste jaar waarbij onze inzet met 

betrekking tot vrijwilligers onderdeel uitmaakt van het programma “Betrekken bij Groen” waarin de 

inzet van alle partners van het Terreinbeheerdersoverleg Noord-Holland zijn samen gebracht. Samen 

met IVN trekt Landschap Noord-Holland dit programma. 

In 2014 beschermden bij 1000 vrijwilligers op ruim 23.000 hectare van 1000 boerenbedrijven 

weidevogels, samen met de betrokken agrariërs. Het totale aantal gevonden en beschermde legsels 

steeg voor het eerst sinds 2010 en wel met 300 tot 13.465. Deze groei kwam mede door een 

toename van het aantal kieviten. 

 

Maatschappelijke verankering 

In het voorjaar van 2014 organiseerden wij in het Ilperveld een unieke “Veenexperience” met allerlei 

elementen zoals verhalen, schapenscheren, muziek en een vaartocht. Bezoekers konden zo op een 

aansprekende wijze kennismaken met het belang van veen(behoud) in Nationaal Landschap Laag 

Holland. 

In november organiseerden wij de Nationale Natuurwerkdag in Noord-Holland. Dit is met 1621 

deelnemers op 72 werklocaties de “grootste vrijwilligersactie in het groen”. In Noord-Holland 

vertoont het aantal deelnemers een stijgende lijn en elk jaar zijn er in onze provincie de meeste 

werklocaties van Nederland. De Nationale Postcode Loterij was de hoofdsponsor van deze dag. 

In samenwerking mat 10.000HOURS organiseerde Landschap Noord-Holland twee werkdagen in de 

natuur voor jonge festivalgangers met als doel deze jongeren kennis te laten maken met 

vrijwilligerswerk in de natuur. 160 jongeren namen deel aan deze dagen in de recreatiegebieden Het 

Twiske en het Haarlemmermeerse Bos. Ook hier was de Nationale Postcode Loterij sponsor. 

 

Tenslotte 

In 2014 hebben wij een groot aantal aansprekende producten gemaakt en diensten geleverd, o.a. 

door onze zakelijke dienstverlening. Een kleine greep: 
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• Als cadeau aan onze Beschermers lanceerden wij een nieuwe Natuur en Wandelgids met 

daarin al onze natuurterreinen en een aantal wandel- en fietsroutes. 

• Met de hulp van diverse organisaties en vele vrijwilligers konden wij op de Noord-

Hollandse Natuurdag twee fantastische naslagwerken presenteren met de Noord-

Hollandse Flora en de Noord-Hollandse Zoogdieren. De eerste exemplaren werden 

overhandigd aan de Gedeputeerde Natuur. 

• Aanvullend aan ons onderzoeksprogramma “Omhoog met het Veen” ontwikkelden wij een 

Innovatieprogramma Veen waarmee wij, samen met de Agrarische Natuurvereniging Water 

Land en Dijken, de mogelijkheden gaan verkennen van commercieel aantrekkelijke vormen 

van natte landbouw. Hiermee hopen wij alternatieve verdienmodellen te ontwikkelen die 

geen negatief effect hebben op het veen en gerelateerde natuur in Laag Holland. 

• Voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) monitoren wij 

natuurvriendelijke oevers. 

• Voor de provincie Noord-Holland ontwikkelden wij kaarten voor nieuw weidevogelbeleid. 

• Voor Schiphol monitoren wij de ganzen rond de luchthaven. 

 

 Resultaten in breed perspectief 3.3

Eind 2013 werd de Strategische Agenda opgesteld. Deze agenda was ook in 2014 onverminderd 

actueel en kent vier thema’s: 

1. Eén Landschap Noord-Holland 

Het gaat hier om het optimaal benutten van 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. De 

ervaren werkdruk moet aanvaardbaar zijn.  

4. Omgeving in beweging 

De wereld waarin wij opereren verandert en wij bewegen daarin mee om een relevante 

speler te blijven. 

 

Op alle thema’s is in 2014 veel werk geleverd. Gezien de financiële noodzaak, de grote verliezen in 

2012, 2013 en nu ook 2014, heeft de nadruk evenwel gelegen op het thema “Kosten en Baten 

duurzaam in balans”. Dit heeft concreet geleid tot een reorganisatie die in 2014 is ingezet.  

Hieronder wordt per thema verslag op hoofdlijnen gedaan van onze inspanningen in 2014. 

 

Eén Landschap Noord-Holland 

Dit thema kent vele facetten. In het licht van het financieel jaarverslag wordt hieruit één onderwerp 

benadrukt. In 2014 is de basis gelegd voor een meer gezamenlijke benadering van de markt door de 

commerciële afdelingen Groenploeg en Onderzoek & Advies. Deze aanpak is uitgewerkt door de 

afdeling Communicatie & Marketing. Beide commerciële afdelingen zullen vanaf mei 2015 extern 

gaan werken onder het merk/label “Natuurlijke Zaken”. Hierbij zullen zij werken vanuit één 

strategisch acquisitieplan. In de marktbenadering wordt ons gehele aanbod, van Groenploeg, O&A 

w.o. Burgerparticipatie, in één samenhangend en klantvriendelijk aanbod naar buiten gebracht. Het 

is onze overtuiging dat wij daarmee succesvoller kunnen acquireren en de omzet van genoemde 

afdelingen significant kunnen verhogen. Hiermee wordt de afhankelijkheid van opdrachten vanuit de 

eigen organisatie beperkter en daarmee de financiële basis meer solide. 
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Kosten en Baten Duurzaam in Balans 

Daar waar de analyse van het verlies van 2012 van € 951.000,-- nog leek te wijzen op grotendeels 

incidentele tegenvallers werd door het verlies van € 764.000,-- in 2013 duidelijk dat er sprake was 

van structureel verliesgevende onderdelen van de organisatie. In de nieuwjaarsbijeenkomst van 

2014 is aan de medewerkers verteld dat er voor circa € 800.000,-- aan structurele kostenbesparing 

zou moeten worden doorgevoerd en dat deze kostenbesparing voor een heel groot deel zou moeten 

worden gevonden in reductie van de personeelslasten. Daarmee was de reorganisatie aangekondigd. 

Wij hebben ervoor gekozen om de reorganisatie uit te voeren in twee fasen. De aanleiding daarvoor 

is dat de provincie reeds in 2013 te kennen had gegeven de jaarlijkse bijdrage aan LNH, specifiek 

voor terreinbeheer, te willen beëindigen. Besluitvorming daarover zou pas plaatsvinden in november 

2014. Daarom is besloten de afdeling “Terreinbeheer” te reorganiseren als definitieve 

besluitvorming bekend zou zijn. Fase 1 behelst daarmee alle andere onderdelen van de organisatie, 

de twee commerciële afdelingen Groenploeg en Onderzoek & Advies, Communicatie & Marketing, 

Vrijwilligersondersteuning en de stafafdelingen. 

Voor alle afdelingen is eerst een bedrijfseconomische analyse uitgevoerd en vervolgens een nieuwe, 

sluitende, business case opgesteld. Op basis daarvan is een nieuw organogram opgesteld en zijn voor 

29 posities nieuwe functieprofielen opgesteld. Van 36 medewerkers verviel hun functieprofiel. Zij 

mochten solliciteren op de nieuwe functies. In het begin van 2014 waren er 105 fte bij LNH in dienst 

(inclusief 0-uren contracten). Aan het einde van het jaar waren dat er ca. 87 fte. Doordat de eerste 

fase van de reorganisatie pas aan het einde van 2014 was afgerond, treedt een aantal van de 

ontslagen medewerkers formeel pas begin 2015 uit dienst. Begin 2015 is het aantal fte’s 

teruggelopen tot ca. 80 fte. 

Naast de personeelskosten is ook bespaard op andere kosten. Zo heeft de Groenploeg het aantal 

(gehuurde) werklocaties teruggebracht en ook het aantal voertuigen. 

Met de financiële effecten van deze reorganisatie is het gelukt de doelstelling te halen om een 

sluitende begroting voor 2015 op te stellen. Eind 2014 heeft de Raad van Toezicht deze vastgesteld. 

 

Op 7 november 2014 heeft Provinciale Staten van Noord-Holland besloten om de financiële bijdrage 

voor Terreinbeheer aan LNH gefaseerd, in drie jaar, af te bouwen tot 0. Inmiddels waren wij reeds 

begonnen met de voorbereiding van fase 2 van de reorganisatie. Want ook deze fase wordt niet 

alleen ingegeven door financiële overwegingen maar ook de noodzaak als organisatie een 

kwalitatieve verbeterslag te maken. Het is de bedoeling om fase 2 van de reorganisatie voor de 

zomer van 2015 af te ronden. Ook in deze fase is een stevige kostenreductie noodzakelijk om ook de 

begroting van 2016 sluitend te kunnen maken. De ambitie is om dat jaar zelfs een (bescheiden) 

positief resultaat te kunnen boeken. Daarmee zou het mogelijk worden weer enige 

continuïteitsreserve op te bouwen, die door de grote verliezen is verdampt. 

 

Fijn werken; Goed werk! 

In het kader van het financieel jaarverslag 2014 beperken wij ons voor dit thema tot de 

implementatie van ERP-systeem Exact. Na de uiterst moeizame start van de uitrol van Exact in 2013 

zijn er in 2014 hele grote stappen voorwaarts gezet. Het systeem is nu operationeel en biedt 

medewerkers en managers de benodigde inzichten in o.a. stuurinformatie t.b.v. het halen van 

beoogde (financiële) doelen. Met de introductie van het softwarepakket Sumatra, een 

gebruikersvriendelijk “dashboard” dat de gegevens in Exact ontsluit, zijn managers en projectleiders 

goed in staat om hun integrale verantwoordelijkheid in te vullen. In het eerste kwartaal van 2015 

wordt ook de nieuwe opzet van een (real-time) digitale directierapportage operationeel. 
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Omgeving in beweging 

Onder dit thema zijn twee onderwerpen geschaard. Innovatie en “Behoud/werving Beschermers of 

alternatief”. Innovatie is vooral gericht op het aanboren van nieuwe verdienmodellen voor 

terreinbeheer. Het blijkt een hele opgave om substantiële nieuwe verdienmodellen te verzilveren. 

Dat geldt overigens niet alleen voor onze organisatie. In 2014 zijn wij o.a. bezig geweest met het 

verkennen van de mogelijkheden die “Natuurbegraven” biedt. Samen met een in dat veld 

gespecialiseerde organisatie is een verkenning uitgevoerd naar mogelijke locaties. Eén is er als 

voorkeurslocatie geselecteerd. Communicatie met de omwonenden maakte al snel duidelijk dat 

hiertegen grote weerstand bestaat. Wij zullen begin 2015 besluiten of wij met dit initiatief doorgaan. 

Een ander initiatief dat substantieel geld kan gaan opleveren is het financieel rendabel maken van 

het vastgoed dat wij in bezit hebben. In 2014 zijn wij een aanbestedingstraject gestart het als doel 

het vinden van een horecaondernemer voor het rijksmonumentale Tweelinghuis op onze 

Buitenplaats Leyduin. Besluitvorming zal in het eerste kwartaal van 2015 worden afgerond.  

Voor (bijna) alle groene organisaties geldt dat het behouden van leden/donateurs/beschermers heel 

moeilijk is. Ook LNH ziet elk jaar het aantal Beschermers teruglopen. Bij ons Beschermerspanel 

hebben wij in 2014 een enquête uitgezet om een beeld te krijgen van de redenen tot deze 

beëindiging. Met de inzichten uit deze enquête en een bredere (markt-)verkenning heeft de afdeling 

Communicatie & Marketing eind 2014 een nieuwe Fondsenwervende Strategie opgesteld. Deze is in 

januari 2015 vastgesteld door het MT. Deze strategie bevat een aantal concrete activiteiten die als 

doel hebben de opbrengst vanuit de particuliere “markt”, ondanks een krimpend aantal 

beschermers, op hetzelfde niveau te houden als in 2014. In 2014 is met een aantal elementen uit 

deze strategie reeds succesvol geoefend. (Zie voor meer informatie bij de afdeling Communicatie & 

Marketing.)  

 

 Financieel resultaat 3.4

Het financieel resultaat van 2014 komt uit op een verlies van 1,8 miljoen euro. In de begroting was 

uitgegaan van een verlies van 1,1 miljoen euro. De negatieve afwijking wordt met name veroorzaakt 

door aanzienlijk lagere projectsubsidie inkomsten, het terugbetalen van de vaarvergoeding die niet 

was voorzien en lagere baten bij opdrachten voor derden. Tevens zijn de kosten beheer en 

administratie hoger dan begroot door eenmalige reorganisatielasten. Het vorenstaande wordt maar 

ten dele gecompenseerd door lagere bestedingen aan doelstellingen.  

 

 

 Toekomstperspectief 3.5

 

Hoewel er na 2012 en 2013 ook in 2014 sprake is van een groot verlies kunnen we constateren dat 

de continuïteit van de organisatie niet in het geding is. De begroting van 2015 is weer sluitend en ook 

voor de jaren 2016 tot en met 2018 is een sluitende financiële prognose opgesteld. Daarvoor is wel 

het nodige aan – ingrijpende – inspanningen verricht. Belangrijkste ingreep is de reorganisatie (Fase 

1 en 2) waarmee de kosten aanzienlijk zijn teruggebracht. 

Om ook de opbrengsten te verhogen is er een nieuwe marktbenadering ontwikkeld voor de zakelijke 

dienstverlening door Onderzoek & Advies en Groenploeg. Deze bedrijfsonderdelen zullen, onder één 

nieuwe naam, gezamenlijk aan planmatige opdrachtverwerving gaan doen. Een nieuwe 

fondsenwervende strategie zorgt voor het op peil houden van onze Beschermers en de inkomsten 

die wij bij die groep weten te genereren. Tevens gaan wij de opbrengsten uit nalatenschappen 

middels een nieuwe werkwijze vergroten. De (nieuwe) afdeling Gebieden zal vanaf augustus 2015 

gaan werken aan het ontwikkelen van Gebiedsplannen voor de drie Gebieden (Wadden & Duinen, 
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Weidevogelgebied en Buitenplaatsen & Forten) waarin ook onze inzet op (project)ontwikkeling en 

het benutten van de verdienpotentie van ons vastgoed integraal is opgenomen. Concreet zijn wij 

bezig met een aantal gebouwen op de Buitenplaats Leyduin maar ook met de forten bij 

Krommeniedijk en St. Aagtendijk. 

 

Besluiten door de provincie ten aanzien van onze financiële relatie noopten mede tot de 

reorganisatie. Recentelijk (medio mei 2015) heeft een nieuw college van Gedeputeerde Staten een 

Coalitieakkoord gepresenteerd. Dit akkoord biedt een aantal positieve punten voor onze organisatie:  

• De provincie Noord-Holland heeft in november 2014 besloten de jaarlijkse financiële 

bijdrage voor Natuurbeheer (ca. € 1,2 miljoen) te beëindigen. Inmiddels is per 2015 deze 

bijdrage met € 230.000,-- verlaagd. Door een breed aangenomen motie is door Provinciale 

Staten opgedragen aan (voormalig) Gedeputeerde Staten om de natuurorganisaties in het 

algemeen en Landschap Noord-Holland in het bijzonder in de gelegenheid te stellen om aan 

te tonen dat de standaard vergoeding voor Natuurbeheer middels de SNL-systematiek niet 

volstaat. In het coalitieakkoord is opgenomen dat dit nieuwe college zal onderzoeken in 

hoeverre voor moeilijk te beheren (versnipperde) natuurterreinen aanvullende financiering 

noodzakelijk is. Hiervoor is ook budget in de begroting opgenomen. Dit biedt kansen op 

aanvullende financiering voor bijvoorbeeld de (40) kleine terreinen die Landschap Noord-

Holland in bezit heeft. Dit zou een verbetering betekenen ten opzichte van de begrotingen 

waarmee wij nu werken. 

• De provincie heeft middels de Kaderbrief 2015 besloten de financiering voor de 

ondersteuning van vrijwilligers (ca. € 300.000,-- daarvan betreft werkzaamheden die door 

LNH worden uitgevoerd) te willen beëindigen per 2017. Mede dankzij onze intensieve lobby 

heeft dit nieuwe college besloten om deze ondersteuning van natuurvrijwilligers duurzaam 

te willen borgen en financieren. Hierdoor is ook na 2017 voor deze werkzaamheden budget 

beschikbaar. 

 

Tegenover de korting op de beschikbare gelden voor natuurbeheer staat dat voor de zogenaamde 

PAS-maatregelen (Programmatische Aanpak Stikstof) er voor drie gebieden van Landschap Noord-

Holland voor een periode van drie jaar € 3 miljoen beschikbaar zal komen. Dit bedrag zal grotendeels 

moeten worden besteed aan uitbesteed werk, zoals het afplaggen van de duinen bij Den Helder, en 

vormt daarmee slechts zeer beperkt een oplossing voor teruglopende budgetten voor regulier 

natuurbeheer. Wel zal met dit geld onder andere werk verricht kunnen worden door de Groenploeg 

en Onderzoek & Advies. 

 

Met de doorgevoerde reorganisatie fase 1 is het gelukt om tot een sluitende begroting 2015 te 

komen. Middels de tweede fase die betrekking heeft op Terreinbeheer wordt een verdere 

kostenreductie gerealiseerd waarmee de teruggang in provinciale subsidie kan worden opgevangen. 

Wij zullen voor de zomer van 2015 de tweede fase van de reorganisatie hebben afgerond. Daarna zal 

op een aantal punten actief gestuurd gaan worden op verdere kostenreductie maar ook op 

inkomstenverhoging. Kostenreductie zal bijvoorbeeld worden verwezenlijkt door gezamenlijke 

inkoop en uitbesteding. Om te beginnen gaan wij dat intern bundelen. Daarnaast wordt actief met 

andere natuur- en recreatieorganisaties in Noord-Holland onderzocht of dit kan leiden tot serieuze 

kostenreductie. Kostenbewustzijn is het afgelopen jaar zeer sterk gegroeid bij de medewerkers van 

LNH. 

 

In 2015 wordt ook een Corporate Communicatieplan vastgesteld. Hiermee gaan wij onze 

communicatie gestructureerd inzetten om onze organisatiedoelen te behalen. Belangrijke 

doelstelling daarbij is ons nog nadrukkelijker te verbinden met de wensen en ambities van de 
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inwoners in Noord-Holland. Om daarin een goed inzicht te verwerven hebben wij in samenwerking 

met onze mediapartner het Noord-Hollands Dagblad Dé Natuur Enquête 2015 gelanceerd. Vele 

duizenden mensen hebben deze reeds ingevuld. De uitkomsten zullen wij onder meer benutten voor 

de invulling van onze Gebiedsplannen. 
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4 Activiteiten 

 Duurzaam beheer 4.1

 

4.1.1 Vastgoed 

 

De aandacht van de afdeling vastgoed ging in 2014 vooral uit naar: 

• Verwerving van ca. 15 ha weidevogelgrasland grenzend aan de Eendenkooi in ’t Zand. 

Omdat deze aankoop geheel met eigen vermogen moest worden gefinancierd, startte 

Landschap Noord-Holland een fondsenwervende actie. De actie was zeer succesvol en 

leverde in totaal € 120.000,- op waarmee de aankoop mogelijk werd. 

• Verwerving in eigendom en erfpacht van een aantal kleinere terreinen verspreid over de 

provincie, in twee gevallen gefinancierd met de door de provincie opengestelde subsidie ter 

realisatie van het Nieuwe Natuur Netwerk 

• Herbestemming van panden op Leyduin en Fort Krommeniedijk 

• Een aanvraag bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) om de status van Professionele 

Organisatie voor Monumenten (POM) te verwerven 

• Herbestemming van bezoekerscentrum Ilperveld dat in het kader van de reorganisatie werd 

gesloten. 

 

In 2014 werd een aantal langlopende dossiers afgesloten. Zo is met Prorail en de gemeente 

Heemstede een passende oplossing gevonden voor een tweetal onbewaakte spoorwegovergangen.  

Groot onderhoud aan de opstallen werd volgens planning uitgevoerd. De meerjarenplanning voor 

groot onderhoud is geactualiseerd aan de hand van nieuwe inzichten in uit te voeren werk. De 

daaruit voortvloeiende dotatie voor het fonds groot onderhoud is aangepast.  

Een langlopend dispuut over een lekkende mestplaat bij de Potstal in Landsmeer werd naar 

tevredenheid van LNH opgelost.  

 

4.1.2 Beheer eigen terreinen 

Door heel Noord-Holland beheert LNH in 2014 bijna 4400 ha verdeeld over 96 natuurgebieden. Het 

beheer is verdeeld over drie 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 (bijvoorbeeld 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 drie Natuur Informatie Centra (NIC’s). 

 

Beheereenheid Noord 

In het oog springende projecten die in 2014 in Beheereenheid Noord zijn uitgevoerd: 

• Stichting Zabawas heeft in 2014 met een donatie van € 20.000 de schapenbegrazing in de 

Noordduinen mede mogelijk gemaakt. Dankzij deze financiële bijdrage en die van HHNK zijn 

verruigde delen van de Noordduinen nabij Julianadorp geplagd, gechopperd en begraasd 

met een kudde schapen. Door vermesting en afnemende aantallen konijnen was een aantal 

duinvalleien dermate verruigd en eentonig dat ze voor kenmerkende duinsoorten als konijn, 
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tapuit, duinparelmoervlinder en duinroosje ongeschikt dreigden te worden. Dankzij 

bovengenoemde maatregelen is de vegetatie weer opener en gevarieerder geworden. 

Waard- en nectarplanten voor dagvlinders krijgen hierdoor weer de ruimte om te 

ontkiemen. In het voorjaar van 2015 waren hierdoor bovendien weer meerdere 

broedpaartjes tapuit aanwezig. 

• In de Balgzandpolder is een fotohut geplaatst. De fotohut wordt verhuurd aan fotografen 

om van zeer dichtbij vogels te fotograferen. De inkomsten van de verhuur worden gebruikt 

om het beheer van natuurterreinen mee te bekostigen. 

• Nabij Callantsoog is ‘Zandpolder 2’ ingericht: 8,5 hectare grasland, waterpartijen en 

schelpenstrandjes. Inrichting en beheer van dit terrein is met name gericht op het bieden 

van geschikt foerageer- en rustgebied voor Steenloper en Scholekster.  

• Er wordt door Landschap Noord-Holland gewerkt aan het verkrijgen van de definitieve 

beheerdersstatus op de Razende Bol. 

 

Beheereenheid Midden 

Zowel in het Limmerveentje als in het Limmerdie is gestart met het inunderen van de veentjes met 

kalkhoudend water uit de duinen om de verzuring in het gebied tegen te gaan. In februari werd met 

molens meerdere malen het gebied bevloeid met water afkomstig uit de Schulpvaart. De inrichting 

en de molens zijn gefinancierd met gelden uit het project Schoonwatervallei. 

 

In de Menningweer (het noordelijk deel van de Westelijke Eilandspolder) is het bosje rond het 

meertje de Knie gedeeltelijk omgezet naar hakhoutbeheer ten behoeve van het weidevogelbeheer 

en moerasvorming. Vijf jaar geleden was een deel van het bos al omgevormd. Uit recente tellingen 

blijkt dat de weidevogelstand in het gebied begint toe te nemen. Het project werd financieel mede 

mogelijk gemaakt door bijdrage van de provincie Noord-Holland. 

 

In het Ilperveld werd voor het tweede jaar op rij de veenmosorchis aangetroffen in het 

veenmosrietland. De veenmosorchis is een zeer zeldzame en ernstig bedreigde orchideeënsoort. 

Landschap Noord-Holland werkt mee aan het standplaatsonderzoek dat onderzoekscentrum Beware 

uitvoert. De uitkomsten moeten het mogelijk maken de veenmosrietlanden met de 

veenmosorchidee nog beter te kunnen beheren. 

 

Ten gevolge van de reorganisatie en sluiting van het Bezoekerscentrum ligt de organisatie van 

excursies in het Ilperveld in handen van de vrijwilligers. Drie vrijwillige coördinatoren plannen en 

runnen samen met gidsen en schippers de excursies voor scholen en de weekendexcursies. Ook 

blijven de vrijwilligers actief in het beheer en worden technische werkzaamheden in eigen beheer 

uitgevoerd. 

 

In de Westelijke Eilandspolder is op een aantal plaatsen land terug gewonnen op het water. Door 

een combinatie van natuurlijke oeverbeschoeiing van wilgentakken met daarachter materiaal 

afkomstig van plagwerkzaamheden zijn meer dan 8 kilometer oevers langs de historische kavels 

hersteld. De grond kwam vrij bij het plaggen (afschrapen) van de bovenlaag van verdroogde 

rietlanden in het gebied. De rietlanden werden hiermee weer geschikt voor de addertong (plant) en 

voor moerasvogels als roerdomp en rietzanger. Beide projecten werden gefinancierd door de 

provincie Noord-Holland en Stichting Zabawas. 

 

Bij het Fort bij Krommeniedijk wordt jaarlijks in de periode februari - maart ongeveer 40 hectare land 

geïnundeerd. Dit wordt gedaan om de weidevogels het naar de zin te maken. Door het water komt 

het voedsel (wormen en emelten) naar boven en is er dus extra eten beschikbaar voor onder andere 

de grutto’s die na een lange reis uit het zuiden zich weer klaar maken voor een nieuw broedseizoen. 
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Ook geeft het water een historisch beeld hoe een fort in het verleden had moeten functioneren. 

Afgelopen jaar heeft HHNK een inlaat vanuit de Krommenije aangelegd. Hiermee is een lang 

gekoesterde wens in vervulling gegaan. Dit bespaart een hoop brandstof voor het oppompen van 

water en het waterpeil kan nu nog beter afgestemd worden op de wensen van de broedende vogels 

en de pachters van de weidevogelgraslanden. 

 

Beheereenheid Zuid 

In 2014 is er voor het natuurterrein het Naaldenveld in Aerdenhout een vrijwilligersgroep opgestart 

ter ondersteuning van het beheer in het Naaldenveld. Deze natuurliefhebbers zijn zo’n acht keer per 

jaar actief in het bos. De vrijwilligers zijn in 2014 gestart met het bestrijden van de Amerikaanse 

vogelkers en andere ongewenste woekeraars; belangrijk werk in dit Natura 2000-gebied Zuid-

Kennemerland.  

 

Drie jaar na de oplevering van het natuurbouwproject op de weilanden van Buitenplaats Leyduin in 

Heemstede-Vogelenzang, wordt zichtbaar dat de plaginspanningen leiden tot de spontane 

totstandkoming van natuurlijke vegetatietypen. De plantengroei op de droge delen is duidelijk 

anders dan op de natte delen. Ook de samenstelling van het zand of veen in de ondergrond is van 

invloed op de soorten planten die zich vestigen. Veel pioniers uit de eerste jaren verdwijnen of 

nemen in aantal af. Hun plekken worden ingenomen door soorten die goed passen bij de 

omstandigheden ter plekke. Rietorchis, waterpunge en stijve ogentroost vormen hierbij fraaie 

blikvangers. Diverse plantengemeenschappen die bekend zijn vanuit het handboek ‘De Vegetatie van 

Nederland’  beginnen zich te vormen; de associatie van echte koekoeksbloem en gevleugeld 

hertshooi op de droge terreindelen, afgewisseld met de associaties van waterpeper en tandzaad op 

de natte delen, tot aan de associatie van riet langs de slootkanten en die van stijve waterranonkel in 

de waterpartijen. Uiteraard zijn de plantengemeenschappen zo kort na inrichting van het terrein nog 

volop in ontwikkeling. We verwachten de komende jaren nog diverse mooie plantensoorten te 

verwelkomen. Een vrijwilliger houdt alle aankomsten nauwkeurig bij voor Landschap Noord-Holland. 

 

In 2014 is de aanleg van geotubes in het natte natuurterrein Oosteinderpoel in Aalsmeer voltooid. 

Gevuld met bagger uit de Haarlemmermeerse Ringvaart zijn grote ‘kunststof worsten’ voor de 

afkalvende oevers geplaatst. Deze geotubes beschermen de kwetsbare veenoevers tegen golfslag en 

stroming en creëren luwe ondiepe plasjes voor flora en fauna. Doordat de oeverbescherming 

begroeit met riet, gaat ze na verloop van tijd op natuurlijke wijze onderdeel uitmaken van het 

natuurlijk landschap. Voor dit innovatieve project heeft Landschap Noord-Holland samengewerkt 

met de provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Rijnland. 

 

4.1.3 Vrijwillig natuurbeheer en Vrijwilligersbeleid 

 

Vrijwillig natuurbeheer 

In 2014 hebben ruim 9.000 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 groep vrijwilligers die helpt in natuurterreinen en bij onze onderzoeksprojecten. 

 

Nieuwe groepen 

In 2014 hebben zich acht nieuwe vrijwilligersgroepen bij ons aangemeld: Ecodorp Bergen, Idee 

Natuurwerkgroep Volleybalclub, Kariboe Natuurspeelplaats, Natuurherstel en Ontwikkeling Noord-

Holland, Nieuw Unicum, Oude Molen, Paddenwerkgroep Hargen, Vrijwilligersgroep Groenewoud. 
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Landschap Noord-Holland helpt vrijwilligers 

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

toegang tot ecologisch advies, begeleiding in het veld, cursussen en gereedschap. In 2014 leende het 

landschap 13.000 stuks materialen uit. Er werden 16 cursussen gegeven voor 140 cursisten. 

 

Groen en Doen 

Landschap Noord-Holland heeft een subsidiebedrag ontvangen van het Programma “Groen en 

Doen” van het ministerie van Economische Zaken dat de opleiding van vrijwilligers stimuleert.  

In het kader van de rijkssubsidie Groen en Doen tranche van 2013/2014 zijn ook in 2014 

verschillende projecten uitgevoerd gericht op ondersteuning en stimulering van vrijwilligers, zowel in 

de uitvoering van beheer als in ecologisch onderzoek. De subsidie werd ingezet voor projecten op de 

volgende gebieden: Samen voor Groen; Burgerinitiatieven en Gezonde Stad;  

Weidevogelvrijwilligers monitoren; Onderzoeksvrijwilligers natuurvriendelijke oevers; 

Onderzoeksvrijwilligers Amsterdamse Bos; Opzetten van Vrijwilligersgroep Naaldenveld. 

Twee projecten liepen door in 2015; inmiddels zijn deze, en daarbij ook alle projecten afgerond. Zie 

voor meer informatie bijlage 8.8 bij de jaarrekening. 

 

Begeleiding vrijwilligers weidevogelbeheer 

In 2014 beschermden 985 vrijwilligers verdeeld over 25 weidevogelbeschermingsgroepen op 23.191 

hectare bij 1.031 boerenbedrijven weidevogellegsels, samen met de agrariërs. Het totale aantal 

gevonden en beschermde legsels in onze provincie steeg voor het eerst sinds 2010 met ruim 300 

legsels tot 13.465 door de toename van het aantal kieviten. In totaal kwamen er in 2014 75 nieuwe 

vrijwilligers bij, maar er haakten ook 100 vrijwilligers af, voornamelijk door vergrijzing. Alle 

ontwikkelingen en activiteiten worden in het Jaarboek Weidevogels 2014 beschreven. Het jaarboek 

komt in 2015 beschikbaar op de website van Landschap Noord-Holland. 

 

Om beter grip te krijgen op de kuikenoverleving organiseerde Landschap Noord-Holland voor het 

derde achtereenvolgende jaar een cursus ‘Inventariseren en Alarmtellen’ (medegefinancierd door de 

Vrijwilligersraad van Water, Land & Dijken en Groen & Doen) in Laag Holland. Twintig enthousiaste 

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

weidevogelgedrag. Vervolgens werd tijdens een alarmtelling gekeken hoeveel weidevogels er nog 

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

kunnen we weidevogels straks nog beter beschermen. Daarvoor wordt deze cursus, in de iets 

uitgebreidere vorm en als Beheermonitoring, ook de komende jaren in Noord-Holland gegeven.  

 

Dankzij het project ‘Help jonge grutto’s overleven’ (gefinancierd door de fondsenwervende actie 

gericht op de Beschermers van Landschap Noord-Holland) zijn met drie boeren op enkele plekken 

maatregelen afgesproken die ten goede kwamen aan de foerageer- en opgroeimogelijkheden voor 

de kuikens van weidevogels. Omdat de bodem van deze pot in zicht kwam, werd deze 

Beschermersactie in het voorjaar van 2014 herhaald. Dit leverde het geweldige bedrag van € 33.000 

op.  
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 Groenploeg 4.2

Reorganisatie 

In het kader van de reorganisatie is een Groenploeg business case gemaakt om de Groenploeg 

toekomstbestendig te maken, gebaseerd op een bedrijfseconomische analyse. De reorganisatie 

legde een grote tijdsdruk op het team omdat naast dit proces het reguliere werk doorging. Door een 

vertraging van het traject viel de tijdelijke boventalligheid en het herplaatsingstraject van 

leidinggevenden midden in het hoogseizoen. Toch is het team in staat geweest om vrijwel alle 

opdrachten volgens planning binnen het boekjaar 2014 af te ronden! 

 

 

Opdrachten/projecten 

Naast de reguliere, jaarlijks terugkerende opdrachten is de Groenploeg er in geslaagd om bij acht 

nieuwe opdrachtgevers voor een totaalbedrag van €80.000 aan opdrachten binnen te halen. 

De Groenploeg werd geconfronteerd met een nieuwe ontwikkeling waar het de opdrachten voor de 

provincie betreft. In plaats van rechtstreekse gunning van maaiwerk bermen en faunapassages zijn 

deze werkzaamheden opgenomen in het bestek van grote aanbestedingen. De Groenploeg heeft het 

reguliere werk ten aanzien van deze werkzaamheden veilig kunnen stellen door zich als 

onderaannemer aan te bieden bij diverse grote aannemers (omzet €98.000). 

 

De Groenploeg is enkele (relatief kleine) opdrachten kwijtgeraakt. Oorzaken zijn te vinden in het 

wegvallen van het betreffende beheerwerk. Werkzaamheden kunnen vervallen als het beheer van 

het betreffende gebied wordt veranderd of het gebied een andere bestemming krijgt. Het kwijtraken 

van dit werk is onontkoombaar en heeft geen relatie met bijvoorbeeld prijsstelling en kwaliteit. 

 

In totaal was de gerealiseerde omzet in 2014 conform de geplande omzet. 

 

Re-integratie 

Met ingang van februari 2014 is de Groenploeg gaan participeren in een landelijke pilot van het UWV 

van een intern jobcoaching systeem.  Dit houdt in dat Landschap Noord-Holland als werkgever een 

eigen jobcoach in huis heeft en rechtstreeks jobcoachvergoedingen declareert. Dit heeft succesvol 

uitgepakt. Landschap Noord-Holland is nu niet meer afhankelijk van externe jobcoachorganisaties. 

Het systeem van interne jobcoaching is m.i.v. 2015 een officiële regeling waar de Groenploeg in 

participeert. 

Voor 2015 blijven er onzekerheden omdat binnen de concept Wet Werken naar Vermogen niet 

geheel duidelijk is hoe re-integratie gaat worden georganiseerd. We houden contact met UWV en 

gemeenten die een steeds belangrijker rol gaan spelen bij re-integratie. 

Van de lichting Wajong medewerkers van de incompany BBL-1 opleiding Groen studiejaar 2013-2014 

is 100% geslaagd! 

 

Certificering VCA/ISO 

De jaarlijkse audit is vlekkeloos verlopen. Diverse werkprocedures zijn nu routine geworden. 

 

Bedrijfsadministratie: 

Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in de Exact administratie en rapportage in Sumatra. Vanaf 

eind 2014 is er een duidelijk overzicht over alle projecten. Betrokken medewerkers binnen het team 

hebben Exact/Sumatra trainingen gevolgd.  
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 Onderzoek en advisering  4.3

 

Begin 2014 is gestart met een bedrijfseconomische analyse voor de afdeling Onderzoek & Advies. Op 

basis daarvan is een business case gemaakt voor de toekomst. Dat diende als input voor de 

reorganisatie fase 1 van Landschap Noord-Holland. 

Belangrijkste punten uit de analyse, die een grote rol hebben gespeeld bij de reorganisatie, zijn:  

- de overcapaciteit saneren; 

- kiezen voor en investeren in kwaliteit van medewerkers passend bij de marktgerichte 

aanpak; 

- acquisitie versterken; 

- ontwikkelen marktconcept samen met de Groenploeg. 

 

T.g.v. de reorganisatie is eind 2014 van drie medewerkers van de afdeling O&A afscheid genomen. 

De afdeling is onderverdeeld in twee teams (onderzoek en advies). Voor de reorganisatie waren dat 

drie teams. Verder zijn twee projectleiders acquisitie aan de slag gegaan om de acquisitiekracht te 

versterken. In het laatste kwartaal van 2014 is het nieuwe marketingconcept gereed gekomen. Dat 

gaat uit van een eigen merk voor de zakelijke dienstverlening door Onderzoek & Advies en 

Groenploeg. Dit merk zal in de eerste helft van 2015 worden geïntroduceerd. 

 

In 2014 is de weg van opdrachten verkrijgen, met name bij overheden, voortgezet. Dat heeft geleid 

tot een goed gevulde opdrachtportefeuille, passend bij de huidige capaciteit. 

Aansprekende opdrachten waren: 

- ontwikkelen van een Innovatie Programma Veen voor Laag Holland; 

- een veenstudie voor de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed; 

- monitoring natuurvriendelijke oevers voor HHNK; 

- ontwikkelen kaarten voor weidevogelbeleid voor de Provincie Noord-Holland; 

- opvang van regenwater door groene inrichting voor gemeente Heiloo; 

- biodiversiteit voor de gemeente Medemblik; 

- monitoring ganzen rond Schiphol. 

Daarnaast heeft de afdeling O&A voor de provincie Noord-Holland het programma Provinciale 

Natuur Inventarisatie, de Soortenregeling en de regeling Landschapselementen uitgevoerd.  

 

Vanuit de afdeling is binnen de eigen organisatie de projectleiding gevoerd voor en geadviseerd 

over: 

- de ontwikkeling van het landgoed Leyduin; 

- de ontwikkeling van de forten Krommeniedijk en Aagtendijk; 

- het CMSi, het nieuwe informatiesysteem voor beheer van bos en natuurterreinen; 

- faunabeleid; 

- beheer van de eigen terreinen; 

- monitoring van de eigen terreinen. 

 

De afdeling Onderzoek & Advies heeft samen met het POFF (Provinciale Organisaties Flora en Fauna)  

in december de tweejaarlijkse Noord-Hollandse Natuurdag georganiseerd. Tijdens deze goed 

bezochte dag (ruim 400 deelnemers) zijn twee atlassen door de afdeling gepresenteerd: de flora 

atlas en de atlas voor zoogdieren in Noord-Holland. De eerste exemplaren zijn feestelijk in ontvangst 

genomen door Gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland. Met deze atlassen heeft 

Landschap Noord-Holland de inventarisatiegegevens voor flora en zoogdieren voor het publiek 

toegankelijk gemaakt. 
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 Maatschappelijke verankering  4.4

 

Natuur raakt de emotie van mensen. Heel veel mensen vinden natuur en landschap belangrijk. Toch 

hebben natuurorganisaties moeite om draagvlak te behouden; de traditionele achterban 

vergrijst. De uitdaging is om natuur in wervende concepten en activiteiten te vertalen die het grote 

publiek aanspreken. Landschap Noord-Holland is zich hiervan zeer bewust. 

We zetten ons er voor in dat mensen natuur, landschap en cultuurhistorie een waarde toekennen in 

hun leven. We investeren in de goede relatie met de vele duizenden vrijwilligers die wij 

ondersteunen en in onze 36.000 Beschermers en donateurs die ons financieel bijstaan. 

 

LNH Natuurwerkdag 2014 

Zaterdag 1 november deden 1621 deelnemers op 72 werklocaties mee aan ‘de grootste 

vrijwilligersactie in het groen’ in Noord-Holland tijdens de Nationale Natuurwerkdag. Inwoners van 

Noord-Holland konden één dag ervaren hoe het is om als vrijwilliger te werken in hun groene 

omgeving. Samen hebben al deze mensen de handen uit de mouwen gestoken om het landschap 

nóg mooier te maken. In Noord-Holland vertoont het aantal deelnemers een stijgende lijn en elk jaar 

zijn er in Noord-Holland de meeste werklocaties van heel Nederland. De Nationale Postcode Loterij 

was in de communicatie duidelijk zichtbaar als hoofdsponsor. 

 

Vrijwilligers werkdagen Welcome To The Future en Mysteryland 

In samenwerking met 10.000HOURS organiseerde Landschap Noord-Holland twee werkdagen in de 

natuur voor jonge festivalgangers. Doel is om jonge mensen kennis te laten maken met 

vrijwilligerswerk in de natuur. Tweede doel is ze in staat te stellen op een aansprekende wijze een 

positieve bijdrage te leveren aan de natuur in Nederland. 160 jongeren deden mee aan deze dagen 

in recreatiegebieden Het Twiske en Haarlemmermeerse Bos. De werkdagen zijn mogelijk gemaakt 

dankzij de Nationale Postcode Loterij.  

 

Veenexperience/Veendag  

We boden in het voorjaar van 2014 een unieke Veenexperience met allerlei bijzondere elementen 

zoals verhalen, schaapscheren, muziek, film en een toneelstuk in het veld (met boottocht). Dit heeft 

op 18 mei veel mensen bewogen om naar het Ilperveld te komen. We lieten de bezoekers op een 

laagdrempelige en bijzondere manier kennis maken met veen en het belang van veen in Laag 

Holland. De Veenexperience is een bijzonder communicatief project dat bijdraagt aan de 

zichtbaarheid van Landschap Noord-Holland en de Nationale Postcode Loterij en ons positioneert 

als innovatief, ondernemend en betrokken. 

 

Excursies 

In 2014 zijn ca. 200 excursies in alle regio’s van Noord-Holland gehouden. Wandelen, fietsen of varen 

met een boswachter geeft inwoners van Noord-Holland een warme band met Landschap Noord-

Holland. Uit een enquête onder 500 Beschermers blijkt dat zij het van groot belang achten dat wij 

voor een excursieprogramma zorgdragen. Elk jaar optimaliseren we het excursieaanbod en voeren 

wij een benchmark uit om de tarieven af te stemmen.  

 

 

Sluiting Bezoekerscentrum 

Door de bezuinigingen hebben we besloten als onderdeel van de reorganisatie het 

Bezoekerscentrum Ilperveld per 1 juli beperkter open te stellen en per 1 oktober te sluiten. De 

bestaande functies zijn vervallen. Tegelijkertijd zijn we met de vrijwilligers in overleg gegaan welke 

activiteiten zij zelfstandig in de lucht wilden houden. Dat proces verloopt goed. Voor de verhuur van 
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het gebouw is een proces gestart om een geschikte ondernemer te vinden. Dit krijgt in 2015 een 

vervolg. 

 

Communicatie en Fondsenwerving 

In de huidige samenleving wordt strategische communicatie steeds belangrijker, ook voor onze 

organisatie. Met onze communicatie-, fondsenwerving- en marketinginspanningen onderscheiden 

we ons op een unieke en toegankelijke manier. Dit draagt bij aan betrokkenheid en waardering voor 

Landschap Noord-Holland en het belangrijke werk dat wij verrichten. We laten zien hoe mooi en 

intrigerend de natuur is, we spelen in op de actualiteit, in de directe omgeving van mensen. Natuur 

dichtbij. 

Voorbeelden van activiteiten die hieraan bijgedragen hebben zijn: 

• Veendag in het Ilperveld 

• Vogelkijkdagen in de Noordkop 

• Paddenstoelendagen in Wildrijk en Overplaats.  

 

Communicatie zetten we ook gericht in voor de natuurgebieden Lage Oude Veer, de zandplaat 

Razende Bol, Buitenplaats Leyduin en voor het innovatieve project Omhoog met het Veen. Via het 

kwartaalblad inspireerden en informeerden we onze Beschermers over de prachtige natuur in 

Noord-Holland.  

Bijzonder was het cadeautje aan onze Beschermers in 2014: de Natuur en wandelgids.  

Landschap Noord-Holland was opnieuw het goede doel van de Plus Wandelvierdaagse Alkmaar, 

zodat we zichtbaar waren als de natuurorganisatie dichtbij voor de vele wandelaars (deelnemers) 

aan dit evenement.  

Zeer belangrijk was de communicatie-en fondsenwervingsopgave om bestaande inkomstenstromen 

veilig te stellen en nieuwe inkomstenstromen uit de markt te halen. Eind 2014 is een 

fondsenwervende strategie opgesteld die in januari 2015 door het MT wordt vastgesteld. 

 

Lobby en PR tegen natuurbezuinigingen 

We hebben stevig gelobbyd bij Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten tegen de bezuinigingen 

van de provincie op de natuur en de vrijwilligersondersteuning daarin. Dankzij onze achterban 

kregen we 17.000 steunbetuigingen binnen. Uiteindelijk hebben we de besluitvorming niet tegen 

kunnen houden. De bezuiniging op natuur en vrijwilligersondersteuning bepaalde de behandeling 

van de begroting 2015 van de provincie door zowel de Commissie Ruimte en Milieu als de voltallige 

Provinciale Staten. Door zeer strakke coalitiediscipline kwam er een nipte meerderheid vóór de 

bezuiniging. Wel is een motie aangenomen die GS de opdracht geeft dat als financiële tekorten voor 

natuurbeheer aangetoond worden, er bekeken wordt of alternatieve financiering mogelijk is. 

Komend jaar houden we het onderwerp op de politiek-maatschappelijke agenda, want de 

Statenverkiezingen in maart 2015 bieden opnieuw kansen.  

 

Krimp onder onze Beschermers 

De dalende trend in het aantal Beschermers blijft in 2014 doorzetten. Het totaal aantal Beschermers 

liep in 2014 terug van 37.184 naar 36.011. Ondanks deze daling kan Landschap Noord-Holland 

onverminderd rekenen op sympathie en steun van Beschermers en overige inwoners van Noord-

Holland. Dit blijkt uit de financiële steun die wij ontvangen hebben voor diverse acties. De steun lijkt 

te verschuiven van structurele, lange termijn betrokkenheid naar een meer ad hoc, projectmatige 

support.  

In 2014 is Landschap Noord-Holland er in geslaagd om de totale Beschermers jaarbijdrage (> € 

920.000) te handhaven, dankzij een nieuwe aanpak. Door onderzoeken in ons Donateurspanel 

hebben we inzichten gekregen in de wensen van Beschermers op een aantal thema’s, waaronder 

excursies, natuurtuinen en ecologische producten. Om de uitstroom van Beschermers terug te 
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dringen en nieuwe proposities te ontwikkelen om andere doelgroepen te bereiken, werken we aan 

een fondsenwervende strategie die in 2015 en 2016 wordt uitgerold.  

 

Veel gelabelde giften ontvangen 

In 2014 hebben we een aantal zeer succesvolle giftacties uitgevoerd. Hoogtepunt was de actie voor 

de aankoop van 15 hectare grond bij Eendenkooi ’t Zand. Dankzij een aangepaste aanpak en de 

noodzaak van het project (zonder aankoop zou natuur verloren gaan) hebben we veel publiciteit 

gegenereerd en een record bedrag aan donaties (ruim € 120.000) ontvangen. Met dit bedrag heeft 

Landschap Noord-Holland het gebied aangekocht.  

De vrijwillige bijdrage die Beschermers konden geven voor ontvangst van de nieuwe Natuur- en 

Wandelgids, leverde beduidend meer opbrengsten (circa € 150.000) op dan verwacht. Hiermee is 

een groot deel van de kosten voor dit bindingsproduct terugverdiend. Een actie voor de weidevogels 

in het voorjaar (financiering van plas-dras) leverde bijna € 40.000 op. 

 

Nalatenschappen 

Gezien de demografische ontwikkelingen in Nederland is er bij goede doelen steeds meer focus op 

het verwerven van nalatenschappen. In 2014 hebben we onderzoek gedaan naar de huidige 

resultaten en hebben we, in samenwerking met een externe adviseur, de klantwensen in kaart 

gebracht en een nieuwe propositie opgesteld. We ontvingen in totaal € 52.500 uit zeven 

nalatenschappen. In 2015 zetten we deze propositie actief in campagnes in gericht op de meest 

kansrijke segmenten binnen onze achterban. Op deze wijze vergroten wij onze kansen op het 

verwerven van nalatenschappen.  

 

Nationale Postcode Loterij 

Van de Nationale Postcode Loterij ontving Landschap Noord-Holland € 1.125.000 om waardevolle 

natuurprojecten te realiseren en om cofinanciering mogelijk te maken. Om de goede samenwerking 

met de Nationale Postcode Loterij uit te dragen vermeldt Landschap Noord-Holland in allerlei 

communicatiemiddelen de NPL, zoals het wagenpark en materiaal/promotiewagens, 

informatiepanelen, de nieuw verschenen ‘Beleef Noord-Holland op z’n mooist’ Natuurgids voor al 

onze Beschermers, het Tijdschrift Landschap Noord-Holland (4x per jaar) jaarverslagen en op de 

website. Via PR zetten we de Nationale Postcode Loterij in 2014 speciaal in het zonnetje bij:  

- Het Symposium Omhoog met het veen 

- De Veenexperience (veendag)  

- Foodwalks Egmond Bergen, Castricum en Amsterdam 

- Ommetje Eiland Wieringen 

- De nieuw verschenen Zoogdieratlas en Flora-atlas  

- Projecten in uitvoering bv Herstel Kavelstructuur Eilandspolder. 
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5 Organisatie 

 Sociaal jaarverslag 5.1

 

Reorganisatie 

Voor de afdeling P&O heeft het grootste deel van 2014 in het teken gestaan van de reorganisatie 

fase 1: het eerste halfjaar aan voorbereiding en het 2
e
 halfjaar aan uitvoering. Het doel van de 

reorganisatie was een toekomstbestendige organisatie waarbij kosten en baten duurzaam in balans 

zijn. Dit betekent dat de reorganisatie zowel kwalitatief als kwantitatief was; leidend tot een goede 

match van gekwalificeerde medewerkers in nieuwe functies volgend uit een toekomstbestendige 

organisatiestructuur. Om de kosten en baten in balans te brengen moesten personeelskosten met € 

700.000 teruggedrongen worden. Hiertoe zijn 7 beleidsuitgangspunten opgesteld met betrekking tot 

personeelsaanname. Deze punten hielden onder andere in: een vacaturestop, geen nieuwe vaste 

aanstellingen, een beperking van personeelskosten verhogende factoren zoals formatie-

uitbreidingen, tijdelijk dienstverbanden, 0-urenovereenkomsten en overige extra ureninzet zonder 

budget.  

 

In 2014 was aanvankelijk sprake van 13 tijdelijke dienstverbanden, exclusief Gesubsidieerde Arbeid. 

In de loop van het jaar zijn er vijf beëindigd. In 2014 liepen in totaal tien 0-uren overeenkomsten 

(waaronder 5 seizoenmedewerkers) waarvan er acht zijn beëindigd. 

 

De uitvoering van het reorganisatieplan fase 1 bestond uit een uitgebreide plaatsingsprocedure. In 

deze procedure zijn 26 assessments afgenomen en 52 selectiegesprekken gevoerd met een 

selectiecommissie. Uiteindelijk zijn 25 medewerkers geplaatst, waarvan 4 met een ontwikkeltraject. 

Van de 36 tijdelijk boventallig verklaarde personen zijn 2 medewerkers vrijwillig vertrokken, 9 

medewerkers zijn definitief boventallig verklaard, waarvan 4 hebben deelgenomen aan het 

outplacement traject conform Sociaal Plan. 

 

In 2015 krijgt de reorganisatie een vervolg in fase 2.  

 

Samenstelling personeelsbestand 

Eind 2013 waren 125 personen (106 fte) in dienst (exclusief in 0-urenovereenkomsten). 

 

 
 

Eind 2014 had Landschap Noord-Holland nog 104 personen (88 fte) in dienst, waarvan 8 

medewerkers in de Gesubsidieerde Arbeid. 
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De gemiddelde leeftijd bij LNH bedraagt in 2014 46 jaar (in 2013 was dit gemiddeld 43 jaar). Deze 

stijging wordt vooral veroorzaakt door vermindering van het aantal jeugdige medewerkers 

Groenploeg vanuit Gesubsidieerde Arbeid.  

 

 
 

 

In 2014 bestaat 62% uit mannen, 38% uit vrouwen (in 2013 was deze verhouding 65 % – 35%). Het 

grootste gedeelte werkt parttime 73 % (gemiddeld 32 uur per week) en rest fulltime 27%. Er zijn 4 

stagiairs ingezet in 2014. 

 

 
 

Doelstellingen samenstelling personeelsbestand ultimo 2015: 

- 95 personen (80 fte) in dienst  

- gemiddelde leeftijd 43 jaar  

- 58%  mannen, 42% vrouwen.  

- 75% werkt parttime, de gemiddelde arbeidsomvang is niet kleiner dan 65% (24 uur per 

week), in leidinggevende functies 32 uur per week.  
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- De inzet van stagiairs wordt gestimuleerd. Het aantal stijgt naar verwachting tot tien in 

2015. 

 

Ziekteverzuim 

Doelstelling in 2014 was een ziekteverzuim van maximaal 5,2%. Het gemiddeld verzuim in 2014 

bedroeg 5,7% (2013: 4,6%). Dit percentage ontstond vooral door frequent kort verzuim en een 

aantal langdurig verzuim gevallen. Ter vergelijking: voor de sector Bos en Natuur 2013 bedroeg het 

totale verzuim 4,7%. De verzuimcijfers 2014 voor Nederland in totaal zijn beschikbaar t/m het 

tweede kwartaal en bedragen 3,7%.  

Ondanks de sector (waarin werk fysiek zwaar kan zijn) en de reorganisatie fase 2 moet in 2015 toch 

een lager verzuim mogelijk zijn. De doelstelling is in 2015 te komen tot een maximum 

verzuimpercentage van 5,2.  

 

Functioneren 

In 2014 is 31% van de functioneringsgespreksverslagen ingeleverd (in 2013 78%). Deze score is heel 

laag, maar te verklaren door de grote impact van de reorganisatie op de organisatie. Van het totaal 

aantal medewerkers binnen Landschap Noord-Holland was 60% direct betrokken bij de 

plaatsingsprocedure als tijdelijk boventallig medewerker of leidinggevende. Daarnaast was 20% 

indirect betrokken bij het totale reorganisatieproces vanuit (leidinggevende) functies als Financiën, 

P&O en Directie. Soms zijn gesprekken wel gevoerd maar verslagen nog niet uitgewerkt. Tot slot is in 

de resterende 20% (dus de afdelingen die op dit moment niet betrokken zijn) sprake van een 

langdurig ziek afdelingshoofd waardoor gesprekken niet gevoerd zijn. In het kader van de gewenste 

ontwikkeling van medewerkers als vervolg op de assessments is het noodzakelijk dat voor 2015 

minimaal 80% van de gesprekken wordt gevoerd. 

 

Opleidingen 

In 2014 zijn de verplichte herhalingscursussen voor EHBO/BHV gevolgd, 32 medewerkers voor EHBO 

en 5 voor BHV. 

Eén medewerker heeft de opleiding voor Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) afgerond. Acht 

medewerkers van de Groenploeg zijn geslaagd voor BVCA. Er zijn twee persoonlijke 

coachingstrajecten gevolgd. 

 

In 2014 is € 65.000 begroot voor ontwikkeling van medewerkers. Voor een aantal opleidingen 

hebben wij subsidie ontvangen waardoor de werkelijke kosten in 2014 uiteindelijk € 23.000 

bedroegen. Daarnaast is € 30.000 besteed aan assessments voor de medewerkers in reorganisatie 

fase 1. Het opleidingsbudget voor 2015 bedraagt € 90.000. Dit is inclusief een extra reservering van  

€ 30.000 voor ontwikkeling en training na reorganisatie.  

 

P&O en Arbo  

In verband met de grote impact van de reorganisatie op de beschikbare formatie van P&O is een 

aantal projecten voor P&O/ARBO uitgesteld naar 2015 en 2016. Hieronder vallen de aanpak en 

uitvoering psychosociale belasting (2015), Voorkomen Bedreigende Situaties & Agressie (2015) en 

het Periodiek Medisch Onderzoek (2016). 

 

Vertrouwenspersoon 

De vertrouwenspersoon heeft in 2014 20 meldingen ontvangen.  
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Ondernemingsraad 

In 2014 had de OR, naast verschillende informele overleggen, 9 overlegvergaderingen met de 

bestuurder, waarvan twee keer in aanwezigheid van een delegatie van de Raad van Toezicht. De 

reorganisatie kwam elk overleg aan de orde. 

 

 Kwaliteit, Arbo en Milieu 5.2

KAM-organisatie 

In 2013 is besloten om de organisatie rond ISO 9001, VCA, Arbo en Veiligheid en Milieu ineen te 

schuiven onder de verantwoordelijkheid van een KAM-coördinator. 

In 2014 werd deze KAM-organisatie breed geëvalueerd en besproken. Zowel Arbocommissie als OR 

stonden positief tegenover de gecombineerde KAM organisatie en de zelfstandige rol van de KAM 

coördinator. In 2015 neemt het MT een besluit over de KAM-organisatie.  

 

Enkele hoofdlijnen en resultaten uit 2014 zijn: 

- Risico Inventarisaties en Evaluaties (RI&E) 

De KAM coördinator heeft in samenwerking met Arbo Unie twee nieuwe RI&E’s opgesteld 

en één geactualiseerd. Voor onderhoud van de RI&E heeft de coördinator alle locaties 

bezocht.  

- Locatiebezoeken  

Tijdens 21 locatiebezoeken is gecontroleerd op Arbo en veiligheid, VCA, ISO 9001 en Milieu. 

We hebben een aantal verbeteringen en aanpassingen op het gebied van veiligheid 

doorgevoerd.  

- Arbo voorlichting  

In de drie Arbo Nieuwsbrieven die in 2014 verschenen, werd extra aandacht gegeven aan 

interne vrijwilligers, teken/Lyme, klimaat en werken langs de waterkant. Voor 25 

medewerkers van de buitendienst is een brandblustraining gegeven. 

  

Ongevallenregistratie: Meldingen (bijna) ongevallen en gevaarlijke situaties 2014 bij LNH 

 

Ongevallencategorie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Totaal aantal meldingen (bijna) ongeval of gevaarlijke situatie 4 4 9 11 37 19 

Waarvan ongevallen met letsel – na behandeling kon worden 

doorgewerkt 

1 2 2 3 9 8 

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

Ernstig ongeval g.g. g.g. g.g. g.g. 1 0 

Dodelijke ongevallen 0 0 0 0 0 0 

 

Vanaf 2012 is er aandacht besteed aan de registratie van ongevallen en wordt er beter gemeld. 

 

Actualisatie en nieuwe Arboprocedures  

Er zijn drie nieuwe Arbo procedures vastgesteld. Drie bestaande procedures zijn in bewerking voor 

actualisatie. 

 

BHV 

Er is geen ontruimingsoefening gehouden op het kantoor Heiloo. De oefening wordt in het eerste 

kwartaal 2015 gehouden. 
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Inkoop- en aanbestedingsvoorwaarden  

Er is een start gemaakt met een update in 2014. Dit wordt in 2015 afgerond. 

 

ISO 9001 en VCA* 

Voor de ISO 9001 en VCA* wordt jaarlijks een directiebeoordeling opgesteld. Dit is een vanuit ISO en 

VCA verplicht verslag dat onder andere een oordeel van de directeur inhoudt. Enkele hoofdpunten 

uit dit verslag zijn:  

- In februari zijn Groenploeg en O&A extern geaudit voor de ISO 9001 en VCA. Er werden 

geen afwijkingen geconstateerd.  

- De Registratie ter verbetering is samengevoegd met de klachtenregeling (intern en extern) 

binnen Exact. Voor ISO 9001 zijn 24 verbetervoorstellen geregistreerd. Er zijn verder geen 

klachten ontvangen.  

- Uitvoerders en assistent uitvoerders inspecteren elke maand een werklocatie in het veld. 

Deze werkplekinspecties hebben bewezen het veiligheidsbewustzijn te verhogen. In 2014 

zijn bij de Groenploeg 48 werkplek inspecties uitgevoerd. Negen keer werd een 

tekortkoming geconstateerd; een verbetering t.o.v. vorig jaar toen dit er 18 waren.   

- De leveranciersbeoordeling is geactualiseerd. Drie leveranciers werden als matig 

beoordeeld. Als de organisatie toch wil inkopen bij een matig scorende leverancier, moet dit 

beargumenteerd worden. De VGM inkoopspecificaties zijn geactualiseerd.  

- Opleveringen bij O&A en Groenploeg: de oplevering van werk binnen LNH wordt nog niet 

volledig en eenvormig uitgevoerd. In 2015 wordt er gewerkt naar uniformiteit.  

- Klanttevredenheid: Er zijn 99 klanttevredenheidformulieren retour ontvangen; 78 

Groenploeg en 21 O&A. Op alle linies wordt voldoende tot goed gescoord. Aandachtpunten 

die uit de formulieren naar voren kwamen, betreffen responstijd offerte, reactietijd naar de 

klant, duidelijkheid en communicatie bij interne klanten en facturatie. De ontevredenheid 

over de facturatie nam in de tweede helft van het jaar sterk af doordat aanpassingen in 

Exact werden doorgevoerd.  

- Er is een Projectevaluatieformulier ingevoerd. Dit formulier bleek niet aan de 

verwachtingen te voldoen en wordt in 2015 verbeterd.  

- Documentmanagement en -beheer is een onderdeel van Exact dat in 2015 wordt 

geïmplementeerd.  
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6 Verantwoordingsverklaring 2014 

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 leden van de Raad van Toezicht vervullen hun toezichtstaak voor drie jaar. Er is een rooster van 

aftreden vastgesteld.  

 

De Raad van Toezicht is in 2014 zes maal in vergadering bijeengeweest, waarvan drie keer samen 

met het MT.  

Ter voorbereiding van de vergaderingen 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. Heikele 

kwesties of noodzakelijke afwegingen worden in de Financiële Commissie (voor)besproken. Ook is er 

tijd om gedachtenvormend bezig te zijn over het korte - en lange termijn financiële beleid van LNH. 

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. 

 

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 

2014 is een procedure gestart voor de werving van nieuwe leden van de RvT. 

 

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. 
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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. Er wordt onophoudelijk gewerkt aan een verbetering van de 

rapportage. Ter voorbereiding op de vaststelling van de jaarrekening heeft de Financiële Commissie 

overleg met de accountant.  

In 2014 is verder gewerkt om het softwaresysteem Exact zo in te richten dat managers en 

projectleiders adequate en actuele managementinformatie kunnen ontvangen. In de tweede helft 

van 2014 is Exact zo ingeregeld dat het goed aansluit op de wensen van managers en projectleiders 

in het dagelijks gebruik. In 2015 wordt de implementatie van Exact afgerond. 

 

Doelbestedingspercentage, kostenpercentage fondsenwerving en kostenpercentage beheer en 

administratie 
 Werkelijk  Begroting  Werkelijk 

 2014  2014  2013 

      

Bestedingen aan doelstellingen / totale baten 96,1%  91,9%  92,5% 

      

Bestedingen aan doelstellingen / totale lasten 80,7%  83,7%  86,8% 

      

Kosten eigen fondsenwerving / baten eigen fondsenwerving 9,4%  19,5%  16,8% 

      

Kosten beheer en administratie / totale lasten 18,0%  14,0%  10,9% 

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

 

 

Treasury – beleggingsbeleid 

In 2014 werden de beleggingen in eigen beheer verricht. De beleggingen bestaan voornamelijk uit 

obligaties. Het risicoprofiel is laag en het doel is dat het rendement een bijdrage levert aan de 

exploitatie.  

 

Reservebeleid 

Het beleid ten aanzien van de functie en de omvang van het eigen vermogen was tot eind 2013 dat 

het eigen vermogen diende 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. Op basis 

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

toegestane continuïteitsreserve €  11.856.  

Op 3 juni 2015 is door de Raad van Toezicht besloten, om de bestemmingsreserve “financiering 

activa” en de bestemmingsreserve in “erfpacht uitgegeven vastgoed”, op te heffen. Dit om de 

continuïteitsreserve per 31 december 2014 aan te vullen. 
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Deze beslissing is genomen onder voorwaarde van het komen tot een nieuw meerjarenplan met 

hierin opgenomen een doelstelling tot versterking van de reserves. Doel hierbij is om op termijn, 

zodra de continuïteitsreserve voldoende is aangevuld, de mogelijkheid te hebben tot het opnieuw 

invoeren van de bestemmingreserve ‘financiering activa’ en ‘in erfpacht uitgegeven vastgoed’.  

Voorts heeft de stichting bestemmingsfondsen gevormd door giften die zijn ontvangen naar 

aanleiding van acties onder onze beschermers met een specifiek doel. 

 

Personeel 

Iedere drie jaar wordt een medewerkerstevredenheidsonderzoek 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.  

 
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. 

 

Website 

De website is een steeds belangrijker middel in het bereiken van nieuwe doelgroepen en het 

genereren van giften voor specifieke projecten. Om hierop in te spelen zijn actiepagina’s en een 

online betaalmodule ontwikkeld. Een monitoringprogramma is heringericht. 

Door Google Grants breed in te zetten (vrij besteedbaar budget voor non-profitorganisaties), steeg 

het aantal bezoekers van de website in 2014 verder naar > 125.000 gebruikers. Voor 2015 ligt de 

focus op het beter converteren van de grote bezoekersstroom, door bezoekers te verleiden om een 

product aan te schaffen, een gift te geven, een activiteit te boeken of deel te nemen aan een 

speciale actie. 

 

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, 

medewerkersoverleg, 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 interviews.  
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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 9.000 

vrijwilligers en onze organisatie. 

 

Klachtenprocedure  

Onze klachtenprocedure was aan een opfrisser toe en is geschikt gemaakt om in softwaresysteem 

Exact te implementeren. Dit was eind 2014 klaar, voor zowel klachten van buiten de organisatie als 

klachten van interne klanten. De vernieuwde klachtenprocedure borgt dat eventuele klachten 

correct worden afgehandeld. De klachten worden benut om projecten en processen te verbeteren.  
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7 Jaarrekening 

 

Jaarrekening 

Balans per 31 december 2014 

Staat van baten en lasten over 2014 

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 2014 (na resultaatbestemming)  7.1

  31-12-2014  31-12-2013 

ACTIVA     

(* € 1.000)     

     

Immateriële vaste activa  271  205 

Materiële vaste activa  1.600  1.851 

Financiële vaste activa  69  112 

  1.940  2.168 

     

Voorraden 27  28  

Vorderingen en overlopende activa 2.908  3.643  

Effecten 917  906  

Liquide middelen 3.547  2.050  

  7.399  6.627 

      

Totaal  9.339  8.795 

     

     

PASSIVA     

(* € 1.000)     

     

Reserves en fondsen     

     

- reserves     

  .continuïteitsreserve 1.398  142  

  .bestemmingsreserve 60  2.928  

  .overige reserve -  -  

  1.458  3.070 

     

- fondsen     

  .bestemmingsfonds(en)  266  461 

  1.724  3.531 

     

Voorzieningen  587  606 

     

Langlopende schulden  1.635  1.302 

     

Kortlopende schulden  5.393  3.356 

      

Totaal  9.339  8.795 
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 Staat van baten en lasten over 2014 7.2

 

 

    Werkelijk 

2014        Begroot 2014 

     Werkelijk 

2013 

(* € 1.000)       

BATEN       

       

- Baten eigen fondsenwerving  1.541  1.282  1.503 

- Baten uit acties van derden  1.125  1.125  1.125 

- Subsidies van overheden  4.098  5.512  5.981 

- Baten uit beleggingen  80  70  175 

- Overige baten  2.606  3.318  2.816 

Som der baten  9.450  11.307  11.600 

       

LASTEN       

       

Besteed aan doelstellingen       

- Duurzaam beheer 6.055  6.959  7.080  

- Onderzoek en advies 1.724  2.293  2.473  

- Maatschappelijke verankering 1.305  1.139  1.179  

  9.084  10.391  10.732 

       

Werving baten       

- Kosten eigen fondsenwerving 145  250  252  

- Kosten acties derden -  -  -  

- Kosten verkrijging subsidies 

overheden -  30  28  

- Kosten van beleggingen -  6  6  

  145  286  286 

       

Beheer en administratie       

- Kosten beheer en administratie  2.028  1.734  1.346 

       

Som der lasten  11.257  12.411  12.364 

       

Resultaat  (1.807)  (1.104)  (764) 
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 Resultaatbestemming 2014 (Concept) 7.3  

(* € 1.000)  

  

Resultaat -1.807 

  

Toevoeging aan continuïteitsreserve in verband met wijziging reservebeleid 2.868 

Onttrekking aan continuïteitsreserve in verband met negatief resultaat 2014 -1.612 

Onttrekking aan bestemmingsreserve financiering activa in verband met wijziging reservebeleid -2.097 

Onttrekking aan bestemmingsreserve in erfpacht uitgegeven vastgoed in verband met wijziging 

reservebeleid   -771 

Toevoeging aan bestemmingsfonds in verband met in resultaat geoormerkte en nog niet bestede giften     261 

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

giften    -456 

 -1.807 
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 Kasstroomoverzicht 7.4

 

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)                                                                   01-01-2014 t/m 31-12-2014               01-01-2013 t/m 31-12-2013 

  

        

Kasstroom uit operationele activiteiten        

        

Bedrijfsresultaat  (1.807)    (764)  

Aanpassingen voor:        

Afschrijvingen  428    410  

Mutaties voorzieningen  (19)    (189)  

        

Mutaties werkkapitaal:        

- afname voorraad 1    2   

- afname / toename vorderingen 724    2.251   

- afname / toename kortlopende schulden 2.037    (1.000)   

  2.762    1.253  

 

Kasstroom uit operationele activiteiten   1.364    710 

        

        

Kasstroom uit investeringsactiviteiten        

        

Investeringen in immateriële vaste activa  (178)    (70)  

Investeringen in materiële vaste activa  (59)    (373)  

Investeringen in financiële vaste activa  37    (38)  

        

Kasstroom uit investeringsactiviteiten   (200)    (481) 

        

        

Kasstroom uit financieringsactiviteiten        

        

Afname/Toename langlopende schulden  333    (145)  

        

Kasstroom uit financieringsactiviteiten   333    (145) 

        

NETTO KASSTROOM   1.497    84 
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(* € 1.000)                                                                   01-01-2014 t/m 31-12-2014               01-01-2013 t/m 31-12-2013 

 

 

Saldo liquide middelen per 1 januari  2.050    1.966  

Saldo liquide middelen per 31 december  3.547    2.050  

        

  1.497    84  
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 Toelichting  7.5

 
Toelichting algemeen 

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

uitgevaardigd door de Raad voor de Jaarverslaggeving.  

 

Continuïteit 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

In de afgelopen 3 jaren heeft de stichting het moeilijk gehad. In 2014 is gestart met een 

reorganisatie, welke in 2015 wordt voortgezet. De kosten in verband met deze reorganisatie zijn in 

2014 genomen. Er wordt in 2015 een aanzienlijke verbetering in de financiële resultaten voorzien, 

waardoor een break-even resultaat wordt verwacht. Door de aanpassingen als gevolg van de 

reorganisatie wordt in de jaren na 2015 een positieve exploitatie verwacht. 

 

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. 

 

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 

 

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 bijzondere karakter P.M. 

gewaardeerd. Bij vervreemding van deze terreinen dient de ontvangen subsidie ter zake te worden 

gerestitueerd.  

 

Gebouwen, machines en installaties en overige materiële vaste activa 

De minimum investeringsgrens van activa betreft een aanschafwaarde van € 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.  
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 
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gebouwen in ontwikkeling  10 jaar 

 

Financiële vaste activa 

Afgekochte landinrichtingsrente wordt geactiveerd tegen de afkoopsom, 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. 

 

Vorderingen en overlopende activa 

Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd op kostprijs, een eventuele voorziening 

voor mogelijke oninbaarheid wordt hierop in mindering gebracht. 

 

Effecten 

Effecten worden tegen beurswaarde gewaardeerd. Het vermogen wordt belegd conform de 

richtlijnen van de VFI en het reglement van het CBF-keurmerk. 

 

Kortlopende schulden 

 

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. De mutatie van de onderhanden projecten is 

verantwoord in de staat van baten en lasten onder ‘subsidies van overheden’ en de ‘overige baten’. 
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Grondslagen van resultaatbepaling 

 

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 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. 
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Begroting 2014 

 

De in de jaarrekening opgenomen begroting 2014 ter vergelijking van de realisatie 2014 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 7.6

 

Immateriële vaste activa 

 

 

 

Materiële vaste activa 

 

Natuurterreinen 

 

 
Ultimo boekjaar heeft Landschap Noord-Holland 4.240 ha in eigendom (2013: 4.212 ha). 
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Gebouwen, machines en installaties en overige 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 

(* € 1.000) 

 31-12-2014   31-12-2013 

    

Afgekochte landinrichtingsrente 69  75 

Overige financiële vaste activa -  37 

 69   112 

    

 

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.  

 

 

 

Voorraden 

De winkelvoorraad betreft artikelen ten behoeve van de directe verkoop in de webwinkel. 
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Vorderingen en overlopende activa 

(* € 1.000) 

 31-12-2014   31-12-2013 

    

Beheersubsidie Rijk en Provincie 1.841  1.893 

Debiteuren 675  794 

Onderhanden projecten pm  270 

Overige vorderingen en vooruitbetaalde posten 392  686 

 2.908   3.643 

    
  

Inbegrepen in het bedrag ad € 1.841 met betrekking tot de ‘beheersubsidie Rijk en Provincie’ is in 

het kader van het subsidiestelsel Natuur en landschapsbeheer, onderdeel Natuurbeheer over 2014 

een vordering opgenomen van € 1.455. 
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Effecten 

(* € 1.000) 

 

De normverhouding tussen vastrentende waarden en aandelen is per eind 2014  99:01,  ultimo 2013 

was de verhouding 99:01. 

 

 31-12-2014   31-12-2013 

    

Obligaties 907  895 

Aandelen ter beurze genoteerd 10  11 

 917   906 

    

 

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 895 

  
Aankopen - 

  
Verkopen - 

  
Gerealiseerd koersresultaat - 

  
Ongerealiseerd koersresultaat 12 

  

   
907 

Aandelen ter beurze genoteerd: 
   

    
Saldo 1 januari 11 

  
Aankopen - 

  
Verkopen - 

  
Gerealiseerd koersresultaat - 

  
Ongerealiseerd koersresultaat -1 

  

   
10 

   
917 
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De omvang en het resultaat op effecten over de afgelopen 5 jaar is als volgt: 

 

 

De Stichting zal haar beleggersportefeuille in 2015 verkopen. In aanloop van deze vervreemding is 

defensief belegd.  

 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn direct opeisbaar 

 

  

DE HOOGE WAERDER ACCOUNTANTS
Ter identificatie dd 18/6/2015



 

Jaarverslag 2014  46 

 Reserves en fondsen 7.7

 

Continuïteitsreserve 

 

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

   

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.  

Op 3 juni 2015 is door de Raad van Toezicht besloten, om de bestemmingsreserve “financiering activa” en 

de bestemmingsreserve in “erfpacht uitgegeven vastgoed”, op te heffen. Dit om de continuïteitsreserve 

per 31 december 2014 aan te vullen. 

Deze beslissing is genomen onder voorwaarde van het komen tot een nieuw meerjarenplan met 

hierin opgenomen een doelstelling tot versterking van de reserves. Doel hierbij is om op termijn 

zodra de continuïteitsreserve voldoende is aangevuld, de mogelijkheid te hebben tot het opnieuw 

invoeren van de bestemmingsreserve “financiering activa” en de bestemmingsreserve “in erfpacht 

uitgegeven vastgoed”. 

 

Bestemmingsreserve 

 

 (* € 1.000) 

 31-12-2014   31-12-2013 

    

Bestemmingsreserve doelbesteding 60  60 

Bestemmingsreserve financiering activa -  2.097 

Bestemmingsreserve in erfpacht uitgegeven vastgoed -  771 

 60   2.928 

    

 

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. 
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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. 

 

 

Bestemmingsreserve financiering activa 

(* € 1.000) 

 

 

Op 3 juni 2015 is door de Raad van Toezicht besloten om deze bestemmingsreserve op te heffen om de 

continuïteitsreserve per 31 december 2014 aan te vullen. 

 

 

Bestemmingsreserve In erfpacht uitgegeven vastgoed  

 

 

Deze reservering was gevormd vanuit de ontvangen bedragen voor de opstallen op de in erfpacht 

uitgegeven grond. Zodat de Stichting haar recht van eerste koop zonder meer kon uitoefenen.  

Op 3 juni 2015 is door de Raad van Toezicht besloten om deze bestemmingsreserve op te heffen om de 

continuïteitsreserve per 31 december 2014 aan te vullen. 
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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. 

 

 

 

 

Voorzieningen 

 

Voorziening groot onderhoud gebouwen 

 

(* € 1.000) 

 31-12-2014   31-12-2013 

Saldo 1 januari 606  795 

Dotatie ten laste van de staat van baten en lasten 70  60 

Onttrekkingen boekjaar -89  -249 

Saldo 31 december 587   606 

 

 

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. 

 

 

Schulden op lange termijn 

 
(* € 1.000) 

 31-12-2014   31-12-2013 

Onderhoudsverplichtingen natuurterreinen 1.477  1.302 

Ruilverkavelingsrente 158  - 

 1.635   1.302 
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 (* € 1.000) 

Van de onderhoudsverplichtingen voor natuurterreinen is LNH voornemens om in 2015 € 135 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, op basis van de besteding, ten gunste van het resultaat gebracht.  

 

 

Schulden op korte termijn 

 

(* € 1.000) 

 31-12-2014   31-12-2013 

    

Crediteuren 639  688 

Belastingdienst 75  12 

Pensioenpremies 110  120 

Loonheffing en sociale verzekeringspremies 133  142 

Onderhanden projecten 732  - 

Vooruit ontvangen posten 1.019  834 

Aankoopsubsidies Rijk en Provincie 517  517 

Vakantiegeld- en dagenreservering 473  557 

Subsidie landschapselementenregeling en 

soortenbescherming 398  132 

Vaartoeslag 290  - 

Reorganisatiekosten 2015 672  - 

Overige kortlopende schulden 335  354 

 5.393   3.356 

 

Onderhanden projecten 

In 2014 zijn de vooruit ontvangen subsidies en bijdragen hoger (in 2013 lager) dan de gemaakte 

kosten. 

 

Het saldo onderhanden projecten bestaat uit een debetsaldo van € 272 (2013: € 1.287) en een 

creditsaldo van € 1.004 (2013: €1.017). 

 

Het debetsaldo bestaat voor € 61 uit vooruitbetaalde kosten voor het project Paarden in Laag 

Holland deel 3. Het project wordt in 2015 afgerond. 

 

Het creditsaldo bestaat uit een vooruit ontvangen bedrag voor het project Plaggen rietlanden 

Eilandspolder (€ 67). Dit project is in maart 2015 afgerond en is het verzoek tot vaststelling ingediend 

bij de subsidieverstrekker. Het creditsaldo bestaat uit vooruit ontvangen bedragen inzake onder 

andere de projecten Herstel Petgaten Ilperveld (€ 164), Kwelderherstel Balgzand (€ 116), Zandpolder 

fase 2: Beheer &Monitoring (€ 90) en Informatiepanelen duinen (€ 90). 

 

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

Het gaat hier om saldi lager dan € 60. 
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Vooruit ontvangen posten 

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

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

 

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

contracten bedraagt €272, een bedrag van € 219 heeft betrekking op 2015.  De 

leaseovereenkomsten hebben betrekking op de kopieerapparaten en lopen door tot 2020. De 

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

eind oktober 2015, met optie tot verlenging. 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.  

• 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 7.8

 

Baten 

Baten eigen fondsenwerving 

(* € 1.000) 

 Werkelijk  Begroting  Werkelijk 

 2014  2014  2013 

      

Bijdragen beschermers 938  900  950 

Vriendenbijdragen 102  92  118 

Giften 342  215  220 

Nalatenschappen 53  75  38 

Brutowinst verkopen artikelen -    - 

Projectbijdragen van derden 106  -  177 

 1.541  1.282  1.503 

 

Het aantal beschermers bedraagt ultimo boekjaar 36.011 (2013: 37.184). 

 

De gemiddelde bijdrage in 2014 bedraagt € 25,96 per beschermer (2013: € 25,55). 

 

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 € 261 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 (2013: € 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 (2013: € 

188). 
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Subsidies van overheden 

 

(* € 1.000) 

 Werkelijk  Begroting  Werkelijk 

 2014  2014  2013 

Te begroten overheidssubsidies:      

      

Exploitatiesubsidie Provincie 1.612  1.612  2.086 

Werkgelegenheidsmaatregelen/Jobcoachvergoeding 87  100  81 

Beheersubsidie Rijk/SNL 1.431  1.480   1.457 

 3.130  3.192  3.624 

Niet te begroten overheidssubsidies:      

      

Aankoopsubsidies natuurterreinen 90  -  175 

Subsidies van diverse overheden voor projecten (*1) 1.092  2.320  1.879 

 1.182  2.320  2.054 

      

Expl. subsidie Provincie, verrekening voorgaand jaar 5  -  133 

Subsidie SNL, verrekening voorgaand jaar -219  -  170 

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

 -214  -  303 

      

 4.098  5.512  5.981 

 

De omvang van de projectsubsidies is fors lager dan vorig jaar en tevens lager dan begroot. Dit komt 

doordat er minder projecten zijn uitgevoerd dan eerder gedacht.  

 

Baten uit beleggingen 

 

(* € 1.000) 

 Werkelijk  Begroting  Werkelijk 

 2014  2014  2013 

      

Couponrente obligaties 26  -  29 

Dividend aandelen 1  -  21 

Gerealiseerd koersresultaat -  -  108 

Ongerealiseerd koersresultaat 12  30  (9) 

Rentebaten 41  40  26 

 80  70  175 

Kosten beleggingen -  -  (7) 

 80  70  168 

 

 

 

(*1) Voor toelichting wordt verwezen naar pagina 53.  
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Overige baten 

 

(* € 1.000) 

 Werkelijk  Begroting  Werkelijk 

 2014  2014  2013 

      

Opdrachten voor derden 1.848  2.484  1.902 

Inkomsten beheer eigen terreinen 426  499  647 

Overige baten (*1) 332  335  267 

 2.606  3.318  2.816 

 

In de post overige baten is de mutatie onderhanden projecten van € 35 verwerkt. 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 

(* € 1.000) 

 Werkelijk  Begroting  Werkelijk 

 2014  2014  2013 

      

Huren en pachten 380  487  342 

Inkomsten uit verkopen/uitgifte erfpacht van 

gronden en/of opstallen 10  -  305 

Beheervergoedingen van derden 36  12  - 

 426  499  647 

 
In 2014 zijn er geen inkomsten uit verkopen geweest, hetgeen ook niet was voorzien in de begroting. 

 
Overige baten 

(* € 1.000) 

 Werkelijk  Begroting  Werkelijk 

 2014  2014  2013 

      

Inkomsten publieksactiviteiten 139  120  122 

Overige inkomsten 193  215  145 

 332  335  267 

 

 

 

 

 

 

 

(*1) Onder de post “subsidies van diverse overheden voor projecten” (in de post subsidies van 

overheden) en “overige baten” (in de post overige baten) is de mutatie onderhanden projecten van 

€ 1.002 verwerkt. Deze bestaat uit mutatie kosten, groot € 1.015, en mutatie opbrengsten, groot  

€ 13. 
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Toelichting lastenverdeling 

 

(* € 1.000) 

 
 

De kosten van uitbesteed werk zijn lager dan begroot en in relatie met voorgaand jaar doordat de 

commerciële projecten in omzet achter blijven, waardoor ook de kosten uitbesteed werk lager zijn. 

Daarnaast zijn er bij Duurzaam Beheer grootschalige meerjarenprojecten, waarvan de 

projectsubsidies wel ontvangen zijn en op onderhanden werk (balans) staan, maar de kosten nog 

gemaakt moeten worden.  

 

Voorts zijn de personeelskosten afgenomen door een afname van het gemiddeld aantal FTE’s van 

107,1 per 31 december 2013 naar 96,2 per 31 december 2014. 

 

Inbegrepen in de kantoor- en algemene kosten zijn kosten die betrekking hebben op de 

reorganisatie van Landschap Noord Holland. Inbegrepen in de kosten over 2014 is € 840 en in de 

begroting 2014 is € 400 opgenomen.  

 

Op grond van het voortschrijdend inzicht zijn er in 2014 wijzigingen doorgevoerd in de toedeling 

naar doelstelling.  

 

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

FTE voor de interne marketeer.  

 
Personeelskosten 

 
(* € 1.000) 

 Werkelijk  

2014 

Begroting 

2014 

Werkelijk 

2013 

    

Lonen en salarissen 3.714 3.721 4.207 

Sociale lasten 664 652 619 

Pensioenlasten 568 558 605 

Overige personeelskosten 530 519 626 

 5.476 5.450 6.057 
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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 2014 

 

 
bruto loon/salaris      80  

 
vakantiegeld       7  

 
Totaal jaarinkomen     87  

  
  

 
Pensioenlasten (werkgeversdeel)     16  

 
Overige personeelskosten       2  

 
Totaal overige lasten      18  

  
  

 
Totaal bezoldiging WNT  105 

  

Bezoldiging buiten WNT   

 
SV lasten (werkgeversdeel)          9  

 
Overige personeelskosten          1  

  
  

 
Totaal bezoldiging buiten WNT   

   10 

Totaal bezoldiging  115 (2013: € 113 ) 
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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. 

 

  

RvT lid

Naam Rob Meerhof Susanne Hietbrink Maarten Reuchlin Thomas Steffens Eric Bouwmeester

Functie Voorzitter Lid Lid Lid Lid

Periode dienstverband heel 2014 heel 2014 heel 2014 heel 2014 vanaf september 2014

Bezoldiging WNT

Jaarinkomen 2013:

bruto loon/salaris - - - - -

vakantiegeld - - - - -

Totaal jaarinkomen - - - - -

pensioenlasten (werkgeversdeel) - - - - -

overige personeelskosten - - - - -

Totaal overige lasten - - - - -

Totaal bezoldiging WNT - - - - -

Bezoldiging buiten WNT - - - - -

SV-lasten (werkgeversdeel) - - - - -

overige personeelskosten - - - - -

Totaal bezoldiging buiten WNT - - - - -

Totaal bezoldiging - - - - -
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Doelbestedingspercentage, kostenpercentage fondsenwerving en kostenpercentage beheer en 

administratie 
 Werkelijk  Begroting  Werkelijk 

 2014  2014  2013 

      

Bestedingen aan doelstellingen / totale baten 96,1%  91,9%  92,5% 

      

Bestedingen aan doelstellingen / totale lasten 80,7%  83,7%  86,8% 

      

Kosten eigen fondsenwerving / baten eigen fondsenwerving 9,4%  19,5%  16,8% 

      

Kosten beheer en administratie / totale lasten 18,0%  14,0%  10,9% 

  

DE HOOGE WAERDER ACCOUNTANTS
Ter identificatie dd 18/6/2015
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 Overige gegevens 7.9

 

7.9.1 Bestemming resultaat 

 

De bestemming van het resultaat is conform het besluit van het bestuur en is goedgekeurd door de 

Raad van Toezicht.  

 

Heiloo, 3 juni 2014 

 

 

 

Bestuur:   

 

Ernest Briët 

 

 

: 

 

   

Raad van Toezicht:   

 

Eric Bouwmeester 

 

 

: 

 

 

Laura Bromet 

 

 

: 

 

 

Ineke van Hooff 

 

 

: 

 

 

Rob Meerhof, voorzitter 

 

 

: 

 

 

Maarten Reuchlin 

 

 

: 

 

 

Thomas Steffens 

 

 

: 
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 Samenstelling Raad van Toezicht en relevante nevenfuncties 8.1

 

Raad van Toezicht per 31 december 2014 

 

De heer Rob Meerhof, voorzitter 

Mevrouw Susanne Hietbrink, lid 

De heer Maarten Reuchlin, lid 

De heer Thomas Steffens, lid 

De heer Eric Bouwmeester, 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.  

Voorzitter stichting Duincentrum de Zandwaaier (bezoekerscentrum Nationaal Park Zuid 

Kennemerland)  

 

Susanne Hietbrink  

 Directeur Eigenaar Hietbrink Consulting 

 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 De12Landschappen (Stichting Unie van Provinciale 

 Landschappen)   

   

Thomas Steffens 

 Bestuurslid Landschapsbeheer Nederland (LBN) 

 

Eric Bouwmeester 

 KPMG NV, director corporate communication 

 Lid Raad van Toezicht BoP Innovation Centre Utrecht 
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 Nevenfuncties en vertegenwoordigingen directeur LNH 2014 8.2

 

 

• 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 

• Voorzitter Overleg Veiligheid Nauerna 

  



 

Jaarverslag 2014  64 

 Organogram Landschap Noord-Holland per 31-12-2014 8.3

 

 

 

Directeur

Duurzaam Beheer Onderzoek & Advies Groenploegen

KAM Communicatie & Marketing

Personeel & Organisatie + 
Salarisadministratie

Controller & financiële 
administratie 

ICT

Fondsenwerving

Managementsecretariaat
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 Overzicht eigen terreinen in hectares en terreinen langdurig in 8.4

beheer 

Natuurgebied in eigendom 1-1-2014 

toename 

2014 

31-12-

2014 Gemeente 

Beheereenheid Noord in hectare in hectare in hectare   

Balgzand 759,0207   759,0207 
Den Helder, Anna Paulowna, 
Wieringen 

Bedijkte Boezem 10,0110   10,0110 Nieuwe Niedorp 

Balgzandpolder 9,1165 0,0170 9,1335 Den Helder 

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

Eendenkooi Oudesluis 32,0000   32,0000 Zijpe 

Eendenkooi 't Zand 38,0000 14,5910 52,5910 Zijpe 

Berkmeer 17,9955   17,9955 Obdam 

Weelpolder 50,7835   50,7835 Opmeer 

Braakpolder 20,4225   20,4225 Opmeer 

Kolk van Dussen 48,6701 -0,5430 48,1271 Opmeer, Noorder-Koggenland 

't Laeg 61,0868 -0,4100 60,6768 Opmeer 

Harderwijk 4,0195   4,0195 Opmeer 

Opmeerder Wuiver 16,0745   16,0745 Opmeer 

Benningbroek 13,7875   13,7875 Noorder-Koggenland 

Lekermeer 2,3200   2,3200 Wognum 

Lage Hoek 53,6285   53,6285 Opmeer 

Polder Westerveer 68,3570   68,3570 Opmeer 

Strengweg 2,0000 -0,1690 1,8310 Wester-Koggenland 

Leekerlanden 7,0000   7,0000 Wognum 

Kerkepolder 14,0000   14,0000 Wognum 

Oostermare 12,0000   12,0000 Noorder-Koggenland 

Suyderbraeck 0,9500   0,9500 Wester-Koggenland 

Rustenburg 6,5500   6,5500 Wester-Koggenland 

Helderse Duinen 142,8165   142,8165 Den Helder 

MariÙndal 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 38,3925   38,3925 Zijpe 

Wildrijk 17,2300   17,2300 Zijpe 

Bosjes van Verwey 0,8000   0,8000 Bergen 

Weitje van Pietje 0,1000   0,1000 Bergen 

Verbindingszone Zijpe 3,0200   3,0200 Zijpe 

Waardkanaal 26,3628   26,3628 Anna Paulowna 

Fischer's Weid 1,5000   1,5000 Texel 

Kruiszwin 34,3290   34,3290 Anna Paulowna 

Nieuwland van Stam 1,3911   1,3911 Schoorl 

het veldje van Ien 0,3760   0,3760 Beets 

De Scoot 0,0000 4,5040 4,5040 Noorder-Koggenland 

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 
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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 371,3820 -1,9473 369,4347 Graft-De Rijp, Schermer 

Marquette 12,0000   12,0000 Heemskerk 

Krengenbos 5,0000   5,0000 Castricum 

Kronenburg 1,0000   1,0000 Castricum 

Zeerijdtsdijkje 31,9160   31,9160 Castricum 

Weijenbus en Vroonmeer 110,9800   110,9800 Uitgeest 

Oosterbos 17,0000   17,0000 Heiloo 

Ilperveld 628,7535 2,4580 631,2115 Landsmeer 

Twiskerandgebied 30,8230 3,4360 34,2590 Landsmeer, Oostzaan 

Heitje van Katham 7,0533   7,0533 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 Uitgeest 

Beheereenheid Zuid         

Eendenkooi Stokman 23,0892 5,9108 29,0000 Haarlemmermeer 

Poelpolder 0,3000   0,3000 Haarlem 

Bosje van Broekens 0,2000   0,2000 Velsen 

Middelpolder 69,4505   69,4505 Amstelveen 

Ronde Hoep 203,0000   203,0000 Ouder-Amstel 

Leyduin 109,7426   109,7426 Bloemendaal, Heemstede 

Naaldenveld 14,0000   14,0000 Bloemendaal 

Overplaats 19,3950   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 -1,4337 45,5663 Uitgeest, Zaanstad, Heemskerk, Beverwijk 

Lunetten 4,0000   4,0000 Beverwijk, Heemskerk 

Natuurgebied Uithoorn 51,0000   51,0000 Uithoorn 

Zuiderveen 35,0000 1,2860 36,2860 Zaanstad 

De Laaik 2,0000   2,0000 Zaanstad 

Buitenhuizerbraak 2,0000   2,0000 Zaanstad 

Alverna 13,0727 -0,1893 12,8834 Aerdenhout/Heemstede 

Kadetjesland 0,0000 0,0000 0,0000   

  

         

          

toename 2014   27,5105     

  

         

Totaal 4212,2249   4239,7354   
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Hectare per 1-1-
2014   4212,2249   

  toename 2014   27,5105   

  

Hectare per 31-12-
2014   4239,7354   

          

          

Langdurig in beheer         

          

Beheereenheid Zuid 1-1-2014 

toename 

2014 

31-12-

2014   

Lange Bretten 110,0000   110,0000   

Hartekamp 27,2615   27,2615   

Totaal 137,2615   137,2615   

          

Totaal         

          

          

Totaal natuurgebieden in eigendom in 

hectare     4239,7354   

Totaal natuurgebieden in beheer in 

hectare     137,2615   

Totaal natuurgebieden in hectare     4376,9969   
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 Overzicht natuurgebieden Landschap Noord-Holland 8.5

 

 
 

In totaal heeft Landschap Noord-Holland 96 gebieden in eigendom. Op bovenstaand kaartje is een 

aantal samengenomen.   
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 Begroting 2015 8.6

 

(* € 1.000) 

 
 

 

8.6 Begroting 2015

 

Baten:

- Baten eigen fondsenwerving 1.237         

- Baten uit acties van derden 1.125         

- Subsidies van overheden 4.164         

- Baten uit beleggingen 10               

- Overige baten 3.075         

Som der baten 9.611         

Lasten:

Besteed aan doelstellingen

- Duurzaam beheer 4.031         

- Groenploeg 1.380         

- Onderzoek en advies 1.740         

- Maatschappelijke verankering 463             

7.614     

Werving baten

- Kosten eigen fondsenwerving 341             

- Kosten acties derden

- Kosten verkrijging subsidies overheden

- Kosten van beleggingen

341         

Beheer en administratie

- Kosten beheer en administratie 1.656    

Eenmalige lasten reorganisatie

- Eenmalige lasten reorganisatie

Som der lasten 9.611         

Resultaat 0                 
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 Verantwoording NPL Landschapsbeheer Nederland 8.7
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 Verantwoording Groen en Doen 8.8

 

 
  


