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Directieverslag 2016

Het Groninger Landschap vierde in 2016 haar 80-jarig bestaan.

De eerste verwerving in het Reitdiepgebied

Het was een bijzonder feest, met veel speciale activiteiten door

gaat ver terug in de tijd. Hetzelfde geldt voor

de hele provincie en een feestelijke afsluiting in september op

het Hunzedal, waar de Herinrichting Haren

Landgoed Coendersborg. Daar liet Het Groninger Landschap zich

na dertig jaar is afgerond. Het aankopen

van haar beste kant zien: eigentijds, boordevol energie en met

en ruilen van landbouwpercelen gebeurt

een grote achterban. Wie terugblikt op tachtig jaar inzet voor de

vaak perceel voor perceel. Pas wanneer we

Groningse natuur, erfgoed en landschap, mag trots zijn. Dankzij

aaneengesloten gebieden in handen hebben,

pionieren, strijd en vastberadenheid, door mensen met hart voor

kunnen we échte natuurkeuzes maken, zoals

het landschap, beheert Het Groninger Landschap nu maar liefst

de waterstand verhogen. In het Hunzedal rond

8.121 hectare Groningse natuur. We beschermen meer dan dertig

het Zuidlaardermeer is dat het geval. De natuur

monumenten, waaronder borgen, molens en boerderijen. Een

komt er tot wasdom. Het natuurgebied is groot

prestatie van formaat, stap voor stap opgebouwd in de afgelopen

genoeg voor zeearenden, bevers en otters. In

tachtig jaar. Eenmaal in eigendom, stelt Het Groninger Landschap

2016 zwommen er voor het eerst sinds vele

de toekomst van natuurterreinen en cultureel erfgoed blijvend

tientallen jaren weer jonge otters. Ook hier geldt:

veilig. Daarom luidt de titel van dit jaarverslag: voor altijd.

we hebben de tijd. Niet de korte termijn staat
voorop, maar de lange termijn.

Omslagpunt Eems-Dollard
Dat de aanhouder wint, blijkt in de Eems-Dollard. In 1981, alweer 36

Vijf nieuwe beheerplannen

jaar geleden, kreeg Het Groninger Landschap meer dan vierduizend

De koers voor de lange termijn leggen we vast in

hectare Dollardkwelders en -slikken in beheer. Er ging een hevige

beheerplannen. In 2016 verschenen vijf nieuwe

strijd aan vooraf: over het afblazen van een buitendijks Dollardkanaal,

edities, waarmee we een inhaalslag maken. In

maar ook over de interne koers. Voor beide gold: de Dollardnatuur

de plannen kijken we achttien jaar vooruit, met

won. Desondanks kalfde de kwaliteit van het estuarium langzaam

een evaluatie om de zes jaar. Bij het opstellen

verder af. Het zeeleven verarmde, het water vertroebelde door het

is de streek nadrukkelijk betrokken, onder

voortdurende baggeren. Tot 2016, het jaar van de omslag. Twee

meer tijdens informatieavonden en excursies.

grote doorbraken zijn behaald: enerzijds het aanwijzen als Natura

Natuurbeheer vraagt een langetermijnvisie.

2000-gebied met een verbeterdoelstelling, anderzijds het vaststellen

Natuur ontwikkelt zich vaak langzaam.

van het programma Eems-Dollard 2050, onder regie van de provincie.

Verschralen van voedselrijke landbouwgrond

Het programma bevat een ambitieus en omvangrijk verbeterpakket,

duurt decennia, net als het omvormen van een

met een budget van ruim 60 miljoen euro. Beide doorbraken komen

productiebos naar een gevarieerd natuurbos.

voort uit jarenlange inspanning van natuurorganisaties, waaronder

We boeken successen, maar ondervinden

Het Groninger Landschap. Agenderen, onderzoeken, verbindingen

ook tegenslagen. Neem de weidevogels in

leggen: als eigenaar van de Dollardkwelders en -slikken willen we

het Reitdiepgebied, die onder druk staan.

graag een constructieve bijdrage leveren. Overheden, bedrijfsleven

Ondanks de aankopen en de op weidevogels

en natuurorganisaties gaan nu samen aan de slag. Op de agenda

afgestemde inrichting lukt het ons met moeite

staan vele concrete verbeteracties. Denk aan de ‘dubbele dijk’, een

om de weidevogelstand op peil te houden. Als

natuurvriendelijk dijkconcept bij de Eemshaven, en het project

eigenaar hebben we echter niet alles in de hand.

Marconi in Delfzijl, waarbij onder andere nieuwe kwelders ontstaan.

Denk aan predatie en ontwikkelingen langs de

Het dieptepunt van de ecologische toestand van de Eems-Dollard ligt

trekroute in Zuid-Europa en Afrika.

achter ons, vanaf nu loopt de weg omhoog. We rusten niet voordat het
systeem daadwerkelijk hersteld is.

Monumenten veiligstellen
Ook ons cultureel erfgoed is voor altijd. Wat

Perceel voor perceel

we in eigendom krijgen, beschermen en

Ook aankopen blijkt een zaak van lange adem. Een aaneengesloten

onderhouden we voor eeuwig. In 2016 kregen

natuurterrein realiseren, duurt vaak meer dan een halve eeuw.

we maar liefst acht nieuwe monumenten of
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andere beeldbepalende gebouwen in bezit:

voorzien: de boerderij als vakantiewoning en museum, de borg

drie molens in de gemeente Loppersum, de

als kleinschalig informatiecentrum en woonhuis. In 2016 hebben

Luchtwachttoren 7O1, de Bunkers Fiemel, een

we ook de boerderij Paddepoel in het Reitdiepgebied grondig

monumentaal woonhuis in Doodstil en op

gerenoveerd. Het terrein was een allegaartje van moderne

de valreep borg Welgelegen in Hoogezand-

schuren met asbestdaken. Nu ligt de boerderij als een parel in

Sappemeer. Niet eerder in de historie van Het

het landschap. Dit weerspiegelt dat bij Het Groninger Landschap

Groninger Landschap werden in één jaar zoveel

niet het economische gebruik leidend is, maar onze doelstelling:

nieuwe monumenten aan ons toevertrouwd.

bescherming van natuur, landschap en erfgoed. Daarmee maken

Het in ons gestelde vertrouwen verheugt ons.

we op veel plekken het verschil.

Steeds meer particulieren en instellingen zijn
ervan overtuigd dat hun monumenten bij

Trouwe achterban

ons in goede handen zijn. Het woonhuis in

Een lange adem vraagt vertrouwen. Het Groninger Landschap

Doodstil was een legaat, de Luchtwachttoren

krijgt dat vertrouwen. Niet alleen van monumenteneigenaren,

701 kregen we voor de symbolische prijs van

ook van Beschermers. Afgelopen jaren steeg het aantal donateurs

1 euro van de vorige particuliere eigenaar. De

dankzij een speciale jubileumactie. De organisatie kent een

vorige eigenaren hadden het volste vertrouwen

trouwe achterban. Beschermers steunen ons vaak al vele jaren. De

dat hun monumentale bezit bij Het Groninger

opbrengst uit nalatenschappen groeit. Soms gebeurt dat in natura,

Landschap in goede handen is.

zoals in Doodstil, maar vaak ook financieel. Het gebeurt steeds vaker
dat er bij leven nauw overleg plaatsvindt over de bestemming van

Een verschil maken

de nalatenschap. In 2016 werd meer dan 400.000 euro nagelaten.

We zorgen goed voor de natuurgebieden en

Het bedrag wordt onder meer besteed aan natuurverbetering

monumenten die we in eigendom hebben.

van Polder Breebaart en de renovatie van ‘Klein Garnwerd’, een

Treffend voorbeeld is de Coendersborg, waarvan

boerderij bij het dorp Garnwerd. Financieel staat Het Groninger

de restauratie vorig jaar is afgerond. De borg, de

Landschap er gezond bij, al is het jaar 2016 financieel licht negatief

parkeerplaats, de borgtuin, de cultuurkoepel, de

afgesloten. Meer gelden dan voorzien zijn besteed aan het behalen

twee boerderijen: alles ligt er nu opgeknapt bij,

van onze doelstellingen.

in een prachtig landschap met stinsenplanten
en eeuwenoude bomen. En mét een nuttige

Marco Glastra

functie, waardoor de panden in een behoefte

directeur

Luchtwachttoren

6

Rietbeheer bij Zuidlaardermeer
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Dag 80 Festival
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Verslag Raad van Toezicht

Het Groninger Landschap heeft een bruisend jaar achter de rug.

Erfgoed. Later in het voorjaar werd tevens de

Vooral vanwege het 80-jarig jubileum. Over de hele provincie

aankoop goedgekeurd van het bunkercomplex

vonden activiteiten plaats, waar de leden van de Raad van Toezicht

Fiemel nabij Termunten. Ook militair erfgoed,

veelvuldig aanwezig waren. Tijdens het succesvolle jubileumfeest op

maar dan uit de Tweede Wereldoorlog. De

3 september 2016 op de Coendersborg bleek hoe enorm betrokken

aankoop maakte onderdeel uit van het

en enthousiast de Beschermers, vrijwilligers en medewerkers van

project ‘Atlantikwall in het Waddengebied’,

Het Groninger Landschap zijn.

een Waddenbreed project, waarin de laatste
ooggetuigenissen en de fysieke overblijfselen van

Taken van de Raad van Toezicht

de Tweede Wereldoorlog worden vastgelegd,

De rol van de Raad van Toezicht is in de eerste plaats: toezicht

bewaard en ontsloten. Ingestemd is ook met de

houden op het door de directeur/bestuurder gevoerde beleid.

verwerving van borg Welgelegen, een veenborg

De directie is belast met het bestuur van de stichting en neemt

in Hoogezand-Sappemeer, en twee polders

besluiten op het gebied van beleidsvorming, grondaankopen,

in Termunterzijl, namelijk de Groote en Kleine

begroting, jaarverslag en jaarrekening. De Raad van Toezicht oefent

Polder. In nauw overleg met de lokale bevolking

het toezicht uit op basis van schriftelijke stukken, die periodiek

wordt voor beide polders een inrichtingsplan

in de vergaderingen worden besproken in aanwezigheid van de

opgesteld.

directeur. De begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en het
meerjarenbeleidsplan worden ter goedkeuring voorgelegd aan de

Vergaderingen

Raad van Toezicht. Afgelopen jaar keurde de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vergaderde afgelopen

verscheidene beleidsdocumenten goed, zoals de jaarrekening

jaar vier keer. Twee keer voor de zomer,

2015, het jaarverslag 2015 en de begroting 2017. Voor jaarrekening

tweemaal erna. Twee vergaderingen vonden

en -verslag is aan de directeur decharge verleend. Het Groninger

op locatie plaats. Eén keer in borg Welgelegen

Landschap is financieel gezond. De documenten laten zien dat

in Hoogezand-Sappemeer, een andere keer

de organisatie op koers ligt. Deze koers is in 2013 vastgelegd in de

bij Klooster Yesse in Haren. Het tweedaags

Toekomstagenda, getiteld ‘Mien Grunneger Laand’. Op 9 maart 2016

werkbezoek, dat jaarlijks plaatsvindt, bestond in

zijn de gewijzigde statuten door de Raad van Toezicht vastgesteld.

2016 uit een toer door de provincie Groningen
langs de bezittingen van Het Groninger

Aankopen

Landschap in het kader van het 80-jarig bestaan.

Alle aankopen vereisen goedkeuring van de Raad van Toezicht,

Onderweg werden onder meer de Ennemaborg,

zowel erfgoedaankopen als de aankoop van natuurpercelen. In 2016

boerderij Paddepoel in het Reitdiep en Plaats

stonden veel aankopen op de agenda. In het voorjaar ging de Raad

Melkema, één van de NAM-objecten die op de

van Toezicht akkoord met de aankoop van de Luchtwachttoren

nominatie staan om over te nemen, aangedaan.

7O1 in Warfhuizen. Het opvallende gebouw herinnert aan de

Het bezoek leverde een veelzijdig en inhoudelijk

Koude Oorlog. Volgens het afwegingskader voor de verwerving

beeld op van het werk van Het Groninger

van cultureel erfgoed, dat in 2015 door de Raad van Toezicht

Landschap.

is vastgesteld, richt Het Groninger Landschap zich primair op
Rijksmonumentaal erfgoed. De Luchtwachttoren 7O1 heeft niet

Klankbord voor directie

de status van Rijksmonument, maar de Raad van Toezicht vond

Naast de rol als toezichthouder treedt de

verwerving gerechtvaardigd omdat het object beeldbepalend

Raad van Toezicht op als klankbord voor de

is voor het landschap en nog slechts enkele luchtwachttorens

directie. In 2016 dacht de Raad van Toezicht

in Nederland over zijn. Aankoop was nodig om de vervallen

over verscheidene dossiers mee. Eén daarvan

toren veilig te stellen. Daarnaast is sprake van een breed lokaal

was de herbestemming van strokartonfabriek

draagvlak, een ander criterium uit het afwegingskader. De Raad

De Toekomst in Scheemda. In 2015 ontwikkelde

van Toezicht hoopt dat militair erfgoed als de Luchtwachttoren

Het Groninger Landschap, in overleg met de

7O1 hoger op de agenda komt bij de Rijksdienst voor het Cultureel

Provincie Groningen en de gemeente Oldambt,
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het plan ‘De Toekomstfabriek’. Uiteindelijk is na

van Toezicht, wordt elk jaar in een bijeenkomst van de Raad van

rijp beraad besloten om het initiatief stop te

Toezicht geëvalueerd. Met de evaluatie neemt de Raad van Toezicht

zetten. Ook de ontwikkelingen rond de Eems-

haar eigen functioneren onder de loep. De Raad van Toezicht heeft

Dollard – een veeljarig traject, waar vorig jaar

één commissie, de Financiële Audit Commissie. Deze commissie

gelukkig beweging in zat – stond meerdere

ondersteunt en adviseert de Raad van Toezicht bij het uitvoeren

keren op de agenda.

van haar verantwoordelijkheid op het gebied van de financiën.

De Raad van Toezicht wisselde uitvoerig van

In deze commissie zijn twee leden van de Raad van Toezicht

gedachten over het beleggingsbeleid van Het

vertegenwoordigd.

Groninger Landschap. De uitgangspunten
zijn tegen het licht gehouden. Deze discussie

Eind 2016 namen twee leden afscheid van de Raad van Toezicht

wordt in 2017 voortgezet. Besproken is ook

wegens het verstrijken van hun zittingstermijn: Herman van

het vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers spelen een

Kesteren en Johan Sanders. De Raad van Toezicht is hen veel

cruciale rol binnen de organisatie, ze vormen

dank verschuldigd voor hun jarenlange deskundige inbreng en

het ‘cement’ van Het Groninger Landschap.

betrokkenheid bij het werk van de organisatie. Het vertrek vormde

Onder meer de rechten, de plichten en de

aanleiding voor een discussie over de aanwezige kennis en expertise

verantwoordelijkheden van de vrijwilligers

in de Raad van Toezicht. Besloten is de vacatures in te vullen met

kwamen aan bod, alsmede de wijze waarop de

deskundigheid op het terrein van financiën, onder andere van

vrijwilligers gefaciliteerd worden.

beleggingen, en erfgoed. Per 1 januari 2017 traden als nieuwe leden
aan Natasja Lubbers en Bert Scholtens. Natasja Lubbers was eerder

Leden van de Raad van Toezicht

onder meer beleidsmedewerker Erfgoed en Cultuurhistorie bij de

De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden

provincie Drenthe en adviseur archeologie bij de Grontmij. Bert

en is zodanig samengesteld, dat verschillende

Scholtens is hoogleraar Duurzaam Bankieren en Financieren aan

deskundigheids- en aandachtsgebieden zijn

de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit

vertegenwoordigd om op alle relevante aspecten

Groningen. Hij neemt de functie van voorzitter van de Financiële

van de organisatie toezicht te kunnen houden.

Audit Commissie over van de heer Van Kesteren.

Leden van de Raad van Toezicht worden
benoemd door de Raad van Toezicht. Voor

Besluit goedkeuring jaarrekening en jaarverslag

de leden is statutair een zittingsduur bepaald

Haren, 30 mei 2017

van vier jaar, met een mogelijkheid voor een
tweede termijn van eveneens vier jaar. De leden
treden af conform een rooster van aftreden.
Indien één of meer vacatures openstaan,

Hieronder volgt de samenstelling van de Raad van Toezicht per

wordt een profielschets van de beoogde leden

verslagdatum. Daarbij wordt de eventuele functie en deelname aan

opgesteld. De Raad van Toezicht stelt een

de Financiële Audit Commissie aangegeven.

wervingsprocedure vast en benoemt vervolgens
op basis van een schriftelijke voordracht het

Janny Vlietstra, voorzitter

nieuwe lid. In lijn met de richtlijnen van het

Jan Jaap Hooft, vice-voorzitter

CBF en de Code Wijffels hebben we vastgesteld

Peter Bakker, lid

dat geen van de leden andere (neven)functies

Attie Bos, lid

bekleden die tot een belangenconflict met hun

Sies Woltjer, lid, Financiële Audit Commissie

taak als toezichthouder zouden kunnen leiden.

Bert Scholtens, lid, Financiële Audit Commissie

Het functioneren van (de leden van) de Raad

Natasja Lubbers, lid

10

Natuur, landschap en beheer

Natuur van hoge kwaliteit en een karakteristiek Gronings landschap,

veel studie, overleg en discussie. Omwonenden,

waar Groningers optimaal van kunnen genieten. Dat is waar Het

gebruikers en partijen als waterschappen en

Groninger Landschap zich dag in, dag uit met de inrichting en

overheden dachten mee en gaven advies.

beheer van haar natuurterreinen sterk voor maakt. Ook buiten

Speciaal voor de streek zijn informatieavonden

haar terreinen laat de organisatie zich horen. Deze inzet werpt

en excursies georganiseerd.

vruchten af. Zo gaat in de toekomst de roerdomp profiteren van
de verjongde rietlanden langs het Zuidlaardermeer, draagt de

Iedere zes jaar natuurbeheer evalueren

verbeterde waterhuishouding in het Reitdiepgebied bij aan de

In totaal telt Het Groninger Landschap bijna

weidevogelpopulatie en graast op de kwelders meer vee om de

twintig beheerplannen, die om de zes jaar

verruiging in toom te houden. De planten en dieren in de terreinen

worden geëvalueerd. In 2016 vond onder

laten zien dat de beheermaatregelen en de gekozen natuurkoers

andere de evaluatie plaats van het beheerplan

gunstig uitpakken.

Landgoed Coendersborg. Inventarisaties van
broedvogels, planten, zoogdieren en andere

Beheerareaal licht gegroeid

soortgroepen, en gesprekken met vrijwilligers en

Het Groninger Landschap beheerde eind 2016 in de provincie

betrokkenen, wezen uit dat de natuurkwaliteit

8.121 hectare natuur en cultuur. Verreweg het grootste gebied

op de niet-verpachte gronden is verbeterd. Zo

is de Dollard met 4.313 hectare. In het Hunzedal rond het

nemen in de bossen de natuurwaarden toe. Op

Zuidlaardermeer beheert Het Groninger Landschap circa 1.900

gronden met een langlopend pachtcontract

hectare. Het areaal eind 2016 betekende een lichte stijging van 9

bleef natuurverbetering uit. Het Groninger

hectare ten opzichte van het jaar ervoor. Nieuwe natuurpercelen

Landschap kon het beheer van deze graslanden

zijn onder meer: 1,5 hectare bij het Leekstermeer met rietland en

en houtsingels niet beïnvloeden.

wilgenstruweel, 1,2 hectare grasland omringd met houtsingels
bij Iwema Steenhuis en 2,1 hectare grasland bij ’t Hemrik. In 2016

Opknappen Eendenkooi Nieuw Onrust

vond een kavelruil plaats in het kader van de afspraak binnen de

In 2015 startte het Waddenfondsproject ‘Kongsi

Herinrichting Haren.

van de Kooi-eend’, een gezamenlijk initiatief

Afgelopen jaar is een groot aantal kleine terreinen met

van acht natuur- en landschapsorganisaties,

cultuurhistorische objecten aangekocht of overgenomen, zoals

waaronder Het Groninger Landschap. Met

het monumentale pand in Doodstil, drie nieuwe molens in de

het project worden 24 eendenkooien in het

gemeente Loppersum, de Luchtwachttoren 7O1 en de Bunkers

Waddengebied opgeknapt en behouden voor

Fiemel. Zie voor meer informatie over deze overnames het

de toekomst. Eén daarvan is Eendenkooi Nieuw

hoofdstuk ‘Cultureel Erfgoed’. In de Westerbroekstermadepolder is

Onrust, de eendenkooi van Het Groninger

een klein gemaal overgenomen, dat wordt ingezet voor opslag van

Landschap. In 2016 zijn de randbeplanting

beheermaterialen.

aangepakt, de plas gebaggerd en een begin
gemaakt met de restauratie van de vangpijpen.

Vijf nieuwe beheerplannen
Beheren is keuzes maken. Het Groninger Landschap stippelt de

Roerdompproject Zuidlaardermeer

koers voor de lange termijn uit in beheerplannen. Achttien jaar

Een roerdompparadijs. Dat is wat Het Groninger

kijken de plannen vooruit, waarbij om de zes jaar een evaluatie

Landschap in de rietlanden rondom het

plaatsvindt. In 2016 verschenen vijf nieuwe beheerplannen,

Zuidlaardermeer wil realiseren. Begin 2016

namelijk over de Hunzezone, ’t Hemrik, de Dollard, Oude Lauwers

startte het ‘roerdompproject’, waarmee de

en Bourtangerveld. Met de vijf beheerplannen is een inhaalslag

rietlanden een verjongingskuur krijgen. Grote

gemaakt. Het blikveld van de kersverse plannen is verruimd. Waar

delen lagen er eerder verdroogd en verruigd

voorgaande edities hoofdzakelijk focusten op de natuur, beslaan

bij. Om het rietland te vernatten, is aan de

de nieuwe het gehele landschap. Ze zijn ook concreter, met

oostzijde van het Zuidlaardermeer dertig hectare

controleerbare doelen. Het opstellen van de beheerplannen vergde

afgeplagd. Met het vrijgekomen materiaal zijn

Jaarverslag 2016
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Roerdomp

aan de oever nieuwe natte rietvelden aangelegd.

hotspots. Maar hoe het beheer op deze libel af te stemmen?

Her en der zijn poelen aangelegd, zodat het

Die vraag stond vorig jaar centraal bij een uitgebreid onderzoek.

water van het Zuidlaardermeer diep het rietland

Groene glazenmakers zijn afhankelijk van krabbenscheer, een

in kan komen. Tijdens het broedseizoen stopten

waterplant die ’s winters op de bodem van de sloot verblijft, om in

de werkzaamheden. De voordelen van de

het voorjaar naar de oppervlakte te drijven. In 2016 onderzochten

verjonging zijn legio: een betere waterkwaliteit,

vrijwilligers van Het Groninger Landschap de relatie tussen

een meer gevarieerde vegetatie en gunstige

krabbenscheer en glazenmakers. Van mei tot september trokken

omstandigheden voor moeras- en rietvogels,

ze er wekelijks op uit. Ze verzamelde larvenhuidjes in drie stadia

waaronder de roerdomp.

van krabbenscheer: beginnend krabbenscheer, een bedekte

In de zomer van 2016 was het waterpeil

sloot en een volledig verlande sloot. Conclusie: de sloot die al aan

in de Kropswolderbuitenpolder en

het verlanden was, bleek nog zeer geschikt voor larven. De sloot

Westerbroekstermadepolder erg laag. Het

niet te snel verschonen, luidt de consequentie voor het beheer.

was een bewuste beheeractie na meerdere

Om het onderzoek en het beheer te bekostigen, startte een

natte jaren, zodat het bodemleven en de

actie met crowdfunding, waarbij mensen werden opgeroepen

vegetatie zich enigszins konden herstellen. De

om een bijdrage te doen voor de groene glazenmaker in de

witwangsterns weken door de droogte uit naar ’t

Lettelberterpetten. De teller staat op vijfduizend euro.

Roegwold, een nabijgelegen natuurgebied van
Staatsbosbeheer.

Polder Vredewold klaar voor waterberging
Polder Vredewold, een natuurterrein van Het Groninger Landschap

Onderzoek naar groene glazenmaker

ten noorden van het Leekstermeer, staat sinds eind vorig jaar in de

Groene glazenmakers doen het uitstekend

startblokken om overtollig water tijdelijk op te vangen. Stijgt het peil

in de Lettelberterpetten. Het gebied staat

in het Leekstermeer boven een bepaald niveau, dan loopt het water

inmiddels bekend als één van de belangrijkste

vanzelf het natuurterrein in. Half december 2016 werd hiervoor een
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laatste drempel verwijderd. Het terrein kan nu 225 duizend kuub

diverse ingrepen. Door het afsluiten van een

water bergen. Waarschijnlijk zal dat eens in de vijf jaar gebeuren. Op

vervuilende sloot verbetert bijvoorbeeld de

vrijdag 16 december 2016 ondertekenden Carla Alma, lid Dagelijks

waterkwaliteit. Het nieuwe wandelpad maakt

Bestuur Noorderzijlvest, Marco Glastra, directeur Het Groninger

het aantrekkelijker om het terrein te bezoeken.

Landschap, en de heer Van Miltenburg, mede-grondeigenaar van
de polder, een overeenkomst. Dat waterberging werkt, bewees

Midwolder Bouwten terug naar 1900

de wateroverlast begin 2012, toen de natuurterreinen bij het Zuid-

Het Groninger Landschap wil de Midwolder

laardermeer soelaas boden. Zo draagt natuur ook bij aan de veiligheid.

Bouwten, het akkerbouwperceel in Midwolda
aan de oostzijde van het Landgoed Ennemaborg,

Speciale aandacht voor vlinderwaarnemingen

terugbrengen naar de tijd rond 1900. Maar

Monitoren is van groot belang. Zonder veldwaarnemingen blijft het

hoe zag het perceel er destijds uit? Dat was de

onduidelijk of Het Groninger Landschap de gestelde natuurdoelen

hamvraag voor een interdisciplinair onderzoek

haalt. Monitoren gebeurt grotendeels door vrijwilligers. Zij nemen

naar de landschaps- en landbouwhistorie van de

waterstanden op en voeren inventarisaties uit van vogels, vlinders,

Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het rapport

planten en zoogdieren. Daarnaast laat Het Groninger Landschap

beschrijft de hoogteligging, het grondgebruik,

inventarisaties uitvoeren en komen gegevens binnen van andere

de waterhuishouding en de gewassen die

organisaties, zoals vogelgegevens van SOVON. Afgelopen jaar

werden verbouwd. Onderzoekers maakten

ging speciale aandacht uit naar de monitoring van vlinders. In

de reconstructie op basis van uitgebreid

het Bourtangerveld lopen vrijwilligers al langer een route om

archiefonderzoek en talloze gesprekken.

vlinders in kaart te brengen. Gepoogd wordt om de vlinders in

Het historisch onderzoek leidde tot een

enkele terreinen gebiedsdekkend te monitoren. Rondom het

naamsverandering. Niet meer Oostweide, zoals

Zuidlaardermeer gingen vrijwilligers afgelopen jaar aan de slag.

het terrein tot voor kort werd genoemd, maar
Midwolder Bouwten. Met de bevindingen in de

Trekkende vleermuizen traceren

hand wil Het Groninger Landschap de inrichting

Op de Punt van Reide is met geavanceerde apparatuur een

en het beheer aanpassen. Naar verwachting

onbekend fenomeen in kaart gebracht, namelijk trekkende

zullen de akkervogels ervan profiteren.

vleermuizen. Tot voor kort was niet duidelijk welke soorten boven
de Dollard vlogen. Maart 2016 werd er een hoge mast met een

Meer ruimte voor houtsingels

ultrasone vleermuisrecorder geplaatst. De provincie leverde een

Houtsingels, in het verre verleden aangelegd

financiële bijdrage. De recorder maakte negenduizend opnames

als veekering, maken het landschap van het

van maar liefst acht verschillende soorten. De helft van de opnames

Westerkwartier zo karakteristiek. De singels ogen

kwam op conto van de ruige dwergvleermuis. Opvallende

fraai, bieden beschutting en herbergen een hoge

waarnemingen: de tweekleurige vleermuis, een zeer zeldzame

natuurwaarde. Er nestelen zangvogels, groeien

soort, en de kleine dwergvleermuis, de kleinste Europese vleermuis.

tientallen plantensoorten en voor zoogdieren,

Als spin-off van het onderzoek hing Het Groninger Landschap

zoals dassen en vleermuizen, vormen ze een

samen met Staatsbosbeheer speciale vleermuiskasten bij de

groen netwerk, waarlangs ze ongezien kunnen

Dollard op, waarin trekkende vleermuizen overdag kunnen slapen.

voortbewegen. Toch verdwijnen veel houtsingels
in het Westerkwartier en maken ze plaats voor

Opknappen pingoruïne Bolmeer

prikkeldraad. Zo niet in de terreinen van Het

Op steenworp afstand van Nanninga’s Bos ligt het Bolmeer.

Groninger Landschap. In Iwema Steenhuis

De plas ligt er al meer dan tienduizend jaar, sinds de laatste

krijgen de houtsingels juist meer ruimte. De

ijstijd. Ooit was het een pingo, een klomp ijs in de grond die de

rasters worden verplaatst: niet meer op een

bovenste bodemlaag optilde en opzij schoof. Na het smelten

halve meter, maar op twee meter van de singel.

bleef een laagte over, gevuld met water. Die ligt er nog steeds,

De extra ruimte biedt plek voor een dichte en

als zogeheten pingoruïne. De plek staat bekend om de beruchte

gevarieerde struik- en kruidlaag, waar onder

Slag bij het Bolmeer in 1669. De afgelopen eeuw raakte de

meer braamstruweel zich kan ontwikkelen.

pingoruïne beschadigd. In 2016 startte een kwaliteitsimpuls met

Ideaal voor vogels en vlinders.
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Startschot voor verbetering Eems-Dollard

Positief advies: Hunze door stad Groningen

Natuurdoorbraken vragen vaak een lange adem.

Eens stroomde de Hunze vanaf Drenthe, via het Zuidlaardermeer

Dat was zeker het geval voor het Eems-Dollard-

en de stad Groningen naar de Waddenzee. Deze aloude verbinding

dossier. Dat de natuurkwaliteit er zorgen baart,

wil Het Groninger Landschap in oude luister herstellen. Net als

was al vele decennia bekend. De riviermonding

vroeger moet Groningen weer een stad aan de Hunze worden.

kampt met een ernstig slibprobleem. Na een

Echter: de rivier stopt nu vóór de stad, waar de Hunze roemloos

inspanning van vele jaren van de samenwerkende

tot einde komt in het Winschoterdiep. Beekherstel betekent nu:

natuurorganisaties, waaronder Het Groninger

dwars door de inmiddels fors uitgebreide stad Groningen. Om te

Landschap, is de kogel door de kerk: vorige

bekijken of beekherstel mogelijk is, liet Het Groninger Landschap

zomer viel het startschot voor natuurherstel. Juni

een studie uitvoeren door de Student Advies Commissie (SAC).

2016 stelden Schultz van Haegen, minister van

Binnen SAC voeren studentadviseurs zelfstandig onderzoek uit.

Infrastructuur en Milieu, en Staghouwer, gedepu-

Ze onderzochten drie referenties in andere steden: de Grift in

teerde van de provincie Groningen, het programma

Apeldoorn, de Goorloopzone in Mierlo, en de Elsbeek in Hengelo.

Eems-Dollard 2050 vast. Doel: vóór 2050 oplossen

Conclusie: de ervaringen met rivier- en beekherstel in een stedelijk

van álle ecologische knelpunten. Het programma

landschap zijn positief. Ook stedelijk beekherstel van de Hunze

omvat een fors verbeterpakket, zoals een

biedt kansen.

afname van de troebelheid en het creëren van
nieuwe overstromingsgebieden. Beschikbaar

Vrij schootsveld in Schans Bourtange

budget tot 2020: 60 miljoen euro. Als opsteker

Soldaten die vroeger in Bourtange vanaf de vestingwal naar het

is de Eems-Dollard in 2016 aangewezen als Natura

oosten keken, hadden vrij zicht. Dat was logisch: zonder zicht zagen

2000-gebied voor estuaria. En niet met een zoge-

ze de aanstormende vijanden niet en konden ze niet raak schieten.

heten ‘instandhoudings-doelstelling’, waarbij de

Het Groninger Landschap wil dit vrije schootsveld herstellen. Al

bestaande natuurkwaliteit afdoende is, maar met

lange tijd helpen konikpaarden om het gebied open te houden.

een verbeterdoelstelling. Formeel ligt nu vast dat

Desondanks raakte het open veld begroeid met berken en zwarte

de Eems-Dollard een natuurimpuls moet krijgen.

elzen. In 2016 stak een actieve groep van een zevental Groene

De eerste verbeteracties zijn intussen gestart,

Buiten Medewerkers, vrijwilligers van Het Groninger Landschap, de

onder meer de dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl

handen uit de mouwen. Met bosmaaiers verwijderden ze dertig

met een nieuw natuurvriendelijk dijkconcept.

hectare aan opslag. Voor het veilig werken met bosmaaiers volgden
ze eerst een cursus. Nu de opslag van berg en els is verdwenen,

3600 nieuwe stinsenplanten

zijn de Hollandse Landgeiten en konikpaarden hopelijk afdoende

In het vroege voorjaar van 2017 bloeiden duizenden

om het veld open te houden. Het schootsveld is niet alleen

nieuwe stinsenplanten in de tuinen van de

cultuurhistorisch interessant, ook planten als Zwolse anjer en

Coendersborg en het Iwema Steenhuis.

struikhei hebben baat bij het nieuwe schraalland.

Stinsenplanten heten in het Westerkwartiers:
börgbloemkes. Wie de tuinen afgelopen voorjaar
bezocht, zag een bloemenpracht van vele soorten,
zoals sneeuwroem, winterakoniet, gevlekte
aronskelk en knikkende vogelmelk. De pracht was
het werk van vele vrijwilligers van Het Groninger
Landschap, die eerder maar liefst 3600 nieuwe
bollen in de grond stopten. De helft bij het Iwema
Steenhuis, de andere helft bij de Coendersborg.
De aankoop van de bollen werd financieel mogelijk gemaakt door particuliere giften, waaronder
een gift van Friet van Piet uit de stad Groningen
bestaande uit de opbrengst van de verkoop van
papieren tasjes.
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Stinsenplanten bij Coendersborg

Jaarverslag 2016

15

De natuur in 2016: hoogte- en dieptepunten
De Groningse natuur heeft een wisselend jaar achter de rug, met hoogte- en dieptepunten. Sommigen hebben een
duidelijke relatie met natuurbeheer, anderen hebben te maken met externe invloeden, zoals het weer of landelijke
natuurtrends. We zetten enkele opvallende natuurwaarnemingen op een rij.

Witwangstern

 De zeldzame witwangsterns, de paradepaartjes van het

 Zeldzame nieuwe plantensoort: witte snavelbies,

Hunzedal, verkasten afgelopen broedseizoen naar ‘t Roeg-

aangetroffen in de Harener Wildernis, een direct resultaat

wold. Oorzaak: de verlaagde waterstand, noodzakelijk om

van het gevoerde natuurbeheer.

de vegetatie na een reeks van natte jaren te laten herstellen.
 2016 staat te boek als een slecht uilenjaar. Veel bos- en
 Een paartje jonge zeearenden deed een eerste
broedpoging in de Onnerpolder. Tevergeefs, maar er is

kerkuilen kwamen niet tot broeden of kregen weinig
jongen. Mogelijke oorzaak: het natte voorjaarsweer.

goede hoop voor een serieuze poging in 2017. Het gebied
lijkt een vaste nieuwe spectaculaire bewoner rijker.

 In de Lettelberterpetten maakte de groene glazenmaker
een goed jaar door. Er vlogen duizenden exemplaren uit.

 Bij het Zuidlaardermeer en het Leekstermeer zijn jonge
otters geboren, voor het Zuidlaardermeer een primeur.

 De weidevogels in het Reitdiepgebied verkeerden in zwaar
weer. De broedaantallen bleven redelijk stabiel, maar het

 Dankzij meerdere zachte winters blijft de populatie
ijsvogels in heel Groningen exponentieel toenemen.
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broedsucces viel tegen. Er werden te weinig kuikens groot.
Onderzoek moet de oorzaken gaan aanwijzen.

Das

Grote zilverreiger

Otter

IJsvogel

 In het Westerkwartier zijn vier jonge dassen geboren,

 Zorgpunt zijn de broedvogels op de kwelders. Al jaren

zo toonden de beelden van de wildcamera’s van Het

hebben steltlopers als de kluut en sterns als de visdief te

Groninger Landschap.

maken met een laag broedsucces. Verschillende factoren
spelen hierbij een rol, waaronder een toenemende

 De aangelegde broedeilanden in de Dollard waren in trek.

frequentie van hoog water in het broedseizoen en een

Op de Punt van Reide broedden maar liefst 125 paartjes

toegenomen predatiedruk. De vos heeft zich inmiddels

visdieven en 50 paartjes noordse sterns, veel meer dan

ook aan de Waddenkust gevestigd en is niet vies van een

het jaar ervoor. Op het broedeiland bij Oterdum broedde

ei of kuiken. Maar ook andere predatoren spelen een rol.

een bijzonderheid: de zwartkopmeeuw.

Het Groninger Landschap neemt specifieke maatregelen
als vos-werende rasters en broedeilanden die vrij zijn

 In de Lettelberterpetten deed voor het eerst een paartje
grote zilverreigers een broedpoging. Vroeger kende

van hoog water en predatie, maar voorlopig is dat nog
onvoldoende om de negatieve trend te keren.

Nederland maar één grote kolonie, namelijk in de
Oostvaardersplassen. Inmiddels broeden ze op meerdere
plekken, waaronder de Lettelberterpetten.
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Borg Welgelegen
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Cultureel Erfgoed

Het Groninger Landschap maakt zich sterk voor het cultureel

Borg Welgelegen

erfgoed in Groningen. Eind 2016 waren 31 monumenten in bezit,

Eind 2016 kwam uitsluitsel over de overname

waaronder molens, borgen en boerderijen. Niet eerder in de

van borg Welgelegen in Hoogezand-

80-jarige historie zijn zoveel nieuwe culturele objecten verworven

Sappemeer. Borg Welgelegen vertelt het

als in 2016: drie nieuwe molens in de gemeente Loppersum, de

historische verhaal van de vervening. In het

Luchtwachttoren 7O1, de Bunkers Fiemel, een monumentaal

gebouw huisde rond 1650 de administrateur

woonhuis in Doodstil en op de valreep borg Welgelegen in

van de Borger Compagnie, de organisatie

Hoogezand-Sappemeer. De vele overdrachten laten zien dat Het

achter de vervening van de regio. De unieke

Groninger Landschap haar culturele aspiraties waarmaakt. Meer en

veenborg raakte later in verval. Afbraak dreigde,

meer instellingen en particulieren overwegen om hun bezit over te

totdat de zogeheten Odd Fellows de borg en

dragen. Het vertrouwen doet de organisatie deugd. Het Groninger

de tuin herstelden. Na vijftig jaar droegen ze

Landschap wil de toekomst van beeldbepalende monumenten

het complex aan Het Groninger Landschap

veiligstellen. De restauratie van boerderij Paddepoel laat zien welke

over. De naam ‘Odd Fellowhuis Welgelegen’

aanpak Het Groninger Landschap voorstaat: zorgvuldig, samen met

blijft bestaan. Eerste prioriteit is herstel van de

andere partijen en gericht op een functioneel gebruik.

tuin.

Drie nieuwe molens

Dankzij legaat: aanwinst in Doodstil

De Stormvogel, De Leeuw en De Hoop. Zo heten de drie historische

Dankzij een legaat werd Het Groninger

molens, die Het Groninger Landschap januari 2016 overnam van

Landschap begin 2016 eigendom van een

Molenstichting Fivelingo. De drie molens liggen in de gemeente

monumentaal woonhuis aan de Barmerweg

Loppersum: Stormvogel in Loppersum, De Leeuw in Zeerijp

in Doodstil. De woning staat te boek als

en De Hoop in Middelstum. Het zijn alle drie karakteristieke,

rijksmonument vanwege de bijzondere

beeldbepalende monumenten die in de dorpen een centrale

Jugendstil architectuur en de beeldbepalende

plaats innemen. Veel dorpelingen en vrijwilligers zijn bij de molens

ligging. De woning dateert uit 1916 en was

betrokken. De drie molens zijn nagenoeg iedere zaterdagmiddag

vroeger de ambtswoning van de toenmalige

open voor publiek, waarbij ze af en toe malen. In 2015 vierde De

burgemeester van Kantens. Het monument

Leeuw in Zeerijp haar 150-jarig bestaan. Eigenlijk is de molen dertig

kampt met ernstige aardbevingsschade. Het

jaar ouder, maar hij is in Zeerijp in 1865 herbouwd. Met de drie

Groninger Landschap neemt het traject voor

aanwinsten bezit Het Groninger Landschap maar liefst veertien

schadeherstel en versterking over van de vorige

monumentale molens en drie Amerikaanse windmotoren.

eigenaar.

Molen De Hoop in Middelstum

Jaarverslag 2016
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Batterie Termunten

20

Aankoop van Bunkers Fiemel

Constructieve kijk op aardbevingsschade

Op de hoek bij Bezoekerscentrum Dollard staan twee militaire

Schade, waardedaling, onverkoopbare

bouwwerken, stille getuigen van wat zich in de Tweede

huizen, een aangetast veiligheidsgevoel: de

Wereldoorlog heeft afgespeeld. Het ene gebouw is een

aardbevingsproblematiek drukt een negatieve

geschutsopstelling, het ander een munitiebunker. Wie goed kijkt,

stempel op de provincie. Het Groninger

ziet in de muur de inslagen van granaten. Beide bouwwerken,

Landschap wil een bijdrage leveren aan een

onderdeel van de Batterie Termunten, zijn in 2016 aangekocht,

constructieve oplossing. De organisatie stelt

dankzij een financiële bijdrage van het Waddenfondsproject

zich pro-actief en pragmatisch op, en werpt

‘Atlantikwall in het Waddengebied’, waarmee in het Waddengebied

zich op als hoeder van monumenten met

talloze aankopen en educatieve projecten plaatsvinden. De Batterie

complexe schade. Monumenten met een te

Termunten maakte deel uit van de beruchte Atlantikwall, de Duitse

ingrijpende versterkingsopgave, waarbij herstel

verdedigingslinie die liep van Zuid-Frankrijk tot in het noorden van

het monument zou aantasten, draagt de NAM

Noorwegen. Het Groninger Landschap ziet de bunkers als cultureel

aan Het Groninger Landschap over. In 2016 zijn

erfgoed en wil ze openstellen voor publiek.

hierover afspraken gemaakt. Drie gebouwen
staan op de nominatie voor overname: boerderij

Luchtwachttoren 7O1 in Warfhuizen

Occo Reintiesheerd in Stedum, boerderij De

Vlak ten noorden van het dorp Warfhuizen staat aan de weg

Haver in Onderdendam en Plaats Melkema in

Luchtwachttoren 7O1. Mei 2016 werd het relict uit de Koude

Huizinge. Bijzonder was de familievoorstelling

Oorlog overgedragen aan Het Groninger Landschap. Tot midden

‘Beef mee!’ in Plaats Melkema, uitgevoerd

jaren zestig deed de toren dienst om bij een eventueel gewapend

door PeerGrouP, De Noorderlingen en Young

conflict Russische vliegtuigen te spotten die onder de radar vlogen.

Gangsters.

Vrijwel alle soortgelijke torens in Nederland zijn intussen gesloopt,
maar deze staat nog fier als militair erfgoed overeind. De toren

Winnaar ontwerpwedstrijd

is wel ernstig beschadigd en kampt met betonrot. Samen met

Slopen van beschadigde en leegstaande

Stichting Luchtwachttoren 7O1 Warfhuizen pakt Het Groninger

monumentale panden heeft niet de

Landschap de restauratie op. In 2016 kwam de financiering rond en

voorkeur van Het Groninger Landschap. Bij

vond de aanbesteding plaats. Na de restauratie is de toren onder

herstel of hergebruik moet behoud van het

begeleiding toegankelijk.

monument voorop staan. Met deze filosofie
kijkt Het Groninger Landschap niet alleen

Coendersborg zet deuren open

naar monumenten met aardbevingsschade,

In het voorjaar van 2016 gingen de deuren van de Coendersborg

maar ook naar leegstaande boerderijen op

open voor publiek. Begin april vond de (her)opening plaats

het platteland. Samen met architectenbureau

met circa tachtig belangstellenden, onder wie Fleur Gräper,

Onix NL is een idee ontwikkeld om leegstaande

gedeputeerde van de provincie Groningen. De publieksdag het

monumentale boerderijen in Oost-Groningen

weekeinde erna werd massaal bezocht. Tot september was de

een nieuwe functie te geven. Het ontwerp –

Coendersborg op zondagen open. Binnen viel voor bezoekers het

flexibele kubuswoningen voor vluchtelingen

nodige te beleven. De schuur is omgebouwd tot expositieruimte,

op boerenerven – creëert meerdere voordelen:

met informatiepanelen en beeldschermen over flora, fauna en de

vluchtelingen kunnen kleinschalig wonen, het

historie van het landgoed. In de nok van de schuur is een uilenkast

zorgt voor nieuwe bewoners in krimpgebieden

geplaatst met een webcam. De jonge kerkuilen waren afgelopen

en het redt monumentale boerderijen. Het

jaar op de monitor in de schuur van nabij te volgen. In het

concept won in 2016 als één van de zes winnaars

souterrain, waar vroeger het beheerderechtpaar woonde, herleeft

de ontwerpwedstrijd ‘A Home Away from Home’

het borgleven van weleer. De ruimten zijn in oude glorie hersteld.

van de Rijksbouwmeester en het Centraal

Informatieborden geven uitleg. Een groep vrijwilligers, een nieuw

Orgaan opvang asielzoekers (COA).

openstellingsteam, heet de bezoekers welkom en geeft uitleg.
De bovenverdieping is particulier bewoond en niet toegankelijk.
Komende zomermaanden gaan de deuren weer open.
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Boerderij Paddepoel gerestaureerd

cultuurlandschap van het Reitdiepdal. Wie de boerderij passeert,

Vlak boven de stad Groningen, aan de kronkelende

ziet geen storende schuren, mestsilo’s en daken van golf- en

Paddepoelsterweg, prijkt op nummer 5 een

asbestplaten meer, maar een authentieke kop-hals-rompboerderij

eeuwenoude kop-hals-rompboerderij, genaamd

met rieten dak en fruitbomen in de tuin. De restauratie ging niet

Paddepoel. Het voorhuis dateert uit de 17e eeuw.

over één nacht ijs. Vele partijen dachten en hielpen mee, zoals

Het Groninger Landschap kocht de boerderij

de gemeente, de provincie, Libau, de provinciaal archeoloog,

in 2010, als onderdeel van een aankoop van

Landschapsbeheer Groningen, architecten en een bouwhistoricus.

weidegrond om het weidevogelreservaat in het

De provincie droeg financieel bij. De boerderij wordt inmiddels

Reitdiepgebied te vergroten. Afgelopen periode

verhuurd aan een particulier. Voor een andere boerderij van Het

vond een grondige restauratie plaats. Niet alleen

Groninger Landschap in het Reitdiepgebied, namelijk ‘Klein

van de boerderij zelf, maar ook van het boerenerf.

Garnwerd’ dichtbij Garnwerd, startte de restauratie vorig jaar. In de

Het totaalbeeld verfraait nu het karakteristieke

schuur komen twee kleine vakantiewoningen.

Restauratie boerderij Paddepoel
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Dichtbij burgers en bedrijven

Het Groninger Landschap is een Groningse organisatie van en

2016 stond de teller op 16.696 Beschermers,

voor Groningers. En niet alleen voor natuurliefhebbers, maar

een toename van 1.830 ten opzichte van eind

voor álle inwoners, organisaties en bedrijven. Het landschap is

2015. De toename is verheugend, zeker omdat

immers hun achtertuin. Het Groninger Landschap heet mensen

landelijk natuur- en milieuorganisaties al jaren

welkom in haar natuurterreinen en monumenten, zodat iedereen

kampen met een teruglopend ledental.

ervan kan genieten. De liefde voor het landschap blijkt uit
de groeiende schare Beschermers en vrijwilligers. Maar liefst

Nieuwe website, huisstijl en logo

vierhonderd vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in om de

In de zomer van 2016 ging de nieuwe website

molens draaiende te houden, mensen rond te leiden en de planten

van Het Groninger Landschap online. Het

en dieren te inventariseren. In het jaar 2016 zette Het Groninger

uiterlijk, de inhoud en de techniek zijn stevig

Landschap nadrukkelijk de deuren open. Soms letterlijk, zoals in

onder handen genomen. Het was hoog tijd

de gerestaureerde Coendersborg, soms meer figuurlijk met een

om de site in een moderner jasje te steken. De

nieuwe website en huisstijl.

nieuwe website oogt frisser en legt meer de
nadruk op de beleving van het landschap, onder

Jubileum: tachtig jaar Het Groninger Landschap

meer door de interactieve kaart en de focus op

Het Groninger Landschap had in 2016 reden voor een feestje: het

activiteiten. Het meest in het oog springt de

80-jarig jubileum. Het jubileum werd samen met de Groningers

nieuwe vormgeving, gebaseerd op de nieuwe

gevierd. Het Groninger Landschap nam haar Beschermers mee op

huisstijl uit 2016. Het vertrouwde logo heeft een

reis, met het programma ‘Een reis door Groningen in 80 dagen’. Het

eigentijds ontwerp gekregen en in de uitingen

programma bestond uit een groot scala aan activiteiten door de

van Het Groninger Landschap worden vier

hele provincie, hoofdzakelijk georganiseerd door de vrijwilligers van

basiskleuren gebruikt die terugkomen in het

Het Groninger Landschap. Het aanbod was breed: van wandelingen

landschap: rood van het erfgoed, geel van het

tot lezingen, van verhalenvertellers tot slootexcursies voor kinderen.

graan, groen van grasland en bos, en blauw van

Bijzonder waren de klassieke concerten met het Nationaal

water en lucht.

Muziekinstrumenten Fonds (NMF), onder meer bij de Ennemaborg,
Ewsum en Coendersborg. De reis in 80 dagen startte op 16 juni

Jeugd betrekken bij de natuur

en werd afgesloten met een groots festival op 3 september op

Het Groninger Landschap betrekt al

de Coendersborg. Het jubileumfeest was een groot succes met

jarenlang jeugd bij de natuur in Groningen

Groningse muziek en streekproducten, waar de circa duizend

via educatie op scholen, jeugdfestivals en

bezoekers van genoten.

het jeugdboswachterprogramma. Vier grote
jeugdfestivals organiseerde Het Groninger

Aantal Beschermers neemt toe

Landschap in 2016: in mei het Noordkustfestival

Het jubileumjaar was aanleiding voor een grote wervingscampagne.

bij Bezoekerscentrum Waddenkust, in juni

Alle Beschermers kregen een kaart waarmee ze vrienden,

het Midzomerfestival bij Bezoekerscentrum

kennissen of familie een lidmaatschap cadeau konden doen. De

Reitdiep, in september het Dollardfestival bij

campagne resulteerde in veel positieve reacties en bijna 1.600

Bezoekerscentrum Dollard en in oktober de

nieuwe Beschermers. Deze nieuwe donateurs mochten een

Paddenstoelendag bij de Ennemaborg. In 2016

jaar lang genieten van de Golden Raand en kregen korting op

trokken de vier festivals gezamenlijk bijna 10.000

producten en activiteiten. In het voorjaar van 2017 wordt deze

bezoekers, waarmee het jaar 2016 een nieuw

groep benaderd met de vraag of ze Beschermer willen blijven. Een

bezoekersrecord behaalde. Het Midzomerfestival

grote pluim verdient het actieve promotieteam met vrijwilligers

was met 5.500 bezoekers het meest in trek.

van Het Groninger Landschap. Het team kreeg het voor elkaar

Het merendeel van de bezoekers bestond uit

om op legio activiteiten, zoals streekmarkten en braderieën, meer

kinderen, die enthousiast aan de slag gingen

dan 500 nieuwe Beschermers te werven. Dankzij deze inzet en

met de vele doe-activiteiten, zoals uilenballen

de wervingscampagne zat het aantal Beschermers in de lift. Eind

uitpluizen, haaientanden zoeken en broodjes
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Tuin van borg Welgelegen
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bakken. Om scholieren aan te sporen om de festivals te bezoeken,

Groninger Landschap organiseerden in 2016

bezocht Het Groninger Landschap van tevoren maar liefst 460

maar liefst 240 activiteiten, 34 activiteiten meer

klassen. Gewapend met opgezette dieren en vogels kregen ze

dan het jaar ervoor. De stijging is grotendeels

een enthousiast verhaal te horen. Daarnaast beleefden 78 klassen

te wijten aan het speciale programma ‘Een reis

een speciale vogel- of zoogdierenles en bezochten 100 klassen de

door Groningen in 80 dagen’, georganiseerd voor

bezoekerscentra van Het Groninger Landschap. De jeugdeducatie

het 80-jarig jubileum. De meeste activiteiten

is mede mogelijk gemaakt door een jaarlijkse donatie uit de

vonden in augustus plaats. Aan de activiteiten

Streekrekening van de Rabobank.

deden in totaal 17.754 deelnemers mee, 6.354
deelnemers meer dan in 2015 en 8.013 meer dan

Samenwerking zorgboerderij De Golden Raand

in 2014. De stijgende lijn zet daarmee door. In

Voor de uitvoering van werkzaamheden werkt Het Groninger

het Zuidlaardermeer ging de nieuwe fluisterboot

Landschap nauw samen met maatschappelijke instellingen.

van Het Groninger Landschap te water, met

Op borgterrein Ewsum werken bijvoorbeeld mensen met een

de toepasselijk naam ‘Raidomp’. In de zomer

afstand tot de arbeidsmarkt. Deelnemers van WerkPro zorgen

genoten honderden deelnemers van een

voor het spitten, maaien en snoeien van de historische tuin,

vaartocht over het meer.

voor de theeschenkerij en voor de streekproductenmarkt. Voor

Natuurlijk werden de terreinen en monumenten

Bezoekerscentrum Reitdiep ging Het Groninger Landschap

ook dagelijks buiten de activiteiten om

afgelopen jaar een samenwerking aan met zorgboerderij De Golden

bezocht. Wandel- en fietspaden, bebording en

Raand uit Noordwolde. Cliënten van de zorgboerderij houden zich,

kijkhutten maken de terreinen aantrekkelijk

onder professionele begeleiding van de zorgboerderij, bezig met

voor het publiek. De zeehondenkijkwand

veeverzorging en tuinonderhoud. Na een proeftijd van een jaar

in Polder Breebaart ontpopte zich als grote

nemen de partijen gezamenlijk een besluit of de samenwerking

publiekstrekker, vooral door de webcam

wordt voortgezet.

waardoor mensen de zeehonden thuis live
konden bewonderen. In totaal bezochten

Meer bezoekers genieten van natuur en cultuur

maar liefst 30 duizend bezoekers in de

Het Groninger Landschap wil inspireren om eropuit te trekken en

zomermaanden de kijkwand, op sommige

te genieten van natuur, landschap en erfgoed. Vrijwilligers van Het

dagen trokken de zeehonden honderden kijkers.

Sponsoring Hooghoudt van kruidentuin op Ewsum
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Gift van Friet van Piet voor het planten van stinsenplanten

Volop in de (sociale) media

bedrijven staan te boek als ‘Vrienden van het Landschap’ en

Het Groninger Landschap was in 2016 volop

staan op elke Golden Raand op de achterpagina vermeld. Drie

in het nieuws. In lokale huis-in-huisbladen,

nieuwe Vrienden konden afgelopen jaar worden verwelkomd,

die berichten over excursies en andere

namelijk Groenvoorziening Van der Werf, Hooghoudt en

wetenswaardigheden plaatsten, maar ook

Hoveniersbedrijf Schuil. Voor bestaande en potentiële Vrienden

landelijk. De zeehondenwebcam trok wederom

vond een Vriendenbijeenkomst plaats tijdens Delfsail. Harm Post,

veel bezoekers en media-aandacht. Elke zes

scheidend directeur van Groningen Seaports, was gastspreker.

weken stuurde Het Groninger Landschap een

Met een aantal bedrijven gaat de vriendschap verder dan een

nieuwsbrief naar 1.120 emailadressen. Niet alleen

financiële bijdrage. Treffende voorbeelden: het Japanse bedrijf

via de media, ook op de sociale media was Het

Kikkoman dat het beheer ondersteunt van Leinwijk bij het

Groninger Landschap veelvuldig te vinden. Het

Zuidlaardermeer en het Groen & Fit Collectief, een samenwerking

twitteraccount werd 24/7 bijgehouden en telt

met De Friesland Zorgverzekeraar. In 2016 vonden Het Groninger

inmiddels 2.329 volgers, 429 meer dan het jaar

Landschap en Hooghoudt, de Groningse distilleerderij, elkaar.

ervoor. De pagina op Facebook groeide van 2.500

Dankzij sponsoring ligt op borgterrein Ewsum een nieuwe

naar bijna 3.167 likes.

kruidentuin. In de tuin groeit een dertigtal kruiden die in
jenevers en kruidenbitters worden verwerkt. Een forse gift van

Banden aanhalen met Groninger bedrijfsleven

bedrijfsvriend Algemeen Belang is besteed aan het planten van

Maar liefst 37 bedrijven ondersteunen het

nieuwe laanbomen op de Ennemaborg en een project voor meer

werk van Het Groninger Landschap. Deze

dood hout in Nanninga’s Bos.

26

Het Groninger Landschap in de (social) media
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Grote karekiet
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Organisatie

Het Groninger Landschap zet zich sinds 1936 in voor behoud,

Organisatiestructuur

beheer en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorie in

Het Groninger Landschap staat onder leiding

de provincie Groningen. Het Groninger Landschap is een stichting

van de directeur/bestuurder. De directie bestaat

met een Raad van Toezicht en een directeur/bestuurder. De

uit één persoon. De directie is belast met het

stichting is statutair gevestigd in Groningen en houdt kantoor in

bestuur van de stichting en neemt besluiten op

Haren, op het adres Rijksstraatweg 333.

het gebied van beleidsvorming, grondaankopen,
begroting, jaarverslag en jaarrekening. De

In de statuten staat het doel als volgt beschreven:

Raad van Toezicht houdt toezicht op het door

Het doel van de stichting is het bevorderen van het behoud,

de directeur/bestuurder gevoerde beleid. De

de ontwikkeling en het scheppen van hetgeen in natuur en

Raad van Toezicht oefent het toezicht uit op

landschap in de provincie Groningen waardevol te achten is in

basis van schriftelijke stukken, die periodiek

natuurwetenschappelijk, geografisch, structureel, cultuurhistorisch

in de vergaderingen worden besproken in

of visueel opzicht, het verwerven, restaureren, onderhouden,

aanwezigheid van de directeur. De begroting,

beheren en exploiteren van (rijks)monumenten, alsmede het

de jaarrekening, het jaarverslag en het

vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor het voorgaande

meerjarenbeleidsplan worden ter goedkeuring

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings

voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De werkorganisatie telt vier afdelingen,
Over de wijze waarop stelt de statuten:

namelijk Natuur, Erfgoed, Communicatie en

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

Bedrijfsvoering. Aan elke afdeling staat een

 Het verwerven, inrichten, restaureren, beheren, exploiteren en

hoofd. De hoofden van de afdelingen en de

openstellen van gronden en (rijks)monumentale gebouwen.

directeur vormen samen het managementteam.

 Voor het doel noodzakelijke financiële middelen te vergaren,

Daarnaast heeft de Stichting één kwartiermaker

zoals subsidies, schenkingen, nalatenschappen en opbrengsten

in dienst. De kwartiermaker is verantwoordelijk

uit de exploitatie.

voor het initiëren van beleidsontwikkeling,

 Het verrichten van onderzoek, verzamelen van gegevens en het
uitgeven van publicaties.
• De belangen van natuur, landschap en erfgoed, gelegen in de
provincie Groningen, actief te behartigen.
 Samen te werken met inwoners, bedrijven, overheden en

complexe programma’s en projecten op
uiteenlopende terreinen en rapporteert
rechtstreeks aan de directeur. De kwartiermaker
zorgt ook voor draagvlakverwerving,
samenwerking en externe vertegenwoordiging.

organisaties, die actief zijn in de provincie Groningen.
 Het geven van voorlichting en educatie.

Voor het terreinbeheer is de provincie
Groningen onderverdeeld in vier rayons, te

Onder Het Groninger Landschap vallen de juridische eenheden

weten: noord, west, oost en zuid. In elk rayon

Stichting Beheer Borgterrein Ewsum, Stichting Weltevreden en B.V.

is een natuurbeheerder verantwoordelijk voor

Restaurant Koetshuys De Ennemaborgh.

het dagelijkse beheer van de terreinen, de
planvorming en uitvoering van plannen en de

Het Groninger Landschap is door het CBF erkend als goed doel

communicatie met externen.

op basis van toetsing van zeven punten van beoordeling: missie,
middelen, activiteiten en organisatie, doelrealisatie, governance,
verantwoording en belanghebbenden.
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Bijlage 4:
Organogram
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Samenstelling directie, bestuur en het toezichthoudend orgaan
De directie van Het Groninger Landschap werd in 2016 gevormd door Marco Glastra. Glastra heeft geen nevenfuncties.
De Raad van Toezicht bestond in 2016 uit zeven leden en is zodanig samengesteld, dat verschillende deskundigheids- en
aandachtsgebieden zijn vertegenwoordigd om op alle relevante aspecten van de organisatie toezicht te kunnen houden.
De leden zijn benoemd door de Raad van Toezicht. Voor de leden is statutair een zittingsduur bepaald van vier jaar, met
een mogelijkheid voor een tweede termijn van eveneens vier jaar. In lijn met de richtlijnen van het CBF en de Code Wijffels
is vastgesteld dat geen van de leden andere (neven)functies bekleedden die tot een belangenconflict met hun taak als
toezichthouder zouden kunnen leiden. De leden treden af conform een rooster van aftreden.
De Raad van Toezicht had per 31 december 2016 de volgende leden:

H.W.H.M. van Kesteren
lid Raad van Toezicht
Functie in het dagelijkse leven:

 Adviseur Romivo Accountancy B.V.

Nevenfuncties:

 Lid Raad van Toezicht Stichting Fokus Exploitatie
 Bestuur, penningmeester Stichting Fokus
 Lid Raad van Toezicht Stichting Odyssee
 Lid Raad van Commissarissen Lefier
 Lid Raad van Toezicht Tactus Verslavingszorg

J.P.M. Sanders
lid Raad van Toezicht
Functie in het dagelijkse leven:

 Innovation Manager, Wageningen Universiteit en Researchcenter,

Nevenfuncties:

 Aandeelhouder Byosis

Food & Biobased Research
 Aandeelhouder Grassa

Mw. A.F. Bos
lid Raad van Toezicht
Functie in het dagelijkse leven:

 N.v.t

Nevenfuncties:

 Bestuurslid Agrarische Natuurvereniging Wierde & Dijk,
 Voorzitter werkgroep Agrarisch Landschappelijk Bouwen (Wierde & Dijk)
 Voorzitter Stichting Marnelandschap

Mw. J.G. Vlietstra
voorzitter
Functie in het dagelijkse leven:

 N.v.t

Nevenfuncties:

 Lid bestuur De12Landschappen
 Voorzitter RVC Afvalsturing Friesland
 Voorzitter Deskundigencommissie Waddenfonds
 Lid RvT University Campus Fryslan
 Lid RvT ZINN
 Lid Raad van Advies Herinneringscentrum Kamp Westerbork
 Ambassadeur Noord Nederlands Orkest
 Voorzitter Commissie Bijzondere Situaties Groningen
 Lid Ledenraad VGZ
 Voorzitter Stuurgroep Energy College
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J.J. Hooft
vice-voorzitter Raad van Toezicht
Functie in het dagelijkse leven:

 N.v.t

Nevenfuncties:

 N.v.t

S. Woltjer
lid Raad van Toezicht
Functie in het dagelijks leven:

 N.v.t

Nevenfuncties:

 N.v.t

P.T. Bakker
lid Raad van Toezicht
Functie in het dagelijks leven:

 Advocaat, (vennoot) en curator in faillissementen,

Nevenfunties:

 Lid noordelijke Faillissementscommissie balie in het arrondissement

BENK Advocaten te Groningen
Noord-Nederland
 Honorair consul van Oostenrijk in Noord-Nederland

Rooster van aftreden Raad van Toezicht
Naam

Functie

Benoemd

Herbenoeming

Jaar van aftreden

Herman van Kesteren

Lid RvT

2008

2012

2016

Johan Sanders

Lid RvT

2009

2012

2016

Attie Bos

Lid RvT

2009

2013

2017

Janny Vlietstra

Voorzitter

2011

2014

2018

Jan Jaap Hooft

Vice voorzitter

2012

2015

2019

Sies Woltjer

Lid RvT

2012

2015

2019

Peter Bakker

Lid RvT

2013

2016

2020
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Beloningsbeleid

vonden personeelsbijeenkomsten plaats

De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden

waarbij aan de orde kwam in hoeverre de

belangeloos. Het Groninger Landschap verstrekt geen leningen,

medewerkers tevreden zijn over hun werk en

voorschotten of garanties aan de leden van de Raad van Toezicht.

werkomstandigheden.

Het toezichthoudend orgaan heeft het beloningsbeleid, de

Voorkomen is beter dan genezen. Door een

hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere

proactief verzuimbeleid te voeren, wil Het

beloningscomponenten vastgesteld. Het beloningsbeleid wordt

Groninger Landschap langdurig verzuim

periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was in 2016. Bij

voorkomen. Voor het proactieve beleid huurt de

de bepaling van het beloningsbeleid en de vaststelling van de

organisatie een externe arbodienst in. In 2016 is

beloning wordt de regeling CAO Bos en Natuur, ondernemingsdeel

een uitgebreide risico-inventarisatie uitgevoerd,

De Landschappen toegepast.

waarbij alle werkzaamheden van zowel het
personeel als de vrijwilligers zijn doorgelicht. Eén

Personeel

van de ziekten waar specifieke aandacht naar

Het personeelsbeleid richt zich op een zodanige inzet en

uitgaat is de ziekte van Lyme. Buitenwerkers

ontwikkeling van medewerkers dat de organisatiedoelstelling van

lopen een grotere kans op besmetting. Op basis

Het Groninger Landschap kan worden gerealiseerd. Daarvoor is

van de uitkomsten van de risico-inventarisatie

het van belang dat de medewerkers deskundig en gemotiveerd

worden in de hele organisatie maatregelen

zijn. Het Groninger Landschap wil een goede werkgever zijn. Dit

uitgevoerd om het werk veiliger te maken.

betekent dat er veel aandacht is voor het ontwikkelen van talenten
en individuen en dat de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers

goed moet zijn. Er wordt aandacht besteed aan thema’s als

Het Groninger Landschap kan niet functioneren

scholing en competentiemanagement.

zonder vrijwilligers. Maar liefst 400 vrijwilligers
zetten zich met hart en ziel in om de molens

Het Groninger Landschap heeft 31 medewerkers. Het aantal fte

draaiende te houden, mensen rond te leiden

bedroeg in 2016 27,2. Daarmee is het totaal nagenoeg gelijk

in bezoekerscentra en de planten en dieren

gebleven. Over 2015 bedroeg het aantal fte 27,1. De medewerkers

te inventariseren. De vrijwillige medewerkers

zijn als volgt verdeeld over de verschillende afdelingen:

werken met een grote mate van vrijheid en
eigen verantwoordelijkheid. Ze opereren vanuit

2016

2015

* Directie

1,0 fte

1,0 fte

* Kwartiermaker

1,0 fte

1,0 fte

* Afdeling bedrijfsvoering

9,4 fte

9,7 fte

* Afdeling terreinbeheer

9,1 fte

9,3 fte

* Afdeling erfgoed

3,0 fte

2,0 fte

* Afdeling communicatie

3,7 fte

4,1 fte

zelfstandige teams, elk met een eigen bestuur.
De teams maken jaarplannen en vragen
budgetten aan. Deze werkwijze, op basis van
een eigen bestuur, is uniek en geeft een extra
dimensie aan het vrijwilligerswerk voor de
organisatie.
De meeste teams zijn actief in en rond één van
de terreinen en (rijks)monumenten. Denk aan

Het Groninger Landschap biedt jaarlijks aan studenten van diverse

het Dollardteam en het Leekstermeerteam. De

opleidingen stageplekken aan. In 2016 was één stagiair werkzaam

indeling van teams per gebied is een sterke

op het hoofdkantoor. De stagiair bracht alle projectplannen

troef, omdat de vrijwilligers ambassadeur van

in kaart en inventariseerde de behoefte aan plannen bij de

Het Groninger Landschap in dat gebied zijn.

natuurbeheerders.

Enkele teams werken aan een specifiek thema.
Zo dragen de leden van het Promotieteam actief

In de personeelsvertegenwoordiging (PVT) zitten drie

bij aan de naamsbekendheid van Het Groninger

personeelsleden die door het personeel worden benoemd.

Landschap, steken de vrijwilligers van het Team

De PVT zit twee keer per jaar met de directie om tafel. In 2016

Groene Buiten Medewerkers de handen uit de

Jaarverslag 2016

33

mouwen in de terreinen, en voeren de leden

het team, de organisatie en de activiteiten geldt als richtlijn dat

van het Monitoringsteam inventarisaties uit van

een vrijwilliger zich minimaal 40 uur per jaar voor Het Groninger

vlinders, vogels en planten. Tot het instellen van

Landschap inzet en geregeld de teamvergaderingen bijwoont.

een team neemt de directie een besluit.

Vrijwilligers gaan een overeenkomst aan met Het Groninger
Landschap en voeren de activiteiten uit voor, namens en

Vrijwilligerswerk binnen Het Groninger

onder verantwoordelijkheid van Het Groninger Landschap. De

Landschap wordt gedefinieerd als werk dat

stichting faciliteert de vrijwilligers om ze in staat te stellen hun

onverplicht, onbetaald en met enige regelmaat

werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. Zo worden tal van

wordt verricht. Voor een goede binding met

cursussen gegeven.

Vaststelling programma Eems-Dollard 2050
door minister Schultz van Haegen en gedeputeerde Staghouwer
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Financiële positie

Financieel staat Het Groninger Landschap er gezond bij, al is het boekjaar 2016 financieel licht negatief afgesloten. Meer
gelden dan voorzien zijn besteed aan het behalen van onze doelstellingen. Bijlage 1 geeft een overzicht van de in- en
uitgaande kasstromen over 2016 en 2015. De stichting beschikt over een gezonde financiële huishouding. Er is een sterke
positie in reserves en fondsen waardoor de solvabiliteit is gegarandeerd. Naast het belegde vermogen wordt ook een saldo
voor werkkapitaal aangehouden op lopende rekeningen en spaarrekeningen. De omvang van de liquide middelen is per 31
december 2016 toereikend op basis van de te verwachten inkomsten en uitgaven.
Kengetallen
Conform de Richtlijn van de jaarverslaggeving 650 nemen we in dit jaarverslag kengetallen op voor de bestedingen aan de
doelstelling en kosten eigen fondsenwerving. Hoeveel van het geld besteedt Het Groninger Landschap aan de doelstelling?
Aan de doelstelling is in 2016 in totaal 6,4 miljoen euro uitgegeven. Dat is maar liefst 97% van de baten. Hiermee voldoet
de stichting ruimschoots aan de CBF-norm die stelt dat het percentage besteed aan doelstellingen minimaal 75 moet
bedragen. De bereikte 97% was meer dan in 2015 (78%) en meer dan begroot (88%). Reden is dat in 2016 extra veel is
uitgegeven aan de uitvoering van projecten.
Onderstaande tabel geeft de verhouding van de totale bestedingen aan de doelstelling(en) in relatie tot de totale baten weer.

Werkelijk 2016
(x 1.000 euro)

Begroting 2016
(x 1.000 euro)

Werkelijk 2015
(x 1.000 euro)

Totaal bestedingen aan de doelstelling

6.396

4.343

5.280

Som der baten

6.598

4.958

6.750

Som der lasten

6.995

5.001

5.887

Bestedingspercentage doelstelling t.o.v. som der baten

97 %

88 %

78 %

Bestedingspercentage doelstelling t.o.v. som der lasten

91 %

87 %

90%

De CBF-norm vereist dat de totale kosten voor fondsenwerving uitgedrukt als percentage van de totale baten uit eigen
fondsenwerving niet meer mag bedragen dan 25% van de totale baten. Onderstaande tabel geeft de verhouding weer van
de kosten van fondsenwerving in relatie tot de totale baten. In 2016 was het werkelijke kostenpercentage fondsenwerving
7%, dus ruim onder de CBF-norm van 25%. De schenkingen en nalatenschappen vielen hoger uit dan begroot.

Baten eigen fondsenwerving
Kosten eigen fondsenwerving
Kostenpercentage fondsenwerving

Werkelijk 2016

Begroting 2016

Werkelijk 2015

(x 1.000 euro)

(x 1.000 euro)

(x 1.000 euro)

1.600

1.176

2.008

118

111

121

7%

9%

6%
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Crowdfunding, giften en nalatenschappen

bestemd voor dekking van risico’s op korte termijn en om zeker

Het Groninger Landschap investeert in

te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan de lopende

fondsenwerving. Persoonlijk contact met

verplichtingen kan voldoen. De termijn voor het ingeschatte

potentiële gevers is daarbij een belangrijk

risico is gebaseerd op lopende verplichtingen en vastgesteld op

aandachtspunt. Meer en meer Beschermers

een termijn van een jaar. De continuïteitsreserve is daarom per 31

en andere particulieren dragen Het Groninger

december 2016 vastgesteld op 1 maal de jaarlijkse kosten van de

Landschap een warm hart toe door financieel bij

werkorganisatie. De kosten voor de werkorganisatie betreffen kosten

te dragen. Vaak worden deze giften gekoppeld

voor personeel, kantoor en algemene kosten en de belastingen. De

aan specifieke terreinen of projecten. Eén van

bestedingsmogelijkheid uit de bestemmingsreserves is aangegeven

de schenkingen ging bijvoorbeeld naar een

door de directie.

weidevogelproject in de Onnerpolder. Een
andere gift maakt het mogelijk om in het

Onderstaande bestemmingsreserves maken onderdeel uit van het

Reitdiepgebied (landbouw)grond aan te kopen

vermogen van de stichting:

om nieuwe natuur te ontwikkelen. Steeds meer

 Reserve voor projecten in het kader van de doelstelling –

Groningers nemen Het Groninger Landschap
op in hun testament. In 2016 zijn meerdere
nalatenschappen en schenkingen ontvangen
voor een uitzonderlijk hoog totaalbedrag. In
2016 werd meer dan 400.000 euro nagelaten.
Het gebeurt steeds vaker dat er bij leven nauw
overleg plaatsvindt over de bestemming van de
nalatenschap. Ook wordt geëxperimenteerd met
crowdfunding. In 2016 zijn mensen opgeroepen

toegezegde eigen bijdragen voor projecten.
 Reserve voor projecten fondsenwerving – toegezegde bijdrage
voor fondsenwerving.
 Reserve voor aankoop natuurterreinen en monumenten –
toegezegde bijdrage voor aankopen.
 Reserve voor activa bedrijfsvoering/doelstelling – waarde
materiële vaste activa en voorraden.
 Reserve voor waardeverschillen effecten – ongerealiseerde
koersresultaten effecten in portefeuille.

om een bijdrage te leveren aan de groene
glazenmaker in de Lettelberterpetten. De teller

Een deel van de baten die Het Groninger Landschap ontvangt

staat op ruim 5.000 euro, mede dankzij grote

bestaat uit bijdragen uit fondsen op naam. Derden kunnen

gevers en giften van bedrijven, zoals een bijdrage

middels deze fondsen zelf een specifieke bestedingsmogelijkheid

van 1.500 euro van Tuinland Groningen.

bepalen. Deze bijdragen van derden zorgen hierdoor mede voor

Het aantal Beschermers groeide in 2016, al

instandhouding van specifieke natuurgebieden en/of gebouwen.

leverde dat in het afgelopen boekjaar niet
direct een inkomstenstijging op. De toename is

Beleggingsbeleid

hoofdzakelijk te danken aan een grootschalige

Het vrij belegbare vermogen van de stichting wordt beheerd door

wervingsactie in het kader van het jubileumjaar.

een professionele duurzame vermogensbeheerder, namelijk de

Iedere Beschermer kon gratis een lidmaatschap

Triodos Bank. In een Overeenkomst tot Beheer van vermogen is het

aanbieden aan een kennis of familielid. Dankzij

mandaat met deze vermogensbeheerder vastgelegd conform een

de actie hebben zich 1.581 Beschermers

beleggingsstatuut.

aangemeld.
Dit beleggingsstatuut is bedoeld om een helder en eenduidig
Vermogensbeleid

kader te scheppen voor het beheer van de beleggingen, inclusief de

Het Groninger Landschap heeft een vermogen

liquiditeiten. In dit beleggingsstatuut zijn de doelstellingen voor het

van ruim 10 miljoen euro. Het vermogen is

beleggen geformuleerd en de randvoorwaarden waaronder deze

samengesteld uit een continuïteitsreserve,

doelstellingen gerealiseerd kunnen worden.

bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen.
Het beleid is gericht op instandhouding van

Het Groninger Landschap kiest voor een solide en defensief

het vermogen zodat deze direct beschikbaar

beleggingsbeleid. Het beleggingsbeleid is primair gericht op

blijft voor besteding aan hieronder aangegeven

beleggingen voor de lange termijn (15 jaar en langer). Onderstaande

reserves en fondsen. De continuïteitsreserve is

tabel geeft de verdeling aan van het te beleggen vermogen
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tussen de verschillende categorieën. Gemiddeld wordt 30% in

worden aangepast aan maatschappelijke

risicodragende beleggingen (aandelen) belegd, 70% wordt belegd

ontwikkelingen. Het Groninger Landschap

in risicomijdende beleggingen (obligaten en spaarrekeningen).

heeft daarom besloten zich aan te sluiten
bij de duurzame criteria van Triodos Bank.

De portefeuille wordt volledig duurzaam ingericht. Het Groninger

Een overzicht van de actuele criteria worden

Landschap hecht eraan dat de criteria die voor de duurzame

gepubliceerd op de website van de Triodos Bank.

selectie worden gehanteerd onderling consequent zijn en

Dollard
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Elektrische bedrijfsauto
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Onze duurzaamheid

Het Groninger Landschap omarmt de ambitie van maatschappelijk

arbeidsrechten en dierenwelzijn. Hout wordt

verantwoord ondernemen. De stichting wil actief aan de slag met

duurzaam ingekocht. Hardhout wordt alleen

het onderwerp duurzaamheid. Duurzaamheid zit Het Groninger

toegepast als dat per se nodig is, en dan alleen

Landschap in de genen. Het behouden van natuur en cultuur en het

met FSC-keurmerk. De bedrijfskleding voor

herbestemmen van het gebouwde erfgoed past bij uitstek binnen de

vrijwilligers en sommige werknemers wordt

principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

deels duurzaam ingekocht. De truien zijn
bijvoorbeeld gemaakt van gerecycled materiaal.

CO2-neutrale organisatie

In de bezoekerscentra worden kartonnen

Meten is weten. In 2016 is een duurzaamheidsscan van de totale

drinkbekers gebruikt.

bedrijfsvoering uitgevoerd. In de nulmeting is de CO2-uitstoot van
het werk van Het Groninger Landschap berekend op 72.298 kilo

Duurzame energie

CO2 per jaar. Dit is exclusief het gas- en elektriciteitsverbruik, omdat

Elektriciteit en gas worden duurzaam en lokaal

gas en elektriciteit CO2-neutraal wordt ingekocht, en zonder het

ingekocht bij Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD).

door externen (pachters) gevoerde natuurbeheer. Het Groninger

Noordelijk Lokaal Duurzaam is de duurzame

Landschap heeft een forse ambitie op het gebied van energie,

coöperatieve energieleverancier van en voor

water, ecologie & biodiversiteit en ruimtelijke kwaliteit. Voor 2027

het Noorden. Met de keuze voor NLD verbruikt

wil Het Groninger Landschap tot een CO2-neutrale organisatie

de stichting niet alleen duurzame energie, dus

komen. Dat wil zeggen dat de netto CO2-uitstoot nul is. Om dit

nul CO2-uitstoot, maar steunt de stichting ook

te bereiken, wil de stichting haar energiegebruik zoveel mogelijk

lokale projecten. Het Groninger Landschap is

verminderen.

in 2016 gestart met het project Verduurzaming
Gebouwen. Hierin zijn maatregelen opgenomen

Duurzame mobiliteit

om energie te besparen en duurzame energie

Medewerkers van Het Groninger Landschap fietsen veel. Dat wordt

op te wekken door middel van zonnepanelen.

actief gestimuleerd met een fiscaal aantrekkelijke regeling voor

Bij de automatisering en de inkoop van

personeelsleden om een fiets aan te schaffen. Twee voertuigen van

apparaten wordt gelet op het energieverbruik.

Het Groninger Landschap rijden op elektriciteit: een elektrische

Bij vervanging van installaties kijkt de stichting

terreinauto en binnenkort een elektrische kantoorauto.

actief naar mogelijkheden zonder fossiel aardgas,
zoals warmtepompen, infraroodverwarming en

Duurzaam inkopen

installaties op biomassa.

Het Groninger Landschap zet zich in om duurzaam in te kopen. Bij
de uitbesteding van werkzaamheden aan gebouwen en landschap

Social Return

worden duurzame voorwaarden opgenomen. De stichting vindt het

Het Groninger Landschap maakt zich sterk

daarnaast belangrijk dat de lokale economie gestimuleerd wordt.

voor social return. De stichting neemt zelf

Een groot deel van de producten wordt al duurzaam ingekocht. Er

initiatieven om mensen met een afstand

is een duurzame verzekering afgesloten, er wordt duurzaam belegd

tot de arbeidsmarkt aan het werk te

en Het Groninger Landschap is aangesloten bij een duurzaam

helpen. Op twee locaties bestaan nauwe

pensioenfonds. Dit betekent dat de verzekeringsmaatschappij,

samenwerkingsverbanden met zorgboerderijen:

de beleggingsinstanties en het pensioenfonds kritisch investeren

bij bezoekerscentrum Reitdiep en in de tuinen

in onderwerpen als klimaat, natuur, mensenrechten, wapens,

van Ewsum.
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Tureluur

40

Toekomst- en risicoparagraaf

Toekomstparagraaf

als Het Groninger Landschap niet kwalificeren
als ‘onderneming’. Begin juli heeft het Koninkrijk

Het Groninger Landschap zet zich in voor het landschap in

der Nederlanden zich aan de zijde van de

Groningen, waarbij natuur en erfgoed gelijkwaardige pijlers zijn.

natuurbeschermingsorganisaties geschaard

Belangrijkste middel om onze statutaire doelen te realiseren is

door een verzoek tot interventie in te dienen. Het

verwerving van natuur en erfgoed, gevolgd door zorgvuldig beheer

wachten is nu op de beslissing van het gerecht

en onderhoud. We bieden ruimte om onze natuurgebieden en

over de wederzijdse verzoeken tot interventie,

monumenten te beleven en organiseren – dankzij onze vrijwilligers

daarna volgen mogelijk nog mondelinge

– tal van activiteiten voor het publiek. Waar nodig behartigen

behandelingen. Het Groninger Landschap ziet

we de belangen van natuur, landschap en erfgoed. We kiezen

de afwikkeling met vertrouwen tegemoet,

daarbij voor een constructieve, oplossingsgerichte benadering. Het

zodat we ons helemaal kunnen richten op

Groninger Landschap is een compacte organisatie die het beheer

onze relatie en samenwerking met particuliere

en onderhoud in belangrijke mate uitbesteedt. Publieksactiviteiten

natuureigenaren, die Het Groninger Landschap

drijven voor een belangrijk deel op inzet van vrijwilligers. Naarmate

van waarde vindt en met wie wij in grote mate

het bezit groeit, zal de organisatie zich mee ontwikkelen. De

belangen delen.

komende jaren verwachten wij vooral bij erfgoed een verdere
toename van bezit en een beperkte uitbreiding van de organisatie.

Erfgoed
De activiteiten op het vlak van erfgoed maken

Natuur en Landschap

een sterke ontwikkeling door. Het Groninger

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische

Landschap heeft geen actief verwervingsbeleid,

Hoofdstructuur, is voor een belangrijk deel afgerond. Het accent

maar is beschikbaar als vangnet voor

verschuift daardoor van kwantiteit (hectares) naar kwaliteit

landschapsgerelateerd monumentaal erfgoed.

(biodiversiteit). Beheer en inrichting spelen daarin een sleutelrol.

Belangrijk criterium bij verwerving van erfgoed

Eén van de speerpunten hierbij is het weidevogelbeheer. Dat

is dat er zicht is op een neutrale tot positieve

lukt niet zonder samenwerking met landbouworganisaties. Om

financiële exploitatie. We geven hier invulling aan

tot levensvatbare weidevogelkernen te komen, is afronding van

door te zoeken naar een passende bestemming

de NNN in het Reitdiep cruciaal. Andere opgaven zijn ecologisch

voor het erfgoed die een zekere mate van

herstel van het Eems-Dollard estuarium en herstel van de Hunze in

inkomsten genereert. Bij overdracht van

de oostelijke stadsrand van Groningen.

monumenten door particulieren is sprake van

Bij de aankoop van natuurgebieden speelt al jaren een discussie

een ‘gunfactor’: ze vertrouwen hun monument

over vermeende staatssteun. In 2011 heeft de Europese Commissie

graag toe aan Het Groninger Landschap. Daar

goedkeuring verleend aan een nieuwe subsidieregeling voor

waar geen sprake is van een positieve exploitatie,

natuurbeschermingsorganisaties, waaronder Het Groninger

vraagt Het Groninger Landschap om een

Landschap. Deze nieuwe regeling kwam in de plaats van de

bruidsschat. Dit is aan de orde bij molens en

oude subsidieregeling, de PNB-regeling. Naar aanleiding van

bij monumenten in het aardbevingsgebied die

een klacht die de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters

van de NAM worden overgenomen. Voor de

(VGG) indiende, oordeelde de Commissie, in een besluit d.d. 2

toekomstige ontwikkeling van de organisatie

september 2015, dat de Staat de maatregel onterecht niet van

is een zorgvuldig verwervingsbeleid, met een

tevoren heeft aangemeld bij de Commissie, maar dat de steun

goede balans tussen doelstelling en exploitatie,

achteraf alsnog is goedgekeurd. De klacht is daarmee ongegrond

van groot belang.

verklaard. Zowel de VGG als Het Groninger Landschap (samen met
de andere Landschappen en Natuurmonumenten) hebben tegen

Versterking draagvlak

dit besluit van de Europese Commissie beroep aangetekend. Wij

Het Groninger Landschap streeft naar

hebben beroep aangetekend omdat we in tegenstelling tot de

versterking van de betrokkenheid in de streek

Commissie van mening zijn dat natuurbeschermingsorganisaties

en versteviging van het draagvlak voor onze
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activiteiten. Het kwartaalblad Golden Raand vormt het belangrijkste communicatiemiddel om de achterban te informeren
over ons werk. Aanvullend spelen sociale media als facebook en twitter een rol. Bezoekerscentra vormen het visitekaartje van
Het Groninger Landschap en zorgen voor direct contact met bezoekers van onze natuurgebieden. Ze vormen een ‘poort’
naar de achterliggende gebieden: Reitdiep, Dollard en Waddenkust. In Bourtange speelt bezoekerscentrum Terra Mora een
vergelijkbare rol. In de centra vertellen we het verhaal van het betreffende landschap en er is ruimte voor persoonlijk contact
tussen bezoekers en onze vrijwilligers. De teams organiseren tal van activiteiten, waaronder excursies en doe-activiteiten voor
de jeugd. Jeugdeducatie voor basisscholen is inmiddels een structureel onderdeel van het werk van Het Groninger Landschap
en samen met collega-organisaties proberen we dit uit te rollen over de gehele provincie.

Begroting 2017
We maken ieder jaar een begroting. De begroting geeft een totaaloverzicht van de baten en de lasten. De Raad van Toezicht
stelt de begroting vast. Onderstaande overzicht geeft de geconsolideerde staat van baten en laten over 2017.

Begroting 2017
(x 1.000 euro)
Baten:
Baten uit eigen fondsenwerving

1.254

Baten uit acties van derden

938

Subsidies van overheden

1.977

Resultaat uit beleggingen

369

Overige baten

746

Som der baten

5.284

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Projecten en aankopen

1.109

Beheer natuurterreinen

1.749

Beheer cultuurhistorisch erfgoed

817

Voorlichting en educatie

967
4.642

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving

101

Kosten acties derden

72

Kosten verkrijging subsidies overheden

48

Kosten van beleggingen

83
304

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

Som der lasten

Resultaat
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324

5.270

14

Risico’s

eigen middelen een vereiste. De bijdrage van
de Nationale Postcode Loterij (NPL) speelt

Voor de continuïteit van Het Groninger Landschap zijn drie

hierbij een cruciale rol. Mocht deze bijdrage

inkomstenbronnen cruciaal: subsidies, eigen inkomsten en

ooit wegvallen, dan heeft dat gevolgen voor

donaties. Na forse bezuinigingen van de Rijksoverheid op

het projectenvolume, niet voor het beheer

budgetten voor natuurbeheer zijn er geen indicaties voor verdere

van natuurgebieden en het onderhoud van

bezuinigingen. De eigen inkomsten zijn vooral afhankelijk van

monumenten.

ontwikkelingen in de landbouw (pacht) en wonen (huur). Door

Het gegeven dat Het Groninger Landschap

restauratie en herbestemming van een aantal monumenten is

primair eigenaar is van gronden en (rijks)

de verwachting dat de eigen inkomsten eerder toe- dan af zullen

monumenten, en geen projecten-organisatie,

nemen. Ten aanzien van de donaties geldt dat tegenover een

geeft de bedrijfsvoering een stabiel karakter.

dalende trend van jaarlijkse donaties een stijgende trend staat

Het beheersen van risico’s is een belangrijk

van legaten en giften. Ook hier wordt per saldo geen substantiële

aandachtspunt bij zowel nieuwe verwervingen

teruggang voorzien. Bij vrijwel alle projecten is inbreng van

als het opstarten en uitvoeren van projecten en
is daarmee voldoende afgedekt. Zo gebeurt het
regelmatig dat Het Groninger Landschap niet
in kan gaan op een verzoek tot overname van
monumenten, omdat er onvoldoende zicht is
op een kostendekkende exploitatie. Projecten
worden pas opgestart als er voldoende externe
middelen zijn verworven en de eigen bijdrage
past binnen de beschikbare financiële ruimte.
Baten uit eigen fondsenwerving
Landelijke trend is dat het aantal leden bij goede
doelen en andere maatschappelijke organisaties
terugloopt. Gelet op de leeftijdsopbouw van
de achterban is dit ook bij Het Groninger
Landschap op de langere termijn aan de orde.
Dit kan leiden tot een geleidelijke afname van de
inkomsten uit jaarlijkse donaties. Voor 2017 gaan
we uit van stabilisatie tot lichte groei, vanwege
de jubileumactie uit 2016 en de succesvolle
activiteiten van het promotieteam. We proberen
de werving van nieuwe Beschermers meer te
richten op gezinnen, waarbij de verschillende
festivals een goed platform bieden voor ons
promotieteam. Tegenover de dalende trend van
het aantal Beschermers, staat een toename in
schenkingen en legaten, waarbij het soms om
substantiële bedragen gaat. We investeren in
persoonlijk contact met potentiële gevers en
bieden ruimte om gericht te geven. Er wordt
blijvend ingezet op de binding van bedrijven
aan onze organisatie, we verwachten dat de
inkomsten uit de contributies van Vrienden de

Sponsoring Hooghoudt van kruidentuin Ewsum

komende jaren licht toenemen.
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Fondsen

Beleggingen

Waterbedrijf Groningen stort tot en met 2028

Het verwachte nettorendement voor de komende 5 jaar is 2,9%. De

jaarlijks een bijdrage in het Waterconvenants-

inkomsten uit beleggingen zijn benodigd voor een kostendekkende

fonds; de bijdrage van Kikkoman Foods ten

exploitatie van de stichting. Jaarlijks wordt in het najaar

behoeve van het Kikkomanfonds is toegezegd

geanalyseerd of het verwachte rendement voor de komende jaren

tot en met 2022. De bijdrage van het Nationaal

moet worden herzien. Indien de prognose bijgesteld wordt, dan zal

Restauratiefonds wordt eens per zes jaar geïn-

de stichting dit in de begroting voor de volgende jaren meenemen.

dexeerd, voor het eerst weer in 2019. Het aantal
subsidiabele monumenten is uitgebreid in 2016.

Overige baten

In de komende jaren wordt rekening gehouden

In de komende jaren spannen we ons in om de inkomsten uit ons

met lichte groei van de inkomsten uit dit fonds.

bezit te laten groeien. Door toenemend vastgoedbezit en meer
aandacht voor een positieve exploitatie verwachten we dat de

Baten uit acties van derden

netto huuropbrengst van onze monumenten en gebouwen in de

De overeenkomst met de Nationale Postcode

komende jaren licht zal toenemen. Ook de inkomsten uit pacht

Loterij (NPL) loopt tot en met 2020. Verwacht

zullen de komende jaren licht toenemen. Daarnaast blijven we

wordt dat de langjarige samenwerking na deze

actief op zoek naar verkoopmogelijkheden van producten uit onze

periode wordt voortgezet. De hoogte van de

terreinen zoals gewassen, vlees en dergelijke. De overige baten

bijdrage wordt door de NPL bepaald. Projecten

zullen in de komende jaren verder stijgen.

zijn in de loop der jaren een wezenlijk onderdeel
van onze bedrijfsvoering geworden. Voor de

Lasten

ontwikkeling en uitvoering van die projecten

De inkomsten uit de NPL, nalatenschappen, legaten en schenk-

zijn we in hoge mate afhankelijk van de bijdrage

ingen worden nagenoeg volledig besteed aan projecten en aan-

van de NPL. Ook legaten en schenkingen

kopen. Er is rekening gehouden met een gemiddelde stijging van

kunnen ingezet worden voor de financiering van

de lasten van 1,5% per jaar. Voor het bepalen van deze toename is

projecten.

rekening gehouden met de verwachte inflatie voor de komende
jaren. De groei van de organisatie door verwerving van natuur of

Subsidies van overheden

monumenten kan zich meer ontwikkelen dan is voorzien in het

In 2016 lopen de beheercontracten voor

meerjarenplan. De groei zal gepaard gaan met toename van lasten

een aantal grote reservaten af. Door de

waaronder ook de kosten voor personeel. De toename wordt even-

kwaliteitsverbetering die we met name in de

wel gecompenseerd door de stijging van de bijbehorende inkom-

natuurgebieden rond het Zuidlaardermeer

sten. De exploitatie van een te verwerven grond of monument is

hebben doorgevoerd verwachten we voor

een essentieel onderdeel van de besluitvorming tot overname.

de periode 2017-2022 verbeterde contracten
te kunnen afsluiten. Voor het beheer van

Personeel

de kwelders is een extra toeslag op de

De totale personeelskosten voor de komende jaren is berekend op

beheervergoeding toegezegd voor de jaren

basis van het huidig aantal FTE, de verwachte loonontwikkeling (CAO

2015 tot en met 2020. Jaarlijks ontvangt Het

Bos en Natuur) en de individuele doorgroei. Het huidige aantal FTE is

Groninger Landschap een budgetsubsidie

toereikend voor het huidige takenpakket van de organisatie.

van provincie Groningen op basis van
prestatieafspraken over natuur en landschap.

Verwerving

Voor de periode 2017 tot en met 2020 is door

De verwachting is dat het bezit van monumenten in de komende

de Provincie Groningen een bijdrage toegezegd

jaren groeit. De groei geeft zowel een toename van uitgaven

vanuit de Cultuurnota ten behoeve van onze

als inkomsten. De verwerving moet minimaal bijdragen tot een

activiteiten op het vlak van erfgoed. We

neutraal nettoresultaat, hierbij is rekening gehouden met de

verwachten dat de bijdrage ook na deze periode

toename van de inzet van eigen personeel. Voor groot onderhoud

minimaal op hetzelfde niveau blijft.

aan de gebouwen is een voorziening opgenomen. De voorziening
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wordt jaarlijks geactualiseerd. Indien zich een mogelijkheid tot

Kredietrisico

verwerving van natuur of een monument voordoet, wordt aan de

De vorderingen zijn veelal vorderingen op

hand van zowel kwalitatieve als kwantitatieve indicatoren bepaald

subsidieverstrekkers als provinciën, gemeenten

of de te verwerven grond of het object van toegevoegde waarde is

en andere overheden. Bij deze instellingen is

voor de stichting. Een toekomstig exploitatieoverzicht is één van de

het risico dat deze posities niet zullen worden

kwantitatieve factoren.

betaald gering. De vorderingen inzake legaten
zijn opgenomen op basis van de ontvangen

Financiële instrumenten

beschikkingen van de notaris.

Algemeen

Renterisico en kasstroomrisico

De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik

Het renterisico is beperkt tot eventuele verande-

van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling

ringen in de marktwaarde van opgenomen en

blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen

uitgegeven leningen. Bij deze leningen is sprake

financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.

van een vast rentepercentage over de gehele

De instelling handelt niet in financiële derivaten en heeft

looptijd. De leningen worden aangehouden tot

procedures en gedragslijnen om de omvang van het

het einde van de looptijd. De instelling heeft

kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het

derhalve als beleid om geen afgeleide financiële

niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen

instrumenten te gebruiken om (tussentijdse)

verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende

rentefluctuaties te beheersen.

verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende
instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van

Op basis van te verwachten inkomsten en uitga-

de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate

ven wordt periodiek een kasstroom-overzicht op-

waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt

gesteld. Indien op basis van de kasstromen een

gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s.

tekort wordt verwacht moeten middelen aan de
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beleggingsportefeuille worden onttrokken. De

opgesteld. Aan de hand van de begroting wordt veelal gezocht naar

afgelopen jaren is dit niet nodig gebleken.

externe financiering van het project. Op basis van de ontvangen
toezeggingen kan worden beoordeeld hoe hoog de eigen bijdrage

Reële waarde

van de stichting is aan het project. De eigen bijdrage wordt via

De reële waarde van de meeste in de balans

besluitvorming in het managementoverleg door de directeur/

verantwoorde financiële instrumenten,

bestuurder toegezegd. De eigen bijdrage wordt mogelijk gemaakt

waaronder vorderingen, effecten,

door een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, schenkingen

liquide middelen en kortlopende schulden,

en legaten. De voortgang van het project wordt voortdurend

benadert de boekwaarde ervan.

financieel en inhoudelijk bewaakt door de projectleider en
de projectadministrateur. De medewerkers bewaken de

Projecten

subsidievoorwaarden die door de externe financiers zijn bepaald.

Een project heeft voor de stichting een eenmalig
karakter en betreft veelal natuurinrichting of

Exploitatie

restauratie van een gebouw. Voor de start van

Ieder kwartaal wordt voor de gehele organisatie een financiële

een project wordt een projectplan opgesteld.

rapportage opgesteld waarin de toegezegde budgetten worden

De kosten hiervoor worden gedekt uit de door

vergeleken met de gerealiseerde uitkomsten. Op basis van deze

het bestuur toegezegde bijdragen. Op basis van

rapportage wordt een analyse opgesteld met de verwachte

het projectplan en de hieruit voortvloeiende

prognose voor het gehele jaar. Voor de budgetverantwoordelijke is

bestekken wordt een definitieve begroting

de financiële voortgang dagelijks te raadplegen.
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Verantwoordingsverklaring goed bestuur

Het Groninger Landschap draagt het CBF-keur. Een van de voor-

De relevante nevenfuncties van de leden van de

waarden: een verantwoordingsverklaring, waarin we laten zien hoe

Raad van Toezicht en de directie staan vermeld

we invulling geven aan de drie principes van het Reglement van het

op pagina 31 en 32.

CBF-keur.
Effectiviteit en efficiency van bestedingen


onderscheid de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren;

Door het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan



optimaliseer de effectiviteit en efficiency van bestedingen;

en meerjarenbegroting en de daaruit voortvloeien-



optimaliseer de omgang met belanghebbenden.

de jaarplannen en begrotingen geeft de directie
richting aan de doelstellingen van de Stichting Het

Onderscheid toezicht, besturen en uitvoeren

Groninger Landschap. In het meerjarenbeleidsplan

Het Groninger Landschap is een stichting, gevestigd te Haren, met

staan richtinggevende doelstellingen geformu-

een directeur/bestuurder en een Raad van Toezicht. In de consoli-

leerd. In de begroting zijn per product doelstel-

datie zijn begrepen Stichting Het Groninger Landschap, Stichting

lingen aangegeven. Deze worden doorgevoerd in

Weltevreden, Stichting Beheer Borgterrein Ewsum en B.V. Restaurant

de werkplannen van de afzonderlijke afdelingen.

Koetshuys De Ennnemaborgh.

Het monitoren en evalueren van de uitvoering van

De Raad van Toezicht bestaat uit de voorzitter en leden. Belangrijke

processen en activiteiten vindt plaats door middel

taken zijn het toezicht op het door de directeur gevoerde beleid. De

van kwartaal- en jaarverslagen die tevens worden

directie neemt besluiten op het gebied van beleidsvorming, grond-

voorgelegd aan de Raad van Toezicht. De Raad van

aankopen, begroting, jaarverslag en jaarrekening. De Raad van Toe-

Toezicht wordt, op financieel vlak, ondersteund

zicht oefent het toezicht uit op basis van schriftelijke stukken, die

door een Financiële Audit Commissie. De Commis-

periodiek in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden

sie bestaat uit twee leden van de Raad van Toe-

besproken in aanwezigheid van de directeur. Verder verstrekken

zicht. Het jaarverslag wordt ook getoetst aan het

de directie en medewerkers mondelinge toelichtingen en worden

meerjarenbeleidsplan en de meerjarenbegroting.

werkbezoeken gebracht. Daarnaast worden desgewenst externe

Beide plannen en het jaarverslag worden goedge-

deskundigen geraadpleegd. De begroting, de jaarrekening, het

keurd door de Raad van Toezicht.

jaarverslag en het meerjarenbeleidsplan worden ter goedkeuring

Directie en afdelingshoofden monitoren en evalu-

voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

eren de uitvoering van activiteiten en processen

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad

met behulp van de werkplannen en kwartaalrap-

van Toezicht. Voor leden van de Raad van Toezicht is statutair een

portages van de betreffende afdeling. De financiële

zittingsduur bepaald van vier jaar, met een mogelijkheid voor een

interne processen worden per kwartaal door mid-

tweede termijn van eveneens vier jaar. De leden van de Raad van

del van een management rapportage volgens een

Toezicht treden af conform een rooster van aftreden. Indien één of

van tevoren opgesteld schema gemonitord.

meer vacatures openstaan, wordt een profielschets van de beoogde

De AO-IC (administratieve organisatie en interne

leden opgesteld. De Raad van Toezicht stelt een wervingsprocdure

controle) wordt jaarlijks geactualiseerd en getoetst

vast en benoemt vervolgens op basis van een schriftelijke voordracht

door de externe accountant.

het nieuwe bestuurslid.

Het beleggingsbeleid is primair gericht op beleg-

Het functioneren van de medewerkers wordt door de directeur

gingen voor de lange termijn (15 jaar en langer).

geëvalueerd conform een vastgestelde beoordelingssystematiek.

Het vermogen wordt op een solide en defensieve

Het functioneren van de directeur wordt geëvalueerd door de Raad

wijze belegd.

van Toezicht. De directie legt door middel van het jaarverslag en

Het bestedingspercentage doelstelling ten op-

de jaarrekening verantwoording af aan de beschermers, donateurs,

zichte van de som der baten is gepresenteerd op

sponsoren en de diverse subsidieverstrekkers. Het jaarverslag wordt

pagina 35.

tevens gepubliceerd op de website van Het Groninger Landschap.

Het percentage kosten eigen fondsenwerving in

Het functioneren van (de leden van) de Raad van Toezicht, wordt

relatie tot de totale baten eigen fondsenwerving is

elk jaar in een bijeenkomst van de Raad van Toezicht geëvalueerd.

gepresenteerd op pagina 35.
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Omgang met belanghebbenden

landschapsbelangen en de activiteiten van de stichting, de

De Stichting Het Groninger Landschap streeft

ontwikkelingen in de natuurgebieden en de besteding van de ont-

naar een open dialoog met belanghebbenden

vangen gelden.

die zijn onder te verdelen in medewerkers,

De informatieverstrekking vindt plaats via verschillende uitingen

vrijwilligers, beschermers, schenkers, relaties,

gericht op de relevante doelgroep zoals beleidsnota’s, publicaties,

bedrijven, overheden, particulieren, standsorga-

overleggen met overheden, deelname aan netwerken en overle-

nisaties, pers, agrariërs, natuur- en milieuorgani-

gorganen. Om daarnaast goed te kunnen voorzien in de informa-

saties en andere betrokkenen.

tiebehoeften van de belanghebbenden, zijn de diverse algemene

De inhoud en kwaliteit van de verstrekte informatie

communicatie-uitingen zoals het kwartaalblad, de folders en de

wordt door de leidinggevenden gewaarborgd.

website ondergebracht bij de afdeling Communicatie. De middelen

Belangrijke informatiestukken worden in het

worden ingezet om elkaar te versterken. Belanghebbenden kunnen

Management Team besproken en vastgesteld.

op 1 telefoonnummer en 1 algemeen emailadres terecht.

Het persbeleid is gericht op openheid.
De specifieke doelgroepen worden met diverse

Het beleid met betrekking tot fondsenwerving

communicatiemiddelen zoals het kwartaalblad,

Het fondsenwervingsbeleid van de Stichting is gericht op het werven

het jaarverslag en de samenvatting van het jaarverslag,

van donateurs en bedrijfsvrienden. Het doel is om zoveel mogelijk

de website, persberichten, gebiedsgerichte en

Groningers ‘Beschermer’ van Het Groninger Landschap te laten

project gerichte informatiebijeenkomsten en

worden. Wervingsacties zijn daar ook specifiek op gericht. Ten

door deelname aan diverse overlegorganen

behoeve van de uitvoering van specifieke projecten worden

en samenwerkingsverbanden geïnformeerd.

wervingsactiviteiten ontwikkeld gericht op fondsen en bedrijven.

Het communicatiebeleid van de stichting

De stichting beschikt over een vastgelegde procedure om eventuele

is vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan.

klachten en vragen zorgvuldig af te handelen. Tevens wordt tijdens

Het beleid is erop gericht om optimale

de jaarlijkse beschermersbijeenkomst gelegenheid gegeven tot

relaties te hebben met belanghebbenden

informatie-uitwisseling over het beleid van de Stichting. Daarnaast

en belangstellenden en hen gericht te

wordt informatie uitgewisseld met belanghebbenden door middel

informeren, bijvoorbeeld over natuur- en

van enquêtes en evaluaties.
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Jaarrekening 2016							

(X 1.000 euro)

Stichting Het Groninger Landschap is keurmerkhouder van het

Reserves

CBF-keur. De geconsolideerde jaarrekening is ingericht conform

De uitkomst van de staat van baten en lasten

de in de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen

wordt bij besluit van de directie als volgt verdeeld:

opgenomen richtlijnen. De richtlijn maakt onderdeel uit van de



Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, opgesteld door de Raad voor

teitsreserve, voor de dekking van risico’s op 		

de Jaarverslaggeving.

korte termijn, tot aan het gestelde maximum;


Financieringsstructuur
In de financieringsstructuur van Stichting Het Groninger Landschap
zijn vier belangrijke geldstromen te onderkennen, te weten: het

een dotatie c.q. onttrekking aan de continuï-

een dotatie c.q. onttrekking aan de reserve 		
projecten in het kader van de doelstelling;



een dotatie c.q. onttrekking aan de reserve 		
aankoop natuurterreinen.

structurele deel van de exploitatie, de aankopen, het uitvoeren van
éénmalige projecten en de bijzondere inkomsten.

Met deze wijze van financiering wordt getracht
de continuïteit in de uitvoering van de doelstel-

Het structurele deel van de exploitatie

lingen van de Stichting en een slagvaardige en

In dit structurele deel van de exploitatie worden alle baten en lasten

doeltreffende inzet van de beschikbare middelen,

ten behoeve van de eigen organisatie verantwoord, die nodig zijn

te waarborgen. Het eigen vermogen en de toe-

om de bedrijfsvoering te laten functioneren. Dit deel van de

genomen activiteiten ten aanzien van fondsen-

exploitatie wordt gefinancierd met structurele inkomsten zoals

werving voor projecten maken het de Stichting

beschermersbijdragen, beleggingen, beheerssubsidies en inkomsten

mogelijk, haar bezittingen op een kwalitatief

uit terreinen en gebouwen.

hoog niveau in te richten, te onderhouden en
verder blijvend open te stellen.

De aankopen
De aankopen van natuurterreinen en cultuurhistorische monumenten

Bestemmingsfondsen in relatie tot de reserves

worden deels gefinancierd uit ontvangen subsidies van overheden.

Een gedeelte van de ontvangen baten die Het

Het niet gesubsidieerde deel van deze aankoopkosten wordt

Groninger Landschap ontvangt bestaat uit

gefinancierd uit nalatenschappen en giften en het door de directie

bijdragen uit fondsen op naam. Derden kunnen

bestemde deel van het eigen vermogen voor aankopen, via de staat

middels deze fondsen zelf een specifieke

van baten en lasten.

bestedingsmogelijkheid bepalen.
Deze bijdragen van derden zorgen hierdoor

Het uitvoeren van projecten

mede voor instandhouding van specifieke

De kosten van eenmalige projecten worden voor een groot deel

bepaalde gebieden en/of gebouwen.

gefinancierd uit de hiervoor ontvangen subsidies van overheden en

De bestemmingsfondsen maken onderdeel uit

bijdragen van particuliere fondsen, waaronder de Nationale Postcode

van het vermogen van de stichting. Indien de

Loterij. Het niet gesubsidieerde deel wordt gefinancierd uit het door

bijdragen aan de fondsen op naam in een

de directie bestemde deel van het eigen vermogen voor de uitvoe-

verslagjaar niet direct worden besteed, neemt de

ring van projecten, via de staat van baten en lasten.

omvang van deze fondsen toe.
Het financiële resultaat van een verslagjaar wordt

De bijzondere inkomsten

allereerst verdeeld over de bestemde fondsen

De bijzondere inkomsten bestaan uit inkomsten uit nalatenschappen,

daar waar de bestemming dat voorschrijft of

giften en sponsoring. Deze inkomsten, die in continuïteit gezien

toelaat en vervolgens over de andere reserves.

een onzeker karakter hebben, worden besteed aan eenmalige en
bijzondere projecten.
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Uitkomst van de staat van baten en lasten

voornamelijk het gevolg van een aantal incidentele baten en lasten.

De staat van baten en lasten over 2016 sluit met

De inkomsten uit nalatenschappen, legaten, giften en schenkingen

een tekort van 397 tegenover een overschot van

zijn hoger dan verwacht. De ontvangsten uit beleggingen zijn lager

863 in 2015. Over het jaar 2016 was een negatief

dan begroot en in 2016 is meer geld besteed aan de realisatie van

resultaat begroot van 43. Het tekort over 2016 is

projecten en aankopen. Een uitgebreide analyse vindt u hieronder.

Het resultaat kan als volgt worden samengevat:
Uitkomst 2016

Begroting 2016

Uitkomst 2015

Totale baten

6.598

4.958

6.750

Totale bestedingen

6.995

5.001

5.887

-397

-43

863

Overschot c.q. tekort (-/-)

Uitkomst 2016 versus uitkomst 2015
Het verschil tussen het tekort van 2016 en het resultaat over 2015 kan als volgt worden verklaard:
Tekort 2016

-397

Resultaat 2015

863

Verschil

• Hogere inkomsten uit giften en schenkingen in 2016
• Hogere inkomsten, subsidies overheden, overname molens in 2016
• Hogere inkomsten uit overige baten, teruggave waterschapslasten 2009-2014

-1.260

54
237
71

• Lagere inkomsten uit nalatenschappen en legaten in 2016

-355

• Lagere (bruto) inkomsten uit beleggingen in 2016

-252

• Hogere eigen bijdrage aan projecten en aankopen in 2016

-352

• Hogere dotatie voorziening groot onderhoud in 2016

-193

• Hogere personeelskosten in 2016

-69

• Hogere kosten uitbesteed werk in 2016
• Hogere uitgaven kantoor- en algemene kosten in 2016

-323
-83

• Overige

5

Verschil

-1.260
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Uitkomst 2016 versus begroting 2016
Het verschil tussen het tekort in 2016 en het begrote tekort van 2016, kan als volgt worden verklaard:
Tekort 2016

-397

Begroot tekort 2016

-43
-354

Verschil

- Hogere inkomsten uit nalatenschappen en legaten

333

- Hogere inkomsten uit giften en schenkingen

106

- Hogere inkomsten, subsidies van overheden, overname molens

233

- Hogere inkomsten uit overige baten, teruggave waterschapslasten 2009-2014

181

- Lagere inkomsten uit beleggingen

-139

- Hogere eigen bijdrage aan projecten en aankopen

-517

- Hogere dotatie voorziening groot onderhoud

-194

- Hogere kosten uitbesteed werk

-275

- Hogere uitgaven kantoor- en algemene kosten

-55

- Overige

-27
-354

Verschil

Netto resultaat uit beleggingen
Het rendement in 2016 op de beleggingen was 1%, het rendement in 2015 was 4%.
Eigen bijdrage aan projecten en aankopen
De eigen bijdrage aan aankopen is nader gespecificeerd op pagina 73.
De eigen bijdrage aan projecten is nader gespecificeerd op pagina 73 en 74.
Voorziening versus reserves en bestemmingsfondsen
Voor het grote onderhoud aan gebouwen en monumenten is onder het vreemde vermogen een voorziening opgebouwd.
De dotaties aan deze voorziening worden gedaan via de staat van baten en lasten en heeft rechtstreeks invloed op het
resultaat.
De reserves en bestemmingsfondsen worden gepresenteerd onder het eigen vermogen. Toevoegingen en onttrekkingen
aan de reserves en bestemmingsfondsen vinden plaats na resultaatverdeling en hebben geen invloed op de hoogte van
het resultaat zelf maar op de uiteindelijke verdeling van het resultaat.
Begroting 2017
De geconsolideerde begroting is opgenomen op pagina 42.
Haren, 30 mei 2017
Marco Glastra
directeur
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Toelichting op de geconsolideerde
jaarrekening 2016

Algemeen

Nieuw verworven deelnemingen worden in
de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip

Grondslagen

waarop beleidsbepalende invloed kan worden

Als houder van het keurmerk van het Centraal Bureau

uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden

Fondsenwerving (CBF-Keur) is de jaarrekening van Stichting Het

in de consolidatie betrokken tot het tijdstip van

Groninger Landschap opgesteld en ingericht conform de Richtlijn

beëindiging van deze invloed.

Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen. De jaarrekening 2016

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de

is opgesteld overeenkomstig de richtlijn RJ 650.

onderlinge schulden, vorderingen en transacties
geëlimineerd. De groepsmaatschappijen zijn

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

integraal geconsolideerd, waarbij het

Stichting Het Groninger Landschap is statutair (en feitelijk) gevestigd

minderheidsbelang van derden afzonderlijk tot

te Haren, op het adres Rijksstraatweg 333.

uitdrukking is gebracht.

De belangrijkste activiteiten zijn beheer en instandhouding van
natuur en cultuurhistorische gebouwen en objecten in de Provincie

B.V. Restaurant Koetshuys De Ennemaborgh

Groningen en het geven van voorlichting hierover.

Doelstelling: exploitatie van een restaurantbedrijf
op het landgoed De Ennemaborgh.

Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de

Stichting Beheer Borgterrein Ewsum

continuïteitsveronderstelling.

Doelstelling: beheer en openstelling borgterrein
Ewsum te Middelstum.

Verslaggevingperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode

Stichting Weltevreden

van een jaar. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

Doelstelling: het verschaffen van huisvesting aan
senioren en alleenstaanden en in het algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

het verlenen van ondersteuning, waar en voor

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn

zover zulks mogelijk is; voor de huisvesting komen

ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

inzonderheid inwoners of oud-inwoners der
gemeente Haren in aanmerking.

Verbonden rechtspersonen
Alle verbonden rechtspersonen zijn toegelicht bij de
consolidatiekring.

Waarderingsgrondslagen balans
Algemeen

Consolidatie

Voor zover niet nader toegelicht, zijn de activa en

Consolidatie heeft voor 100% plaatsgevonden en er zijn geen

passiva gewaardeerd tegen nominale bedragen.

minderheidsbelangen. De geconsolideerde jaarrekening is opgemaakt
conform de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen.

Grondslagen van waardering van activa en

In de consolidatie zijn B.V. Restaurant Koetshuys De Ennemaborgh

passiva

en beide onderstaande Stichtingen opgenomen. De cijfers van de

De algemene grondslag voor de waardering van

B.V. en Stichtingen, zijn volgens genoemde richtlijnen vastgesteld.

de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de

De directie van de B.V. en de Stichtingen wordt gevoerd door de

vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld,

directie van Stichting Het Groninger Landschap.

worden activa en passiva opgenomen voor de

De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van

geamortiseerde kostprijs, tenzij hieronder anders

de stichting en haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen

is vermeld. De baten en lasten worden toegerekend

waarover overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan

aan de periode waarop deze betrekking hebben.

wel waarover de centrale leiding bestaat.

Een actief wordt in de balans opgenomen

Jaarverslag 2016

53

wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige

gesubsidieerde aankoopkosten worden, via de staat van baten en

economische voordelen naar de stichting zullen

lasten, ten laste van het bestemde vermogen voor aankopen van

toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar

natuurterreinen gebracht.

kan worden vastgesteld. Een verplichting
wordt in de balans opgenomen wanneer het

Direct in gebruik voor de doelstelling

waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan

Machines en inventarissen

gepaard zal gaan met een uitstroom van

Gewaardeerd tegen aanschaffingskosten onder aftrek van jaarlijkse

middelen die economische voordelen in zich

afschrijvingen op basis van 10-33% van de aanschaffingskosten. De

bergen en de omvang van het bedrag daarvan

aanschaffingen vinden plaats in het kader van de doelstelling.

betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Financiële vaste activa
Gebruik van schattingen

Hypothecaire lening

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het

De tot financiële vaste activa behorende vorderingen (leningen)

management oordelen vormt en schattingen en

worden na de eerste waardering in beginsel opgenomen tegen de

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op

geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio

de toepassing van grondslagen en de gerappor-

en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de

teerde waarde van activa en verplichtingen, en van

aflossingswaarde van de vorderingen. Het betreft een verstrekte

baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten

lening met een rentepercentage van 1%. Er is geen aflossingsschema

kunnen afwijken van deze schattingen. De schat-

overeengekomen.

tingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van

Voorraden

schattingen worden opgenomen in de periode

Voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere

waarin de schatting wordt herzien en in toekom-

marktwaarde. Bij de waardering van de voorraden wordt rekening

stige perioden waarvoor de herziening gevolgen

gehouden met de eventueel op balansdatum opgetreden

heeft. De volgende waarderingsgrondslagen zijn

waardeverminderingen.

naar de mening van het management het meest
kritisch voor weergeven van de financiële positie

Vorderingen en overlopende activa

en vereisen schattingen en veronderstellingen:

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde,



de inschatting van de voorziening groot

inclusief transactiekosten. De vervolgwaardering van vorderingen

onderhoud.

Materiële vaste activa
Bedrijfsmiddelen
Kantoorgebouw
Het kantoorgebouw wordt gewaardeerd
tegen aanschaffingskosten onder aftrek van
jaarlijkse afschrijvingen op basis van een vast
percentage van de aanschaffingskosten. Het
afschrijvingspercentage bedraagt 2% per jaar.
Natuurterreinen en opstallen
De natuurterreinen en opstallen worden,
gezien het bijzondere karakter van deze activa,
binnen de doelstelling van de Stichting Het
Groninger Landschap niet gewaardeerd. Niet
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Foxholstermeer

is tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen

opgenomen indien het waarschijnlijk is dat

op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. De te

deze vergoeding zal worden ontvangen bij de

verwachten maar nog niet ontvangen erfstellingen en legaten zijn

afwikkeling van de verplichting.

vastgesteld aan de hand van betrouwbare berichtgevingen over de
omvang.

Groot onderhoud cultuurhistorisch erfgoed
Voor verwachte kosten inzake onderhoud van

Effecten en overige beleggingen

cultuurhistorisch erfgoed is een voorziening

De aandelen en bedrijfsobligaties worden gewaardeerd op

gevormd, gebaseerd op een meerjarenonder-

marktwaarde. De overige beleggingen bevatten ook liquide

houdsplan voor de komende 25 jaar.

middelen die binnen het mandaat van de vermogensbeheerders
kunnen worden aangehouden.

Groot onderhoud natuurreservaten
Voor verwachte kosten inzake grote

Liquide middelen

onderhoudswerkzaamheden in de

De liquide middelen betreffen vrij opneembare banktegoeden en

natuurreservaten is een voorziening gevormd,

worden gewaardeerd op nominale waarde.

gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan
voor de komende 10 tot 20 jaar.

Reserves
Continuïteitsreserve

Schulden

De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit te waarborgen

Onder de langlopende schulden worden schulden

ingeval van (tijdelijke) sterk tegenvallende opbrengsten. De

opgenomen met een resterende looptijd van

continuïteitsreserve is door de directie bepaald op tenminste 1 maal

meer dan één jaar. De kortlopende schulden

en maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten voor salarissen en sociale

hebben een verwachte looptijd van maximaal

lasten van de werkorganisatie.

één jaar. De schulden worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen de reële waarde

Bestemmingsreserves

en vervolgens gewaardeerd tegen de

De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is

geamortiseerde kostprijs.

door de directie bepaald. De bestedingsmogelijkheid betreft geen
verplichting, de directie is bevoegd tot opheffing van de beperking.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Fondsen

Algemeen

Bestemmingsfondsen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen

Bestemmingsfondsen betreffen middelen die zijn verkregen met

de baten en de lasten over het verslagjaar,

een door derden aangegeven specifieke bestemming.

met inachtneming van de hiervoor reeds
vermelde waarderingsgrondslagen. De baten

Bestemming saldo baten en lasten

en lasten worden toegerekend aan de periode

De bestemming van het saldo baten en lasten geschiedt conform

waarop deze betrekking hebben, uitgaande

het besluit van de directie en is opgenomen als toelichting op de

van historische kosten. Verliezen worden

geconsolideerde staat van baten en lasten over 2016.

verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten
worden verantwoord als deze gerealiseerd

Voorzieningen

zijn. Baten en lasten uit voorgaande jaren die

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of

in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan

feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij

dit boekjaar toegerekend. De baten, waarin

het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk

begrepen de opbrengst uit de Nationale

is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

Postcode Loterij, worden verantwoord in

De opbouw van de voorziening is niet contant gemaakt. Wanneer

het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden

Voor giften en nalatenschappen betekent

vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans

dit dat ze in aanmerking worden genomen
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in het jaar waarin de omvang met een

opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden

redelijke mate van zekerheid kan worden

gemaakt.

vastgesteld. Bestedingen, subsidies en
particuliere bijdragen met betrekking tot

Baten en koersresultaten uit beleggingen

natuurontwikkeling-, cultuurhistorisch erfgoed-

De directe baten uit beleggingen betreffen de ontvangen dividenden

en openstellingsprojecten worden toegerekend

en interest van effecten alsmede de rente op banktegoeden. De

op basis van voortgang van het project. De

ongerealiseerde en de gerealiseerde koersresultaten uit beleggingen

overige bestedingen worden verantwoord in het

worden hier verantwoord. Voor het ongerealiseerde deel van de

jaar waarin de verplichting is aangegaan.

koersresultaten wordt een bestemmingsreserve gevormd.

Baten uit eigen fondsenwerving

Kosten beheer en administratie

De baten uit eigen fondsenwerving bevatten

De kosten voor beheer en administratie bestaan uit de kosten van

de baten die Stichting Het Groninger

de directie en de administratie. Stichting Het Groninger Landschap

Landschap uit eigen fondsenwerving heeft

hanteert bij de vaststelling van deze kosten de aanbevelingen van

ontvangen van leden en niet-leden, alsmede

de Vereniging Fondsenwervende Instellingen.

donaties en sponsoring door bedrijven en
onderhoudsbijdragen voor gebouwen.

Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de

Aandeel in acties van derden

arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voor zover

De baten uit acties van derden worden hieronder

ze verschuldigd zijn aan werknemers.

verantwoord en bevatten nagenoeg geheel de
baten uit de Nationale Postcodeloterij.

Pensioenen
De aan Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw te betalen

Overheidssubsidies

premie wordt als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de

en, voor zover de aan het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

balans opgenomen als vooruitontvangen baten

te betalen premie nog niet is voldaan, als verplichting op de balans

zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen

opgenomen. Stichting Het Groninger Landschap heeft geen

worden ontvangen en dat de groep zal voldoen

verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het geval

aan de daaraan verbonden voorwaarden.

van een tekort bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw,

Subsidies ter compensatie van door de instelling

anders dan het voldoen van toekomstig hogere premiebijdragen.

gemaakte kosten worden systematisch als

Om deze reden worden de op een periode betrekking hebbende

opbrengsten in de winst-en-verliesrekening

premiebijdragen in die periode ten laste van het resultaat gebracht.
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Geconsolideerde balans (na bestemming
saldo) per 31 december 2016

(X 1.000 euro)

31 december 2016

31 december 2015

ACTIVA
Materiële vaste activa

1.274 		

1.249

Financiële vaste activa

425 		

425

			
Voorraden

1.699 		

35 		

36

Vorderingen en overlopende activa

2.838 		

3.798

Beleggingen

9.697 		

9.532

Liquide middelen

2.022 		

2.064

1.674

			
			

14.592 		

15.430

Totaal 		

16.291 		

17.104

PASSIVA
Reserves en fondsen
Reserves
- Continuïteitsreserve
- Bestemmingsreserves

2.645 		

2.525

5.171 		

5.854

			

7.816 		

8.379

2.806 		

2.640

			

10.622 		

11.019

Voorzieningen 		

3.088 		

3.412

Langlopende schulden 		

244 		

252

Kortlopende schulden 		

2.337 		

2.421

Totaal 		

16.291 		

17.104

Fondsen
- Bestemmingsfondsen 		
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Molen De Hoop in Middelstum
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Geconsolideerde staat van
baten en lasten over 2016
Werkelijk 2016

(X 1.000 euro)

Begroot 2016

Werkelijk 2015

Baten:
Baten uit eigen fondsenwerving

1.600

1.176

2.008

977

938

953

2.928

1.847

2.524

Resultaat uit beleggingen

205

344

457

Overige baten

888

653

808

6.598

4.958

6.750

Baten uit acties van derden
Subsidies van overheden

Som der baten

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Aankopen

114

48

109

Projecten

2.433

1.059

2.013

Beheer natuurterreinen

1.169

1.547

1.432

Beheer cultuurhistorisch erfgoed

1.626

736

805

Voorlichting en educatie

1.054

953

921

6.396

4.343

5.280

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving

118

111

121

Kosten acties derden

63

63

67

Kosten verkrijging subsidies

46

55

55

Kosten van beleggingen

80

91

86

307

320

329

292

338

278

6.995

5.001

5.887

-397

- 43

863

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

Som der lasten

Resultaat

Resultaatbestemming

Toevoeging/onttrekking aan:
- continuïteitsreserve

120

260

- bestemmingsreserves

-683

-295

- bestemmingsfondsen

166

898

-397

863
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Blauwborst
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Toelichting op de geconsolideerde balans
per 31 december 2016

Materiële vaste activa
Direct in gebruik voor de doelstelling
Natuurterreinen en opstallen
Aankopen natuurgebieden

Monumenten

In 2016 is 5 hectare natuurgebied verworven

In 2016 zijn de onderstaande monumenten ver-

Leekstermeergebied		

2 hectare

worven;

Het Hemrik		

2 hectare

Iwema Steenhuis			

1 hectare

 Molen De Hoop 		
Middelstum

 Molen De Leeuw			

Zeerijp

 Molen De Stormvogel		

Loppersum

Bedrijfsmiddelen

 Luchtwachttoren 7O1 		

Warfhuizen

Kantoorgebouw

 Bunkers Fiemel			

Termunten

Dit betreft het kantoorgebouw aan de Rijksstraatweg 333 te Haren.

 Monument en woonhuis		

Doodstil

Het verloop in 2016 is als volgt:
Kantoorge-

Machines en

Natuurterreinen

bouw

inventarissen

en opstallen

Cum. aanschaffingskosten 1 jan 2016

1.485

756

-

2.241

Cum. afschrijvingen 1 jan 2016

-385

-607

-

-992

Boekwaarde 1 januari 2016

1.100

149

-

1.249

Investeringen

-

128

56

184

Ontvangen subsidies

-

-

-36

-36

Eigen bijdrage

-

-

-20

-20

Afschrijving 2016

-30

-73

-

-103

Totaal mutaties

-30

55

-

25

1.070

204

-

1.274

1.485

847

-

2.332

-415

-643

-

-1.058

1.070

204

-

1.274

31-12-2016

31-12-2015

Hypothecaire lening

425

425

Totaal

425

425

Boekwaarde per 31 december 2016

Totaal

Als volgt gespecificeerd:
Cum. aanschaffingskosten t/m 2016
Cum. afschrijvingen t/m 2016
Boekwaarde per 31 december 2016

De eigen bijdrage aan aankopen van natuurterreinen en opstallen in 2015 was 63

Financiële vaste activa
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Hypothecaire lening
Om het beheer van de natte gronden rond het Zuidlaardermeer mogelijk te maken, moet de uitvoering hiervan op een
deskundige manier en met de inzet van het juiste materieel worden uitgevoerd. Om dit duurzaam mogelijk te maken, is
in 2009 aan een agrariër een hypothecaire lening van 425 verstrekt met als onderpand een gebouw. Het betreft een lening
met een rentepercentage van 1%, er is geen aflossingsschema overeengekomen.
Voorraden
Het betreft vee dat wordt ingezet bij het beheer van de terreinen en de voorraad verkoopartikelen uit de bezoekerscentra.
Vorderingen
Vorderingen en vooruitbetaalde bedragen
31-12-2016
Aankoopsubsidies

31-12-2015

100

64

20

127

1.295

1.282

137

150

Huren, pachten

17

38

Projecten in uitvoering

13

991

999

817

Onderhoudssubsidie

163

97

Voorschot aankopen

-

131

Erfstellingen en legaten

3

12

91

89

2.838

3.798

31-12-2016

31-12-2015

Project restauratie boerderij De Paddepoel

285

-

Project oeverlanden Zuidlaardermeer

482

-

Project Atlantikwall

83

-

Project Klutenplas

46

429

Project Coendersborch, restauratie en inrichting

60

60

-

202

43

126

999

817

Belastingen en sociale premies
Subsidie – beheer
Interest

Projectsubsidies

Diversen
Totaal
Projectsubsidies

Te vorderen subsidies projecten:

Project bezoekerscentrum Terra Morra, Bourtange
Overige projecten
Totaal

De te vorderen subsidies hebben betrekking op (deels) afgeronde projecten. Het project Coendersborg wordt in het tweede
kwartaal van 2017 afgerekend. Het project boerderij De Paddepoel en overlanden Zuidlaardermeer wordt in het derde kwartaal van 2017 afgerekend.
De beheersubsidie betreft de te ontvangen subsidies van de Provincie Groningen. De subsidie Natuur- en Landschapsbeheer
(SNL) wordt jaarlijks achteraf ontvangen en is voor 2016 vastgesteld op 1.295.
Onder de kortlopende vorderingen staan vorderingen met een looptijd van minder dan één jaar verantwoord. Vorderingen
die betrekking hebben op jaren gelegen na één jaar na balansdatum zijn verwerkt onder de financiële vaste activa.
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Beleggingen
31-12-2016
Spaarrekeningen

31-12-2015

812

8,4%

122

1,3%

5.791

59,7%

5.796

60,8%

Aandelen

3.094

31,9%

3.614

37,9%

Totaal

9.697

Obligaties

9.5 32

In 2016 is de verdeling van het belegde vermogen conform het vastgestelde beleggingsbeleid uitgevoerd. Het vermogensbeheer is uitbesteed aan de Triodos Bank.
Om onnodig koersverlies te voorkomen, is met de vermogensbeheerder afgesproken dat de verdeling van het vermogen
niet op dagbasis in overeenstemming hoeft te zijn met het vastgestelde beleggingsbeleid.
Beleggingsbeleid
Het beleggingsbeleid is primair gericht op beleggingen voor de lange termijn (15 jaar en langer). De belegging van het
vermogen zal op solide en defensieve wijze geschieden, waarbij de verdeling van het te beleggen vermogen tussen de
verschillende categorieën als volgt wordt samengesteld:

Asset Allocatie (defensief)

weging
neutraal

min.

max.

• Risicodragende beleggingen

30,0 %

20,0 %

40,0 %

• Risicomijdende beleggingen

70,0 %

60,0 %

80,0 %

Totaal

100,0%

Spaarrekeningen

Obligaties

Aandelen

Totaal

122

5.796

3.614

9.532

690

809

663

2.162

Verkopen / mutaties

-

- 770

- 1.248

- 2.018

Ongerealiseerde waardeverschillen

-

- 44

65

21

812

5.791

3.094

9.697

31-12-2016

31-12-2015

Banken rekening courant

359

476

Banken spaarrekeningen

1.656

1.581

7

7

2.022

2.064

Stand per 1 januari 2016
Aankopen

Stand per 31 december 2016

Liquide middelen

Kasmiddelen
Totaal
De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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Reserves
Het verloop over 2016 is als volgt:
Stand per

Toegevoegd

Onttrokken

31-12-2015

Stand per
31-12-2016

Continuïteitsreserve

2.525

120

-

2.645

Bestemmingsreserves

5.854

1.395

2.078

5.171

Totaal

8.379

1.515

2.078

7.816

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is bestemd voor dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in
de toekomst aan de lopende verplichtingen kan worden voldaan.
De termijn voor het ingeschatte risico is gebaseerd op lopende verplichtingen en vastgesteld op een termijn van één jaar.
De continuïteitsreserve is daarom per 31 december 2016 vastgesteld op één maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie.
De kosten voor de werkorganisatie betreffen kosten voor personeel, kantoor en algemene kosten en de belastingen.
Bestemmingsreserves
Het verloop over 2016 is als volgt:
Stand per

Projecten in het kader van de doelstelling
Projecten fondsenwerving
Aankoop natuurterreinen en

Stand per

31-12-2015

Toegevoegd

Onttrokken

31-12-2016

1.067

1.237

1.156

1.148

30

30

30

30

2.275

-

449

1.826

1.100

-

30

1.070

185

128

74

239

1.197

-

339

858

5.854

1.395

2.078

5.171

monumentale gebouwen
Reserve activa bedrijfsvoering
Reserve activa doelstelling
Reserve waardeverschillen effecten
Totaal

Op bovenstaande bestemmingsreserves berust geen verplichting. De beperkte bestedingsmogelijkheid is aangegeven door
de directie.
Fondsen
De beperkte bestedingsmogelijkheid van de fondsen is aangegeven door derden.
Het verloop over 2016 is als volgt:
Stand per

Stand per

31-12-2015

Toegevoegd

Onttrokken

31-12-2016

156

-

-

156

2

-

-

2

1.702

454

335

1.821

-

20

15

5

Mulder Premie Fonds

706

2

-

708

Het Blauwe Kleifonds

74

40

-

114

2.640

516

350

2.806

C.P. Sikkemafonds
Fonds wintervoeding
Waterconvenantsfonds
Kikkomanfonds

Totaal
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Het C.P. Sikkemafonds is bestemd voor niet gesubsidieerde aankopen van kwelders.
Het fonds Wintervoeding is bestemd voor het bijvoeren van vogels in strenge winters.
Het Waterconvenantsfonds is in 1999 ingesteld naar aanleiding van het met het Waterbedrijf Groningen overeengekomen
waterconvenant. De beschikbaar gestelde bedragen van 454 per jaar zijn bestemd voor verwerving, inrichting en beheer van
de bezittingen in het Zuidlaardermeergebied. In 2016 is 335 besteed aan projecten en onderhoud in het Zuidlaardermeergebied.
Voor het project Water over Wolfsbarge stelde Kikkoman Foods Europe B.V., met ingang van het jaar 2000, bijdragen ter
beschikking ter dekking van de niet gesubsidieerde projectkosten alsmede voor de onderhoudskosten. In 2017 is een nieuwe
overeenkomst met Kikkoman Foods Europe B.V. overeengekomen voor een periode van 5 jaar. Kikkoman Foods Europe B.V.
stelt op basis van dezelfde voorwaarden voor deze periode een bijdrage van 20 per jaar ter beschikking. In 2016 is 15 besteed
aan beheerkosten.
Het Blauwe Kleifonds is bestemd voor de aankoop van natuurterreinen. In 2014 is een nieuwe schenkingsovereenkomst ontvangen voor een periode van 5 jaar. De jaarlijkse schenking is 40 per jaar, in 2016 is niets aan het fonds onttrokken.
Het Mulder Premie Fonds is bestemd voor het herstel en het behoud van cultuurhistorische waarden en landschapselementen in het landelijk Gorecht-gebied. In 2016 is 2 toegevoegd aan het fonds.
Voorzieningen
Het verloop over 2016 is als volgt:
Stand per

Stand per

31-12-2015

Dotaties

Onttrokken

31-12-2016

2.899

741

613

3.027

513

-

452

61

3.412

741

1.065

3.088

Voorziening g.o.h. cultuurhistorisch erfgoed
Voorziening g.o.h. natuurreservaten
Totaal
Voorziening groot onderhoud cultuurhistorisch erfgoed

De voorziening voor onderhoudskosten is gevormd voor periodiek groot onderhoud dat dient te worden verricht op de
gebouwen. De voorziening voor onderhoudskosten is langlopend. Voor 2017 wordt verwacht dat 256 uit de voorziening
wordt ingezet voor groot onderhoud.
Voorziening groot onderhoud natuurreservaten
De voorziening voor onderhoudskosten is gevormd voor periodiek groot onderhoud dat dient te worden verricht in de
natuurreservaten. De voorziening voor onderhoudskosten is langlopend.
Voor werkzaamheden in 2016 is 80 ingezet. De grondslag voor de opbouw van de voorziening is in 2016 herzien. Op basis
van de aangepaste grondslag is de voorziening in 2016 verlaagd met 372.
Langlopende schulden
Het verloop over 2016 is als volgt:

Hypotheek
Stichting Nationaal
Restauratiefonds

Stand per 31 december 2015
Opgenomen leningen
Afgelost in 2016

261
-9
252

Aflossingen 2017, schulden op korte termijn
Stand per 31 december 2016

-8
244
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Hypotheek verstrekt door Stichting Nationaal Restauratiefonds
Betreft een in 2011 verstrekte hypothecaire lening voor de restauratie van een boerderij in Nuis. Het betreft een Annuïteiten
Hypotheek met een looptijd van 30 jaar. De verschuldigde rente bedraagt 1,5% per jaar.
Schulden op korte termijn
Het verloop over 2016 is als volgt:
31-12-2016

31-12-2015

8

9

506

84

Belastingen en sociale premies

77

113

Salarissen en personeelskosten

102

99

Projecten

964

1.385

Crediteuren

201

434

53

55

339

231

87

11

2.337

2.421

Binnen één jaar vervallende aflossingen op langlopende schulden
Vooruitontvangen donaties en schenkingen

Vooruitontvangen huren
Nog te ontvangen facturen
Diversen
Totaal

Onder de kortlopende schulden staan verplichtingen met een looptijd van minder dan één jaar verantwoord. Verplichtingen
die betrekking hebben op jaren gelegen na één jaar na balansdatum zijn verwerkt onder de langlopende schulden.

Financiele instrumenten
Algemeen
De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling
blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.
De instelling handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het
kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen
verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de
desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een
indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de
krediet- of marktrisico’s.
Kredietrisico
De vorderingen zijn veelal vorderingen op subsidieverstrekkers als provinciën, gemeenten en andere overheden. Bij deze
instellingen is het risico dat deze posities niet zullen worden betaald gering. De vorderingen inzake legaten zijn opgenomen
op basis van de ontvangen beschikkingen van de notaris.
Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze
leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde
van de looptijd. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om
(tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.
Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten,
liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.
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Toelichting op de geconsolideerde staat van
baten en lasten over 2016
Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
In het boekjaar zijn uit eigen fondsenwerving de onderstaande bijdragen ontvangen:
Werkelijk 2016

Begroting 2016

Werkelijk 2015

308

320

322

37

60

27

454

454

454

20

20

20

Giften en schenkingen

186

80

132

Nalatenschappen en legaten

433

100

788

Nationaal Restauratiefonds

106

99

134

47

43

17

9

p.m.

114

1.600

1.176

2.008

Contributies Beschermers
Contributies Vrienden
Waterbedrijf Groningen - Waterconvenantsfonds
Kikkoman Foods Europe - Kikkomanfonds

Fondsen, bijdrage onderhoud molens

Projectbijdragen
Totaal
Schenkingen

Onder schenkingen is 40 opgenomen als schenking voor het Het Blauwe Kleifonds. Voor een nadere toelichting zie pagina
64 en 65 onder Fondsen.
Fondsen, bijdrage onderhoud molens
Voor het jaarlijkse onderhoud van de molens wordt voor 2016 van het J.B. Scholtenfonds een bijdrage ontvangen.
Projectbijdragen
Betreft bijdragen door fondsen, bedrijven en particulieren. Voor een nadere toelichting zie pagina 74 subsidies en bijdragen
projecten.
Baten uit acties van derden
In het boekjaar zijn onderstaande bijdragen ontvangen:
Werkelijk 2016

Begroting 2016

Werkelijk 2015

938

938

938

38

-

12

Vogelbescherming Nederland

-

-

3

NL Doet

1

-

-

977

938

953

Projecten
Nationale Postcode Loterij
Prins Bernhard Cultuurfonds

Totaal

Nationale Postcode Loterij
In 2015 is een nieuw contract tussen “LandschappenNL” (het samenwerkingsverband van de 12 provinciale landschappen) en
de Nationale Postcode Loterij afgesloten voor een periode van 5 jaar. “LandschappenNL” is door de Nationale Postcodeloterij
aangewezen als beneficiënt. In het verslagjaar werd door ons evenals in 2015 938 ontvangen. Het aan “LandschappenNL” uit te
keren bedrag wordt jaarlijks door de Nationale Postcode Loterij bepaald.
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Subsidies van overheden
In het boekjaar zijn door overheden de volgende subsidies verstrekt:

Verwerving natuurterreinen
Projecten
Provincie Groningen, Subsidiestelsel Natuur en Landschap
Provincie Groningen, beheersubsidie Kwelders
Budgetsubsidie, Provincie Groningen
Investering Landelijk Gebied, subsidie monitoring
Gemeentelijke onderhoudssubsidie molens *
Totaal

Werkelijk 2016

Begroting 2016

Werkelijk 2015

36

-

-

839

-

721

1.303

1.300

1.243

61

58

61

430

430

430

-

33

47

259

26

22

2.928

1.847

2.524

* Het Groninger Landschap heeft 3 molens overgenomen van de gemeente Loppersum - molen De Hoop, molen De Leeuw
en molen De Stormvogel. Voor het toekomstige onderhoud van de molens is van de gemeente een eenmalige bijdrage ontvangen. Deze bijdrage is toegevoegd aan de voorziening voor groot onderhoud cultuurhistorisch erfgoed.

Grauwe gans
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Resultaat uit beleggingen
Het resultaat uit beleggingen kan als volgt worden gespecificeerd:
Werkelijk 2016

Werkelijk 2015

Spaarrekeningen
Rente

7

8

Obligaties
Rente

179

195

14

-18

-44

-157

Koersresultaat
Niet-gerealiseerde waardeverschillen

149

20

Aandelen
Dividend
Koersresultaat

78

63

-99

5

65

357

Niet-gerealiseerde waardeverschillen

44

425

Rente ontvangen overig

5

4

Rente op banktegoeden

-

-

205

457

Totaal resultaat uit beleggingen

Kosten van beleggingen staat verdeling kosten naar bestemming
Personeelskosten

- 14

- 24

Uitbesteed werk; beheer beleggingsportefeuille

- 57

- 55

Uitbesteed werk; bewaar-, transactie en financieringskosten

- 4

- 3

Rente lening, overige betaalde rente

- 5

Totale kosten van beleggingen

Netto beleggingsresultaat

- 4
- 80

- 86

125

371

Netto resultaat uit beleggingen
Het rendement in 2016 op de beleggingen was 1%, het rendement in 2015 was 4%.
Het gemiddelde netto rendement over de jaren 2014 tot en met 2016 is 5%.
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Overige baten
De opbrengsten zijn als volgt te specificeren:
Werkelijk 2016

Begroting 2016

Werkelijk 2015

646

616

640

18

22

15

Overige

224

15

153

Totaal

888

653

808

Huren, pachten en overige producten terreinbeheer
Resultaat (bruto) horeca voorzieningen

Resultaat horeca voorzieningen
Het verantwoorde resultaat zijn de bruto inkomsten uit het horecabedrijf restaurant Koetshuys De Ennemaborgh.
Overige
Van het Waterschap is over de periode 2009-2014 een teruggave waterschapslasten ontvangen van 181.
Bestedingspercentage
Onderstaand is de verhouding van de totale bestedingen aan de doelstelling(en) in relatie tot de totale baten procentueel
weergegeven.
Werkelijk 2016

Begroting 2016

Werkelijk 2015

Totaal bestedingen aan de doelstelling

6.396

4.343

5.280

Som der baten

6.598

4.958

6.750

Som der lasten

6.995

5.001

5.887

Bestedingspercentage doelstelling t.o.v. som der baten

97 %

88 %

78 %

Bestedingspercentage doelstelling t.o.v. som der lasten

91 %

87 %

90%

De norm voor de kosten van beheer en administratie is vastgesteld op basis van hetgeen in de branche gebruikelijk is,
maximaal 10% van de totale baten.
In 2016 bedroeg het percentage 4,5%, over de jaren 2014 tot en met 2016 was het gemiddelde 2,9%.
Het gemiddelde bestedingspercentage is in de jaren 2014 tot en met 2016 lager is als gevolg van de realisatie van het project
Kwelderherstel in 2014.

70

Totaal

6
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1.626

1.169

71

2.946

									

2.133

1

5

Overige lasten

2
10

4
33

44

149

-

11

Publiciteit en communicatie, inclusief recreatie

47

120

1

67

484

184

741

-

Afschrijving en rente

Belastingen

Kantoor- en algemene kosten

Bestuurkosten

Reis, verblijf- en opleidingskosten

700

Uitbesteed werk

625

Personeelskosten

Voorziening g.o.h. cultuurhistorisch erfgoed, per saldo toegevoegd

Voorziening g.o.h. terreinen, per saldo onttrokken

-433

1.320

964

Uitvoeringskosten

60

102

Indirecte kosten - personeel

-

618
168

Directe kosten - uitbesteed werk

1.222

32

Directe kosten - projectmedewerkers

Projecten

26

Lasten

50

Aankoop en beheer van

Directe kosten - aankoopbedragen

natuurterreinen

Indirecte kosten personeel

Aankopen

BESTEED AAN DE DOELSTELLING

Aankoop en beheer van

Doelstelling
cultuurhistorisch erfgoed

Bestemming

-

Voorlichting en educatie
1.317

1.054

3

18

281

11

116

-

58

253

314

-

-

263

37

71

155

-

-

Eigen fondsenwerving
118

118

-

1

44

-

8

-

1

14

50

-

-

-

-

-

-

-

63

63

-

-

-

-

58

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

46

46

-

1

-

-

6

-

-

1

38

-

-

-

-

-

-

-

-

Werving Baten

Acties derden

											

Subsidies overheden

										

-

Beleggingen
80

80

-

5

-

-

4

-

-

57

14

-

-

-

-

-

-

-

-

Beheer en administratie
292

292

-

9

-

-

43

-

3

5

232

-

-

-

-

-

-

-

56

Werkelijk 2016
6.995

4.448

9

77

331

102

504

1

140

1.514

1.462

741

-433

2.547

199

239

1.995

58

Begroting 2016
-

5.001

3.894

10

69

308

96

449

1

187

1.239

1.421

114

-

1.107

207

220

632

48

63

Werkelijk 2015
5.887

3.765

5

74

313

91

421

1

161

1.191

1.393

115

-

2.122

208

234

1.571

46

Specificatie en verdeling kosten naar
bestemming 								
( x 1.000 euro)

Lasten
Toelichting lastenverdeling
Algemeen
De toerekening van de kosten naar bestemming geschiedt op bedrijfseconomische basis, waarbij rekening wordt gehouden
met de besteding van tijd en middelen aan de onderdelen.
Aankopen en verwervingen
In 2016 is 5 hectare natuurgebied en een aantal monumenten verworven.
Voor een nadere specificatie zie pagina 61 onder “direct in gebruik voor de doelstelling”.

Medenertilsterpolder

72

Projecten en aankopen in het kader van de doelstelling
Eigen bijdrage projecten

Aankopen
Directe kosten verwerving natuurterreinen
Directe kosten verwerving culthistorisch erfgoed
Indirecte kosten - personeelskosten verwerving

Kosten

Subsidies & bijdragen

Eigen bijdrage

50

36

14

6

-

6

58

-

58

114

36

78

Opstellen Hunzevisie 2030

18

-

18

Herstelplan Eems-Dollard

21

-

21

8

-

8

Totaal aankopen natuurterreinen en erfgoed 2016

Projecten
Projecten natuurterreinen
Afgerond

Inrichting Reitdiep-Noord Weidevogelclusters
In uitvoering
Revitalisering oeverlanden Zuidlaardermeer

535

487

48

Planvorming Polder Breebaart

23

19

4

Voorbereiding Deikum

38

-

38

Overige projecten

-25

1

-26

Directe kosten - projectmedewerkers natuurterreinen

168

-

168

Indirecte kosten - personeelskosten begeleiding projecten

102

-

102

888

507

381

145

-

145

Restauratie boerderij de Paddepoel

696

289

407

Restauratie boerderij Klein Garnwerd

212

-

212

Atlantikwall

136

83

53

Voorbereiding Luchtwachttoren

10

6

4

Overige projecten

23

2

21

Indirecte kosten - personeelskosten begeleiding projecten

60

-

60

1.282

380

902

97

-

97

Projecten cultuurhistorisch erfgoed
Afgerond
Klooster Yesse - aanpassen woonhuis Essen 7
In uitvoering

Projecten voorlichting en communicatie
Jeugdeducatie, projectmedewerker, uitbesteed werk
Jubileum HGL 80 jaar

134

134

Overige projecten

-5

Indirecte kosten - personeelskosten begeleiding projecten

37

-

37

-5

263

-

263

Totaal projecten 2016

2.433

887

1.546

Totaal aankopen en projecten 2016

2.547

923

1.624

Totaal aankopen en projecten 2015

2.122

850

1.272
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Subsidies en bijdragen projecten
Baten uit
Totalen

Baten acties

Subsidies

eigen

van

van

fondsenwerving

derden

overheden

Revitalisering oeverlanden
Zuidlaardermeer

487

Provincie Groningen

447

Prins Bernard Cultuurfonds

35

Kikkoman Foods

Polder Breebaart

5

19

Provincie Groningen

7

Waddenfonds

Restauratie boerderij de Paddepoel

12

289

Provincie Groningen

285

Stichting bespaar lokaal

Atlantikwall

4

83

Provincie Groningen

16

Waddenfonds

67

Luchtwachttoren

6

Provincie Groningen

1

Prins Bernhard Cultuurfonds

3

Overige sponsoren

Overige projecten

2

3

Prins Bernard Cultuurfonds

2

NL Doet

1

887

Nationale Postcode Loterij

Totaal ontvangen bijdragen projecten

938

1.825

Eigen bijdragen projecten

608

Totale projectkosten 2016

2.433

74

9

39

839

938

9

977

839

De eigen bijdragen aan projecten worden mogelijk gemaakt door de ontvangen bijdragen van de Nationale Postcode
Loterij, Vrienden van Het Groninger Landschap, het Waterconvenantsfonds, nalatenschappen en legaten en schenkingen.
Voorziening groot onderhoud cultuurhistorisch erfgoed
De voorziening voor onderhoudskosten is gevormd voor periodiek groot onderhoud dat dient te worden verricht op de
gebouwen. De voorziening voor onderhoudskosten is langlopend.
Voorziening groot onderhoud natuurreservaten
De voorziening voor onderhoudskosten is gevormd voor periodiek groot onderhoud dat dient te worden verricht in de
natuurreservaten. De voorziening voor onderhoudskosten is langlopend.
Personeelskosten
De kosten zijn als volgt te specificeren:
Werkelijk 2016

Begroting 2016

Werkelijk 2015

1.340

1.334

1.323

70

29

52

463

442

452

Reiskosten woon-werk

37

45

32

Kleding personeel en vrijwillig medewerkers

38

39

19

Overige personeelskosten

10

7

3

1.958

1.896

1.881

Lonen en salarissen
Inhuur personeel
Pensioen- en werknemersverzekeringen

Totaal

Uitbesteed werk
Het betreft voornamelijk de volgende werkzaamheden in de terreinen en aan cultuurhistorische monumenten;
 onderhoud waterwegen, bebording, paden/wegen en rasters
 onderhoud gebouwen
 maaien en klepelen
 kleinschalige inrichtingsmaatregelen
Reis-, verblijf- en opleidingskosten
Het betreft kosten voor reis, verblijf en opleidingen van de betaalde en vrijwillige medewerkers.
Kantoor- en algemene kosten
De kosten zijn als volgt te specificeren:

Kantoorkosten
Contributie De Landschappen
Huisvestingskosten
Assurantiekosten
Totaal

Werkelijk 2016

Begroting 2016

Werkelijk 2015

246

194

191

56

56

60

128

125

101

74

74

69

504

449

421
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Publiciteit en communicatie
Onder de kosten voor publiciteit en communicatie zijn begrepen de uitgaven voor het kwartaalblad
“De Golden Raand”.
Afschrijving en rente
De kosten zijn als volgt te specificeren:

Afschrijvingen

Werkelijk 2016

Begroting 2016

Werkelijk 2015

72

64

70

5

5

4

77

69

74

Rente lasten
Totaal

Kosten eigen fondsenwerving
Werkelijk 2016

Begroting 2016

Werkelijk 2015

Personeelskosten

50

56

56

Uitbestede werkzaamheden, directe

58

47

58

Kantoor- en algemene kosten

9

7

5

Reis, verblijf- en overige kosten

1

1

2

118

111

121

wervingskosten

Totaal

Kostenpercentage fondsenwerving
Onderstaand is de verhouding van de kosten fondsenwerving in relatie tot de totale baten procentueel weergegeven.

Baten eigen fondsenwerving

Werkelijk 2016

Begroting 2016

Werkelijk 2015

1.600

1.176

2.008

118

111

121

7%

9%

6%

Kosten eigen fondsenwerving
Kostenpercentage fondsenwerving

De kosten betreffen activiteiten voor het werven van potentiële Beschermers en Sponsoren.
In 2016 is in het kader van het jubileumjaar een grootschalige wervingsactie gehouden. Dankzij de actie hebben zich 1.581
Beschermers voor een cadeau lidmaatschap aangemeld.
Personeelsbestand
Het aantal fte in 2016 bedroeg 27,2. Over 2015 bedroeg het aantal fte 27,1.
De medewerkers zijn als volgt verdeeld over de verschillende afdelingen:
2016

2015

* Directie

1,0 fte

1,0 fte

* Kwartiermaker

1,0 fte

1,0 fte

* Afdeling bedrijfsvoering

9,4 fte

9,7 fte

* Afdeling terreinbeheer

9,1 fte

9,3 fte

* Afdeling erfgoed

3,0 fte

2,0 fte

* Afdeling communicatie

3,7 fte

4,1 fte
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Organogram
Zie pagina 30.
Beloning leden Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden belangeloos. Stichting Het Groninger Landschap
verstrekt geen leningen, voorschotten of garanties aan de leden van de Raad van Toezicht. Het verantwoorde bedrag betreft
kosten voor een verzekeringspolis tegen bestuurdersaansprakelijkheid.
Beloning Directie
Het toezichthoudend orgaan heeft het beloningsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere
beloningscomponenten vastgesteld. Het beloningsbeleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was in 2016.
Bij de bepaling van het beloningsbeleid en de vaststelling van de beloning wordt de regeling CAO Bos en Natuur,
ondernemingsdeel De Landschappen toegepast.
Stichting Het Groninger Landschap wordt geleid door één directeur. Er wordt aan de directeur geen leaseauto beschikbaar
gesteld, tevens worden er aan de directeur geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Functie

Directeur

Dienstverband
Aard

onbepaalde tijd

Uren

37,0
100%

Parttime percentage

jan 16 t/m dec 16

Periode

Beloning (in euro’s)
Jaarinkomen:
Bruto loon

88.293

Vakantiegeld

7.014
95.307

Totaal jaarinkomen

SV lasten werkgeversdeel

12.911

Pensioenlasten werkgeversdeel

16.745

Belastbare km-vergoeding

1.008

Vergoeding woon-werk

891
31.555

Totaal overige lasten en vergoedingen

Totale beloning 2016

126.862

Totale beloning 2015

124.667
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Enkelvoudige balans (na bestemming saldo)
									
per 31 december 2016

( x 1.000 euro)

31 december 2016

31 december 2015

ACTIVA
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

Voorraden

1.266

1.243

425

425

1.691

1.668

33

35

Vorderingen en overlopende activa

2.883

3.814

Beleggingen

9.697

9.532

1.743

1.843

Liquide middelen

Totaal

14.356

15.224

16.047

16.892

PASSIVA
Reserves en fondsen

Reserves
• Continuïteitsreserve

2.645

2.525

• Bestemmingsreserve

4.896

5.563

7.541

8.088

2.806

2.640

10.347

10.728

2.939

3.186

Langlopende schulden

244

252

Kortlopende schulden

2.517

2.726

16.047

16.892

Fondsen
• Bestemmingsfonds(en)

Voorzieningen

Totaal
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Enkelvoudige staat van baten en lasten 2016
									
		

( x 1.000 euro)

Werkelijk 2016

Werkelijk 2015

Baten:
Baten uit eigen fondsenwerving

1.600

1.994

977

953

2.928

2.524

Resultaat uit beleggingen

202

441

Overige baten

773

696

6.480

6.608

Baten uit acties van derden
Subsidies van overheden

Som der baten

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Aankopen
Projecten

114

109

2.433

2.013

Beheer natuurterreinen

1.136

1.406

Beheer cultuurhistorisch erfgoed

1.541

743

Voorlichting en educatie

990

870
6.214

5.141

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving

118

121

Kosten acties derden

63

67

Overheden

46

55

Kosten van beleggingen

80

86

Kosten verkrijging subsidies

307

329

292

278

6.813

5.748

-48

-36

-381

824

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

Som der lasten

Resultaat deelneming

Resultaat
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Excursie Nieuwe Statenzijl
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Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening
van Stichting Het Groninger Landschap

Algemeen
Voor de waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar de grondslagen zoals gepresenteerd onder de geconsolideerde
jaarrekening.
Grondslagen
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden
gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Indien waardering tegen
nettovermogenswaarde niet kan plaatsvinden doordat de hiervoor benodigde informatie niet kan worden verkregen, wordt
de deelneming gewaardeerd volgens het zichtbaar eigen vermogen.
Bij de bepaling van de netto vermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van de onderneming gehanteerd.
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Een aandeel in de winst van de
deelneming in latere jaren wordt pas verwerkt als en voor zover het cumulatieve niet verwerkte aandeel in het verlies is
ingelopen. Wanneer de onderneming geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de betreffende deelneming of de
feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor zijn aandeel) in staat te stellen tot betaling van haar schulden. De negatieve
waarde van de deelneming wordt primair ten laste van de vorderingen op de betreffende deelneming gebracht en voor het
restant opgenomen onder de schulden.
B.V. Restaurant Koetshuys De Ennemaborgh
Doelstelling: exploitatie van een restaurantbedrijf op het landgoed De Ennemaborgh.
Stichting Beheer Borgterrein Ewsum
Doelstelling: beheer en openstelling borgterrein Ewsum te Middelstum.
Stichting Weltevreden
Doelstelling: het verschaffen van huisvesting aan senioren en alleenstaanden en in het algemeen het verlenen van
ondersteuning, waar en voor zover zulks mogelijk is; voor de huisvesting komen inzonderheid inwoners of oud-inwoners der
gemeente Haren in aanmerking.
Deelnemingen

Deelneming Restaurant Koetshuys De Ennemaborgh B.V.

2016

Resultaat 2016

2015

-282

-48

- 234

2016

Resultaat 2016

2015

10.347

-381

10.728

29

-13

42

246

-3

249

10.622

-397

11.019

Eigen vermogen

Eigen vermogen Stichting Het Groninger Landschap enkelvoudig
Eigen vermogen Stichting Beheer Borgterrein Ewsum
Eigen vermogen Stichting Weltevreden
Eigen vermogen geconsolideerd
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Voor nadere toelichting op de balansposten alsmede de staat van baten en lasten wordt gezien het minimale aandeel van
de deelneming en stichtingen verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

Haren, 30 mei 2017

Directeur

Marco Glastra

Raad van Toezicht

Janny Vlietstra, voorzitter
Jan Jaap Hooft, vice voorzitter
Peter Bakker
Attie Bos
Sies Woltjer
Bert Scholtens
Natasja Lubbers

Ennemaborg
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Overige gegevens 2016

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de Raad van Toezicht en directie van Stichting Het Groninger Landschap
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Het Groninger Landschap (hierna ‘de stichting’) te Groningen (hierna ‘de
jaarrekening’) gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de betreffende jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van Stichting Het Groninger Landschap per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de
Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’.
De jaarrekening bestaat uit:
1 de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2016;
2 de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2016; en
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijk-heden voor de controle
van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Het Groninger Landschap zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
 jaarverslag (blz 5 tot en met 51); en
 bijlage 1: Overzicht van in- en uitgaande kasstromen.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar
is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle
van de jaarrekening of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie.
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de directie en de Raad van Toezicht
De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met
Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’. In dit kader is de directie verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing als de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in
continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de directie de jaarrekening opmaken
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op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft om de stichting te liquideren of
de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De directie moet gebeurtenissen
en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de
stichting.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en
geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij
tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht
dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van
de jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controle-standaarden, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg
van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen
van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid
in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden
te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te
spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;
 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, en het evalueren van de
redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
 het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis
van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel
zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om in onze controleverklaring de aandacht te vestigen
op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar
continuïteit niet langer kan handhaven;
 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.
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Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het
toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit
te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de
groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle
of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.
Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.
Groningen, 13 juni 2017
KPMG Accountants N.V.

W. Feenstra RA
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Bijlage 1: Overzicht van in- en uitgaande
kasstromen 2016

2016 ( x 1.000 euro)

Dit overzicht geeft inzicht in het verloop van de in- en uitgaande kasstromen over 2016 en 2015.

2016

2015

2.012

2.305

947

953

2.669

3.376

10

15

887

810

-

-

6.525

7.459

6.430

5.656

128

75

Betalingen hypothecaire lening

9

8

Aflossingen schulden

-

-

Storting deposito’s en beleggingen

-

-

6.567

5.739

-42

1.720

Liquide middelen 1 januari

2.064

344

Liquide middelen 31 december

2.022

2.064

Inkomende kasstromen
Ontvangsten uit eigen fondsenwerving
Ontvangsten uit acties van derden
Ontvangsten uit subsidies van overheden
Ontvangsten uit beleggingen
Overige ontvangsten
Onttrekking deposito’s en beleggingen
Totaal inkomend

Uitgaande kasstromen
Betalingen in het kader van de doelstelling
Betalingen in investeringen in materiële vaste activa

Totaal uitgaand

Totaal mutatie liquide middelen
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