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Directieverslag 2015

Landschap in ontwikkeling, heet dit jaarverslag. De titel geeft aan

met een lokale Stichting de vervallen Luchtwacht-

hoe Het Groninger Landschap het landschap ziet. Behoud is be-

toren 7O1 van de ondergang gered. In 2016 start de

langrijk, zeker wanneer beeldbepalende monumenten en kwets-

restauratie van de toren.

bare natuur bedreigd worden. Toch is een landschap geen museumstuk. Het is niet statisch, maar voortdurend in beweging. Het
vormt een weerspiegeling van de Groninger samenleving en die

Aardbevingen als bedreiging

staat niet stil. Vanwege de dynamiek voegt Het Groninger Land-

Grote bedreiging voor het Groningse erfgoed zijn

schap soms nieuwe elementen toe aan het landschap. Treffend

de aardbevingen, veroorzaakt door gaswinning

voorbeeld is de ontwerpwedstrijd voor een buitendijkse wierde

door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

bij Noordpolderzijl. Met het ontwerp ‘Wierde van de Geesten’

Het aardbevingsdossier is chaotisch en stroperig,

van kunstenaar Martin Borchert als winnaar. Op Borchert’s wier-

met vele overlegstructuren. Onderwijl blijven baan-

de kunnen nabestaanden op eigentijdse wijze hun overledenen

brekende besluiten uit en ligt het monumentaal

herdenken. Dat oud en nieuw elkaar versterken, bewijst ook de

erfgoed in het aardbevingsgebied er beschadigd

nieuwe cultuurkoepel in de achtertuin van de Coendersborch. Het

bij. Het Groninger Landschap is slechts zijdelings

eigentijdse ontwerp past uitstekend bij het historische landgoed.

betrokken bij de talrijke overlegtafels en geeft prioriteit aan het bijdragen aan concrete oplossingen
voor bedreigde monumenten. Ook hier speelt de

Organisatie in ontwikkeling

Stichting een rol als vangnet. Rijksmonumenten

Ook de organisatie blijft in ontwikkeling. Erfgoed en natuur ko-

met complexe schade, die de NAM heeft verwor-

men ook binnen de organisatie meer in balans. Het verbrede blik-

ven, draagt de NAM aan Het Groninger Landschap

veld opent nieuwe wegen. Het bracht Het Groninger Landschap

over. Begin 2016 zijn afspraken gemaakt over de

onder meer in de stad Groningen, waar de organisatie de oude

overdracht van vier monumenten. Het Groninger

Hunzeloop weer zichtbaar wil maken. Groningen: stad aan de

Landschap neemt de verantwoordelijk over en

Hunze, luidt de slagzin. Tijdens Let’s Gro, het inspiratiefestival over

zorgt voor herstel en langdurig onderhoud. Bij her-

de toekomst van de stad Groningen, ging Het Groninger Land-

stel van schade staat behoud van het monument

schap het gesprek aan met nieuwe doelgroepen, zoals studenten.

voorop. Dus niet ter wille van de woonfunctie het

Mooi, hoe de oude Hunze nieuwe verbindingen legt.

monument door een ingrijpende versterkingsoperatie onomkeerbaar beschadigen, maar het wonen
elders op het erf onderbrengen.

Vangnet voor erfgoed
Borgen, molens, monumentale villa’s: ze maken onlosmakelijk
deel uit van het landschap. Dat Het Groninger Landschap zich

Aantrekkelijk voor publiek

ontfermt over het cultureel erfgoed raakt meer bekend. Waar ja-

Het Groninger Landschap wil inspireren om er-

renlang het zwaartepunt op natuur lag, heeft erfgoed zich ont-

opuit te trekken en volop te genieten van natuur,

wikkeld tot volwaardig werkveld van Het Groninger Landschap.

landschap en erfgoed. Wandel- en fietspaden, be-

Particulieren nemen steeds vaker uit eigen beweging contact op.

bording en kijkhutten maken de terreinen aan-

Ze overwegen om hun bezit over te dragen en zien dat Het Gronin-

trekkelijk voor het publiek. In de Kropswolderbui-

ger Landschap haar verantwoordelijkheid neemt. In 2015 leidde

tenpolder kwam een nieuwe vogelkijkhut gereed,

het tot overname van onder andere kloosterterrein Yesse in Haren

toegankelijk voor mindervaliden. In Bourtange

en een monumentale villa in Doodstil. Over andere monumenten

ging een nieuw bezoekerscentrum van start, Terra

worden gesprekken gevoerd. Het Groninger Landschap heeft geen

Mora geheten. Bijzonder was ook de webcam bij de

actief aankoopbeleid voor erfgoed, maar wil een vangnet bieden

Punt van Reide, waardoor via internet zeehonden

voor erfgoed in gevaar. Zo werd begin 2015 voor strokartonfabriek

bekeken konden worden. De webcam genereerde

De Toekomst een mogelijke aanpak voor herbestemming gepre-

veel bezoek. Niet alleen op de site, maar ook in de

senteerd, getiteld ‘De Toekomstfabriek’. Bij Warfhuizen is samen

natuur zelf. Recreatie en natuur gaan vaak hand in
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hand, maar de toegenomen bezoekersaantallen

concrete projecten in de steigers. Zo komt ter hoogte van Bierum

vragen wel om extra toezicht. Soms gaat het mis,

een Dubbele Dijk, een innovatief dijkconcept, waarbij slib bezinkt

door verstorende loslopende honden, crossmo-

en ruimte ontstaat voor zilte natuur en landbouw. Bij Delfzijl zijn

toren en vogelfotografen. Samen met Het Drents

forse stappen gezet met het project Marconi, waarbij onder meer

Landschap en de Drents-Groningse Hengelsport-

nieuwe kwelders ontstaan. In 2015 is als experiment slib uit de

federatie werden vrijwillige toezichthouders ge-

Eems-Dollard uitgereden in de Veenkoloniën om de bodem te

worven en opgeleid. Vanaf 2016 zijn deze bijzon-

verbeteren. Net als eeuwen geleden, toen de zee vrij spel had en

dere opsporingsambtenaren (boa’s) actief in onze

het slib tot diep in Groningen bracht.

natuurgebieden. Zij houden een oogje in het zeil,
geven uitleg en mogen – als het nodig blijkt – bekeuringen uitschrijven.

Samen optrekken
In de Eems-Dollard kijkt Het Groninger Landschap verder dan
haar eigen bezit. Een gezonde Eems-Dollard vereist systeem-

Werken aan natuurkwaliteit

herstel, een integrale aanpak, waarbij kustverdediging, landbouw,

Het Natuurnetwerk Nederland, voorheen de Eco-

bedrijvigheid, recreatie en natuur elkaar versterken. Bedrijfsleven,

logische Hoofdstructuur, nadert in Groningen zijn

overheden en organisaties zetten er samen hun schouders onder.

voltooiing. Nu grote natuuraankopen niet in het

Afgelopen najaar stond Het Groninger Landschap met het be-

verschiet liggen, verschuift de focus naar het ver-

drijfsleven, de provincie en een spandoek met zevenhonderd sli-

beteren van de natuurkwaliteit. Natuurterreinen

bhandtekeningen bij politiek Den Haag op de stoep. Met elkaar

moeten een optimale inrichting en beheer krijgen.

zoeken de partijen naar een nieuwe balans, waar economie en

Voor de kwelders betekent dat beweiding, afgewis-

ecologie baat bij hebben. Ook hier geldt: niet terug naar vroeger,

seld met ruige stukken waar velduilen en blauwe

maar vooruit op zoek naar een nieuwe balans.

kiekendieven kunnen broeden. Met alle kweldereigenaren werkt Het Groninger Landschap aan één
gezamenlijk kwelderbeheerplan. Na het zuidelijk

Financieel resultaat 2015

deel werd afgelopen jaar de inrichting van Reit-

Het jaar 2015 is financieel positief afgesloten. Het positieve resul-

diep-Midden voltooid. Hoofddoel: regenwater lan-

taat van € 863.000 is voornamelijk het gevolg van een ontvangen

ger vasthouden, zodat weidevogels meer voedsel

nalatenschap en gestegen baten uit de verhuur van gebouwen en

vinden. Nieuwe dammen, kaden en windwatermo-

de pacht van terreinen. Ook zijn ten opzichte van de begroting

lens zorgen daarvoor. Dat de kwaliteit langzaam

meer giften en schenkingen ontvangen. Deze extra inkomsten

verbetert, bewijzen de waarnemingen in het veld:

maakten het mogelijk om meer geld te besteden aan de verwer-

de otters in het Zuidlaardermeer, de sterns op de

ving van natuur en het uitvoeren van verschillende projecten. In

broedeilanden en de groene glazenmakers in de

2015 was het hierdoor mogelijk om mede dankzij de Nationale

Lettelberter Petten.

Postcode Loterij € 1.163.000 te besteden aan de realisatie van projecten. De bijdrage die ontvangen is uit de nalatenschap van de
heer W.R. Mulder zal worden toegevoegd aan het Mulder Premie

Werken aan een schone Eems-Dollard

Fonds. Dit fonds is specifiek bestemd voor het herstel en het be-

In de Eems-Dollard gaat na jaren van intensief over-

houd van cultuurhistorische waarden en landschapselementen in

leg de schop in de grond. Het estuarium kampt

het landelijk Gorecht gebied.

door het continue baggeren van de diepe vaargeulen met een groot slibprobleem. Langs de hele kust

Marco Glastra

tussen de Eemshaven en Nieuwe Statenzijl staan

directeur
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Toekomst- en risicoparagraaf

Algemeen

tief participeren in integrale gebiedsontwikkelin-

Het Groninger Landschap zet de komende jaren het landschap

gen, bijvoorbeeld rond kustveiligheid. Dit legt een

centraal. We zullen ons minder als natuurorganisatie profileren,

aanzienlijk beslag op de kleine werkorganisatie

maar meer als landschapsorganisatie waarbij natuur en erfgoed

van Het Groninger Landschap en dwingt ons tot

gelijkwaardige doelstellingen zijn. We doen geen stapje terug

keuzes en prioriteiten.

als het gaat om natuur, maar doen er wel een stapje bij op het
vlak van erfgoed. Uit een eerdere peiling is gebleken dat onze
Beschermers de verbreding richting erfgoed van harte onder-

Natuur en Landschap

steunen. Ook de ontwikkelingen rond de gaswinning en aard-

Belangrijke prioriteit voor de komende jaren is het

bevingen leiden tot activiteiten op het vlak van behoud en her-

afronden van het Nationaal Netwerk Natuurgebie-

bestemming van erfgoed, zoals de overname van monumenten

den, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur. Het

met complexe schade van de NAM.

gaat om afrondingsaankopen, gericht op het ont-

De groei van de erfgoedactiviteiten legt druk op de organisatie.

staan van goed beheerbare eenheden. Het Gro-

Met ingang van 1 januari 2016 is erfgoed een volwaardige afdeling

ninger Landschap wil een actieve rol spelen bij de

geworden binnen Het Groninger Landschap en is de capaciteit

aankoop van terreinen en heeft ook middelen ge-

uitgebreid. De veelheid aan projecten vraagt daarnaast om pro-

reserveerd voor de noodzakelijke eigen bijdrage.

jectmatige inhuur van specifieke deskundigheid. Anders dan bij

In 2011 heeft de Europese Commissie (EC) goed-

natuur en landschap, worden onze erfgoedactiviteiten niet struc-

keuring verleend aan een nieuwe subsidieregeling

tureel ondersteund door de provincie. Om de continuïteit minder

voor natuurbeschermingsorganisaties, waaronder

kwetsbaar te maken, zal in 2016 een aanvraag worden gedaan voor

Het Groninger Landschap. Deze nieuwe regeling

subsidie in het kader van de provinciale Cultuurnota 2017-2020.

komt in de plaats van de oude subsidieregeling,

Meer dan in het verleden wordt nadrukkelijk de samenwerking

de zogeheten PNB-regeling. Naar aanleiding van

gezocht met lokale partners en wil Het Groninger Landschap ac-

een door de Vereniging Gelijkberechtiging Grond-

Visdief met jong ( Silvan Puijman)
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bezitters (VGG) ingediende klacht oordeelde de

die op het spel staan heeft Het Groninger Landschap gemeend

Commissie, in een Besluit d.d. 2 september 2015,

om niet voor deze risico’s weg te moeten lopen. De financiële ri-

dat de Staat de maatregel onterecht niet van te

sico’s zijn afdoende afgedekt omdat Het Groninger Landschap het

voren heeft aangemeld bij de Commissie, maar

uiteindelijke voorstel doet voor een afkoopsom per monument en

dat de steun (nu achteraf) alsnog is goedgekeurd.

de NAM verantwoordelijk blijft voor schadeherstel.

We zien de verdere afwikkeling van deze uitspraak

Ook buiten het aardbevingsgebied vormen boerderijen een

met vertrouwen tegemoet en hopen dat de ver-

aandachtspunt. Door het wegvallen van het agrarische gebruik,

werving en doorlevering van gronden onder de

krijgen de boerderijen steeds vaker te maken met leegstand en

nieuwe regeling weer op gang komt.

verpaupering. Het Groninger Landschap heeft een concept ont-

Buiten het Natuur Netwerk Nederland (NNN, voor-

wikkeld voor meervoudig wonen in monumentale boerderijen.

heen de Ecologische Hoofdstructuur) bestaat de

Gestreefd wordt om dit concept de komende jaren op een be-

mogelijkheid voor aankoop van landschappelijk

perkt aantal boerderijen toe te passen. Eén van de opties daarbij

en/of cultuurhistorisch waardevolle terreinen en

is kleinschalige huisvesting van vluchtelingen op boerenerven.

objecten. Omdat hiervoor geen aankoopsubsidie

Het Groninger Landschap heeft dit idee samen met architecten-

bestaat, zal een gerichte fondsenwerving deel uit-

bureau Onix NL nader uitgewerkt in het kader van een prijsvraag

maken van het aankoopproces.

van het COA.

Het Groninger Landschap zet in op verdere kwali-

Het Groninger Landschap staat open voor particulieren die hun

teitsverbetering van de eigen natuurgebieden. Zo

monumentaal erfgoed bij leven willen overdragen en er vervol-

proberen we in het Reitdiep de omstandigheden

gens willen blijven wonen. Dit vraagt om maatwerk en een per-

voor weidevogels verder te optimaliseren en verbe-

soonlijke benadering.

teren we rond het Zuidlaardermeer de kwaliteit van
de oeverlanden als biotoop voor o.a. de roerdomp.
Het Groninger Landschap heeft samen met Het

Versterking draagvlak

Drentse Landschap in 2014 de Hunzevisie 2030

Het Groninger Landschap streeft naar versterking van de betrok-

gepresenteerd. Belangrijk speerpunt is herstel van

kenheid in de streek en versteviging van het draagvlak voor onze

de verbinding tussen Hunze en Waddenzee langs

activiteiten. In dit kader zullen we vaker bijeenkomsten in de

de oostelijke stadsrand en via de historische loop

streek houden, bijvoorbeeld op het moment dat grote projecten

van het Reitdiep. Hier gaan we de komende jaren

in uitvoering komen, maar ook meer algemeen over ons bezit en

actief mee aan de slag. Hetzelfde geldt voor het

het beheer. We geven het publiek ruimte voor actieve inbreng.

ecologisch systeemherstel van de Eems-Dollard.

We gaan graag in gesprek met particulieren die gericht willen

We leveren een actieve bijdrage aan een aantal

schenken of nalaten aan een gebied, thema of erfgoed waarmee

concrete projecten waarbij systeemherstel wordt

ze zich verbonden voelen. Ook naar bedrijven die invulling willen

verbonden aan andere belangen, als kustverdedi-

geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, staan we

ging en herstructurering van Delfzijl.

open voor maatwerk. Zo bestaat de mogelijkheid voor bedrijven
om hun naam te verbinden aan een natuurgebied, historisch gebouw of festival.

Erfgoed

We streven naar verruiming van openstelling van natuurgebie-

De activiteiten op het vlak van erfgoed maken een

den en erfgoed. Toegankelijkheid voor mindervaliden is daarbij

sterke ontwikkeling door. Intern wordt dit opge-

een belangrijk aandachtspunt. In 2015 is een nieuwe kijkvoorzie-

pakt met een aparte afdeling erfgoed. In het ver-

ning in de Kropswolderbuitenpolder gerealiseerd, geschikt voor

lengde van het vastgestelde erfgoedbeleid, neemt

rolstoelen en scootmobielen.

Het Groninger Landschap de komende jaren een

In 2016 breiden we onze schoolactiviteiten uit naar de Coenders-

actieve houding in bij de verwerving van erfgoed.

borch en de Noordkust. Samen met IVN en Landschapsbeheer

Speciale aandacht daarbij krijgt het erfgoed in het

Groningen werken we aan een programma om uiteindelijk alle

aardbevingsgebied. Het traject van overdracht van

basisscholen in Groningen te betrekken bij natuureducatie.

monumenten met complexe schade van de NAM
aan Het Groninger Landschap vraagt veel tijd en
aandacht en is ook niet zonder risico’s. Lukt het om

Financiële risico’s

de monumentale waarde te behouden, hoe kijkt

De meerjarenbegroting laat zien dat de tekorten in de begroting

het brede publiek hier tegenaan en zijn alle finan-

voor de periode 2018-2020 geleidelijk toenemen. De ambitie is

ciële risico’s afgedekt? Vanwege de grote belangen

om de komende jaren de inkomsten meer te laten groeien dan
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de begroting in deze periode weergeeft. Indien de ambitie niet

Postcode Loterij loopt tot en met 2020. De hoogte

realistisch blijkt, dan zal de directie passende maatregelen ne-

van de bijdrage wordt door de Postcode Loterij be-

men. Dit betekent dat er naast de bestaande efficiency in beste-

paald. Projecten zijn in de loop der jaren een we-

ding van middelen alsnog in die periode een kostenbesparing

zenlijk onderdeel van onze bedrijfsvoering gewor-

moet worden doorgevoerd.

den. Voor de ontwikkeling en uitvoering van die

Er is een verschuiving te onderkennen van vaste donaties naar

projecten zijn we in hoge mate afhankelijk van de

periodieke, eenmalige en projectgebonden giften, waaronder

bijdrage van de Postcode Loterij. Door inkomsten te

legaten. Door maatwerk te leveren richting potentiële gevers

versterken en andere inkomstenbronnen aan te bo-

spelen we op die trend in. We zetten in op bedrijven en parti-

ren laten we de afhankelijkheid van deze bijdrage

culieren en we betrekken die actief en tijdig bij ons werk en bij

verminderen.

onze projecten.
Het Groninger Landschap belegt haar vermogen
De afgelopen jaren is er een lichte daling van het aantal Bescher-

op een defensieve wijze. In de begroting 2016

mers. Voor een belangrijk deel is dit te verklaren door de leeftijds-

wordt uitgegaan van € 344.000 bruto rendement.

opbouw. De inzet voor 2016 is stabilisatie tot lichte groei en de

Verwacht wordt echter dat de rentestand langja-

jubileumactiviteiten bieden daar goede aanknopingspunten toe.

rig laag blijft. Er moet worden bezien of het ver-

De opbrengsten uit schenkingen, nalatenschappen en legaten

wachte rendement naar beneden moet worden

worden volledig besteed aan projecten en/of aankopen. Op basis

bijgesteld of dat wijzigingen in het beleggingsbe-

van de ontwikkeling in de afgelopen jaren wordt verwacht dat

leid moeten worden doorgevoerd.

de komende jaren de inkomsten uit deze bronnen toenemen.

De Stichting is hierin erg terughoudend gezien het

Indien er binnen een jaar meer wordt ontvangen dan begroot,

feit dat deze wijzigingen kunnen leiden tot een

besluit het bestuur aan welke projecten en/of aankopen de ont-

hoger risicoprofiel.

vangen bedragen worden besteed. De toezegging aan aankopen
wordt vooraf goedgekeurd door de RvT.

In 2016 lopen de pachtcontracten voor een aantal

Het Waterconvenantsfonds loopt tot 2028; de bijdrage van Kik-

grote reservaten af. Door de kwaliteitsverbetering

koman is toegezegd tot en met 2017. De overeenkomst met de

die we met name in het Zuidlaardermeergebied
hebben doorgevoerd verwachten we voor de periode 2017-2022 verbeterde contracten te kunnen
afsluiten.
Voor het beheer van de kwelders is een extra toeslag op de beheervergoeding toegezegd voor de
jaren 2015 tot en met 2020. In 2016 wordt een aanvraag gedaan voor subsidie in het kader van de
provinciale Cultuurnota 2017-2020.
In de komende jaren spannen we ons in om de inkomsten uit ons bezit te laten groeien. Door toenemend vastgoedbezit en meer aandacht voor een
positieve exploitatie verwachten we dat de netto
huuropbrengst van onze monumenten en gebouwen in de komende jaren licht zal toenemen.
Ook de inkomsten uit pacht zullen de komende
jaren licht toenemen. In 2015 zijn de pachttarieven marktconform aangepast. Daarnaast blijven
we actief op zoek naar verkoopmogelijkheden van
producten uit onze terreinen zoals gewas, vlees
en dergelijke. In 2015 zijn we gestart met een pilot
voor de verkoop van vlees. In 2016 hopen we vergunning te krijgen voor een kleinschalige wierde-

Friet van Piet ondersteunt stinsenplanten bij

begraafplaats bij Wierumerschouw. Door deze en

Iwema Steenhuis ( Groninger Landschap)

vergelijkbare ontwikkelingen verwachten we dat
de overige baten de komende jaren verder stijgen.
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Natuurwerkdag bij Het Groninger Landschap ( Groninger Landschap)
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Verslag Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het handelen van

natuurgebieden. Pas dan kunnen de terreinen

de directie van Het Groninger Landschap. Het Groninger Land-

optimaal worden ingericht en beheerd. In het

schap is financieel gezond en heeft het afgelopen jaar haar

Zuidlaardermeergebied kon zo’n schakel van ruim

positie in de provincie Groningen versterkt. Lokaal groeit het

zeven hectare worden aangekocht, waardoor de

draagvlak nog steeds. Dat blijkt onder meer uit de grote schare

beweiding sterk verbeterde. Hetzelfde geldt voor

enthousiaste vrijwilligers, waartoe ook de leden van de Raad be-

het Leekstermeergebied, waar een ontbrekende

horen. Het Groninger Landschap kan niet functioneren zonder

schakel van 10,5 hectare is verworven. In Reitdiep-

vrijwilligers. Zij organiseren activiteiten en zorgen er onder meer

Noord is door een kavelruil de realisatie van twee

voor dat de bezoekerscentra open zijn. Draagvlak vormt de kurk

weidevogelkernen in gang gezet.

waarop Het Groninger Landschap drijft.

Financieel gezond
Erfgoedpoot versterkt

Het Groninger Landschap is financieel gezond.

De Raad van Toezicht keurde in het afgelopen jaar verscheidene

Overheden stellen voor natuurbeheer minder

beleidsdocumenten goed, zoals de jaarrekening 2015, het jaar-

middelen beschikbaar. Door de afname van subsi-

verslag 2015 en de begroting 2016. Voor jaarrekening en -verslag

dies zoekt Het Groninger Landschap naar nieuwe

is aan de directeur decharge verleend. De documenten laten

inkomstenbronnen. Met succes. De impuls aan de

zien dat de organisatie op koers ligt. Deze koers is in 2014 vast-

fondsenwerving werpt zijn vruchten af. De inkom-

gelegd in de Toekomstagenda, getiteld ‘Mien Grunneger Laand’.

sten uit giften en legaten vertonen een stijgende

Met name de erfgoedpoot krijgt steeds meer aandacht. Meer en

lijn, mede dankzij een persoonlijke benadering. De

meer richt de Stichting zich op de bescherming van landschap,

Vrienden van het Landschap, een groep begunsti-

natuur én erfgoed. De overname begin 2016 van drie molens in

gende bedrijven, breidde in 2015 uit met vijf nieu-

de gemeente Loppersum – De Hoop in Middelstum, De Leeuw

we Vrienden. De Raad van Toezicht stelde in 2015

in Zeerijp en De Stormvogel in Loppersum – past naadloos bin-

nieuwe criteria vast, waaraan bedrijfsvrienden

nen de erfgoedambitie. Net als het verwerven van kloosterterrein

moeten voldoen. In het verlengde hiervan werd af-

Yesse in Haren en een klein gemaal bij de Westerbroekstermade-

scheid genomen van de NAM als bedrijfsvriend. De

polder.

gevolgen van de gaswinning voor het landschap

Om bij het verwerven van erfgoed de juiste keuzes te maken,

en het imago van de NAM noopten Het Groninger

keurde de Raad van Toezicht afgelopen jaar een afwegingska-

Landschap tot dat besluit.

der goed. De richtlijnen maken duidelijk welke monumenten
voor aankoop in aanmerking komen. Zo moeten de aankopen
beeldbepalend zijn voor het landschap, en moet de overdracht

Aardbevingsschade

financieel verantwoord zijn. Ook wordt veel belang gehecht aan

De aardbevingsschade, veroorzaakt door de gas-

lokaal draagvlak.

winning van de NAM, beheerste in 2015 de agenda
van de Raad van Toezicht. Aan het beleid inzake
het overnemen van rijksmonumenten van de NAM

Natuuraankopen

werd zelfs een extra vergadering gewijd. Voor deze

Alle aankopen vereisen goedkeuring van de Raad van Toezicht.

monumenten met complexe schade is een over-

Behalve de erfgoedaankopen zijn in 2015 meerdere natuurper-

eenkomst met de NAM gesloten. Het Groninger

celen verworven of geruild. Grootschalige aankopen, zoals in het

Landschap neemt haar verantwoordelijkheid en

verleden voor de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland

wil deze beeldbepalende monumenten graag be-

(NNN), zijn voorlopig niet aan de orde. De NNN is in Groningen

houden voor de toekomst. Besloten is om met vier

grotendeels voltooid. Desondanks ontbreken soms nog cruciale

panden ervaring op te doen. Op basis van een eva-

kleinere schakels, die essentieel zijn om natuurterreinen te ver-

luatie worden verdere stappen gezet.

volmaken. Het Groninger Landschap wil graag aaneengesloten

ja a r ver sla g 2015
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Klankbord voor directie

overeenkomst met de NAM. Een tweedaags werkbezoek bracht

Naast de rol als toezichthouder treedt de Raad van

de leden, de directeur en het managementteam naar Noard

Toezicht op als klankbord voor de directie. In 2015

Fryslân Bûtendyks, het kweldergebied van zusterorganisatie It

dacht de Raad over verscheidene dossiers mee, zo-

Fryske Gea. Ook stond een vaartocht over de Waddenzee met

als bijvoorbeeld de herbestemming van strokarton-

de Waddenunit van het ministerie van Economische Zaken op

fabriek De Toekomst in Scheemda. Ook het provin-

het programma. Het jaarlijkse bezoek aan collega-organisaties is

ciale Ganzenakkoord en de ontwikkeling van een

bedoeld om van elkaar te leren. Zo leverde het bezoek een jaar

theehuis in de Westpolder stonden op de agenda.

eerder aan Het Drents Landschap nieuwe inzichten op over het
verwerven en beheren van erfgoed.

Nieuwe koepel
Nieuw per 1 januari 2016 is LandschappenNL, dé

Decharge

koepelorganisatie voor het Nederlandse landschap.

Aan de hand van de aan haar verstrekte documenten heeft de

LandschappenNL behartigt de belangen van zowel

Raad van Toezicht vastgesteld dat de behaalde resultaten vol-

de provinciale Landschappen, waaronder Het Gro-

doen aan de gestelde doelen. De bijbehorende begrotingen zijn

ninger Landschap, als de provinciale organisaties

in die evaluatie betrokken. De Raad van Toezicht geeft na goed-

Landschapsbeheer. Tot voor kort kenden beide een

keuring van de jaarrekening en het jaarverslag decharge aan de

eigen overkoepelende organisatie. Het Groninger

directeur.

Landschap was onderdeel van De12Landschappen
en Landschapsbeheer Groningen van Landschaps-

Benoemingen, rooster van aftreden

beheer Nederland. Landelijk zijn de werkorganisa-

Zie bijlage 1, pagina 68

ties in elkaar geschoven. De bundeling van krachten vergroot de slagkracht. LandschappenNL kan

Besluit goedkeuring jaarrekening en jaarverslag

een steviger vuist maken bij het behartigen van de

Haren, 25 mei 2016

belangen van het landschap. Het nieuwe samenwerkingsverband vergde veel bestuurlijk overleg,

Raad van Toezicht

J.G. Vlietstra, voorzitter

met name van de voorzitter, die lid was van het be-

J.J. Hooft, vice voorzitter

stuur van De12Landschappen.

P. T. Bakker
A.F. Bos
H.W.H.M. van Kesteren

Leren van collega’s

J.P.M. Sanders

De Raad van Toezicht vergaderde afgelopen jaar

S. Woltjer

vijf keer, waarvan één extra vergadering over de

Grutto’s in het Reitdiepgebied ( Henk Tuinema)
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Jaarverslag 2015
Natuur, landschap en beheer

1

De Groningse natuur heeft een goed jaar achter de rug, boorde-

rapport ‘Weidevogels in het Reitdiepgebied 2015’.

vol hoogtepunten en bijzondere waarnemingen. Dassen, bevers,

In het zuidelijke deel van het Reitdiepgebied, dat

otters, ijsvogels, witwangsterns, witvleugelsterns, zeearenden,

jaren geleden is ingericht, broeden nu meer wei-

groene glazenmakers: allemaal voelen ze zich in Groningen

devogels dan voor de inrichting. ‘De vernatting in

thuis. Vaak om verschillende redenen. Zo neemt de ijsvogelpo-

Garnwerd is mogelijk opnieuw een stimulans voor

pulatie exponentieel toe dankzij de zachte winters, zijn bevers

de eenden en steltlopers’, concludeert het rapport.

succesvol in de Hunze uitgezet en profiteren witwangsterns van
de nieuwe natte natuur. De adder bij Bourtange was zelfs de
eerste Groningse waarneming sinds 1992. In Westerwolde was

Eendenkooi Nieuw Onrust hersteld

al zeventig jaar geen adder meer gezien. Allemaal positieve na-

Vlak achter de Waddendijk ligt Nieuw Onrust, de

tuurtrends met één rode draad: de verbeterde natuurkwaliteit.

eendenkooi van Het Groninger Landschap. De kooi

Méér natuur van hoge kwaliteit, waar Groningers optimaal van

bestaat uit een kooiplas met vier vangpijpen, om-

kunnen genieten. Dat is waar Het Groninger Landschap zich dag

ringd door beplanting. Afgelopen jaar startte het

in, dag uit met de inrichting en beheer van natuurterreinen voor

Waddenfondsproject ‘Kongsi van de Kooi-eend’,

inzet. Zo draagt een optimale waterhuishouding in het Reit-

een gezamenlijk initiatief van acht natuur- en

diepgebied bij aan een betere weidevogelpopulatie, graast op

landschapsorganisaties, waaronder Het Gronin-

de kwelders meer vee om de verruiging in toom te houden, en

ger Landschap. Met het project worden 24 kooien

liggen in de Lettelberter Petten gloednieuwe petgaten, speciaal

in het Waddengebied opgeknapt en behouden

voor zeggekorfslakken en groene glazenmakers. Dat zoveel plan-

voor de toekomst. Zo ook Nieuw Onrust. Dit jaar is

ten en dieren van deze maatregelen profiteren, is een teken dat

eerst een deel van de randbeplanting aangepakt,

de gekozen natuurkoers haar vruchten afwerpt.

daarna is de kooiplas gebaggerd, de beschoeiing

Het Groninger Landschap beheert in de provincie 8.112 hectare

hersteld en zijn de oude vangpijpen afgebroken.

natuur. Voor het eerst in talloze jaren nam het areaal in 2015 licht

Het vrijwilligersteam van de eendenkooi zal de

af met 19 hectare. Oorzaak van de daling was een kavelruil in het

vangpijpen zelf weer opbouwen. In de winter van

Reitdiepgebied, waarvoor wel al bezit werd afgestoten, maar de

2017/2018 zal de tweede uitvoeringsfase plaats-

Stichting in 2016 nog twintig hectare zal verkrijgen. Enkele kleine

vinden. Dan wordt de rest van de beplanting aan-

terreinen zijn aangekocht, zoals het kloosterterrein Yesse in Ha-

gepakt. Iedereen is van harte welkom om tijdens

ren, zeven hectare in het Zuidlaardermeergebied en 9,5 hectare

een excursie het resultaat van het herstelproject

bij de Lettelberter Petten.

te bekijken.

Reitdiep-Midden als weidevogelparadijs
Afgelopen zomer zijn de werkzaamheden ter optimalisatie van

Wierde van Geesten bij
Noordpolderzijl

het waterbeheer in Reitdiep-Midden afgerond. Het ingerichte

Wie op de dijk bij Noordpolderzijl staat, heeft zicht

deel ligt ten oosten van het Reitdiep, tussen Hekkum en Garn-

op de kwelders aan weerszijden van de haven. Aan

werd. Hoofddoel: water langer vasthouden. Nieuwe stuwen en

de linkerzijde wil Het Groninger Landschap een

dammen zorgen ervoor dat het waterpeil kan stijgen. Bijzonder

buitendijkse wierde realiseren. Maar hoe moet die

zijn de vier windwatermolens, die het water met milieuvriende-

wierde er uitzien? En welke functie krijgt het? Een

lijke windenergie kunnen oppompen. Door de inrichting stijgt

ontwerpwedstrijd, samen met het tijdschrift Noor-

het waterpeil in het najaar, op sommige plekken met meer dan

derbreedte, moest uitkomst bieden. De wedstrijd

een meter, waarna het ’s zomers langzaam uitzakt.

was een doorslaand succes. Het leverde maar liefst

De inrichting maakt het gebied aantrekkelijker voor weidevogels,

74 inzendingen op, waaruit de driekoppige jury,

zoals de grutto, de kievit en de tureluur. Weidevogels houden van

bestaande uit: historicus Theo Spek, provinciaal

natte delen met plasdras, waar veel regenwormen zijn te vinden.

archeoloog Henny Groenendijk en landschapsar-

Dat vernatting positief uitpakt voor weidevogels blijkt uit het

chitect Wim Boetze, vijf genomineerden koos. In

ja a r ver sla g 2015

13

het Zielhoes, het bruine café bij Noordpolderzijl,

Broedvogels een handje helpen

presenteerden zij hun plannen. De eerste prijs

Niet alleen langs de kust, ook landinwaarts helpt Het Groninger

ging naar de Wierde van de Geesten, een ontwerp

Landschap broedvogels om tot broeden te komen. Visdieven kre-

van kunstenaar Martin Borchert. Borchert schetste

gen bijvoorbeeld hulp bij de Lettelberter Petten, waar twee nest-

een wierde, een soort grafheuvel, waar nabestaan-

vlotten werden geplaatst. Speciaal voor oeverzwaluwen verrees

den de as van een overledene kunnen verstrooien.

daar in het voorjaar ook een zwaluwwand. De betonnen wand

Het verhaal van de overledene is als film via een

met circa zestig gaten bleef nog leeg, wellicht omdat de wand

qr-code op een baksteen (een herdenkingsmop

pas laat werd geplaatst. Hopelijk ontdekken de oeverzwaluwen

geheten) op te roepen.

de wand in 2016 wel. Vrijwilligers houden de nesten in de gaten en verzorgen het onderhoud. In het Zuidelijk Westerkwartier
pakte een zware storm in 2014 positief uit voor de ijsvogel. Veel

Rust voor kustbroedvogels

bomen vielen destijds, inclusief de kluit, om. De omgewaaide

Kluten, noordse sterns, scholeksters, visdieven: ze

wortelkluiten bleken vorig jaar een ideale ijsvogelwand voor

broeden allemaal langs de kust op de grond. Deze

broedende ijsvogels. Het enige dat Het Groninger Landschap

kustbroedvogels zitten in de knel. De nesten lig-

hoefde te doen, was het niet opruimen van de wortelkluiten. IJs-

gen vaak open en bloot, waar ze een makkelijke

vogels hebben sowieso door de zachte winter een topjaar achter

prooi vormen voor predatoren. Ratten, vossen,

de rug, met veel nesten en veel jongen. Sommige paartjes brach-

meeuwen en andere predatoren roven de eieren

ten wel twintig jongen groot.

en de jongen weg. Voor de kustbroedvogels legt
Het Groninger Landschap speciale broedplekken
aan. Op de Punt van Reide maakten broedvogels

Weesotters in Zuidlaardermeer

afgelopen seizoen voor het eerst gebruik van het

Otters voelen zich meer en meer thuis in de Groningse natuur. In

nieuwe broedeiland. Om predatoren te weren,

meerdere natuurterreinen, waaronder het Zuidlaardermeer en

werd het schelpeneiland omringd door een slot-

het Leekstermeer, worden sinds drie jaar otters gezien. De terug-

gracht en een elektrisch raster. De vesting bood

keer van de otter, na het uitsterven enkele decennia geleden, is

de broodnodige veiligheid. Onder meer zestien

een gunstig teken. De toppredatoren geven aan dat de kwaliteit

noordse sterns, zeven visdieven, achttien kluten en

van de natuur, met name de waterkwaliteit, sterk is verbeterd.

twee bontbekplevieren kwamen er tot broeden.

Eind mei 2015 breidde de Groningse otterpopulatie uit met drie

Sporen van predatie zijn niet gevonden. Ook in de

nieuwkomers. De dieren, die als wees bij een dierenopvang kwa-

Klutenplas was het in 2015 aangelegde schelpen-

men, werden uitgezet bij het Zuidlaardermeer. Volgens de ca-

strand in trek. Er broedden maar liefst 119 paar klu-

merabeelden maken ze het goed.

ten, nagenoeg allemaal op het schelpenstrandje.
Dankzij een particuliere gift konden in het najaar
meer schelpenstrandjes voor kustbroedvogels in

Nieuwe petgaten in Lettelberter Petten

de Klutenplas worden aangelegd.

De gebiedsnaam geeft het al aan: de Lettelberter Petten bestond
oorspronkelijk uit petgaten, in het verleden door mensenhanden
gegraven voor de turfwinning. De petgaten van weleer liggen er

Aanleg schelpenstrand Klutenplas ( Groninger Landschap)
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Petgaten Lettelberter Petten ( Henk Tuinema)

nog, maar zijn veelal dichtgegroeid. De meeste zelfs dermate,

ter bij het provinciehuis in Groningen en de Twee-

dat het mogelijk is om erover te lopen. Om het historische ge-

de Kamer in Den Haag. De zorgen om de Eems-

bruik in oude glorie te herstellen, liet Het Groninger Landschap

Dollard krijgen veel bijval. Natuurorganisaties,

in het najaar van 2015 vier nieuwe petgaten uitgraven. Daar heeft

Groningse politiek én het bedrijfsleven trekken in

ook de natuur baat bij. Petgaten zijn ideaal voor waterspitsmui-

dit dossier samen op. De drie partijen pleiten ge-

zen en zeggekorfslakken. Er zal ook krabbenscheer gaan groeien,

zamenlijk voor systeemherstel, waarbij economie

wat groene glazenmakers zal aantrekken.

en ecologie hand in hand gaan. Afgelopen najaar
schoven de partijen in Den Haag aan bij staatssecretaris Sharon Dijksma. Ze kreeg één ingelijste

Ritssluitingbeheer voor groene glazenmaker

slibhandtekening aangeboden.

Waar groene glazenmakers vliegen, groeit krabbenscheer in
de buurt. De waterplant en de libel hebben een bijzondere en
nauwe band; de libel legt haar eieren alléén in krabbenscheer.

Let’s Hunze!

Beide zijn in de Lettelberter Petten te vinden. Toch heeft krab-

Het Groninger Landschap zoekt de stad Gronin-

benscheer het moeilijk, nu sloten dichtgroeien en concurrerende

gen op. Dwars door de stad wil Het Groninger

waterplanten oprukken. Speciaal voor de groene glazenmaker

Landschap de oude Hunzeloop zichtbaar maken.

startte Het Groninger Landschap met verscheidene organisaties

Ultieme doel: het gehele beekdal van de Hunze

in 2015 een vierjarig onderzoek. Diverse veldproeven worden uit-

herstellen, zodat het Hunzewater vanaf de bron

gevoerd door bureau Biota. Afgelopen jaar is geëxperimenteerd

via de stad Groningen naar de Waddenzee kan

met kleinschalig ritssluitingbeheer bij baggerwerkzaamheden.

stromen. De stad is in deze route een forse uitda-

In plaats van in één keer grote hoeveelheden slib en krabben-

ging, die Het Groninger Landschap graag aangaat.

scheer te baggeren, zijn her en der kleine hoeveelheden verwij-

Met de Hunzezone, die als groen lint door het Be-

derd. Het experiment oogde als een ritsluiting.

drijventerrein Zuidoost slingert, is een begin gemaakt. Om de Hunzevisie te bespreken, was Het
Groninger Landschap eind november aanwezig op

700 handen voor een schone Eems

Let’s Gro, het inspiratiefestival over de toekomst

De staat van de Eems-Dollard baart Groningers zorgen. De rivier-

van de stad Groningen. Het Groninger Landschap

monding kampt met een ernstig slibprobleem. Een spandoek

inspireerde volop: tijdens de bijeenkomst en een

van bijna twintig meter lang, met daarop zo’n zevenhonderd af-

fietstocht langs de Hunze. Later maakte ook de

drukken van handen, gedoopt in Dollardslib: met deze oproep

gemeenteraad van Groningen, onder leiding van

benadrukten bezoekers van het Dollardfestival in september de

Het Groninger Landschap, een fietstocht langs de

urgentie van een gezonde Eems-Dollard. Het spandoek hing la-

oude Hunzeloop.

ja a r ver sla g 2015
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Opvallende waarnemingen
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Twee lachsterns in de Klutenplas ( Eric Kershner/USFWS)

Boommarter bij de Coenders

Grauwe franjepoot in de Kropswolderbuitenpolder ( Silvan Puijman)

Waterspreeuw bij natuurplas bij de E

Het Groninger Landschap. Mooi dichtbij.

sborch( Silvan Puijman)

Nieuw: adder bij Bourtange ( Silvan Puijman)

Ennemaborgh ( Silvan Puijman)

Wolf bij dorpsbosje Woldendorp ( Silvan Puijman)
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Molen Ceres in Spijk ( Henk Tuinema)
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Cultureel Erfgoed

Het Groninger Landschap maakt zich sterk voor het cultureel

energieneutraal maakt. Het Groninger Landschap

erfgoed in Groningen. Groningen kent een rijke cultuurhistorie:

is sindsdien met tal van partijen, waaronder de cu-

de wierdedorpen op het Hoogeland, de beeldbepalende molens,

rator, in gesprek om ‘De Toekomstfabriek’ te rea-

oude borgen en verborgen kloosterterreinen. Decennialang lag

liseren.

de focus primair op de natuur, vooral in de eigen bezittingen, later kwam daar het cultureel erfgoed bij. Meer en meer ontwikkelt de organisatie zich als een erfgoedorganisatie. Tegenwoor-

Opknapbeurt Coendersborch

dig kijkt Het Groninger Landschap zelfs nóg breder: naar het hele

De Coendersborch heeft een jarenlange renovatie

landschap.

achter de rug. Afgelopen periode is het woonhuis
van binnen grondig onder handen genomen. De
bovenverdieping van het woonhuis is opgeknapt

Schade door aardbevingen

voor een nieuwe huurder, de benedenverdieping

De aardbevingsproblematiek houdt Groningen in een houd-

krijgt een publieksfunctie. De schuur en twee stijl-

greep. Huizen blijven onverkoopbaar, schademeldingen blijven

kamers in het voorhuis van de borg zijn omgeto-

liggen en het veiligheidsgevoel raakt aangetast. De schade aan

verd tot expositieruimte, met informatie over de

monumentale gebouwen baart Het Groninger Landschap ern-

historie en de natuur van het landgoed. In de nok

stig zorgen. Niet alleen de aardbevingen zelf veroorzaken scha-

van de schuur is een uilenkast gemaakt waarin

de, ook de hersteloperatie kan desastreuze gevolgen hebben,

een webcam is geplaatst. Ook de tuin van de

wanneer bij restauraties verkeerde keuzen worden gemaakt.

Coendersborch is aangepakt. De hersteloperatie is

Herstel mag het monument zo min mogelijk aantasten. Meerde-

begin 2016 afgerond.

re panden van Het Groninger Landschap zijn beschadigd. Vooral
molen Zeldenrust in Westerwijtwerd verkeert in slechte staat. De
molen zakt weg en dreigt op de naastgelegen molenaarswoning

Alle molens draaien weer

te vallen. Een gloednieuwe techniek, een aardbevingsbestendig

Op zaterdag 13 juni 2015, tijdens het Groninger

fundament, moet het gevaarte voortaan tegen bodemschokken

Molenweekend, vierde Het Groninger Landschap

beschermen. Een rubberen laag schermt de molen dan af van

een heugelijk feit: molen Ceres in Spijk werd offici-

de beweging van de grond. Over het herstelproject bereikte Het

eel in werking gezet. Fleur Gräper, Gedeputeerde

Groninger Landschap in september overeenstemming met de

van de Provincie Groningen, lichtte op de molen

NAM, maar door verscheidene oorzaken is de uitvoering nog niet

de vang, waardoor de wieken gingen draaien. De

gestart. Het project maakt onderdeel uit van het NAM-program-

molen is gerestaureerd en verfraait al draaiende

ma ‘Bouwkundig Versterken’.

het dorpsgezicht van Spijk. Met Ceres draaien nu
alle molens van Het Groninger Landschap weer in
oude glorie. Verscheidene molens, zoals molen de

Plan voor herbestemming De Toekomst

Lelie in Eenrum, zijn de afgelopen tijd grondig ge-

Dat Het Groninger Landschap zich ontfermt over het rijke cul-

restaureerd.

turele verleden laat het plan voor herbestemming van strokartonfabriek De Toekomst in Scheemda zien. Dit industrieel rijksmonument, gebouwd in 1908, was reeds deels gerestaureerd,

Kloosterterrein Yesse veiliggesteld

maar desondanks stond het gebouw leeg. Om het monument

In het buurtschap Essen, op de grens van Gro-

weer te laten bruisen, ontwikkelde Het Groninger Landschap, in

ningen en Haren, stond vele eeuwen geleden het

overleg met de Provincie Groningen en gemeente Oldambt, het

vrouwenklooster Yesse, ook wel Jesse of Essen

plan ‘De Toekomstfabriek’. In een notendop: in de grote hallen

genoemd. Het klooster is verdwenen, maar in de

festivals, concerten en zakelijke bijeenkomsten, elders in het ge-

bodem bevinden zich nog de sporen, in de vorm

bouw duurzame bedrijven en buiten graanakkers met klaprozen

van verkleuringen, kloostermoppen en archeolo-

en korenbloemen en een zonnecentrale die De Toekomstfabriek

gische objecten. Het bodemarchief vertelt het ver-
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haal van het klooster. Om dit verhaal te behouden,

kloosterterrein. In haar tuinhuisje runt ze een mini-bezoekers-

nam Het Groninger Landschap in september 2015

centrum en elke tweede zaterdag van de maand geeft ze een

het belangrijke archeologisch monument over. De

rondleiding over het terrein. Het Groninger Landschap zorgt voor

eigenaar, Annemiek Bos, droeg het onder vrien-

het onderhoud en houdt samen met Bos, die op het terrein blijft

delijke voorwaarden over. Bos is begaan met het

wonen, het verhaal van het vrouwenklooster levend.

Kloosterterrein Yesse ( Aike van der Ploeg)

20

Het Groninger Landschap. Mooi dichtbij.

3

Dichtbij burgers en bedrijven

Bezield, dichtbij en daadkrachtig. Dat is waar Het Groninger

ten een eindopdracht uit, namelijk het verbeteren

Landschap voor staat. Groningers houden van hun omgeving.

en herzien van de excursies in hun eigen gebieden.

Van de immense ruimte, de mooie plekjes, de karakteristieke
dorpen en steden. De liefde voor het landschap vormt de basis.
Voor de Groningers wil Het Groninger Landschap het zo geliefde

100% Groningen

landschap behouden, beschermen en ontwikkelen. Dat doet

Treffend voor het verbrede blikveld van Het Gro-

de organisatie dichtbij – in de regio en om de hoek – en daad-

ninger Landschap is de uitgave ‘100% Groningen’,

krachtig, dus praktisch en standvastig. De drie waarden – bezield,

een reisgids die de lezer meeneemt door de hele

dichtbij en daadkrachtig – zijn terug te vinden in het nieuwe

provincie Groningen. De titel spreekt boekde-

merkmanifest, waar Het Groninger Landschap in 2015 in talloze

len. De gids, met een uitgebreide wegenkaart en

sessies aan werkte.

wandelroutes, onthult prachtige natuurgebieden

De liefde voor het landschap blijkt uit de grote schare Bescher-

en laat dorpen en steden zien. Niet alleen de ter-

mers en vrijwilligers. Maar liefst vierhonderd vrijwilligers zetten

reinen van Het Groninger Landschap komen aan

zich met hart en ziel in om de molens draaiende te houden,

bod, ook die van andere terreinbeheerders. ‘Heel

mensen rond te leiden in bezoekerscentra en de planten en die-

bewust kijken we verder dan onze bezittingen’,

ren te inventariseren. De Groene BuitenVrijwilligers, vrijwilligers

meldt de inleiding. Alle Beschermers - de nieuwe

die in de terreinen de handen uit de mouwen steken, hebben

als welkomstgeschenk - kregen de gids in 2015

weer veel werk verzet. Ze plaatsten onder andere de zeehonden-

gratis in de bus. Verder ligt de uitgave in de boek-

kijkwand, herstelden afrasteringen en verwijderden jakobskruis-

handel en is deze te koop via internet.

kruid in Bourtange.

Wervingscampagne Beschermers
Intensieve gidsencursus

In 2015 voerde Het Groninger Landschap, voor

Een flink deel van de vrijwilligers is actief als gids. Ze geven ex-

het eerst in vijf jaar, een grootscheepse wervings-

cursies in de natuurgebieden of rondleidingen in molens en an-

campagne uit. Samen met de andere provinciale

dere monumenten. Het Groninger Landschap ondersteunt haar

Landschappen ging in november een mailing met

gidsen met cursussen en opleidingen. Zo’n vijftig gidsen volgden

een aanbieding de deur uit. De respons was goed.

afgelopen jaar een stevige opleiding tot landschapsgids. Dankzij

Soortgelijke acties bereiken gemiddeld een res-

de cursus weten de gidsen nu meer te vertellen over het land-

pons van 1,6 procent. Het Groninger Landschap

schap. Om de theorie in de praktijk te brengen voerden de cursis-

haalde een respons van 2,6 procent. Het Groninger

Gidsencursus tijdens “klein rondje Breebaart” ( Henk Tuinema)

ja a r ver sla g 2015

21

Landschap scoorde zelfs het beste van alle provinciale Landschappen. Dankzij deze actie werden
rond de vierhonderd nieuwe Beschermers verwelkomd. Desondanks nam het aantal Beschermers
af, een voortzetting van een zorgelijke trend van
de afgelopen jaren. Nagenoeg alle natuurorganisaties kampen met een teruglopend ledental.
Eind 2015 telde Het Groninger Landschap 14.749
Beschemers, een jaar eerder stond de teller op
15.112. Meest voorkomende reden om af te melden
was, helaas, ziekte / overlijden. Belangrijke oorzaak
van de afname was ook het opschonen van het Beschermersbestand, waarbij Beschermers met een
langdurige betalingsachterstand zijn verwijderd.

Dichtbij de mensen
Het Groninger Landschap wil Groningers graag
zelf de schoonheid van het landschap laten ervaren. Bij de inrichting en het beheer wordt volop rekening gehouden met de toegankelijkheid
voor het publiek. In de Kropswolderbuitenpolder
kwam in mei 2015 een nieuwe vogelkijkhut gereed. De voorziening is rolstoelvriendelijk. Vanuit
de hut kan nu iedereen van de bijzondere vogels
genieten, zoals witwangsterns, geoorde futen en
zeearenden. Tijdens de opening schilderden leerlingen van groep 6 en 7 van de Openbare Walstra-

schap.nl, was een doorslaand succes. Dagelijks zagen vele dui-

school uit Kropswolde met hulp van beeldend

zenden bezoekers beelden van rustende, zogende en spelende

kunstenaar Erik van Ommen verschillende reiger-

zeehonden. Dankzij de internethit bezochten meer mensen de

soorten. De vijf mooiste schilderijen kregen een

Dollard. De zeehondenkijkwand trok massaal publiek. Buiten-

vaste plek in de vogelkijkhut.

plaats Reidehoeve ontving maar liefst veertigduizend bezoekers,

Ook op andere plekken bracht Het Groninger

terwijl de teller anders rond de tienduizend bleef steken. In het

Landschap de natuur dichtbij mensen. Zo ver-

najaar, toen de zeehonden verdwenen richting de Noordzee, is

scheen in Breebaart weer de zeehondenkijkwand

de zeehondenkijkwand afgebroken. Ook de webcam ging uit.

en waren de zeehonden afgelopen seizoen zelfs

‘We zijn vertrokken voor de winter, maar in de lente komen we

live op internet te bewonderen (zie volgend be-

weer. Tot volgend jaar’, meldde de site in de winter.

richt). Voor het huisje van het waterschap Noorderzijlvest in de Westpolder bij Vierhuizen zijn
plannen ontwikkeld voor een uitzichtpunt, infor-

Nieuw: vrijwillige opsporingsambtenaren

matiepunt en theeschenkerij.

Loslopende honden, dumpers van afval, vogelfotografen die
broedende nesten verstoren: niet iedereen houdt zich in de Groningse natuur aan de regels. Terwijl de behoefte aan toezicht

Zeehonden spotten via de webcam

toeneemt, trekken andere instanties, zoals de politie, zich terug.

Live zeehonden kijken vanaf de luie stoel. Vanaf

Door een tekort aan toezichthouders, zogeheten bijzondere op-

eind juni 2015 was dat mogelijk dankzij de nieuwe

sporingsambtenaren (boa’s), sloegen Het Groninger Landschap,

webcam van Het Groninger Landschap. De web-

Het Drentse Landschap en de Hengelsportfederatie Groningen

cam stond bij de zeehondenkijkwand bij de Punt

- Drenthe in 2015 de handen ineen. Een gezamenlijke wervings-

van Reide, waar nagenoeg iedere dag met hoog-

campagne leverde een groot aantal aanmeldingen op. Een tien-

water zeehonden lagen. De webcam, te zien via de

tal nieuwe boa’s doorloopt momenteel een opleidingstraject.

speciale website zeehondenkijken.groningerland-

Een team van nieuwe vrijwillige toezichthouders staat binnen-
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kort klaar om de gedragsregels in de terreinen van Het Groninger

geboren kalfje bij Buitenplaats Reitdiep. Aantal

Landschap te handhaven. In de zomer van 2016 gaan ze aan de

keer gezien: maar liefst 31.145 keer. Op de tweede

slag, vooral ‘s avonds en in het weekeinde. In de eerste plaats zijn

en derde plaats staan films over de bever, beide

ze gastheer of gastvrouw, en leggen ze uit waarom regels van

gemaakt in januari 2015, met rond de 5.500 weer-

belang zijn. Mocht dat nodig zijn, dan mogen ze bekeuringen uit-

gaven.

delen aan bezoekers die de regels overtreden.

Natuurbeschermers van de toekomst
Volop in de (sociale) media

Het Groninger Landschap richt zich nadrukkelijk

Het Groninger Landschap was in 2015 volop in het nieuws. In

op de (Groninger) jeugd. De organisatie wil jon-

lokale huis-aan-huisbladen, die berichtten over excursies en an-

geren meer bij natuur en landschap betrekken,

dere wetenswaardigheden, maar ook landelijk. De eerste bewo-

zodat ze zelf kunnen ervaren hoe bijzonder hun

ner van het vleermuisverblijf in de Ennemaborgh verscheen door

directe omgeving is. Het doel: ieder kind in Gronin-

heel Nederland in de media. Onder meer RTV-Noord, RTV-Oost,

gen moet minimaal één keer in zijn basisschool-

Omroep MAX, 3FM en Simone FM besteedden er aandacht aan.

tijd een natuurbeleving meemaken. Het Groninger

Ook de zeehondenwebcam trok veel media-aandacht. Elke zes

Landschap helpt daar actief aan mee. Door vogel-

weken stuurde Het Groninger Landschap een nieuwsbrief naar

trek- en zoogdierlessen op scholen te verzorgen,

450 emailadressen.

schoolklassen uit te nodigen in de bezoekerscen-

Niet alleen via de media, ook op sociale media was Het Groninger

tra en in haar terreinen speciale jeugdexcursies te

Landschap veelvuldig te vinden. Het twitteraccount telt inmid-

organiseren. Het lesaanbod in de bezoekerscentra

dels 1.900 volgers, 800 meer dan in 2014. De pagina op Facebook

bestaat uit talloze programma’s, zoals braakballen

groeide van 1.000 naar bijna 2.500 likes. Het Youtube-kanaal,

pluizen, wadonderzoek, waterdieren vangen, een

waarop inmiddels meer dan 500 video’s te zien zijn, was weder-

struintocht en een boerderijprogramma.

om populair. De video’s zijn inmiddels meer dan 105.000 keer

De Jeugdboswachters, inmiddels dertig enthou-

bekeken. Verreweg het meest populair is de video over het pas-

siaste jongeren die bij Het Groninger Landschap

Opening rolstoelvriendelijke vogelkijkhut in de Kropswolderbuitenpolder ( Groninger Landschap)
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aan het werk zijn, vielen afgelopen jaar in de prij-

vele doe-activiteiten. Met elkaar plozen ze 3.500 braakballen van

zen. De Nationale Groenfonds Natuurprijs 2015

uilen, bakten ze 2.000 broodjes, vingen ze 2.500 waterbeestjes en

reikte hen de tweede prijs uit. De jury noemde de

vonden ze 2.000 haaientanden. Bij de Ennemaborgh werden 130

Jeugdboswachters ‘de natuurbeschermers van de

verschillende soorten paddenstoelen bekeken.

toekomst’.

Terra Mora, Vesting in het Moor
Festivalseizoen vestigt nieuw record

Het Groninger Landschap is een bezoekerscentrum rijker. Fees-

Vier grote festivals voor hele gezin organiseerde Het

telijk werd begin november 2015 Terra Mora in Bourtange in ge-

Groninger Landschap vorig jaar: in mei het Noord-

bruik genomen. Professor Mr. Pieter van Vollenhoven verrichtte de

kustfestival bij bezoekerscentrum Buitenplaats

opening. Terra Mora biedt een duik in de krijgsgeschiedenis en de

Noordkust, in juni het Midzomerfestival bij bezoe-

prachtige natuur rond de vesting. Beeld, interactiviteit, educatie

kerscentrum Buitenplaats Reitdiep, in september

en beweging staan er centraal. Bezoekers kunnen actief aan de

het Dollardfestival bij bezoekerscentrum Buiten-

slag, onder meer door het afvuren van kanonnen en een vlucht

plaats Reidehoeve en in oktober de Paddenstoe-

op een kraanvogel. Ook kunnen ze kapitein Prott en andere be-

lendag bij de Ennemaborgh. Voor het derde jaar

woners ontmoeten. Prott geeft tekst en uitleg over het leven in en

op rij trok het festivalseizoen meer publiek. In 2015

om de Vesting Bourtange zo’n tweehonderd jaar geleden. Om ook

stond de teller op 9.000 bezoekers, duizend meer

buiten de vesting en in het natuurgebied de verhalen te beleven

dan het jaar ervoor. Het merendeel bestond uit kin-

is een app ontwikkeld. Terra Mora is een gezamenlijk initiatief van

deren, die enthousiast aan de slag gingen met de

Het Groninger Landschap en Stichting Vesting Bourtange.

Professor Mr. Pieter van Vollenhoven opent Terra Mora ( Geert Smit | Westerwolde Actueel)
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Impuls fondsenwerving

landelijk Gorechtgebied. Jelle en Tineke Landstra

Het Groninger Landschap investeert veel in fondsenwerving en

vroegen als afscheidscadeau voor hun pensione-

het zoeken naar creatieve nieuwe inkomstenbronnen. In oktober

ren een gift voor Het Groninger Landschap. Het

2015 werden voor het eerst vleespakketten aangeboden van run-

leverde een bedrag op van 1.100 euro. Het geld is

deren uit eigen terreinen, namelijk van Groninger blaarkoppen

gebruikt voor een bankje langs het Pieterpad aan

uit het Reitdiepgebied en Limousin runderen van de kwelders

de Lutsborgsweg in Haren en de vogelkijkhut in de

in de Dollard. De pakketten van tien kilo vlees van € 125,- von-

Kropswolderbuitenpolder.

den gretig aftrek. Vijf nieuwe Vrienden konden afgelopen jaar
worden verwelkomd, namelijk Bano, Caraad Belastingadviseurs,
Hooghoudt Distilleerderij B.V., Rabobank Oost Groningen en

Experimenteren met crowdfunding

Rottinghuis’ Aannemersbedrijf. Voor bestaande en potentiële

Het instrument crowdfunding neemt wereld-

Vrienden is een Vriendenbijeenkomst georganiseerd. Steeds

wijd en in Nederland een grote vlucht. Ook voor

meer Beschermers en andere particulieren dragen Het Gronin-

de natuursector kan het een kansrijk instrument

ger Landschap een warm hart toe door financieel bij te dragen.

zijn. In 2015 startte Het Groninger Landschap voor

Sommigen geven giften voor specifieke projecten, zoals de zwa-

het eerst een crowdfunding. ‘Laat de jeugdbos-

luwenwand in de Lettelberter Petten en de schelpenstranden

wachters verder kijken!’ luidde de actie. Voor de

voor kustbroedvogels in de Klutenplas, anderen nemen de Stich-

aanschaf van verrekijkers wilde Het Groninger

ting op in hun testament. Zo ontving Het Groninger Landschap

Landschap vijfduizend euro binnenhalen. Men-

een legaat van de heer W.R. Mulder. De bijdrage wordt besteed

sen die doneerden, kregen een gepast bedankje.

aan cultuurhistorische waarden en landschapselementen in het

Wie vijftien euro gaf, ontving bijvoorbeeld de allernieuwste editie van de Golden Raand, wie vijfhonderd euro doneerde, mocht in één van de
vakantiewoningen verblijven. De crowdfunding leverde na twee maanden het beoogde bedrag op,
waarmee 25 nieuwe verrekijkers konden worden
aangeschaft. Crowdfunding krijgt vervolg. In 2016
starten twee nieuwe acties: voor de groene glazenmaker en voor Luchtwachttoren 7O1.

Subsidie Groen en Doen 2013-2014
Voor het opleiden en faciliteren van (jeugd)vrijwilligers zijn door Het Groninger Landschap twee
projecten uitgevoerd met een bijdrage van de
subsidieregeling Groen en Doen 2013-2014. Het
betreft het project ‘Jeugdboswachters’ en het project ‘Levensreddende Handelingen’. Voor de uitvoering van deze projecten is via De12Landschappen in totaal € 14.556 subsidie ontvangen vanuit
de subsidieregeling Groen en Doen 2013-2014. Het
ontvangen bedrag is volledig besteed aan de uitvoering van beide projecten.

Dollardfestival ( Groninger Landschap)
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Volop in de sociale media
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Seizoenswendewandeling Reitdiep ( Henk Tuinema)
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Verantwoordingsverklaring

De Directie van de Stichting Het Groninger Landschap onder-

Groninger Landschap. Het functioneren van (de le-

schrijft de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen en handelt

den van) de Raad van Toezicht, wordt elk jaar in

overeenkomstig. In deze verantwoordingsverklaring legt de di-

een bijeenkomst van de Raad van Toezicht geëva-

rectie verantwoording af over drie algemeen geldende principes:

lueerd. De relevante nevenfuncties van de leden

•

onderscheid de functies toezicht houden, besturen en uit-

van de Raad van Toezicht en de directie staan ver-

voeren;

meld op bijlage 1, pagina 67.

•

optimaliseer de effectiviteit en efficiency van bestedingen;

•

optimaliseer de omgang met belanghebbenden.

Effectiviteit en efficiency van
bestedingen
Onderscheid toezicht, besturen en uitvoeren

Door het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan

Het Groninger Landschap is een Stichting, gevestigd te Haren,

en meerjarenbegroting en de daaruit voortvloei-

met een directeur/bestuurder en een Raad van Toezicht. In de

ende jaarplannen en begrotingen geeft de directie

consolidatie zijn begrepen Stichting Het Groninger Landschap,

richting aan de doelstellingen van de Stichting Het

Stichting Weltevreden, Stichting Beheer Borgterrein Ewsum en

Groninger Landschap. In het meerjarenbeleidsplan

B.V. Restaurant Koetshuys De Ennnemaborgh.

staan richtinggevende doelstellingen geformu-

De Raad van Toezicht bestaat uit de voorzitter en leden. Belang-

leerd. In de begroting zijn per product doelstellin-

rijke taken zijn het toezicht op het door de directeur gevoerde

gen aangegeven. Deze worden doorgevoerd in de

beleid. De directie neemt besluiten op het gebied van beleids-

werkplannen van de afzonderlijke afdelingen. Het

vorming, grondaankopen, begroting, jaarverslag en jaarrekening.

monitoren en evalueren van de uitvoering van pro-

De Raad van Toezicht oefent het toezicht uit op basis van schrif-

cessen en activiteiten vindt plaats door middel van

telijke stukken, die periodiek in de vergaderingen van de Raad

kwartaal- en jaarverslagen die tevens worden voor-

van Toezicht worden besproken in aanwezigheid van de direc-

gelegd aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toe-

teur. Verder verstrekken de directie en medewerkers mondelin-

zicht wordt, op financieel vlak, ondersteund door

ge toelichtingen en worden werkbezoeken gebracht. Daarnaast

een Financiële Audit Commissie.

worden desgewenst externe deskundigen geraadpleegd. De

De Commissie bestaat uit twee leden van de Raad

begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en het meerjarenbe-

van Toezicht. Het jaarverslag wordt ook getoetst

leidsplan worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van

aan het meerjarenbeleidsplan en de meerjarenbe-

Toezicht.

groting. Beide plannen en het jaarverslag worden

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad

goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

van Toezicht. Voor leden van de Raad van Toezicht is statutair
een zittingsduur bepaald van vier jaar, met een mogelijkheid

Directie en afdelingshoofden monitoren en eva-

voor een tweede termijn van eveneens vier jaar. De leden van de

lueren de uitvoering van activiteiten en processen

Raad van Toezicht treden af conform een rooster van aftreden.

met behulp van de werkplannen en kwartaalrap-

Indien één of meer vacatures openstaan, wordt een profielschets

portages van de betreffende afdeling. De financi-

van de beoogde leden opgesteld. De Raad van Toezicht stelt een

ële interne processen worden per kwartaal door

wervingsprocedure vast en benoemt vervolgens op basis van een

middel van een management rapportage volgens

schriftelijke voordracht het nieuwe bestuurslid.

een van tevoren opgesteld schema gemonitord.

Het functioneren van de medewerkers wordt door de directeur

De AO-IC (administratieve organisatie en interne

geëvalueerd conform een vastgestelde beoordelingssystema-

controle) wordt jaarlijks geactualiseerd en ge-

tiek. Het functioneren van de directeur wordt geëvalueerd door

toetst door de externe accountant.

de Raad van Toezicht. De directie legt door middel van het jaar-

Het beleggingsbeleid is primair gericht op beleg-

verslag en de jaarrekening verantwoording af aan de bescher-

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

mers, donateurs, sponsoren en de diverse subsidieverstrekkers.

Het vermogen wordt op een solide en defensieve

Het jaarverslag wordt tevens gepubliceerd op de website van Het

wijze belegd.
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Het bestedingspercentage doelstelling ten op-

belanghebbenden en belangstellenden en hen gericht te infor-

zichte van de som der baten is gepresenteerd op

meren, bijvoorbeeld over natuur- en landschapsbelangen en de

pagina 51.

activiteiten van de Stichting, de ontwikkelingen in de natuurge-

Het percentage kosten eigen fondsenwerving in

bieden en de besteding van de ontvangen gelden.

relatie tot de totale baten eigen fondsenwerving is

De informatieverstrekking vindt plaats via verschillende uitingen

gepresenteerd op pagina 58.

gericht op de relevante doelgroep zoals beleidsnota’s, publicaties, overleggen met overheden, deelname aan netwerken en
overlegorganen. Om daarnaast goed te kunnen voorzien in de

Omgang met belanghebbenden

informatiebehoeften van de belanghebbenden, zijn de diverse

Stichting Het Groninger Landschap streeft naar

algemene communicatie-uitingen zoals het kwartaalblad, de

een open dialoog met belanghebbenden die zijn

folders en de website ondergebracht bij de afdeling Commu-

onder te verdelen in medewerkers, vrijwilligers,

nicatie. De middelen worden ingezet om elkaar te versterken.

beschermers, schenkers, relaties, bedrijven, over-

Belanghebbenden kunnen op 1 telefoonnummer en 1 algemeen

heden, particulieren, standsorganisaties, pers,

emailadres terecht.

agrariërs, natuur- en milieuorganisaties en andere
betrokkenen.
De inhoud en kwaliteit van de verstrekte informa-

Het beleid met betrekking tot fondsenwerving

tie wordt door de leidinggevenden gewaarborgd.

Het fondsenwervingsbeleid van de Stichting is gericht op het

Belangrijke informatiestukken worden in het Ma-

werven van donateurs en bedrijfsvrienden. Het doel is om zoveel

nagement Team besproken en vastgesteld. Het

mogelijk Groningers ‘Beschermer’ van Het Groninger Landschap

persbeleid is gericht op openheid.

te laten worden. Wervingsacties zijn daar ook specifiek op ge-

De specifieke doelgroepen worden met diverse

richt. Ten behoeve van de uitvoering van specifieke projecten

communicatiemiddelen zoals het kwartaalblad,

worden wervingsactiviteiten ontwikkeld gericht op fondsen en

het jaarverslag en de samenvatting van het jaar-

bedrijven.

verslag, de website, persberichten, gebiedsgerich-

De Stichting beschikt over een vastgelegde procedure om even-

te en project gerichte informatiebijeenkomsten

tuele klachten en vragen zorgvuldig af te handelen. Tevens wordt

en door deelname aan diverse overlegorganen

tijdens de jaarlijkse beschermersbijeenkomst gelegenheid gege-

en samenwerkingsverbanden geïnformeerd. Het

ven tot informatie-uitwisseling over het beleid van de Stichting.

communicatiebeleid van de Stichting is vastge-

Daarnaast wordt informatie uitgewisseld met belanghebbenden

legd in het meerjarenbeleidsplan. Het beleid is

door middel van enquêtes en evaluaties.

erop gericht om optimale relaties te hebben met

Kloosterterrein Thesinge met molen Germania ( Henk Tuinema)
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Financieel verslag over de periode
1 januari 2015 tot en met 31 december 2015

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

een dotatie c.q. onttrekking aan de continuïteitsreserve, voor de dekking van risico’s op

voor de Jaarverslaggeving.

korte termijn, tot aan het gestelde maximum;
•

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

Financieringsstructuur
In de financieringsstructuur van Stichting Het Groninger Land-

•

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

schap zijn vier belangrijke geldstromen te onderkennen, te weten het structurele deel van de exploitatie, de aankopen, het uit-

Met deze wijze van financiering wordt getracht de

voeren van éénmalige projecten en de bijzondere inkomsten.

continuïteit in de uitvoering van de doelstellingen
van de Stichting en een slagvaardige en doeltref-

Het structurele deel van de exploitatie

fende inzet van de beschikbare middelen, te waar-

In dit structurele deel van de exploitatie worden alle baten en

borgen. Het eigen vermogen en de toegenomen

lasten ten behoeve van de eigen organisatie verantwoord, die

activiteiten ten aanzien van fondsenwerving voor

nodig zijn om de bedrijfsvoering te laten functioneren. Dit deel

natuurontwikkelings en openstellingsprojecten

van de exploitatie wordt gefinancierd met structurele inkomsten

maken het de Stichting mogelijk, haar bezittingen

zoals beschermersbijdragen, beleggingen, beheerssubsidies en

op een kwalitatief hoog niveau in te richten, te on-

inkomsten uit terreinen.

derhouden en verder blijvend open te stellen.

De aankopen
De aankopen van natuurterreinen en cultuurhistorische monu-

Bestemmingsfondsen in relatie tot de
reserves

menten worden deels gefinancierd uit ontvangen subsidies van

Een gedeelte van de ontvangen baten die Het Gro-

overheden. Het niet gesubsidieerde deel van deze aankoopkosten

ninger Landschap ontvangt bestaat uit bijdragen

wordt gefinancierd uit nalatenschappen en giften en het door de

uit fondsen op naam. Derden kunnen middels

directie bestemde deel van het eigen vermogen voor aankopen,

deze fondsen zelf een specifieke bestedingsmoge-

via de staat van baten en lasten.

lijkheid bepalen.
Deze bijdragen van derden zorgen hierdoor mede

Het uitvoeren van projecten

voor instandhouding van specifieke bepaalde ge-

De kosten van eenmalige projecten worden voor een groot deel

bieden en/of gebouwen.

gefinancierd uit de hiervoor ontvangen subsidies van overheden

De bestemmingsfondsen maken onderdeel uit

en particuliere fondsen. Het niet gesubsidieerde deel wordt ge-

van het vermogen van de Stichting. Indien de bij-

financierd uit het door de directie bestemde deel van het eigen

dragen aan de fondsen op naam in een verslagjaar

vermogen voor de uitvoering van projecten, via de staat van ba-

niet direct worden besteed, neemt de omvang van

ten en lasten.

deze fondsen toe.
Het financiële resultaat van een verslagjaar wordt

De bijzondere inkomsten

allereerst verdeeld over de bestemde fondsen daar

De bijzondere inkomsten bestaan uit inkomsten uit nalaten-

waar de bestemming dat voorschrijft of toelaat en

schappen, giften, bijdragen van de Nationale Postcode Loterij en

vervolgens over de andere reserves.

sponsoring. Deze inkomsten, die in continuïteit gezien een onzeker karakter hebben, worden besteed aan eenmalige en bijzondere projecten.
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Uitkomst van de staat van baten en
lasten

2015 is voornamelijk het gevolg van een aantal incidentele ba-

De staat van baten en lasten over 2015 sluit met

baten zijn hoger dan verwacht. De hogere inkomsten uit nala-

een overschot van 863 tegenover een overschot

tenschappen en legaten zijn grotendeels toegevoegd aan het

van 475 in 2014. Over het jaar 2015 was een nega-

Mulder Premie Fonds.

tief resultaat begroot van 50. Het overschot over

Een uitgebreide analyse vindt u hieronder.

ten. De inkomsten uit nalatenschappen en legaten en de overige

Het resultaat kan als volgt worden samengevat (x 1.000 euro):
Uitkomst 2015

Begroting 2015

Uitkomst 2014

Totale baten

6.750

4.885

16.903

Totale bestedingen

5.887

4.935

16.428

863

- 50

475

Overschot c.q. tekort (-/-)

Uitkomst 2015 versus uitkomst 2014
Het verschil tussen het overschot van 2015 en het resultaat over 2014 kan als volgt worden verklaard;
Overschot 2015

863

Resultaat 2014

475

Verschil

388

•

Hogere inkomsten uit nalatenschappen en legaten in 2015

•

Hogere inkomsten uit giften en schenkingen in 2015

206
62

•

Hogere inkomsten beheersubsidie, subsidieregeling kwelders en SNL in 2015

•

Hogere inkomsten uit overige baten, inkomsten uit terreinen en verhuur gebouwen in 2015

•

Hogere inkomsten uit overige baten, teruggave waterschapslasten 2009-2014

109

•

Lagere eigen bijdrage aan projecten en aankopen in 2015

259

•

Lagere kantoor- en algemene kosten in 2015

•

Lagere belastingen, waterschapslasten in 2015

•

Lagere (bruto) inkomsten uit beleggingen in 2015

•

Hogere personeelskosten in 2015

-71

•

Hogere kosten uitbesteed werk in 2015

-56

•

Overige

14

Verschil

388

83
70

56
43
- 387

Uitkomst 2015 versus begroting 2015
Het verschil tussen het overschot in 2015 en het begrote tekort van 2015, kan als volgt worden verklaard;
Overschot 2015

863

Begrote tekort 2015

- 50

Verschil

913

•

Hogere inkomsten uit nalatenschappen en legaten

689

•

Hogere inkomsten uit giften en schenkingen

•

Hogere inkomsten uit overige baten, inkomsten uit terreinen en verhuur gebouwen in 2015

163

•

Hogere inkomsten uit overige baten, teruggave waterschapslasten 2009-2014

109

•

Lagere belastingen, waterschapslasten in 2015

•

Hogere eigen bijdrage aan projecten en aankopen

•

Overige

27

Verschil

913
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67

39
- 181

Netto resultaat uit beleggingen

De reserves en bestemmingsfondsen worden

Het rendement in 2015 op de beleggingen was 4%, het rende-

gepresenteerd onder het eigen vermogen. Toe-

ment in 2014 was 8%.

voegingen en onttrekkingen aan de reserves en
bestemmingsfondsen vinden plaats na resultaat-

Eigen bijdrage aan projecten en aankopen

verdeling en hebben geen invloed op de hoogte

De eigen bijdrage aan aankopen is nader gespecificeerd op pa-

van het resultaat zelf maar op de uiteindelijke ver-

gina 55.

deling van het resultaat.

De eigen bijdrage aan projecten is nader gespecificeerd op pa-

Begroting 2016

gina 55 en 56.

De geconsolideerde begroting is opgenomen als

Voorziening versus reserves en
bestemmingsfondsen

bijlage 3, pagina 71.

Voor het grote onderhoud aan gebouwen en monumenten en

Haren, 25 mei 2016

het grote onderhoud aan terreinen zijn onder het vreemd vermogen voorzieningen opgebouwd. De dotaties aan deze voorzie-

M. J. Glastra,

ning worden gedaan via de staat van baten en lasten en hebben

Directeur

rechtstreeks invloed op het resultaat.

Verrekijkers voor jeugdboswachters ( Groninger Landschap)
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Ganzen tellen in de Lettelberter Petten ( Henk Tuinema)
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GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2015
Geconsolideerde balans (na bestemming
saldo) per 31 december 2015
(x 1.000 euro)

31 december 2015

31 december 2014

ACTIVA
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

1.249

1.275

425

425
1.674

Voorraden

1.700

36

46

3.798

4.554

Effecten

9.532

9.148

Liquide middelen

2.064

344

Vorderingen en overlopende activa

Totaal

15.430

14.092

17.104

15.792

PASSIVA
Reserves en fondsen
Reserves
•

Continuïteitsreserve

2.525

2.265

•

Bestemmingsreserves

5.854

6.149
8.379

8.414

2.640

1.742

11.019

10.156

3.412

3.471

Langlopende schulden

252

261

Kortlopende schulden

2.421

1.904

17.104

15.792

Fondsen
•

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Totaal
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Geconsolideerde staat van
baten en lasten over 2015

Werkelijk 2015

(x 1.000 euro)

Begroot 2015

Werkelijk 2014

Baten:
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden
Subsidies van overheden
Resultaat uit beleggingen
Overige baten
Som der baten

2.008

1.173

2.006

953

938

1.004

2.524

1.787

12.420

457

451

844

808

536

629

6.750

4.885

16.903

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
109

–

382

Projecten

2.013

1.091

12.331

Beheer van natuurterreinen

1.432

1.495

1.407

805

812

840

921

891

846

Aankopen

Beheer cultuurhistorisch erfgoed
Voorlichting en educatie

5.280

4.289

15.806

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving

121

127

108

Kosten acties derden

67

77

79

Kosten verkrijging subsidies
overheden
Kosten van beleggingen

55

57

54

86

87

89

329

348

330

278

298

292

5.887

4.935

16.428

863

- 50

475

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Som der lasten
Saldo van baten en lasten

Bestemming saldo
Toevoeging/onttrekking aan:
•

continuïteitsreserve

260

-

•

bestemmingsreserves

- 295

335

•

bestemmingsfondsen

898

140

863

475
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Toelichting op de geconsolideerde
jaarrekening 2015

Algemeen

van de B.V. en Stichtingen, zijn volgens genoemde
richtlijnen vastgesteld. De directie van de B.V. en
de Stichtingen wordt gevoerd door de directie van

Grondslagen

Stichting Het Groninger Landschap.

Als houder van het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsen-

De geconsolideerde jaarrekening omvat de finan-

werving (CBF-Keur) is de jaarrekening van Stichting Het Gronin-

ciële gegevens van de Stichting en haar groeps-

ger Landschap opgesteld en ingericht conform de Richtlijn Ver-

maatschappijen en andere rechtspersonen waar-

slaggeving Fondsenwervende Instellingen. De jaarrekening 2015

over overheersende zeggenschap kan worden

is opgesteld overeenkomstig de richtlijn RJ 650.

uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding
bestaat.

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Nieuw verworven deelnemingen worden in de

Stichting Het Groninger Landschap is statutair (en feitelijk) ge-

consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop

vestigd te Haren, op het adres Rijksstraatweg 333.

beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoe-

De belangrijkste activiteiten zijn beheer en instandhouding van

fend. Afgestoten deelnemingen worden in de

natuur en cultuurhistorische gebouwen en objecten in de Pro-

consolidatie betrokken tot het tijdstip van beëin-

vincie Groningen en het geven van voorlichting hierover.

diging van deze invloed.
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onder-

Continuïteitsveronderstelling

linge schulden, vorderingen en transacties geëli-

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteits-

mineerd. De groepsmaatschappijen zijn integraal

veronderstelling.

geconsolideerd, waarbij het minderheidsbelang
van derden afzonderlijk tot uitdrukking is ge-

Verslaggevingsperiode

bracht.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode
van een jaar. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

B.V. Restaurant Koetshuys De
Ennemaborgh

Vergelijking met voorgaand jaar

Doelstelling: exploitatie van een restaurantbedrijf

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn

op het landgoed De Ennemaborgh.

ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Stichting Beheer Borgterrein Ewsum
Vergelijkende cijfers

Doelstelling: beheer en openstelling borgterrein

In 2015 is de toerekening van salariskosten aan projecten gewij-

Ewsum te Middelstum.

zigd. Om de vergelijkbaarheid mogelijk te maken, zijn de cijfers
voor 2014, waar nodig in de staat van baten lasten geherrubriceerd.

Stichting Weltevreden
Doelstelling: het verschaffen van huisvesting aan

Verbonden rechtspersonen

senioren en alleenstaanden en in het algemeen

Alle verbonden rechtspersonen zijn toegelicht bij de consolida-

het verlenen van ondersteuning, waar en voor zo-

tiekring.

ver zulks mogelijk is; voor de huisvesting komen
inzonderheid inwoners of oud-inwoners der ge-

Consolidatie

meente Haren in aanmerking.

Consolidatie heeft voor 100% plaatsgevonden en er zijn geen
gemaakt conform de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende

Waarderingsgrondslagen balans
Algemeen

Instellingen.

Voor zover niet nader toegelicht, zijn de activa en

In de consolidatie zijn B.V. Restaurant Koetshuys De Ennema-

passiva gewaardeerd tegen nominale bedragen.

minderheidsbelangen. De geconsolideerde jaarrekening is op-

borgh en beide onderstaande Stichtingen opgenomen. De cijfers
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Grondslagen van waardering van activa
en passiva

de aanschaffingskosten. Het afschrijvingspercentage bedraagt
2% per jaar.

De algemene grondslag voor de waardering van
de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de

Natuurterreinen en opstallen

vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders ver-

De natuurterreinen en opstallen worden, gezien het bijzondere

meld, worden activa en passiva opgenomen voor

karakter van deze activa, binnen de doelstelling van de Stichting

de geamortiseerde kostprijs, tenzij hieronder an-

Het Groninger Landschap niet gewaardeerd. Niet gesubsidieer-

ders is vermeld. De baten en lasten worden toe-

de aankoopkosten worden, via de staat van baten en lasten, ten

gerekend aan de periode waarop deze betrekking

laste van het bestemde vermogen voor aankopen van natuurter-

hebben.

reinen gebracht.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige ecovloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan

Direct in gebruik voor de doelstelling
Machines en inventarissen

worden vastgesteld.

Gewaardeerd tegen aanschaffingskosten onder aftrek van jaar-

Een verplichting wordt in de balans opgenomen

lijkse afschrijvingen op basis van

wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling

20-33% van de aanschaffingskosten. De aanschaffingen vinden

daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van

plaats in het kader van de doelstelling.

nomische voordelen naar de Stichting zullen toe-

middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Financiële vaste activa
Hypothecaire lening

Gebruik van schattingen

De tot financiële vaste activa behorende vorderingen (leningen)

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het

worden na de eerste waardering in beginsel opgenomen tegen

management oordelen vormt en schattingen en

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

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op

disagio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk

de toepassing van grondslagen en de gerappor-

aan de aflossingswaarde van de vorderingen. Het betreft een ver-

teerde waarde van activa en verplichtingen, en van

strekte lening met een rentepercentage van 1%. Er is geen aflos-

baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten

singsschema overeengekomen.

kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen wor-

Voorraden

den voortdurend beoordeeld. Herzieningen van

Voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere markt-

schattingen worden opgenomen in de periode

waarde.

waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen
heeft.
De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de
mening van het management het meest kritisch
voor het weergeven van de financiële positie en
vereisen schattingen en veronderstellingen:
•

de inschatting van de voorziening groot onderhoud.

Materiële vaste activa
Bedrijfsmiddelen
Kantoorgebouw
Het kantoorgebouw wordt gewaardeerd tegen

Eerste vleermuis in winterverblijf op landgoed Ennemaborgh

aanschaffingskosten onder aftrek van jaarlijkse af-

( Groninger Landschap)

schrijvingen op basis van een vast percentage van
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Bij de waardering van de voorraden wordt rekening gehouden

Wanneer verplichtingen naar verwachting door

met de eventueel op balansdatum opgetreden waardevermin-

een derde zullen worden vergoed, wordt deze ver-

deringen.

goeding als een actief in de balans opgenomen
indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding

Vorderingen en overlopende activa

zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, in-

verplichting.

clusief transactiekosten. De vervolgwaardering van vorderingen
fen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. De

Groot onderhoud cultuurhistorisch
erfgoed

te verwachten maar nog niet ontvangen erfstellingen en legaten

Voor verwachte kosten inzake onderhoud van

zijn vastgesteld aan de hand van betrouwbare berichtgevingen

cultuurhistorisch erfgoed is een voorziening ge-

over de omvang.

vormd, gebaseerd op een meerjarenonderhouds-

is tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getrof-

plan voor de komende 25 jaar.

Effecten
De aandelen en bedrijfsobligaties worden gewaardeerd op

Groot onderhoud natuurreservaten

marktwaarde. De overige beleggingen bevatten ook liquide mid-

Voor verwachte kosten inzake grote onderhouds-

delen die binnen het mandaat van de vermogensbeheerders

werkzaamheden in de natuurreservaten is een

kunnen worden aangehouden.

voorziening gevormd, gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan voor de komende 50 jaar.

Liquide middelen
De liquide middelen betreffen vrij opneembare banktegoeden
en worden gewaardeerd op nominale waarde.

Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van

Reserves
Continuïteitsreserve

meer dan één jaar. De kortlopende schulden heb-

De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit te waar-

jaar. De schulden worden bij eerste verwerking

borgen ingeval van (tijdelijke) sterk tegenvallende opbrengsten.

opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens

De continuïteitsreserve is door de directie bepaald op tenminste

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

ben een verwachte looptijd van maximaal één

1 maal en maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten voor salarissen
en sociale lasten van de werkorganisatie.

Bestemmingsreserves

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen

De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsre-

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen

serve is door de directie bepaald. De bestedingsmogelijkheid be-

de baten en de lasten over het verslagjaar, met in-

treft geen verplichting, de directie is bevoegd tot opheffing van

achtneming van de hiervoor reeds vermelde waar-

de beperking.

deringsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de
periode waarop deze betrekking hebben, uitgaan-

Fondsen
Bestemmingsfondsen

de van historische kosten. Verliezen worden ver-

Bestemmingsfondsen betreffen middelen die zijn verkregen met

den verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

een door derden aangegeven specifieke bestemming.

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit

antwoord als deze voorzienbaar zijn; baten wor-

boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Voorzieningen

De baten, waarin begrepen de opbrengst uit de

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of

Nationale Postcode Loterij, worden verantwoord in

feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij

het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Voor

het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzake-

giften en nalatenschappen betekent dit dat ze in

lijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schat-

aanmerking worden genomen in het jaar waarin

ten. De opbouw van de voorziening is niet contant gemaakt.

de omvang met een redelijke mate van zekerheid
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kan worden vastgesteld. Bestedingen, subsidies

Baten en koersresultaten uit beleggingen

en particuliere bijdragen met betrekking tot na-

De directe baten uit beleggingen betreffen de ontvangen divi-

tuurontwikkeling-, cultuurhistorisch erfgoed- en

denden en interest van effecten alsmede de rente op banktegoe-

openstellingsprojecten worden verantwoord in

den. De ongerealiseerde en de gerealiseerde koersresultaten uit

het jaar waarin de eigen bijdrage aan een project

beleggingen worden hier verantwoord. Voor het ongerealiseerde

met zekerheid kan worden vastgesteld. De ove-

deel van de koersresultaten wordt een bestemmingsreserve ge-

rige bestedingen worden verantwoord in het jaar

vormd.

waarin de verplichting is aangegaan.

Kosten beheer en administratie
Baten uit eigen fondsenwerving

De kosten voor beheer en administratie bestaan uit de kosten

De baten uit eigen fondsenwerving bevatten de ba-

van de directie en de administratie. Stichting Het Groninger

ten die Stichting Het Groninger Landschap uit ei-

Landschap hanteert bij de vaststelling van deze kosten de aan-

gen fondsenwerving heeft ontvangen van leden en

bevelingen van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen.

niet-leden, alsmede donaties en sponsoring door
bedrijven en onderhoudsbijdragen voor gebouwen.

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

Aandeel in acties van derden

beidsvoorwaarden 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 be-

Overheidssubsidies

talen premie wordt als last in de winst-en-verliesrekening verant-

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de

woord en, voor zover de aan het Bedrijfspensioenfonds voor de

balans opgenomen als vooruitontvangen baten

Landbouw te betalen premie nog niet is voldaan, als verplichting

zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen

op de balans opgenomen.

worden ontvangen en dat de groep zal voldoen
aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsi-

Stichting Het Groninger Landschap heeft geen verplichting tot

dies ter compensatie van door de instelling ge-

het doen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort

maakte kosten worden systematisch als opbreng-

bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw, anders dan het

sten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in

voldoen van toekomstig hogere premiebijdragen. Om deze re-

dezelfde periode als die waarin de kosten worden

den worden de op een periode betrekking hebbende premiebij-

gemaakt.

dragen in die periode ten laste van het resultaat gebracht.

Zeehondenkijkwand naar de winteropslag ( Groninger Landschap)
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Toelichting op de geconsolideerde balans
per 31 december 2015

Materiële vaste activa
Bedrijfsmiddelen
Kantoorgebouw
Dit betreft het kantoorgebouw aan de Rijksstraatweg 333 te Haren.

Direct in gebruik voor de doelstelling
Natuurterreinen en opstallen
In 2015 is 17 hectare natuurgebied, kloosterterrein Yesse en een kaap en kalkoven in Zoutkamp verworven.
In het Reitdiepgebied is in overeenstemming met de Provincie Groningen 29 hectare verkocht, conform de overeenkomst
worden van de ontvangen inkomsten elders in het gebied natuurgronden teruggekocht.
Leekstermeergebied

10 hectare

Zuidlaardermeergebied

7 hectare

Het verloop in 2015 is als volgt:
Kantoor-

Machines en

Natuurterreinen

gebouw

inventarissen

en opstallen

Totaal

Cum. aanschaffingskosten 1 jan 2015

1.485

738

PM

2.223

Cum. afschrijvingen 1 jan 2015

- 355

- 593

PM

-948

Boekwaarde 1 januari 2015

1.130

145

PM

1.275

Investeringen

–

75

63

138

Ontvangen subsidies

–

–

–

–

Eigen bijdrage

–

–

- 63

- 63

Afschrijving 2015

- 30

- 71

–

-101

Totaal mutaties

- 30

4

–

- 26

1.100

149

PM

1.249

Boekwaarde per 31 december 2015

Als volgt gespecificeerd:
Cum. aanschaffingskosten t/m 2015

1.485

756

PM

2.241

Cum. afschrijvingen t/m 2015

- 385

- 607

PM

- 992

Boekwaarde per 31 december 2015

1.100

149

PM

1.249

De eigen bijdrage aan aankopen van natuurterreinen en opstallen in 2014 was 298.

Financiële vaste activa
31-12-2015

31-12-2014

Hypothecaire lening

425

425

Totaal

425

425
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Hypothecaire lening
Om het beheer van de natte gronden in het Zuidlaardermeergebied 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
Aankoopsubsidies
Belastingen en sociale premies
Subsidie - beheer
Interest
Huren, pachten

31-12-2015

31-12-2014

64

64

127

38

1.282

1.246

150

154

38

60

Projecten in uitvoering

991

721

Projectsubsidies

817

1.775

Onderhoudssubsidie

97

70

Voorschot aankopen

131

131

Erfstellingen en legaten

12

214

Diversen

89

81

3.798

4.554

31-12-2015

31-12-2014

–

1.036

Totaal

Projectsubsidies
Te vorderen subsidies projecten:
Project Kwelderherstel
Inrichting Buitenplaats Coendersborch groene deel en Cultuurkoepel

–

149

Project Klutenplas

429

429

Project bezoekerscentrum Terra Morra, Bourtange

202

–

60

–

Project Coendersborch, restauratie en inrichting
Overige projecten

126

161

Totaal

817

1.775

De te vorderen subsidies hebben betrekking op afgeronde projecten. Voor het project Klutenplas en project bezoekerscentrum Terra Morra zijn inmiddels de slotdeclaraties ingediend. Het project Coendersborch wordt in het tweede kwartaal
van 2016 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 2015 vastgesteld op 1.221. De subsidie Kwelderbeheer wordt jaarlijks
achteraf ontvangen en is voor 2015 vastgesteld op 61.
Onder de kortlopende vorderingen staan vorderingen met een looptijd van minder dan 1 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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Effecten
31-12-2015
Spaarrekeningen

31-12-2014

122

1,3%

163

1,8%

Obligaties

5.796

60,8%

5.504

60,2%

Aandelen

3.614

37,9%

3.481

38,0%

Totaal

9.532

9.148

In 2015 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

163

5.504

3.481

9.148

1.519

842

2.361

- 41

- 1.070

- 1.066

- 2.177

–

- 157

357

200

122

5.796

3.614

9.532

31-12-2015

31-12-2014

Banken rekening courant

476

334

Banken spaarrekeningen

1.581

–

Stand per 1 januari 2015
Aankopen
Verkopen / mutaties
Ongerealiseerde waardeverschillen
Stand per 31 december 2015

Liquide middelen

Kasmiddelen
Totaal

7

10

2.064

344

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Reserves
Het verloop over 2015 is als volgt:
Stand per
31-12-2014

Stand per
Toegevoegd

Onttrokken

31-12-2015

Continuïteitsreserve

2.265

260

–

2.525

Bestemmingsreserves

6.149

1.378

1.673

5.854

Totaal

8.414

1.638

1.673

8.379
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Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit te waarborgen ingeval van (tijdelijke) sterk tegenvallende opbrengsten. De continuïteitsreserve is per 31 december 2015 1,5 maal de jaarlijkse kosten voor salarissen en sociale lasten van de
werkorganisatie.
Bestemmingsreserves
Het verloop over 2015 is als volgt:
Stand per
Reserve projecten in het kader van

Stand per

31-12-2014

Toegevoegd

Onttrokken

31-12-2015

658

1.234

825

1.067

de doelstelling
Reserve projecten fondsenwerving
Aankoop natuurterreinen en

30

30

30

30

2.887

39

651

2.275

1.130

–

30

1.100

monumentale gebouwen
Reserve activa bedrijfsvoering
Reserve activa doelstelling

191

75

81

185

Reserve waardeverschillen effecten

1.253

–

56

1.197

Totaal

6.149

1.378

1.673

5.854

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 2015 is als volgt:
Stand per

Stand per

31-12-2014

Toegevoegd

Onttrokken

31-12-2015

156

–

–

156

2

–

–

2

1.501

454

253

1.702

–

20

20

–

Mulder Premie Fonds

22

701

17

706

Het Blauwe Kleifonds

61

40

27

74

1.742

1.215

317

2.640

C.P. Sikkemafonds
Fonds wintervoeding
Waterconvenantsfonds
Kikkomanfonds

Totaal

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 2015 is 253 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 2013 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 2015
is 20 besteed aan beheerkosten.
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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 2015 is 27 aan het fonds onttrokken ten
behoeve van de realisatie van 2 projecten.
Het Mulder Premie Fonds is oorspronkelijk in 2006 ingesteld door een schenking gedurende 5 jaar van 5 per jaar. Het Mulder Premie Fonds is bestemd voor het herstel en het behoud van cultuurhistorische waarden en landschapselementen in
het landelijk Gorecht-gebied. In 2015 is de oprichter van fonds, de heer W.R. Mulder overleden. Uit zijn nalatenschap is een
legaat ontvangen door de Stichting van 691 en toegevoegd aan het fonds. Verder is in 2015 10 ontvangen ten gunste van het
fonds en per saldo 17 besteed aan kosten.

Voorzieningen
Het verloop over 2015 is als volgt:
Stand per
Voorziening g.o.h.

Stand per

31-12-2014

Dotaties

Onttrokken

31-12-2015

2.948

115

164

2.899

cultuurhistorisch erfgoed
Voorziening g.o.h. natuurreservaten
Totaal

523

–

10

513

3.471

115

174

3.412

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 2016 wordt verwacht dat 325 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 2016 wordt voorzien dat 76 uit de voorziening wordt ingezet voor groot onderhoud.

Langlopende schulden
Het verloop over 2015 is als volgt:
Hypotheek
Stichting
Nationaal
Restauratiefonds
Stand per 31 december 2014

269

Opgenomen leningen

–

Afgelost in 2015

-8
261

Aflossingen 2016, schulden op korte termijn

-9

Stand per 31 december 2015

252

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.

ja a r ver sla g 2015

47

Schulden op korte termijn
Het verloop over 2015 is als volgt:
31-12-2015

31-12-2014

Binnen één jaar vervallende aflossingen op langlopende schulden

9

8

Vooruitontvangen subsidies

–

–

Vooruitontvangen donaties

84

91

Belastingen en sociale premies

113

102

Salarissen en personeelskosten
Projecten
Crediteuren
Vooruitontvangen huren
Nog te ontvangen facturen
Diversen
Totaal

99

89

1.385

757

434

240

55

55

231

555

11

7

2.421

1.904

Onder de kortlopende schulden staan verplichtingen met een looptijd van minder dan 1 jaar verantwoord. Verplichtingen
die betrekking hebben op jaren gelegen na één jaar na balansdatum zijn verwerkt onder de langlopende schulden.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
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 deze 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 kredietof 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 2015

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
In het boekjaar zijn uit eigen fondsenwerving de onderstaande bijdragen ontvangen:
Contributies Beschermers
Contributies Vrienden

Werkelijk 2015

Begroting 2015

Werkelijk 2014

322

330

315

27

60

46

454

454

454

Kikkoman Foods Europe - Kikkomanfonds

20

20

20

Giften en schenkingen

132

65

70

Nalatenschappen en legaten

788

100

583

Nationaal Restauratiefonds

134

101

105

17

43

–

Waterbedrijf Groningen - Waterconvenantsfonds

Fondsen, bijdrage onderhoud molens
Projectbijdragen
Totaal

114

p.m.

413

2.008

1.173

2.006

Schenkingen
Onder schenkingen is 40 opgenomen als schenking voor het Het Blauwe Kleifonds en 5 voor het Mulder Premie Fonds.
Voor een nadere toelichting zie pagina 46 onder Fondsen.

Fondsen, bijdrage onderhoud molens
Voor het jaarlijkse onderhoud van de molens is in 2015 van het J.B. Scholtenfonds een bijdrage ontvangen.

Projectbijdragen
Betreft bijdragen door fondsen, bedrijven en particulieren. Voor een nadere toelichting zie pagina 56 subsidies en bijdragen projecten.

Baten uit acties van derden
In het boekjaar zijn onderstaande bijdragen ontvangen:
Werkelijk 2015

Begroting 2015

Werkelijk 2014

938

938

938

12

–

Vogelbescherming Nederland

3

–

Vereniging Natuurmonumenten

–

–

Projecten
Nationale Postcode Loterij
Prins Bernhard Cultuurfonds

J.B. Scholtenfonds
Totaal

58

–

–

8

953

938

1.004

Nationale Postcode Loterij
In 2015 is een nieuw contract tussen “DE 12LANDSCHAPPEN” (het samenwerkingsverband van de 12 provinciale landschappen) en de Nationale Postcode Loterij afgesloten voor een periode van 5 jaar. “DE 12LANDSCHAPPEN” is door de Nationale
Postcodeloterij aangewezen als beneficiënt en deelt mee in de opbrengsten uit de loterij. In het verslagjaar werd door ons
evenals in 2014 938 ontvangen. Het aan “DE 12LANDSCHAPPEN” 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:
Werkelijk 2015

Begroting 2015

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

Werkelijk 2014

–

–

38

721

–

10.665

1.243

1.280

1.221

61

14

–

430

430

430

47

37

41

22

26

25

2.524

1.787

12.420

Resultaat uit beleggingen
Het resultaat uit beleggingen kan als volgt worden gespecificeerd:
Werkelijk 2015

Werkelijk 2014

Spaarrekeningen
Rente

8

16

Obligaties
Rente

195

198

Koersresultaat

- 18

- 19

Niet-gerealiseerde waardeverschillen

- 157

111
20

290

Aandelen
Dividend

63

Koersresultaat
Niet-gerealiseerde waardeverschillen

67

5

33

357

434
425

534

Rente ontvangen overig

4

4

Rente op banktegoeden

–

–

457

844

Totaal resultaat uit beleggingen
Kosten van beleggingen staat verdeling kosten naar bestemming
Personeelskosten

- 24

- 24

- 55

- 55

-3

-4

Uitbesteed werk;
beheer beleggingsportefeuille
Uitbesteed werk;
bewaar-, financierings- en
transactiekosten
Rente lening, overige betaalde rente
Totale kosten van beleggingen
Netto beleggingsresultaat
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-4

-6
- 86

- 89

371

755

Netto resultaat uit beleggingen
Het rendement in 2015 op de beleggingen was 4%, het rendement in 2014 was 8%.
Het gemiddelde netto rendement over de jaren 2013 tot en met 2015 is 6%.

Overige baten
De opbrengsten zijn als volgt te specificeren:
Huren, pachten en overige producten terreinbeheer
Resultaat horeca voorzieningen
Overige
Totaal

Werkelijk 2015

Begroting 2015

Werkelijk 2014

640

497

579

15

27

22

153

12

28

808

536

629

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 109.

Bestedingspercentage
Onderstaand is de verhouding van de totale bestedingen aan de doelstelling(en) in relatie tot de totale baten procentueel
weergegeven.
Werkelijk 2015

Begroting 2015

Werkelijk 2014

Totaal bestedingen aan de doelstelling

5.280

4.289

15.806

Som der baten

6.750

4.885

16.903

Som der lasten

5.887

4.935

16.428

Bestedingspercentage doelstelling t.o.v. som der baten

78 %
90 %

88 %

94 %

87 %

96 %

Bestedingspercentage doelstelling t.o.v. som der lasten

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 2015 bedroeg het percentage 4,1%, over de jaren 2013 tot en met 2015 was het gemiddelde 3,1%.
Het bestedingspercentage doelstelling ten opzichte van de som der baten is als gevolg van de realisatie van het project
Kwelderherstel in 2014 lager dan in de voorgaande jaren.

Stinsenplanten op Landgoed Ennemaborgh ( Henk Tuinema)
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Steenhommel ( Silvan Puijman)
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Bestemming

Lasten

cultuurhistorisch erfgoed

417

Indirecte kosten - personeel

Totaal

–

ja a r ver sla g 2015

1.849

1
805

2
1.432

Overige lasten

1

1.535

4

3
31

Afschrijving en rente

35

106

Publiciteit en communicatie, inclusief recreatie

48

Belastingen

1
117

11

367

1.896

921

2

22

261

7

88

–

76

152

121

121

–

1

48

–

5

–

1

10

56

–

–

–

–

–

5

–

–

67

67

–

–

–

–

62

Acties derden

Kantoor- en algemene kosten

Bestuurkosten

69

607

Reis, verblijf- en opleidingskosten

313

Eigen fondsenwerving

165

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

55

55

–

1

–

–

5

–

1

–

48

Subsidies overheden

Uitbesteed werk

–
115

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

86

86

–

4

–

–

3

–

–

55

24

Beleggingen

554

–

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

975

42

71

862

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

278

278

–

11

–

1

35

–

3

–

228

Beheer en administratie

Personeelskosten

–

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

Uitvoeringskosten

730

163
102

Directe kosten projectmedewerkers

–
64

77

Voorlichting en educatie

Directe kosten - uitbesteed werk

632

20

–

5.887

3.765

5

74

313

91

421

1

161

1.191

1.393

115

–

2.122

208

234

1.571

46

63

–

3.715

14

78

291

134

477

1

155

1.135

1.322

108

–

12.713

164

184

11.983

46

336

4.935 16.428

3.844

12

83

304

130

433

1

168

1.211

1.390

112

–

1.091

211

228

606

46

Begroting 2015

Projecten

26

Aankoop en beheer van
natuurterreinen

Indirecte kosten personeel

Aankoop en beheer van
14

Werkelijk 2015

49

Werving Baten
Werkelijk 2014

Directe kosten - aankoopbedragen

Besteed aan de doelstelling
Aankopen

Doelstelling

Specificatie en verdeling kosten naar
bestemming
(x 1.000 euro)
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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 2015 is 17 hectare natuurgebied, kloosterterrein Yesse en een kaap en kalkoven in Zoutkamp verworven.
Voor een nadere specificatie zie pagina 43 onder “direct in gebruik voor de doelstelling”.

IJshaar in de Lettelberter Petten ( René Oosterhuis)
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Projecten en aankopen in het kader van de doelstelling
Aankopen

Kosten

bijdragen/

Eigen

subsidies

bijdrage

Directe kosten verwerving natuurterreinen

49

–

49

Directe kosten verwerving cultuurhistorisch erfgoed

14

–

14

Indirecte kosten - personeelkosten verwerving
Totaal aankopen natuurterreinen en erfgoed 2015

46

–

46

109

–

109

37

–

37

18

–

18

Projecten
Betreft onderstaande in 2015 opgeleverde en/of verantwoorde projecten
Projecten natuurterreinen
•

Herstel en inrichting Eendenkooi Nieuw Onrust,
vaste bijdrage

•

Aanbrengen schelpen op Klutenplas

•

Aanleg petgaten Lettelberter Petten

•

Polder Breebaart en wisselpolders -

9

–

9

30

28

2

9

3

6

- 26

–

- 26

163

–

163

102

–

102

342

31

311

520

60

460

112

127

-15

64

–

64

696

187

509

onderzoeksproject
•

Aanleg oeverzwaluwwand Letterberter Petten

•

Overige projectkosten

•

Directe kosten - projectmedewerkers natuurterreinen

•

*1

Indirecte kosten - personeelskosten begeleiding
projecten
Projecten cultuurhistorisch erfgoed

•

Coendersborch, restauratie en inrichting

•

Molen Ceres, restauratie

•

*2

Indirecte kosten - personeelskosten begeleiding
projecten
Projecten voorlichting en communicatie

•

Jeugdeducatie, projectmedewerker, uitbesteedwerk

106

–

106

•

Bezoekerscentrum Terra Morra, Bourtange

774

632

142

•

Webcamproject - zeehondenkijkwand

41

–

41

•

Bezoekerscentrum Zuidlaardermeer,
12

–

12

voorbereidingskosten
•

Indirecte kosten - personeelskosten begeleiding
projecten

*1

42

–

42

975

632

343

Totaal Projecten 2015

2.013

850

1.163

Totaal aankopen en projecten 2015

2.122

850

1.272

Totaal aankopen en projecten 2014

12.713

11.182

1.531

overige projectkosten: De negatieve projectkosten zijn het gevolg van te hoog opgenomen voorziene projectkosten.

*2 project molen Ceres, restauratie: De werkelijke totale projectkosten bedragen 195. In 2013 is hiervan al een bedrag verantwoord van 82, zijnde de eigen bijdrage aan het project. De werkelijke eigen bijdrage is 67, hetgeen leidt tot een negatief
verschil van 15.
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Subsidies en bijdragen projecten
Totalen

Baten uit eigen

Baten acties

Subsidies van

fondsenwerving

van derden

overheden

Polder Breebaart en
wisselpolders - onderzoeksproject
•

28

Nuon

28

Aanleg oeverzwaluwwand
Lettelberter Petten
•

Vogelbescherming Nederland
Coendersborch, restauratie en inrichting

•

3
3
60

Provincie Groningen
Molen Ceres, restauratie

•

Provincie Groningen

•

J.B Scholtenfonds

•

Prins Bernhard Cultuurfonds

60
127
117
6
4

Bezoekerscentrum Terra Morra,
Bourtange

632

•

Provincie Groningen

•

Gemeente Vlagtwedde

114

Samenwerkingsverband

194

•

236

Noord-Nederland
•

Vesting Bourtange

50

•

J.B Scholtenfonds

20

•

Rabobank

10

•

Prins Bernhard Cultuurfonds

8
850

National Postcode Loterij

938
1.788

Eigen bijdragen projecten

114

15

721

938
114

953

721

225
2.013

Eigen bijdrage projecten
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, per saldo toegevoegd
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, per saldo toegevoegd
De voorziening voor onderhoudskosten is gevormd voor periodiek groot onderhoud dat dient te worden verricht in de natuurreservaten. De voorziening voor onderhoudskosten is langlopend.
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Personeelskosten
De kosten zijn als volgt te specificeren:
Lonen en salarissen
Inhuur personeel
Pensioen- en werknemersverzekeringen

Werkelijk 2015

Begroting 2015

Werkelijk 2014

1.323

1.330

1.212

52

18

28

452

439

412

Reiskosten woon-werk

32

41

31

Kleding vrijwillig medewerkers

19

39

29

3

8

4

1.881

1.875

1.716

Overige personeelskosten
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 vrijwillig medewerkers.

Kantoor- en algemene kosten
De kosten zijn als volgt te specificeren:
Kantoorkosten

Werkelijk 2015

Begroting 2015

Werkelijk 2014

191

180

206

Contributie De Landschappen

60

68

72

Huisvestingskosten

101

109

128

Assurantiekosten
Totaal

69

76

71

421

433

477

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
Rente lasten
Totaal

Werkelijk 2015

Begroting 2015

Werkelijk 2014

70

78

72

4

5

6

74

83

78

Kosten eigen fondsenwerving
Werkelijk 2015

Begroting 2015

Werkelijk 2014

Personeelskosten

56

56

59

Uitbestede werkzaamheden, directe wervingskosten

58

67

44

5

3

4

Kantoorkosten
Overige kosten
Totaal

2

1

1

121

127

108
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Kostenpercentage fondsenwerving
Onderstaand is de verhouding van de kosten fondsenwerving in relatie tot de totale baten procentueel weergegeven.
Werkelijk 2015

Begroting 2015

Werkelijk 2014

2.008

1.130

2.006

121

127

108

6%

11 %

5%

Baten eigen fondsenwerving
Kosten eigen fondsenwerving
Kostenpercentage fondsenwerving

De kosten betreffen activiteiten voor het werven van potentiële Beschermers en Sponsoren.
In 2015 is een grootschalige wervingsactie gehouden. Dankzij de actie hebben zich 327 nieuwe Beschermers aangemeld.

Personeelsbestand
Het aantal fte in 2015 bedroeg 25,5. Over 2014 bedroeg het aantal fte 24,5.
De structuur van de organisatie is in 2015 aangepast naar aanleiding van de vastgestelde toekomstagenda van Het Groninger Landschap. De organisatiestructuur is gericht op de activiteiten van de organisatie.
Deze medewerkers zijn als volgt verdeeld over de verschillende afdelingen:
31-12-2015

31-12-2014

1,0 fte

1,0 fte

•

Directie

•

Kwartiermaker

1,0 fte

1,0 fte

•

Afdeling algemene zaken

9,6 fte

9,6 fte

•

Afdeling terreinbeheer

8,6 fte

9,3 fte

•

Afdeling erfgoed

1,9 fte

1,2 fte

•

Afdeling communicatie

3,5 fte

3,4 fte

Organogram
Zie bijlage 4, pagina 73.

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 2015.
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.
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Functie

directeur

Dienstverband
Aard

onbepaalde tijd

Uren

37,0

Parttime percentage
Periode

100%
jan. 15 t/m dec. 15

Beloning (in Euro)
Jaarinkomen
Bruto loon

86.773

Vakantiegeld

6.890
93.663

Totaal jaarinkomen
SV lasten werkgeversdeel

13.154

Pensioenlasten werkgeversdeel

15.939

Belastbare km-vergoeding

993

Vergoeding woon-werk

918
31.004

Totaal overige lasten en vergoedingen
Totale beloning 2015

124.667

Totale beloning 2014

123.050

Oosterse sterhyacint ( Silvan Puijman)
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Molen Kikkoman ( Henk Tuinema)
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Enkelvoudige balans per 31 december 2015
(na bestemming saldo) 
( x 1.000 euro)

31 december 2015

31 december 2014

ACTIVA
Materiële vaste activa

1.243

1.265

Financiële vaste activa

425

425

1.668

1.690

Voorraden

35

44

Vorderingen en overlopende activa

3.814

4.569

Effecten

9.532

9.128

Liquide middelen

1.843

221

Totaal

15.224

13.962

16.892

15.652

PASSIVA
Reserves en fondsen
Reserves
•

Continuïteitsreserve

2.525

2.265

•

Bestemmingsreserves

5.563

5.897
8.088

8.162

2.640

1.742

10.728

9.904

3.186

3.162

Langlopende schulden

252

261

Kortlopende schulden

2.726

2.325

16.892

15.652

Fondsen
•

Bestemmingsfonds(en)

Voorzieningen

Totaal
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Enkelvoudige staat van baten en lasten 2015
( x 1.000 euro)

Werkelijk 2015

Werkelijk 2014

Baten:
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden
Subsidies van overheden
Resultaat uit beleggingen
Overige baten
Som der baten

1.994

2.001

953

1.004

2.524

12.420

441

831

696

510

6.608

16.766

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Aankopen

109

382

Projecten

2.013

12.331

Beheer van natuurterreinen

1.406

1.372

Beheer cultuurhistorisch erfgoed

743

730

Voorlichting en educatie

870

783
5.141

15.598

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving

121

108

Kosten acties derden

67

79

Kosten verkrijging subsidies
Overheden

55

54

Kosten van beleggingen

86

88
329

329

278

292

5.748

16.219

Resultaat deelneming

- 36

- 41

Saldo baten en lasten

824

506

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Som der lasten
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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 nettovermogenswaarde 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

2015

Resultaat 2015

2014

- 234

- 36

- 198

2015

Resultaat 2015

2014

10.728

824

9.904

Eigen vermogen
Eigen vermogen St. Het Groninger Landschap enkelvoudig
Eigen vermogen St. Beheer Borgterrein Ewsum

42

14

28

Eigen vermogen St. Weltevreden

249

25

224

Eigen vermogen geconsolideerd

11.019

863

10.156
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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, 25 mei 2016
Directeur

Marco Glastra

Raad van Toezicht

J.G. Vlietstra, voorzitter
J.J. Hooft, vice voorzitter
P. T. Bakker
A.F. Bos
H.W.H.M. van Kesteren
J.P.M. Sanders
S. Woltjer

Botanische hooilanden Leekstermeer worden gemaaid ( Groninger Landschap)
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Overige gegevens 2015

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de directie van Stichting Het Groninger Landschap
Wij hebben de jaarrekening over 2015 van Stichting Het Groninger Landschap te Haren gecontroleerd. Deze jaarrekening
bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2015 en de geconsolideerde en enkelvoudige staat
van baten en lasten over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen
voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de directie
De directie van de Stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat
getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’, alsmede voor het opstellen van het directieverslag in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving
650 ‘Fondsenwervende instellingen’. De directie is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze
controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist
dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de
toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste
oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang
bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht
op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben
echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de Stichting.
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving
en van de redelijkheid van de door de directie van de Stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor
ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Het Groninger Landschap per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met de Richtlijn
voor de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’.

Verklaring betreffende het directieverslag
Op basis van onze werkzaamheden overeenkomstig de Nederlandse controlestandaard 720 vermelden wij dat ons geen
tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het directieverslag, voor zover wij dat kunnen be-

ja a r ver sla g 2015

65

oordelen, overeenkomstig de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’ is opgesteld. Tevens
vermelden wij dat het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.
Groningen, 9 juni 2016
KPMG Accountants N.V.
W. Feenstra RA

Bestemming saldo baten en lasten
De bestemming van het saldo baten en lasten geschiedt conform het besluit van de directie en is opgenomen als toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2015.

Schapen in Meerland ( Silvan Puijman)
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Bijlage 1:
Samenstelling Raad van Toezicht en Directie

Mw. J.G. Vlietstra

Functie in het dagelijkse leven •

voorzitter

Nevenfuncties

•

Geen
Voorzitter Commissie bijzondere situaties (voor schrijnende situaties in aardbevingsgebied Groningen)

•

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

J.J. Hooft

Functie in het dagelijkse leven •

Geen

Vice-voorzitter

Nevenfuncties

•

Geen

H.W.H.M. van Kesteren

Functie in het dagelijkse leven •

lid Raad van Toezicht

Nevenfuncties

Adviseur Romivo Accountancy B.V..

•

Lid Raad van Toezicht Stichting Fokus Exploitatie

•

Bestuur, penningmeester Stichting Fokus

•

Lid Raad van Toezicht Stichting Gildeborg (tot juni 2015)

•

Lid Raad van Toezicht Stichting Odyssee

•

Lid Raad van Commissarissen Lefier

•

Lid Raad van Toezicht Tactus Verslavingszorg

•

Bestuur, penningmeester Stichting IETA
(tot oktober 2015)

J.P.M. Sanders

Functie in het dagelijkse leven •

Innovation Manager, Wageningen Universiteit en
Researchcenter, Food & Biobased Research

lid Raad van Toezicht
Nevenfuncties

•

Lid Commissie Corbey

•

Aandeelhouder Byosis

•

Aandeelhouder Grassa

Mw. A.F. Bos

Functie in het dagelijkse leven •

lid Raad van Toezicht

Nevenfuncties

Geen

•

Bestuurslid Agrarische Natuurvereniging Wierde & Dijk,

•

Voorzitter werkgroep Agrarisch Landschappelijk
Bouwen (Wierde & Dijk)

•

S. Woltjer

Functie in het dagelijkse leven •

lid Raad van Toezicht

Nevenfuncties

P.T. Bakker

Voorzitter Stichting Marnelandschap
Geen

•

Vice-voorzitter RvT Zonnehuisgroep Noord

•

Vice-voorzitter Golfclub Losdorp

Functie in het dagelijkse leven •

Advocaat, (vennoot) en curator in faillissementen,
BENK Advocaten te Groningen

lid Raad van Toezicht
Nevenfuncties

•

Lid noordelijke Faillissementscommissie balie in
het arrondissement Noord-Nederland

•

Honorair consul van Oostenrijk in Noord-Nederland
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Rooster van aftreden Raad van Toezicht
Naam

Functie

Benoemd

Herbenoeming

Jaar van aftreden

H.W.H.M. van Kesteren

Lid RvT

2008

2012

2016

J.P.M. Sanders

Lid RvT

2009

2012

2016

Mw. A.F. Bos

Lid RvT

2009

2013

2017

Voorzitter

2011

2014

2018

J.J. Hooft

Vice-voorzitter

2012

2015

2019

S. Woltjer

Lid RvT

2012

2015

2019

P.T. Bakker

Lid RvT

2013

2016

2020

Mw. J.G. Vlietstra

Directie
Samenstelling
M.J. Glastra, directeur
Nevenfunctie

•

Geen

Reisgids 100% Groningen ( Groninger Landschap)
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Bijlage 2:
Overzicht van in- en uitgaande kasstromen

Dit overzicht geeft inzicht in het verloop van de in- en uitgaande kasstromen over 2015 en 2014.
2015

2014

2.305

1.690

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

953

951

3.376

1.772

15

12

810

600

–

1.486

7.459

6.511

5.656

6.321

75

44

Betalingen hypothecaire lening

8

8

Aflossingen schulden

–

–

Totaal inkomend

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

Storting deposito’s en beleggingen

–

–

Totaal uitgaand

5.739

6.373

Totaal mutatie liquide middelen

1.720

138

344

206

2.064

344

Liquide middelen 1 januari
Liquide middelen 31 december
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Knobbelzwanen in de Hunze Zone ( Henk Tuinema)
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Bijlage 3:
Begroting 2016

Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2016
Begroting 2016

Baten:
Baten uit eigen fondsenwerving

1.176

Baten uit acties van derden

938

Subsidies van overheden

1.847

Resultaat uit beleggingen

344

Overige baten

653

Som der baten

4.958

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Projecten en aankopen

1.107

Beheer natuurterreinen

1.547

Beheer cultuurhistorisch erfgoed

736

Voorlichting en educatie

953
4.343

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving

111

Kosten acties derden

63

Kosten verkrijging subsidies overheden

55

Kosten van beleggingen

91
320

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

338

Som der lasten

5.001

Saldo baten en lasten

- 43
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Oosterpolder ( Henk Tuinema)
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Bijlage 4:
Organogram

Raad van
Toezicht

Directeurbestuurder

Hoofd algemene
zaken

Kwartiermaker

Secretariaat

Administratie

Medewerkers
zaken

Vrijwillig
medewerkers

Projecten

Communicatie

Erfgoed

Hoofd
terreinbeheer

Communicatie
en activiteiten

Rayon Noord

Fondsenwerving

Rayon Oost

Jeugdeducatie

Rayon Zuid

Rayon West

Beheer
administratie
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