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1 INLEIDING

1.1

Het landschapsfonds

Om het landschap in het gebied Oranjewoud-Katlijk op een duurzame manier in stand te houden is in 2007
een verkenning gedaan naar de mogelijkheden voor een gebiedsfonds. Het fonds kan dienen als instrument
voor herstel, aanleg en vooral het meerjarige beheer van het landschap. Deze verkenning heeft geresulteerd
in de wens van zowel de gemeente Heerenveen als de provincie Fryslân voor het opzetten van een fonds
van waaruit meerjarige betalingen voor groene diensten kunnen worden vergoed.

Groene (en blauwe) diensten zijn activiteiten op het gebied van landschap, natuur, (water), cultuurhistorie en recreatie. De diensten verhogen de kwaliteit en toegankelijkheid van het landelijke en stedelijke gebied en gaan verder dan
de wettelijke plicht hiertoe. De dienstverlening wordt uitgevoerd door één of meerdere particuliere grondgebruikers:
landbouwers, landgoederen, recreatiebedrijven en overige particulieren (definitie Raad voor het Landelijk Gebied).

Het starten van het Landschapsfonds heeft tot doel het agrarisch cultuurlandschap, dat naast stedelijke ontwikkeling en natuurontwikkeling van grote waarde is, duurzaam in stand te houden.

1.2

Het gebied

Het Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk heeft als werkingsgebied het landschap ten oosten van Heerenveen (kaart 1). Het karakteristieke en waardevolle landschap van Oranjewoud-Katlijk, met haar grote diversiteit aan natuur- en landschapswaarden, heeft een belangrijke functie voor inwoners van de gemeente Heerenveen.

Kaart 1. werkgebied Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk
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Uit de dorpsvisies die in 2007 zijn opgesteld blijkt grote waardering voor het landschap met zijn bijzondere
landschapselementen, bossen, weilanden, vaarten en het beekdal van de Tjonger. Mede hierdoor heeft
Heerenveen een aantrekkelijk woon- en werkklimaat. In het gebied zijn verschillende landschapstypen aanwezig met elk hun eigen karakteristieke elementen. Vier landschapstypen bepalen de identiteit van Oranjewoud-Katlijk (Landschapsbeleidsplan Zuidoost friesland 2004-2014):
1.

Woudontginningen;

2.

Veenpolders (laagveenontginningen);

3.

Landgoederenlandschap;

4.

Beekdal van de Tjonger.

De ligging in het stedelijk bundelingsgebied Heerenveen/Joure maakt dat de behoefte aan een rijk landschap, naast meer stedelijke ontwikkelingen, gewenst is. Daarbij komt dat Oranjewoud-Katlijk één van de
ecologische parels in de oostelijke landschappelijke buitenlijst van Heerenveen is. Om de kwaliteit van het
landschap te bewaken lopen er meerdere beleidstrajecten, te weten:
•

De procedure tot aanwijzing van parkgebied Oranjewoud tot beschermd dorpsgezicht. Een bestemmingsplan daarvoor is in voorbereiding. Het economisch duurzaam exploiteren wordt tezamen met de
landgoedeigenaren verkend.

•

De landinrichtingscommissie Oranjewoud-Katlijk realiseert op dit moment de EHS-verbinding tussen de
bossen van Oranjewoud en de Katlijkerschar. In voorbereiding is de inrichting aan de noordzijde van de
Tjonger.

•

In het kader van gemeentelijk erfgoedbeleid worden de kenmerkende kwaliteiten van de gebouwde omgeving en landschapskenmerken in kaart gebracht.

1.3

Het businessplan

Voor het beheer van het fonds zullen niet de gemeente Heerenveen en provincie Fryslân direct verantwoordelijk zijn, maar een private stichting die de realisatie van publieke doelen op zich neemt. Het businessplan
dat hier voorligt beschrijft de manier waarop de stichting Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk invulling zal
geven aan haar taken en verantwoordelijkheden. Onderdeel van het businessplan zijn drie separate documenten: de Dienstenbundel Oranjewoud-Katlijk, de Werkkaart groene diensten Oranjewoud-Katlijk en de
Notitie private financiering.

1.4

Leeswijzer

Dit businessplan is opgebouwd uit acht hoofdstukken. Hoofdstuk 2 gaat nader in op de inhoudelijke betrokkenheid van de stichting bij de doelstellingen in Oranjewoud-Katlijk. Het Landschapsfonds OranjewoudKatlijk is opgezet als pilot voor een nieuwe vorm van financiering van het beheer van landschap. De gevolgen die dit heeft voor de werkzaamheden van de stichting staan beschreven in hoofdstuk 3.
Hoofdstuk 4 beschrijft de werkwijze en organisatiestructuur. De financiële structuur, uitgangspunten en consequenties voor de begroting zijn vastgelegd in hoofdstuk 5. Risico’s die een rol spelen voor de stichting
met bijbehorende afdekking zijn beschreven in hoofdstuk 6. De communicatiestrategie die de stichting gebruikt om haar doelstelling te realiseren komt in hoofdstuk 7 aan de orde. Hoofdstuk 8 tenslotte bevat het
jaarplan voor 2010. Dit laatste hoofdstuk wordt jaarlijks geactualiseerd.
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2 MISSIE, VISIE, DOELSTELLING

2.1

Missie

De missie van de stichting Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk is het realiseren van de doelen en prestaties op het gebied van het cultuurlandschap, natuur en toegankelijkheid voortkomend uit de gebiedsvisie
Oranjewoud-Katlijk, het Masterplan Oranjewoud-Katlijk (2003) en het Landschapsbeleidsplan Zuidoost
Friesland (vastgesteld door de gemeenteraad juni 2004).
Het Landschapsfonds wil samen met particuliere grondeigenaren en -gebruikers zorgen voor een duurzaam
en structureel beheerd, hoogwaardig landschap, met daarbij aanleg en herstel van landschapselementen in
het gebied Oranjewoud-Katlijk.

2.2

Visie

De visie van de stichting Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk is dat in het duurzaam en structureel beheren
van landschapselementen en voorzieningen voor toegankelijkheid de basis ligt voor het behouden van de
kernkwaliteiten van het agrarisch cultuurlandschap in Oranjewoud-Katlijk. De kernkwaliteiten zijn vastgelegd
in beleid en zijn vertaald naar de Werkkaart Groene Diensten Oranjewoud-Katlijk met bijbehorende toelichting.
Een gezamenlijke uitvoering van de werkkaart met een herkenbaar gezicht naar de streek en de steun van
de provincie Fryslân, de gemeente Heerenveen en private partners is van groot belang. Het bieden van een
duurzame en structurele financiering vanuit het Landschapsfonds levert uiteindelijk meerwaarde op voor het
landschap. Daarbij geeft het Landschapsfonds ook de zekerheid aan particuliere grondeigenaren dat een
vergoeding voor het beheren van landschapselementen en voorzieningen voor toegankelijkheid voor een
langere termijn beschikbaar is.

2.3

Doelstellingen

Het Landschapsfonds kent een tweeledige doelstelling:
1.

70% van de landschapselementen onder structureel beheer en 10% nieuwe aanleg

De stichting Landschapsfonds streeft conform de Werkkaart Groene Diensten Oranjewoud-Katlijk naar een
optimale kwaliteit van het landschap. Hiertoe worden nieuwe elementen aangelegd (10%) en het achterstallig onderhoud bij bestaande elementen weggewerkt. Vervolgens wil de stichting dat na aanleg en herstel
tenminste 70% van alle aanwezige landschapselementen, gelegen buiten de EHS, op een structurele manier worden beheerd.
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De doelstelling van 70% beheer en 10% aanleg komt in Oranjewoud-Katlijk overeen met:

Groene Diensten

Doelstelling beheer
(70%)

Doelstelling aanleg
(10%)

Eenheid

1. Houtwal of houtsingel

25

2,3

km

2. Elzensingel

20

1,8

km

3. Geriefhoutbosje

7,5

0,7

ha

4. Laanbomenrij

km

4,5

0,4

5. Solitaire boom of boomgroep

6

1

st

6. Dobbe

28

3

st

7. Paden en routes

3,5

3,5

km

8. Kamers

40

-

ha

Deze inhoudelijke doelstellingen van de stichting Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk zijn vastgelegd in de
Werkkaart Groene Diensten, inclusief toelichting. De prestaties voor de diensten zijn vastgelegd in de Dienstenbundel Oranjewoud-Katlijk.
2.

Publiek-private financiering

De financieringsopgave van het Landschapsfonds is berekend met als uitgangspunt 75% publieke financiering en 25% private bijdrage. Dit betekent dat de doelstelling zoals hierboven beschreven behaald wordt met
een aanzienlijke private bijdrage. Het betrekken van private financiers bij het versterken van de landschappelijke kwaliteit door hen te laten participeren in het fonds is dan ook van groot belang. De doelstelling is dat
minimaal 15 tot maximaal 25% van de totale financieringsbehoefte wordt gedekt door private partijen.

2.4

Statuten

De statuten vormen de juridische basis voor de stichting Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk. Deze statuten bevatten de volgende artikelen:
-

Doel

-

Organisatie van de stichting

-

Geldmiddelen

-

Bestuur

-

Bestuurswisselingen

-

Bevoegdheden bestuur

-

Bestuursvergaderingen

-

Besluiten bestuur

-

Boekjaar en jaarverslagen

-

Statutenwijziging/Ontbinding

-

Vereffening

-

Reglementen

-

Slotbepalingen
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3 STATUS PILOT

3.1 Publiek-private financiering
Het Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk is aangewezen als pilot Groene Diensten voor de provincie Fryslân. Aan de hand van de resultaten van de pilot wordt bekeken op welke manier fondsvorming stimulerend
kan werken voor het versterken van het landschap. Tevens wordt onderzocht op welke manier private financiering kan worden aangewend voor het duurzaam beheer van landschap.
In de opstartperiode van de stichting zal vanuit zowel de provincie Fryslân als de gemeente Heerenveen
ambtelijke ondersteuning worden geboden. Er zal een werkgroep worden ingesteld met daarin vertegenwoordigers van de uitvoeringsorganisatie, de gemeente en de provincie. Op deze manier kan de stichting
gezamenlijk worden doorontwikkeld en ingesteld op haar taak. Door zowel de provincie Fryslân als de gemeente Heerenveen is aangegeven de pilot na 3 jaar te willen evalueren en de eerste jaren ook duidelijk te
monitoren of de oorspronkelijke doelstellingen worden gehaald. Uitgangspunten zijn:
1.

Er mag publiek geld worden besteed als er ook privaat geld beschikbaar is: elke private (15%) euro
wordt volgens een factor 1 op 6 met publiek (85%) geld vergroot. Voor het publieke deel geldt een verdeelsleutel van 33,3% gemeente Heerenveen en 66,6% provincie Fryslân.

2.

Om de werkzaamheden te kunnen starten en daarmee zo snel mogelijk draagvlak te verwerven kunnen
voor de eerste 3 jaar de geprogrammeerde organisatiekosten van de publieke gelden zonder inbreng
van privaat geld worden benut.

3.

De rente (het rendement) van het fonds mag worden benut als besteedbaar voor het uitvoeringsfonds.

3.2 Evaluatiemomenten
De verrichtingen van de stichting worden zoals eerder aangegeven in de eerste jaren na oprichting nadrukkelijk gevolgd en ambtelijk begeleid. Dit betekent dat jaarlijks aan de hand van het jaarverslag van de stichting een bestuurlijke begeleidingsgroepoverleg plaatsvindt. In dit overleg zal de stichting in overleg met de
verantwoordelijke wethouder en gedeputeerde bekijken hoe de vorderingen van de stichting zijn.
Na drie jaar wordt de pilot gezamenlijk geëvalueerd. De pilot is geslaagd wanneer op dat moment:
•

minimaal 50% onder beheer is gebracht;

•

10% van de doelstelling aanleg is gerealiseerd en/of in voorbereiding is;

•

de organisatie goed functioneert;

•

de financiering op langere termijn gezond is;

•

minstens 50% van de minimale private ambitie van 15% is binnengehaald dan wel met financiële garanties toegezegd;

•

de lokale organisatie in de streek voldoende betrokken is.

De bestuurlijke begeleidingsgroep kan na de eerste drie jaar besluiten nog een periode van 3 jaar in te stellen met eventuele aangepaste voorwaarden.
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4 ORGANISATIE VAN DE UITVOERING

4.1 Rechtsvorm
Het Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk is een private stichting met statutaire doelstellingen die gericht zijn
op het realiseren van groene diensten in Oranjewoud-Katlijk.

4.2 Opbouw organisatie
De stichting kent voor het uitvoeren van haar taken de volgende organisatieonderdelen:
1.
2.
3.
4.
5.

Bestuur
Bankier
Makelaar
Administratie
Controle

Ad 1 Stichtingbestuur
Het bestuur vertegenwoordigt de rechtspersoon die de contracten met andere partijen aangaat. Het stichtingsbestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, een penningmeester en twee onafhankelijke leden. Bestuursleden hebben zitting op persoonlijke titel en worden voor vier jaar benoemd. De publieke financiers
spelen een rol bij het benoemen van de eerste bestuursleden. Nieuwe bestuursleden worden in overleg met
de financiers benoemd door het zittende bestuur. Het stichtingsbestuur heeft de volgende taken:
-

-

het in samenspraak met de financiers bepalen van het beleid op basis van de werkkaart en
nieuwe inzichten;
het vaststellen van de financiële richtlijnen, bepalen van de bestedingsruimte voor nieuwe
overeenkomsten en accorderen van aanpassingen in vergoedingen;
besluiten over het aangaan van contracten;
verantwoordelijkheid voor dagelijkse leiding;
vaststellen jaarplan, begroting en jaarverslag;

-

Het werven van private financiering.

-

Het bestuur komt tweemaal per jaar bijeen. In deze bestuursbijeenkomst worden aangedragen contracten
formeel goedgekeurd. De private stichting rapporteert jaarlijks de voortgang aan de financiers. De stichting
beschikt over de financiële middelen, die zijn ondergebracht in het Landschapsfonds. In de opstartfase (pilot) zal het bestuur geadviseerd en waar nodig ondersteund worden door een werkgroep bestaande uit medewerkers van provincie en gemeente.
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Ad 2 Bankier
De functie van bankier wordt ingevuld door de XXXX
De bankier heeft de volgende taken:
-

Laten renderen van het fonds;
Uitvoeren van betalingen;
Maken van halfjaarlijks financieel overzicht (inkomsten/ uitgaven).

De stichting beschikt zelf over de financiële middelen die zijn ondergebracht in het Landschapsfonds. Door
een jaarlijks overzicht van betalingen kan de financieel beheerder (bankier) de betalingen afhandelen. De
bankier rapporteert via bankafschriften.
Ad 3. Makelaar
De makelaarsfunctie bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds de voorkant, het gezicht in het gebied van het
Landschapsfonds. Deze functie wordt ingevuld door de Agrarische natuurvereniging (ANV) Grien Brongergea, actief in het gebied. De stichting sluit hiertoe een overeenkomst met de vereniging. De vereniging op
haar beurt benoemt, met instemming van het stichtingsbestuur, een persoon als gebiedsmakelaar.
Aan de ‘achterkant’ opereert Landschapsbeheer Friesland als inhoudelijk deskundige, zij stellen de beheerplannen Groene Diensten op (deels gebaseerd op bestaande bedrijfslandschapsplannen) en zorgen voor de
administratieve verwerking (functie administratie).
De gebiedsmakelaar is primair verantwoordelijk voor het afsluiten van de contracten met geïnteresseerde,
particuliere grondeigenaren. De makelaar legt de contacten en is eerste aanspreekpunt in het gebied. Afstemming vindt plaats met Landschapsbeheer Friesland en eens per jaar met de gemeente Heerenveen.
Taken van de gebiedsmakelaar (ANV Grien Brongergea) zijn:
-

Werven aanbieders;
Vinger aan de pols gedurende de looptijd contract;
Vraagbaak;
Oversluiten contracten;
Jaarlijkse voortgangsrapportage.

Taken Landschapsbeheer Friesland:
-

Opstellen beheerplannen Groene Diensten;

-

Begeleiden gebiedsmakelaar (ANV Grien Brongergea).

Ter ondersteuning van het stichtingsbestuur en de gebiedsmakelaar is inhoudelijke/ beleidsmatige kennis zo
nu en dan wenselijk. Deze inhoudelijke kennis is aanwezig bij Landschapsbeheer Friesland.
Ad 4. Administratie
De afhandeling van de aangegane contracten en het organiseren van de betalingen zal door Landschapsbeheer Friesland worden uitgevoerd. De stichting sluit hiertoe een overeenkomst met Landschapsbeheer
Friesland. De inzet is om deze organisatielaag zo klein mogelijk en kostenefficiëntie te houden. Om reden
dat het in Oranjewoud-Katlijk gaat om een pilot voert Landschapsbeheer Friesland de administratieve taak
uit. Landschapsbeheer Friesland heeft ervaring met deze taken in de Noordelijke Friese Wouden.
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Om de bestedingsruimte voor nieuwe contracten te kunnen monitoren is een fondsvolgsysteem opgezet. Dit
systeem bestaat uit een database waarin alle elementen die onder beheer staan zijn opgenomen. Door het
inzicht dat deze database oplevert in de jaarlijkse kosten over de looptijd van alle contracten, kan worden
bepaald wat de bestedingsruimte van het fonds is. Het fondsvolgsysteem heeft een belangrijke signalerende
functie.
Taken Landschapsbeheer Friesland:
-

Faciliteren van de gebiedsmakelaar;
Vastleggen contracten;
Betalingsopdrachten naar bancaire instelling;

-

Overzicht voortgang totale fondsuitputting op basis van een fondsvolgsysteem.

Ad 5. Controle
Voor het controleren van uitgevoerde werkzaamheden en contracten is het belangrijk dat een onafhankelijke
organisatie betrokken is. Voor Oranjewoud-Katlijk wordt gewerkt met een lokale schouwcommissie. In de
lokale commissie zitten drie onafhankelijke en ter zake kundige leden. Het secretariaat wordt gevoerd door
Landschapsbeheer Friesland.
Taken Landschapsbeheer Friesland:
-

Controleren uitgevoerde werkzaamheden;
Rapportage aan het stichtingsbestuur.

4.3 Werkwijze
“70% van de landschapselementen onder structureel beheer en 10% nieuwe aanleg”
Om deze inhoudelijke doelstelling te bereiken wordt gestart met het werven van aanbieders van groene
diensten. Dit zal gebeuren op basis van de Werkkaart Groene Diensten Oranjewoud-Katlijk. Deze werkkaart
beschrijft welke diensten waar mogelijk zijn. De werkkaart bestaat uit een beschrijving en een kaart. Op de
kaart zijn de landschapstypen en de EHS begrenzing aangegeven. In de praktijk kan het zijn dat vanuit
landschappelijk belang op de grens tussen landschapstypen van de voorschriften uit de werkkaart kan worden afgeweken. Op basis van de in de werkkaart benoemde diensten is de Dienstenbundel OranjewoudKatlijk samengesteld. Deze dienstenbundel beschrijft op welke manier de verschillende landschapselementen moeten worden beheerd en de hoogte van de vergoeding die daar tegenover staat.
Op basis van de werkkaart en dienstenbundel inventariseert de gebiedsmakelaar wie er interesse heeft in
het afsluiten van een contract met de stichting. De gebiedsmakelaar is verantwoordelijk voor het werven van
deze deelnemers en voor het leggen van het eerste contact. Voor Oranjewoud-Katlijk zijn in het kader van
het Masterplan Oranjewoud-Katlijk al een aantal bedrijfslandschapsplannen opgesteld. Deze plannen vormen de basis voor een beheerplan groene diensten. Hierbij zal Landschapsbeheer Friesland worden betrokken. Het beheerplan wordt afgestemd met de grondeigenaar, waarna het de onderlegger is voor het contract. Dit contract is de basis voor de vergoeding.
Het contract wordt formeel goedgekeurd door het stichtingsbestuur. Voorafgaand aan de bestuurlijke goedkeuring worden de contracten besproken door de gebiedsmakelaar, een vertegenwoordiger van Landschapsbeheer Friesland en de gemeentelijk medewerker landschap. Zij brengen een zwaarwegend advies
uit aan het bestuur.
Businessplan Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk

11

Het stichtingsbestuur komt tweemaal per jaar bijeen. Eenmaal voor (maart) en eenmaal (oktober) na het
onderhoudsseizoen. Wanneer het contract officieel is goedgekeurd kan het worden vastgelegd in het administratiesysteem wat bij Landschapsbeheer Friesland is ondergebracht. De contractgegevens bestaan uit
een digitaal kaartbestand met daaraan gekoppeld de vergoeding, een jaarlijks overzicht van werkzaamheden en de persoonsgegevens. Het up-to-date houden van de contractgegevens en het maken van een jaarlijks overzicht van het totaal aan landschapselementen onder beheer behoort eveneens tot de taken van
Landschapsbeheer Friesland. Vanuit de contractadministratie komt een jaarlijks overzicht van uit te keren
vergoedingen. Dit overzicht wordt verstrekt aan de bankier die vervolgens de betaling regelt.
Meerwaarde van het Landschapsfonds is dat er lokaal aandacht is voor landschapsbeheer. Eén van de belangrijke pijlers hierin is het gedurende het contract begeleiden van de aanbieders van diensten. Deze tussentijdse advisering ligt in handen van de gebiedsmakelaar. Indien noodzakelijk kan hij een beroep doen op
Landschapsbeheer Friesland of de gemeentelijke medewerker landschap.
De afspraken die het Landschapsfonds maakt met particuliere eigenaren worden vastgelegd in het contract.
Deze afspraken worden steekproefsgewijs gecontroleerd, met de randvoorwaarde dat tenminste elk contract
éénmaal per contractperiode wordt bezocht. De controle ligt in handen van de schouwcommissie.
Het contract bestaat uit een overeenkomst voor maximaal 28 jaar en deelcontracten voor 7 jaar. Dit betekent dat elke 7 jaar het contract bij aanwezigheid van voldoende financiële middelen en niet gewijzigde omstandigheden wordt verlengd. Hiervoor is de gebiedsmakelaar verantwoordelijk. Bij eventuele wijzigingen
kan een beroep worden gedaan op Landschapsbeheer Friesland. De administratieve verlenging gebeurd
door Landschapsbeheer Friesland. Daarbij is het van belang dat minimaal een keer per jaar overleg is tussen de gebiedsmakelaar, de medewerker landschap van de gemeente Heerenveen en Landschapsbeheer
Friesland. In overleg worden de prioriteiten voor het komende jaar bepaald en als advies aan het stichtingsbestuur voorgelegd.
“Publiek-private financiering”
Om deze financiële doelstelling te halen zal het stichtingsbestuur in de eerste jaren nadrukkelijk op zoek
moeten naar private financiers. Naast de twee bestuursvergaderingen waarin de contracten worden besproken zal in de eerste jaren energie van het bestuur gevraagd worden voor het behalen van deze doelstelling.
Als handleiding is de notitie Mogelijkheden voor private financiering opgesteld.

4.4 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Voor het effectief functioneren van de gehele organisatie is het van belang duidelijk te hebben wie wat doet,
maar ook wie waar verantwoordelijk voor is. Bij het beschrijven van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden gaat het er om duidelijk te maken wie waar verantwoordelijk voor is en op welke manier verantwoor1

ding wordt afgelegd. Hieronder volgt een beschrijving op basis van de RASCI–methode .
Ad 1.Verantwoordelijkheid
Het bestuur van stichting Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk is verantwoordelijk voor het realiseren van
de doelstelling en bevoegd om de jaarplannen, financiële rapportages en de contracten goed te keuren. Tevens is het bestuur verantwoordelijk voor de formele aansturing van de organisatie.

1

Nieuwenhuis, M.A., The Art of Management (the-art.nl), ISBN-13: 978-90-806665-1-1, 2003-2006.
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Ad 2.Verantwoording
De stichting Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk legt verantwoording af aan de financiers van de stichting.
In eerste instantie zijn dit de colleges van de gemeente Heerenveen en de provincie Fryslân. Gedurende de
pilot legt het fondsbestuur verantwoording af aan een bestuurlijke begeleidingsgroep middels een gecombineerde vergadering.
Ad 3. Ondersteunend
De uitvoeringsorganisatie (Landschapsbeheer Friesland en ANV Grien Brongergea) heeft als taak om de
resultaten (aantal contracten, elementen onder beheer, aanleg en herstel) te behalen. Hierbij zorgt Landschapsbeheer Friesland voor de archivering van de contracten en bestede middelen en rapporteert zij aan
het bestuur. In de eerste 3 jaar (2010 t/m 2012) zal de uitvoeringsorganisatie ondersteund worden door medewerkers van de gemeente Heerenveen en de provincie Fryslân.
Ad 4. Adviserend
Zeker in de beginperiode van het Landschapsfonds zal afstemming met zowel de gemeente Heerenveen als
de provincie Fryslân onontkomelijk zijn. Voor aanpassingen in beleidsuitgangspunten en het bijsturen van
de uitvoering zal jaarlijks overleg worden gevoerd met deze publieke partners waarbij het initiatief ligt bij de
gemeente Heerenveen.
Ad 5. Informatie
Het is belangrijk dat de resultaten die worden behaald goed worden gecommuniceerd naar alle betrokken
partijen. Het is de taak en verantwoordelijkheid van zowel de gemeente Heerenveen, provincie Fryslân als
de stichting Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk om deze communicatie in goede banen te leiden.

4.5 Begroting
De kosten tegen huidig prijspeil voor de uitvoeringsorganisatie zijn uitgesplitst naar tijdvakken van 7 jaar,
waarin in de eerste twee jaar van elk tijdvak contracten worden gesloten of worden omgezet naar vervolgcontracten. In onderstaande tabel zijn de kosten die gemiddeld per jaar worden gemaakt benoemd. De
exacte werkzaamheden zijn verder uitgesplitst in bijlage 1.
e

1 tijdvak (2010-2016)
Bestuur

Bankier

LBF

LBF

Gebieds-

Schouw-

inhoud

administratie

makelaar

commissie

Totaal

1e jaar

€ 500

€ 500

€ 27.867

€ 900

€ 15.375

€ 585

€ 45.727

2e jaar

€ 500

€ 500

€ 18.467

€ 900

€ 11.075

€ 585

€ 32.027

Vervolgjaren

€ 500

€ 500

€ 5.400

€-

€ 3.780

€ 585

€ 10.765

LBF

LBF

Gebieds-

Schouw-

Totaal

inhoud

administratie

makelaar

commissie

€ 19.400

€ 900

€ 7.475

€ 585

€ 29.360

e

2 t/m 4

e

tijdvak (2017-2040)
Bestuur

1e verlenging
e

€ 500

Bankier
€ 500

2 verlenging

€ 500

€ 500

€ 16.200

€ 900

€ 7.075

€ 585

€ 25.760

Vervolgjaren

€ 500

€ 500

€ 5.400

€-

€ 3.025

€ 585

€ 10.010
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5 FINANCIËN
Het financiële beheer van een fonds door de fondsbeheerder verloopt altijd in overeenstemming met de
voorwaarden die de ‘eigenaar’ van het fonds daaraan stelt. Rendement en risico hangen nauw samen.
Naarmate de rendementsdoelstelling hoger is, is ook het risicoprofiel hoger. Er wordt een rendement/ risicoprofiel gehanteerd welke gebruikelijk is bij overheden. Het beheer van publieke middelen dient plaats te vinden binnen de randvoorwaarden die de provincie en de gemeente Heerenveen stellen.
Het stichtingsbestuur zal de regels die gelden voor omgang met overheidsfinanciën dienen te respecteren.
Deze regels zijn vastgelegd in een aantal wetten. Zo stelt de comptabiliteitswet regels voor het beheer van
rijksmiddelen. Het gaat om regels ter beperking van de risico’s van kasbeheer, regels met betrekking tot
1

Geïntegreerd Middelen Beheer en regels ter beheersing van het EMU-saldo. Zo schrijft de comptabiliteitswet voor dat rijksmiddelen niet eerder de schatkist mogen verlaten dan het moment dat deze daadwerkelijk
worden uitgegeven voor de publieke taak. De Wet financiering decentrale overheden daarentegen stelt regels met betrekking tot het transparant en prudent formuleren, uitvoeren en verantwoorden van het financieringsbeleid van provincies en gemeenten bij het uitgeven van leningen en garanties. Aangezien het hier
gaat om een doelbesteding is de wet fido niet van toepassing.
Voor optimaal financieel beheer van de verschillende geldstromen die samen het fonds vormen zal het
fonds achter de schermen uit twee delen bestaan: een onderdeel publieke middelen waarvan het financiële
beheer past binnen randvoorwaarden van de overheden en een onderdeel private middelen waarvan het
financiële beheer past binnen de (doorgaans ruimtere) kaders die het stichtingsbestuur voor private middelen stelt.

5.1 Uitgaven uit het fonds
Het Landschapsfonds is een doelfonds dat zowel gebruik maakt van het vermogen als het rendement voor
het realiseren van haar doelstelling. Op basis van de aanwezige landschapselementen, het vergoedingsniveau en de verwachte herstelopgave is een begroting opgesteld. Deze begroting bevat de volgende posten:
Primaire kosten
•

•

Eenmalige kosten
-

herstel landschapselementen

-

aanleg landschapselementen

Periodieke kosten
-

beheer landschapselementen

Secundaire kosten
•

Opzet organisatie

•

Jaarlijkse kosten organisatie (in totaal maximaal 15% van de fondsomvang)

Voor de primaire kosten sluit de stichting overeenkomsten voor 7 jaar met de intentie van 28 jaar met
grondeigenaren. Er worden binnen de overeenkomst twee typen deelcontracten afgesloten: een herstel/aanleg contract en een beheercontract. Het herstel/aanleg contract voorziet in de eenmalige activiteiten,
1

Het verplicht aanhouden van liquide middelen bij het rijk (zij verlaten pas de schatkist op het moment dat deze middelen daadwerkelijk

worden uitgegeven voor de publieke taak) én, regels voor het afsluiten van leningen bij het rijk (het zgn. schatkistbankieren).
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de beheercontracten worden telkens afgesloten/verlengd voor een periode van 7 jaar. De overeenkomst
geldt daarmee in principe, wanneer voldoende financiering beschikbaar is en er geen ontbindende veranderingen optreden, voor 28 jaar. Er wordt in het fonds in eerste instantie een financiële reservering gemaakt
voor de eerste periode van 7 jaar. Vervolgens (bij voldoende aanvullende financiering) wordt voor contracten een reservering gemaakt voor de gehele looptijd van de overeenkomst (28 jaar).
Per contractperiode wordt vooraf bepaald welk beheer noodzakelijk is, wat wordt vastgelegd in een beheerplan. Hier wordt de vergoeding op afgestemd De periodieke kosten voor landschapsbeheer bestaan uit het
totaal aan uitbetaalde vergoedingen.

Landschap

Elementen

X

Kostprijs

Kosten

=

Aanleg+Herstel

Eenmalige kosten

Vergoeding

Jaarlijkse Kosten

Het uitgangspunt van het Landschapsfonds is dat voor elk afgesloten contract een financiële reservering
voor de looptijd wordt gemaakt. Dit uitgangspunt maakt dat slechts die contracten kunnen worden afgesloten
waarvoor er financiële middelen in het fonds aanwezig zijn. In bijlage 2 wordt dit verder toegelicht en is een
overzicht gegeven van het tempo waarin de doelstellingen gerealiseerd zouden kunnen worden.

5.2 Omvang van het fonds
De doelstellingen beschreven in de Werkkaart Groene Diensten Oranjewoud-Katlijk zijn leidend voor het
benodigde fondskapitaal. Dit betekent dat met een ambitie van 70% van alle aanwezige landschapselementen onder beheer een fondsvermogen van ca. 2,4 mln euro tegen de netto huidige waarde nodig is. Bestuurlijk is afgesproken dat ca. 75% hiervan door gemeente en provincie worden bijgedragen en minimaal 15%
tot maximaal 25% privaat moet worden verworven. Hieronder volgt een nadere uiteenzetting over de financieringsdoelstelling en randvoorwaarden voor bijdragen aan het fonds.
5.2.1

Kasritme stortingen

Het fondsvermogen zal over een aantal jaar verspreid door provincie en gemeente worden gestort. Vanaf de
oprichting van de stichting wordt eveneens door het stichtingsbestuur gezocht naar private financiering.
Provincie Fryslân
De provincie zal via onderstaand kasritme bijdragen aan het fonds:
2010

€ 437.500,=

2011

€ 625.000,=
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De resterende (toegezegde € 187.500,= (van 2009) wordt onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2015 door PS (integrale afweging) in 2015 gestort. De laatste storting van € 187.500,= is afhankelijk van
de uitkomsten van de pilot (zie eerder paragraaf 3.2).
Gemeente Heerenveen
De gemeente Heerenveen zal het volgende kasritme aanhouden:
2010

€ 540.100,=

2011

€ 62.300,=

Private Financiering
De stichting Landschapsfonds heeft de opdracht om te zoeken naar private financiering. Private financiers
kunnen op elk moment hun bijdrage aan het fonds leveren. De publieke middelen komen beschikbaar wanneer daar private middelen tegenover staan. Uitgangspunten daarbij zijn:
1.

Er mag publiek geld worden besteed als er ook privaat geld beschikbaar is: elke private (15%) euro
wordt met een factor 1 op 6 met publiek (85%) geld vergroot. Voor het publieke deel geldt een verdeelsleutel van 33,3% gemeente Heerenveen en 66,6% provincie Fryslân.

2.

Om de werkzaamheden te kunnen starten en daarmee zo snel mogelijk draagvlak te verwerven, kunnen
voor de eerste 3 jaar de geprogrammeerde organisatiekosten zonder inbreng van privaat geld worden
benut. Deze kosten zijn begroot op:

3.

2010

€ 45.727,=

2011

€ 32.027,=

2012

€ 10.765,=

De rente (het rendement) van het fonds mag worden benut als besteedbaar voor het betalingsfonds.

5.2.2

Randvoorwaarden voor bijdrage aan het fonds

De partijen met een belang bij groene diensten of een meer algemeen belang bij het in stand houden en
versterken van het landelijke gebied kunnen middelen onderbrengen in het fonds. De publieke financiers
hebben daarbij vastgesteld beleid als randvoorwaarde gesteld bij het beheer en de besteding van deze middelen. Voor nieuwe financiers bestaat, wanneer dit in verhouding is tot hun bijdrage eveneens de mogelijkheid randvoorwaarden toe te voegen. Hierover beslist uiteindelijk het stichtingsbestuur. Voorwaarde is wel
dat de randvoorwaarden passen binnen het doel en de opzet van het fonds, zoals aangegeven in dit document, de werkkaart en de dienstenbundel:
•

In veel gevallen kan een directe koppeling gelegd worden tussen de stortingen in het fonds en groene
diensten waaraan de middelen worden besteed. Wanneer de administratieve last die een dergelijke
koppeling de extra financiële middelen overstijgt kan het bestuur besluiten de middelen anders te besteden. Dit gebeurt in overleg met de financier.

•

De stortende partij blijft in principe eigenaar van die middelen die aan het fonds zijn toegevoegd. Dit
betekent dat wanneer de middelen niet worden besteed, deze middelen+rente uiteindelijk weer terug
kunnen vloeien naar de eigenaar van de middelen. Voor onttrekking uit het fonds dient wel een meerderheidsbeslissing te worden genomen. Dit kan niet eenzijdig plaatsvinden. Een andere randvoorwaarde is dat de administratie/ handelingskosten niet hoger kunnen zijn dan de storting zelf.
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•

Er kan aangegeven worden voor welke duur de middelen in het fonds dienen te worden behouden. In
geval er geen nadrukkelijke voorwaarde aan wordt gesteld voor de gebiedspartij, wordt uitgegaan van
een duur van maximaal 30 jaar. Binnen deze 30 jaar worden de middelen besteed in het gebied en
daarmee wordt de omvang van het kapitaal binnen deze periode afgebouwd.

•

Er kunnen zowel eenmalig als periodiek stortingen gedaan worden in het fonds. Gebiedspartijen kunnen
daarmee inspelen op aanpassingen in de vraag naar groene diensten.
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6 RISICOANALYSE
In dit hoofdstuk worden de risico’s ten aanzien van het functioneren van de stichting in kaart gebracht. De
stichting heeft als hoofdtaak het doelmatig besteden van financiële middelen ten behoeve van groene diensten. Er wordt onderscheid gemaakt naar de risico’s op financieel en organisatorisch vlak. Tenslotte worden
risico’s beschreven die de landschappelijke kwaliteit van het gebied als geheel bedreigen.
De risico’s zijn cursief benoemd, waarna mogelijke oplossingsrichtingen volgen.

6.1 Financiële risico’s
•

Onvoldoende financiële middelen om aan contractverplichtingen te voldoen.
Een contract kan pas worden afgesloten wanneer de financiële verplichtingen in het fonds aanwezig
zijn. De Netto Huidige Waarde (NHW) van een bepaalde overeenkomst moet dan ook daadwerkelijk gegarandeerd kunnen worden alvorens de overeenkomst wordt afgesloten.

•

Door veranderde omstandigheden ligt de NHW van een overeenkomst hoger dan vooraf was ingeschat
De NHW die de bestedingsruimte van het fonds bepaald wordt met veilige marges berekend (rekenrente
en inflatie). Daarbij worden de contracten telkens voor 7 jaar afgesloten met een intentie tot verlenging.
Wanneer door onvoorziene omstandigheden de kosten hoger worden kan het zijn dat de laatste contracttermijn door het fonds (zonder werving van extra middelen) niet kan worden aangegaan.

•

Er is minder animo voor groene diensten waardoor er geld in het fonds blijft.
Wanneer er ‘geld over blijft’ dan is het aan het fondsbestuur in overleg met de financiers om te besluiten
wat zij doen. Er zijn grofweg de volgende richtingen:
1.

Overeenkomstig de doelstelling wordt er een aanpassing in werkkaart/dienstenbundel ofwel gebied
groter/andere vergelijkbare diensten gemaakt waardoor er meer grondeigenaren willen deelnemen.

6.2
•

2.

Er wordt een gelijksoortig doel gevonden.

3.

Het geld gaat terug naar de financier.

Organisatie risico’s
Prioriteiten in contracten of wie eerst komt eerst maalt.
Bij meer animo dan beschikbare financiën hebben deelnemers die zich als eerst melden voorrang boven
latere aanmeldingen. Hier kan door het fondsbestuur van worden afgeweken indien de landschappelijke
kwaliteit in het geding komt.

•

Het stichtingsbestuur functioneert niet.
Op basis van de beschikking die de financiers aan de stichting afgeven moet het mogelijk zijn bij slecht
functioneren van de stichting in te grijpen. Op basis van jaarverslagen en ondersteuning vanuit de ambtelijke organisaties bij de opstart van het fonds kan in de aanloopfase worden bijgestuurd.

•

Agrarisch Natuurvereniging (Grien Brongergea) functioneert niet.
De Agrarische Natuurvereniging Grien Brongergea is momenteel nog in oprichting. Het Landschapsfonds kan slechts een overeenkomst aangaan met de vereniging wanneer deze een geldig rechtspersoon is.

•

De gebiedsmakelaar functioneert niet.
Voor de functie van gebiedsmakelaar sluit de stichting een overeenkomst met een Agrarisch Natuurvereniging (Grien Brongergea). Deze overeenkomst biedt de ruimte om bij slecht functioneren in te grijpen.
Er wordt gezocht naar een passende lokale oplossing.
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6.3 Risico’s landschappelijke kwaliteit
•

Uitvoerders voeren niet de juiste beheermaatregelen uit.
In de dienstenbundel staat beschreven welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn in een beheerplan als onderlegger van het contract nader uitgewerkt. De gebiedsmakelaar houdt toezicht op de gang van zaken en stuurt waar nodig bij. Daarnaast vindt er jaarlijks een aselecte controle van de werkzaamheden plaats door een onafhankelijke schouwcommissie.

•

Er ontstaat verschil in mogelijkheden tussen EHS en buiten EHS.
In de toelichting op de werkkaart is gesteld dat Groene Diensten van toepassing zijn buiten de EHS begrensde gebieden. Daarbij is rekening gehouden met de mogelijkheden die het subsidiestelsel Natuur
en Landschap binnen de EHS kent. Voor optimale afstemming zal de gebiedsmakelaar voor eigenaren
die binnen beide regelingen vallen een coördinerende rol spelen.

•

Er is onvoldoende financiering om de 70% doelstelling te behalen.
Op basis van alleen overheidsfinanciering zal de doelstelling van 70% van alle landschapselementen
onder beheer niet behaald worden. Het bestuur spant zich in om een substantieel aandeel (15%-25%)
private financiering te werven.
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7 COMMUNICATIE
In de externe communicatie van de stichting Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk worden drie doelgroepen
onderscheiden:
1.

particuliere grondeigenaren in Oranjewoud-Katlijk, zowel agrariërs als niet -agrariërs;

2.

het bedrijfsleven in Heerenveen en omstreken;

3.

de publieke en private financiers van het Landschapsfonds.

In onderstaand overzicht is per doelgroep weergegeven:
-

de betrokkenheid van de doelgroep bij het Landschapsfonds;

-

de boodschap die de stichting Landschapsfonds uitdraagt;

-

de communicatiemiddelen die de stichting voor het uitdragen van de boodschap inzet.

De drie externe doelgroepen dragen op verschillende manieren bij aan het realiseren van de doelstellingen
van de stichting. De stichting zal haar communicatieactiviteiten hier specifiek op inrichten. Per jaar worden
de communicatieactiviteiten van de stichting in het jaarplan uitgewerkt. In de uitvoering van communicatieactiviteiten wordt de stichting in de eerste drie jaren na oprichting van het Landschapsfonds ondersteund
door de afdelingen communicatie van de gemeente Heerenveen en de provincie Fryslân.
De basis voor de uitwerking van de communicatieactiviteiten is de grondgedachte achter het Landschapsfonds:
“Het landschap van Oranjewoud-Katlijk is fantastisch mooi. Het nodigt velen uit om te fietsen of te wandelen
en te genieten van de natuur en het cultuurrijk landschap. En dat op steenworp afstand van Heerenveen. Dit
lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het zeker niet! Om een mooi landschap ook mooi te houden is het noodzakelijk te investeren in het beheer en onderhoud. En daarbij dat de kosten niet alleen terecht komen bij de
grondeigenaren. Juist omdat we allemaal van het landschap genieten zouden we ook allemaal moeten bijdragen aan het duurzaam beheer. Het Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk zorgt hiervoor. Het fonds brengt
publieke en private middelen samen en betaalt grondeigenaren een reële vergoeding. Het fonds maakt hiervoor afspraken voor een periode van 30 jaar. Dit biedt de grondeigenaar de zekerheid van een duurzame
financiële vergoeding en het landschap van Oranjewoud-Katlijk continuïteit in beheer”.
Tot slot zal de stichting voor het verwerven van een goede naamsbekendheid bij een breed publiek de
boodschap en op termijn de resultaten van het Landschapsfonds uitdragen in de media.
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Doelgroep
1. Grondeigenaren
(agrariërs en particuliere grondeigenaren)

2. Bedrijfsleven Heerenveen en omstreken

3. Gemeente Heerenveen, provincie Fryslân en bedrijven

Betrokkenheid

Invloed

Boodschap

Aandachtspunten in de boodschap

Potentiële aanbieders van
groene diensten

Deelname cruciaal voor realiseren van de doelstelling om 70%
van het landschap onder
beheer te krijgen

Informatief, inhoudelijk en wervend
gericht op het afsluiten van overeenkomsten voor
groene diensten

•

Informeren over hoe en waarom
van groene diensten en het Landschapsfonds

• Website en brochure stichting Landschapsfonds

•

Duurzame financiering: Continuïteit
in beheer en garantie van financiële
vergoeding (30 jaar)

• Actieve werving door de gebiedsmakelaar. Eerste gezicht en laagdrempelig aanspreekpunt

•

Praktische werkwijze: rol van de
gebiedsmakelaar en lokale schouwcommissie.

• Informatiebijeenkomsten en bezoek
aan de keukentafel

•

Contract en wijze van uitbetalen
van vergoedingen

•

Informeren over hoe en waarom
van groene diensten en het Landschapsfonds

• Website en brochure Stichting Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk

•

Duurzaam ondernemerschap. People-planet-profit

•

Tastbaar bijdragen aan directe
woonwerkomgeving

• Informatiebijeenkomsten/presentaties
voor bedrijven/ondernemerskring
Heerenveen

•

Informeren over de voortgang en
besluitvorming in het project

•

Terugkoppelen van voortgang en
resultaten

Potentiële private financiers

Publieke en
private financiers van het
Landschapsfonds

Deelname cruciaal voor het realiseren van de
doelstelling om
25% private financiering in het
Landschapsfonds
onder te brengen

Informatief, inhoudelijk en wervend
om als private partij
bij te dragen aan
het Landschapsfonds

Inspraak in beleidskeuzes,
toekomstige bijdragen aan fonds

Informatief en rapporterend

Communicatiemiddelen

• Brochure ‘De diensten op een rij’

• Informeel netwerk

• Jaarverslag
• Jaarlijks overleg van de Bestuurlijke
begeleidingsgroep

8 JAARPLANNING 2010
In 2010 wordt het Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk operationeel. Dit hoofdstuk beschrijft de activiteiten
die dit jaar plaatsvinden met bijbehorende begroting.

8.1 Activiteiten
De stichting wordt opgericht per 1 juli 2010. Het eerste jaar richt de stichting zich op:
1.

De aftrap van het Landschapsfonds;

2.

Het neerzetten en optimaliseren van de uitvoeringsorganisatie;

3.

Het aangaan van contracten voor herstel en beheer voor 50% van de vastgelegde doelstelling;

4.

Het starten met werven van private financiers.

Ad 1.
In de zomer van 2010 vindt de officiële aftrap plaats van het Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk. Deze
aftrap vindt plaats met het sluiten van het eerste contract en de uitvoering van de eerste werkzaamheden.
Daarbij worden potentiële financiers uitgenodigd om deel te gaan nemen.
Ad 2.
De samenwerking tussen de Agrarisch Natuurvereniging (de gebiedsmakelaar) en Landschapsbeheer Friesland zal in 2010 worden geoptimaliseerd. Taken en verantwoordelijkheden worden duidelijk afgesproken en
in een werkprotocol vastgelegd. Het beheersysteem (database en GIS) wordt in maart door Landschapsbeheer Friesland neergezet en de voorbereidende werkzaamheden voor de gebiedsmakelaar vinden plaats.
Ad 3.
De financiële bestedingsruimte voor 2010 is afhankelijk van de private bijdragen in dit jaar. Om de doelstelling van de helft van het totaal aantal gewenste contracten te halen is een bestedingsruimte nodig van ruim
€ 122.000,=. Dit vraagt om een private bijdrage van minimaal € 20.500,=. Hiermee kan de stichting vervolgens een verplichting aangaan voor ca. 30% van alle aanwezige landschapselementen. Wanneer gekeken
wordt naar de collectieve aanvraag van de Agrarisch Natuurvereniging Grien Brongergea uit 2003, blijkt dat
deze met deze aanname volledig ten uitvoer kan worden gebracht in 2010.
Ad 4.
Eén van de belangrijke peilers onder het Landschapsfonds is de gewenste samenwerking met private financiers in het herstellen en beheren van de landschappelijke kwaliteit van Oranjewoud-Katlijk. Het bestuur zal
zich in het eerste jaar richten op het aangaan van een langdurig samenwerkingsverband met lokale ondernemers en -verenigingen. Voor het aangaan van het totaal aantal gewenste contracten in de eerste 2 jaar
van het bestaan van het Landschapsfonds is ca. € 45.000,= privaat geld nodig.
Daarbij wordt in samenspraak met de gemeente ook bekeken in welke mate het gemeentelijk grondbeleid
kan bijdragen aan landschapsontwikkeling. Het bestuur rapporteert gedurende 2010 over haar vorderingen
aan de bestuurlijke begeleidingsgroep.

Businessplan Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk
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8.2 Begroting
INKOMSTEN
Storting Provincie Fryslân
Storting Gemeente Heerenveen
Storting Privaat

€ 437.500,=
€ 540.100,=
1
€
pm

Fondsrendement

€

-

TOTAAL

€ 977.500,=

UITGAVEN
Primaire kosten
Eenmalig
Beheer

€ 77.405,=
€ 22.014,=
€ 99.419,=

Secundaire kosten
Landschapsbeheer Friesland
ANV Grien Brongergea
Bestuur
Schouwcommissie
Bank

€ 28.767,=
€ 15.375,=
€ 500,=
€ 585,=
€ 500,=
€ 45.727,=

TOTAAL

1

€ 145.146,=

Minimaal € 20.500,= is nodig om 50% van het gewenste aantal contracten voor de eerste 7 jaar te kunnen afsluiten.
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COLOFON EN BIJLAGEN

Dit businessplan van de stichting Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk is tot stand gekomen door samenwerking van:
Gemeente Heerenveen
Provincie Fryslân
Landschapsbeheer Friesland
Aequator Groen & Ruimte
Steunpunt Landschap Zuidoost Fryslân

Juni 2010

Businessplan Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk
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BIJLAGE 1. SCHEMA KOSTEN UITVOERINGSORGANISATIE
Zie de schema’s op de volgende twee pagina’s:
-

contractperiode eerste 7 jaar, 2010-2016

-

contractperioden, vervolg 2017-2040

500 per jaar 500 per jaar €

100,00 € 50,00

€

130 per
50,00 dag

500 per 500 per
jaar
jaar
€ 100,00

€ 50,00

130 per 500 per 500 per
50,00 dag
jaar
jaar
€

100,00 € 50,00

Controle
Schouwcommissie

gebiedsmakelaar

LBF administratie

LBF Inhoud

Bankier

Fondsbestuur

gebiedsmakelaar
€

Controle
Schouwcommissie

2012,2013,2014,2015, 2016

LBF administratie

LBF Inhoud

Bankier

Fondsbestuur

Controle
Schouwcommissie

gebieds-makelaar

2011

LBF administratie

LBF Inhoud

Bankier

Fondsbestuur

2010

130 per
€ 50,00 dag

Fase ontwerp database/systeem en testen
ontwerp/systeem
Overleg en ontwerp database voor het gehele
projectgebied voorzien van alle relevante parameters
inclusief invul en inventarisatie/opnameformulieren
Testen systeem/instructie gebiedsmakelaar;

48
38

Fase contracten
aanleveren kaarten en formulieren per element;
uitdraaien 45 kaarten en 400 invulinventarisatieformulieren
bezoek, inventarisatie en formulieren invullen
Gebiedsmakelaar werft (bijv. via inloopavonden),
brengt bedrijfsbezoek, inventariseert, verwerkt de
gegevens in formulieren en levert aan bij lBF (400
elementen)
invoeren 400 dataformulieren
intekenen 400 lijnen in GIS
uitdraaien kaartmateriaal per eigenaar tbv
terreinbezoek
terreinbezoek kwaliteitscontrole voorafgaande aan
contract en uitvoering; afstemmen onderhoud op
gebiedsnivo, opnemen maatregelen, toepassing
normen etc.

4
38

8

180

180

10

terugkoppeling terreinbezoek met gebiedsmakelaar en
gemeente
wijzigingen doorvoeren door gebiedsmakelaar
teruggekoppeld met LBF (15 eigenaren)
wijzigingen doorvoeren in database
maken contracten; 45 beheer contracten en 45
herstelcontracten (elementen herstel; per element
overzicht werkzaamheden en vergoeding)
90 contracten aanbieden aan fonds bestuur inclusief
aangeven financiele consequenties
contracten naar gebiedsmakelaar/eigenaar
90 contracten naar eigenaren, ondertekenen en terug
naar LBF
Archiveren 90 contracten
financieel implementeren in fonds; overzichten
aanleveren aan fondsbestuur en bancaire instelling

10

6,665

6,665

6

6

19

19

4

4

4

4

4
4

15

4
4

15

79

79
4

4

4

4
22,5

22,5

4

4

4

Tussentijdse advisering
Controle inclusief terugkoppeling

20
34

€
€

500 €

500

€

4
40
4

279
18
307,5
27.867 € 900 €
15.375 €
585 € 500 € 500
45.726,50 €

20
34
184,665
€ 18.467

20
34

€

18
900

221,5
€ 11.075

€ 585 € 500 € 500
32.027 €

€

54
5.400

70
5,6
0
€

-

75,6
€ 3.780 € 585
10.765

500 per jaar 500 per jaar €
Aanpassen Database: Overleg en aanpassing
database voor het gehele projectgebied voorzien van
alle relevante parameters inclusief invul en
inventarisatie/opnameformulieren
Testen systeem/instructie gebiedsmakelaar;

100,00 € 50,00

€
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4

fase contracten
aanleveren kaarten en formulieren per element;
uitdraaien 45 kaarten en 250 invulinventarisatieformulieren tbv revisie contracten
herziening 45 beheercontracten
Gebiedsmakelaar organiseert inloopavonden, brengt
eventueel bedrijfsbezoek, inventariseert, verwerkt de
gegevens in formulieren en levert aan bij LBF (200
elementen verlengd, 50 elementen nieuw 200
elementen gewijzigd)
invoeren 250 dataformulieren
intekenen 50 lijnen in GIS
uitdraaien kaartmateriaal per eigenaar tbv
terreinbezoek
terreinbezoek kwaliteitscontrole voorafgaande aan
uitvoering; afstemmen onderhoud op gebiedsnivo,
opnemen maatregelen, toepassing normen etc.

130 per
50,00 dag

500 per 500 per
jaar
jaar
€ 100,00

€ 50,00

€

130 per 500 per 500 per
50,00 dag
jaar
jaar
€

100,00 € 50,00

gebiedsmakelaar
Controle
Schouwcommissi
e

LBF administratie

LBF Inhoud

Bankier

Fondsbestuur

Controle
Schouwcommissi
e

verder

gebiedsmakelaar

LBF administratie

LBF Inhoud

Bankier

Fondsbestuur

Controle
Schouwcommissi
e

gebieds-makelaar

contractverlening 2e serie

LBF administratie

LBF Inhoud

Bankier

Fondsbestuur

contractverlenging 1e serie

130 per
€ 50,00 dag

4
4

4

66

66

10

terugkoppeling terreinbezoek met gebiedsmakelaar
wijzigingen doorvoeren door gebiedsmakelaar
teruggekoppeld met LBF (15 eigenaren)
wijzigingen doorvoeren in database
maken contracten; 45 beheer contracten en 45
herstelcontracten (elementen herstel; per element
overzicht werkzaamheden en vergoeding)
90 contracten aanbieden aan fonds bestuur inclusief
aangeven finaciele consequenties
contracten naar gebiedsmakelaar/eigenaar
90 contracten naar eigenaren, ondertekenen en terug
naar LBF
Archiveren 90 contracten
financieel implementeren in fonds; overzichten
aanleveren
Tussentijdse advisering
Controle

1

1

2

2

12

12

4

4

4

4

2
2

5

2
2

5

79

79
4

4

2

2
22,5

22,5

4

4

4
20
34

€
€

500 €

500

€

16,5

10

194
18
19.400 € 900

4
20
34

40
4

€

149,5
7.475 € 585,00

€ 500 € 500

29.360,00 €

162
€ 16.200

40
4

€

18
900

€

141,5
7.075

20
34

€ 585 € 500 € 500
25.760 €

€

54
5.400

40
4
0
€

-

60,5
€ 3.025 € 585
10.010

BIJLAGE 2. FINANCIERINGSCONSTRUCTIE
De stichting Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk maakt zoals beschreven in het hoofdstuk financiering gebruik van een doelfonds, dit fonds maakt gebruik van het vermogen en het rendement van de financiële
middelen. Deze bijlage laat zien op welke manier er begroot is voor de uitgaven van de stichting tot 2040.
Het fonds kent een bijzondere constructie, de publieke partijen (gemeente Heerenveen en Provincie Fryslân) storten hun bijdrage in de oprichtingsjaren van het fonds. Echter dit geld mag pas worden uitgegeven
wanneer daar private stortingen tegenover staan. Momenteel zijn deze private bijdragen nog onduidelijk. Het
stortingsregime is weergegeven in onderstaande figuur.

Storting
Gemeente
Heerenveen

Storting
Provinicie
Fryslân

Storting
Privaat

2010

€

540.100

€

437.500

?

2011

€

62.300

€

625.000

?

2012

?

2013

?

2014

?
€
185.000
Bij voldoende private bijdrage

2015

?

De publieke bijdragen kunnen alleen worden uitgegeven wanneer daar een private bijdrage tegenover staat,
met uitzondering van de organisatiekosten voor de eerste 3 jaar. De stichting Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk zal dan ook een bijzondere fondsconstructie hebben. Het fonds bestaat uit twee rekeningen:
Een basisrekening, hier staat het vermogen van de publieke partijen op én een uitgavenrekening waarop de
financiën staan waarvoor een financiële verplichting kan worden aangegaan. Schematisch ziet dit er als
volgt uit:

Publieke storting

Basisfonds

Private storting

x5 publiek

Jaarlijks
rendement

€

Uitbetalingsfonds

vergoedingen

De randvoorwaarde van de publieke partijen voor een private bijdrage van 1 op 6, maakt dat het afhankelijk
is van de private bijdrage op welke manier overeenkomsten kunnen worden afgesloten.
Wanneer een overeenkomst wordt afgesloten wordt in het fonds een reservering gedaan voor de totale kosten van dit contract tegen de Netto Huidige Waarde. In de begroting is rekening gehouden met een inflatiecorrectie op de kosten van 2% en een rendement op het vermogen van 4%.
Schematische weergave hiervan is:

Contract
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1

2017

2018

€ totaal reservering

2

Benodigde
bestedingsruimte

€ totaal reservering

3

€ totaal reservering

Met een aanname van een bijdrage 1 op 6 privaat en contracten voor 7 jaar betekent dit het volgende:

beheer
eenmalig
beheer na aanleg/herstel

Benodigde reservering
Publiek
Privaat

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

22.014

44.909

45.808

46.724

47.658

48.611

49.584

25.288

2018

77.405

78.953

0

0

0

0

0

0

7.418

15.132

15.434

15.743

16.058

16.379

16.707

17.041

99.419

131.280

60.939

62.158

63.401

64.669

65.963

41.994

17.041

€ 520.282,72
€

433.569

€

86.714

17%

In de eerste twee jaar worden alle contracten afgesloten, dit betekent dat er in de eerste twee jaar in totaal €
86.714 privaat geld nodig is om de benodigde bestedingsruimte (voor 7 jaar) te vullen. Wanneer de contracten ook voor een tweede termijn worden gegarandeerd is er met het oog op een 75% doelstelling ca. €
150.000 nodig in de eerste twee jaar. Hierbij moet opgemerkt worden dat daarbij slechts 50% van de aanleg
en herstel opgave wordt gerealiseerd (hiervoor staat een tweede termijn gepland vanaf 2018 die niet wordt
ingezet bij tekort aan private financiering).
Om inzichtelijk te maken hoe de eventuele begroting er uit kan zien bij voldoende private financiering en
daarmee contracten voor 4 termijnen (is 28 jaar) te kunnen afsluiten zijn is een begrotingsmodel doorgerekend met daarin aannames voor de private stortingen. Onderstaande figuren geven het uitgavenpatroon
weer tot en met 2040 en een mogelijk fondsverloop bij meerdere private stortingen tot en met 2027.

Kostenoverzicht Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk
Totale kosten
direct beheer

Euro (nominale waarde)

250.000

Eenmalig
Uitvoering

200.000

beheer na aanleg/herstel

150.000
100.000
50.000

2040

2037

2034

2031

2028

2025

2022

2019

2016

2013

2010

0

Jaar

Uitgaven uit Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk volgens begroting

Fondsvermogen
Actueel Vermogen
Rendement
Bijdragen aan fonds

1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000

Jaar

Potentieel fondsverloop bij meerdere private bijdragen.

20

2049

2046

2043

2040

2037

2034

2031

2028

2025

2022

2019

2016

2013

0
2010

Euro (nominale waarde)

1.600.000

