Jaarverslag 2020
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1. Organisatie
1.1

Bestuur

Er zijn in 2020 geen wijzigingen geweest in de samenstelling van het bestuur. Het
bestuur van de Stichting Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik (verder de SLOK of de stichting)
bestaat uit:






Greet Ruitenberg
Hans Tiessen
Henk Hidding
Gerard Tamminga
Evert Koelma

(voorzitter)
(penningmeester)
(secretaris)
(algemeen lid)
(algemeen lid)

In 2020 heeft het bestuur, samen met de begeleidingsgroep, 4 keer vergaderd.

1.2

Begeleidingsgroep

Ook in 2020 werd het bestuur van de stichting ondersteund door de ambtelijke
begeleidingsgroep. Deze bestaat uit de volgende personen:
 Hanneke Huisman, regisseur groen bij de gemeente
 Maaike Andela, adviseur landschap bij de provincie
 Foppe van der Meer, namens Landschapsbeheer Friesland
De begeleidingsgroep blijft het bestuur van SLOK ondersteunen en adviseren.

1.3

Uitvoeringsorganisatie

De Stichting Landschapsbeheer Friesland heeft gezorgd voor ondersteuning bij het
uitvoeren van contracten en het begeleiden van de schouwcommissie. Landschapsbeheer
Friesland heeft in de tweede helft van het jaar, in de persoon van Gerrit Tuinstra, de
gebiedscoördinator vervangen voor het oppakken van de meest noodzakelijke taken.
Daarnaast is de financiële en administratieve administratie voor het fonds verzorgd.
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1.4

De schouwcommissie

In 2020 zijn er geen wijzigingen geweest in de samenstelling van de commissie.
De commissie is door omstandigheden, als gevolg van Covid-19, in een afgeslankte
delegatie het veld in geweest op 15 juli. Foppe Hemminga en Foppe van der Meer (LBF)
hebben, met instemming van Henk Dommerholt en Geert Lantinga, een viertal objecten
bezocht die door Gerrit Tuinstra, LBF waren aangegeven als uitgevoerd.
Het stemt de commissie tevreden dat de resultaten grotendeels prima zijn te noemen.
Naar aanleiding van de bevindingen van de schouwcommissie in 2020 en in de jaren
daarvoor heeft er op 2 oktober 2020 een digitaal overleg plaatsgevonden tussen het
bestuur en de schouwcommissie.

Het gesprek heeft bestaan uit
1. De bespreking van de resultaten van de schouw van 2020 en
2. algemene aanbevelingen betreffende het beheer van de landschapselementen en de
organisatie.

1.5

Ontwikkelingen

In februari werden voorbereidingen getroffen voor het hebben van een excursie in de
Noordelijke Friese Wouden in juni. Door corona is deze voor onbepaalde tijd uitgesteld.
Verlenging van aflopende contracten werd vertraagd door wijziging van de
beheervergoedingen. De mogelijkheden voor aanpassing van de vergoedingen zou
mogelijk conflicteren met EU-regels.
Besloten wordt voorlopig de uitkeringen te doen volgens de oude tarieven, waarna, als
e.e.a. geregeld is, naar verwachting een nabetaling kan volgen.
Helaas zal daadwerkelijk beheer van de populatie damherten nog geruime tijd op zich
laten wachten. Ondertussen neemt het aantal dieren duidelijk merkbaar toe.
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1.6

Financiën

Het financiële verslag van 2020 is als bijlage bij dit jaarverslag aanwezig. De volgende
zaken kunnen uit dit verslag worden afgeleid:
1. In 2020 is aan vergoedingen aan de contractanten € 14.576 uitgekeerd.
2. Het negatieve exploitatieresultaat in 2020 bedroeg € 10.147. Dit bedrag is aan
het eigen vermogen onttrokken. Het eigen vermogen per 31 december 2020
bedroeg € 1.485.040.
Besloten is in 2021 te komen tot marktconforme aanpassing van de beheervergoedingen.
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2. Werving en stand van zaken contracten
In de jaren 2018 en 2020 zijn door het langdurig afwezig zijn van een
gebiedsmakelaar geen nieuwe contracten afgesloten. In 2020 is hierin verandering
gekomen door taken van de gebiedsmakelaar te laten uitvoeren door Gerrit Tuinstra van
Landschapsbeheer Friesland. Aflopende contracten zijn door hem verlengd, hernieuwd, of
door gewijzigde eigendomssituatie beëindigd. Tevens zijn twee nieuwe contractanten
geworven. Per saldo is het aantal meters elzensingel onder beheer iets gestegen en hat
aantal meters houtsingel en houtwal iets gedaald.
Eigenaren van landschapselementen kunnen op dit moment hun elementen bij SLOK
onder contract brengen of gebruik maken van de regeling Agrarisch Natuur- en
Landschapsbeheer 2016 (ANLb), bij het agrarisch collectief ELAN. Deze regeling, die
loopt van 2016 tot en met 2021, biedt alleen beheercontracten aan.
Binnen een project van meerdere agrarische collectieven (waaronder ELAN) en
Landschapsbeheer Friesland, ‘Herstel en Versterken Landschap Droge Dooradering (HVLDD)’,
zijn – onder bepaalde voorwaarden – ook mogelijkheden voor de aanleg en het herstel
van landschapselementen. Werkzaamheden binnen het project ‘Droge Dooradering’
worden gefinancierd vanuit het project (zonder eigen bijdrage) en worden uitgevoerd
door een aannemer. De ANLb beheercontracten vragen evenmin een eigen bijdrage van
de contractant. Deze zijn hierdoor interessant voor eigenaren/beheerders van
landschapslementen.
Onderstaand een overzicht van de bij SLOK onder beheer zijnde elementen.

Dobbe (stuks)
Solitaire boom A,B,C (stuks)
Elzensingel (m)
Houtsingel en houtwal (m)
Hakhoutbosje A en B (m2)
Kamer (stuks)
Laanboomrij (m)
Raster (m)

doelstelling
14
22
6.727
19.092
52.250
9
4.249
8.286

2018
10
24
4.204
11.982
42.430
1
0
5.050

2020
10
23
4.204
10.164
41.053
1
0
3.863

2020
10
24
4.549
9.977
41.053
1
0
4.021

3. Communicatie en PR
Algemeen
Het streven van SLOK is om de omwonenden in het werkgebied zo veel mogelijk te
informeren over het functioneren van SLOK
Nieuwsbrief
In mei en in december werd een nieuwsbrief gepubliceerd, terug te lezen op de website
http://landschapsfonds-oranjewoudkatlijk.nl/nieuws .
De nieuwsbrief is verstuurd aan de contractanten, de verenigingen voor plaatselijk
belang en de redacties van de dorpskranten van Bontebok, De Knipe, Katlijk, Mildam,
Oranjewoud en Oudeschoot en aan de Heerenveense Courant, Sa! en het Friesch
Dagblad.
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