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1. Inleiding
De betrokkenheid bij het gebied vormgeven en uitbouwen en het draagvlak voor de
ontwikkeling van het gebied verder versterken: met dat achterliggende doel heeft het
Overlegorgaan Drentsche Aa samen met andere initiatiefnemers (Stichting Het Drentse
Landschap, Stichting Landschapsbeheer Drenthe, De 12Landschappen / Nationaal
Groenfonds en de Rabobank) het Gebiedsfonds Drentsche Aa opgericht.
Het directe doel van dit Gebiedsfonds is extra financiën te genereren voor de inrichting en
het beheer van het Drentsche Aa-gebied. Bedrijven, instellingen en particulieren kunnen met
hun bijdragen aan het fonds laten zien dat zij zich met het gebied verbonden voelen. Het
fonds onderstreept dat het mooi houden van het gebied niet een zaak is van de overheid
alleen, maar dat burgers, boeren, bedrijven en overheid het samen moeten doen. Het
Gebiedsfonds Drentsche Aa heeft de vorm gekregen van een stichting, opgericht op 29
maart 2011. De stichting heeft een ANBI-status en dat betekent dat de activiteiten van de
stichting helder worden verantwoord, maar ook dat giften fiscaal aftrekbaar kunnen zijn.
In de eerste twaalf jaar (2002-2014) van het bestaan van het Nationaal beek- en
esdorpenlandschap Drentsche Aa – zowel Nationaal Park als Nationaal Landschap – is er
ongelofelijk veel gebeurd. In deze periode is via het Overlegorgaan Drentsche Aa veel
geïnvesteerd in natuur en landschap, landbouwontwikkeling, water, educatie en
leefbaarheid. Het resultaat is zichtbaar in de kwaliteitsimpuls die het landschap heeft
gekregen, de vele beekherstelprojecten, de verbeterde landbouwstructuur en de betere
omgevingskwaliteit. Het gebied is aantrekkelijker geworden voor bewoners, omwonenden
en recreanten. De Drentsche Aa is op de kaart gezet als 'het mooiste landschap van
Nederland'. Dit resultaat is mede te danken aan de gecoördineerde en gebiedsgerichte
aanpak. ‘Alle neuzen dezelfde kant op’ bleek hier de belangrijkste succesfactor. Voor alle
bewoners en betrokkenen is dat iets om trots op te zijn. Mede door de behaalde resultaten
is er in het gebied veel draagvlak voor deze aanpak ontstaan.
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De activiteiten die de Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa ontplooit om de hiervoor
genoemde doelen te bereiken, zijn benoemd in het beleidsplan van de stichting, dat als
hoofdstuk 3 in dit jaarverslag is opgenomen. Hoofdstuk 2 beschrijft de activiteiten die in
2015 zijn uitgevoerd.

Drentsche Aa, HET SPAREN WAARD
Het Drentsche Aa-gebied wordt door veel mensen hoog gewaardeerd. Oase van rust en
ruimte onder de rook van Assen en Groningen. Een afwisselend landschap waarin
natuurgebieden, landbouwgrond en dorpen een oorspronkelijk en harmonieus geheel
vormen. Rijk aan natuur en aan cultuurhistorisch erfgoed, van hunebedden tot historische
boerderijen. Niet voor niets zowel Nationaal Park als Nationaal Landschap.
De Drentsche Aa, een gebied om trots op te zijn en te koesteren.
Het Gebiedsfonds Drentsche Aa biedt iedereen die zich met het gebied verbonden voelt,
de kans om een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling ervan. Door giften en donaties
aan het fonds kunnen bedrijven, instellingen en burgers hun betrokkenheid uiten en
helpen het gebied mooi te houden. Dit doet de stichting door projecten die hieraan
bijdragen te (co)financieren.
[tekst uit de flyer ‘Drentsche Aa, het sparen waard’ (bijlage 1)]
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2. Activiteiten 2015
2.1 Terugblik
Ook in 2015 is wederom tijd en energie geïnvesteerd in het aangaan van verbindingen met
partners in en rond het Drentsche Aa-gebied. Overheden, bedrijven, particulieren, vrijwillige
Drentsche Aa-gidsen en de Drentsche Aa gastheren&gastvrouwen zijn gevraagd mee te
werken. Dit kan op heel verschillende manieren: deelnemen aan de RaboStreekRekening
Drentsche Aa, een jaarlijkse donatie, maar ook door bezoekers van het gebied te vragen om
een ‘vrije gift’. Voor dit laatste is een oproep geplaatst op de achterzijde van de ‘Op Stapkrant’ van het Nationaal Landschap Drentsche Aa.

2.2 Diverse inkomstenbronnen
2.2.1 Deelnemers RaboStreekRekening Drentsche Aa
In de loop van 2012 zijn bijna alle overheden aangesloten bij het Gebiedsfonds Drentsche
Aa. Door het per 1 januari 2014 verplicht ‘schatkistbankieren’ door overheden, hebben een
aantal van hen hun inleg op de RaboStreekRekening helaas moeten terugtrekken.
De wet ‘schatkistbankieren’ is per 1 januari 2014 in werking getreden. De wet houdt in dat
de decentrale overheden – provincies, gemeenten en waterschappen – hun tegoeden
verplicht aanhouden bij het ministerie van Financiën in plaats van bij een bank. Met het
verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden draagt het kabinet bij aan de
vereiste daling van de schuld van de collectieve sector. Doel is dat door de consolidatie van
de onderlinge schuldverhoudingen binnen de sector overheid, de EMU-schuld van de
collectieve sector daalt.
Eind 2013 hebben alle overheden daarom hun spaartegoeden teruggehaald van hun
RaboStreekRekening Drentsche Aa. Voor de Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa is dit een
tegenvaller. Alleen het Nationaal Groenfonds en de Stichting IJkdijk sparen in 2015 nog
op de RaboStreekRekening. Voor het bedrijfsleven blijft het een interessante optie, maar
gezien de lage rentestand is inzet hierop door het bestuur op dit moment niet opportuun.
2.2.2 Donateurs
De lijst van organisaties die via een jaarlijkse donatie bijdragen aan de versterking van het
Nationaal Landschap Drentsche Aa ziet er als volgt uit:
• Provincie Groningen
• Gemeente Aa en Hunze
• Gemeente Haren
• Gemeente Tynaarlo
• Waterbedrijf Groningen
De bijdrage van de gemeente Assen blijft helaas achterwege.
2.2.3 Inkomsten door eigen activiteiten
Om via bestaande activiteiten (vrijwillige) bijdragen aan het Gebiedsfonds Drentsche Aa te
genereren zijn in 2015 de organisatie en communicatiemiddelen van het Nationaal Park
Drentsche Aa ingezet, zoals:
•
•
•
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Drentsche Aa-gidsen: Vrije giften na afloop van excursies in het Drentsche Aa-gebied.
Vrije giften na afloop van thema-avonden en lezingen voor bewoners en groepen.
Bijdragen van Gastheren & Gastvrouwen van het Nationaal Park Drentsche Aa “Van
brongebied tot benedenloop”
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Daarnaast is een samenwerking aangegaan met het jaarlijkse FestiValderAa (2012 – 2015)
in Schipborg (www.festivalderaa.nl) en het tweejaarlijkse Korenfietstocht ‘Pedaal Vocaal’
door het Drentsche Aa-gebied (www.pedaalvocaal.nl). Van elk verkocht kaartje gaat een
klein deel naar het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Bezoekers genieten van deze activiteiten
met het mooie Drentsche Aa-gebied als decor en dragen zo ook een steentje bij aan het
behoud van dit bijzondere gebied.
2.2.4 Particuliere donaties
Ook worden rechtstreeks op de bankrekening van de stichting donaties van particulieren
ontvangen. Hiervoor wordt ook de ‘online betaalmodule op de website gebruikt.
In december 2015 heeft het Gebiedsfonds een donatie van € 2.500,- ontvangen van de heer
De Jong, waarvoor hij hartelijk is bedankt.

2.2.5 Budgetten in beheer
Door de Provincie Drenthe is een ‘Investeringsbudget Nationaal Landschap Drentsche Aa’
beschikbaar gesteld aan het Overlegorgaan Drentsche Aa voor de uitvoering van het BIOplan Drentsche Aa 2.0 (2012 – 2020). Het bedrag is in beheer gegeven aan het Gebiedsfonds
Drentsche Aa. Hierdoor ontstaat voldoende tijd om goede en concrete projectaanvragen te
honoreren die bijdragen aan het ‘provinciaal belang‘ Nationaal Landschap Drentsche Aa.
Het gebiedsproces kan zo optimaal worden ondersteund. De projecten moeten een zekere
omvang hebben, zodat met deze investeringen ook een aantoonbare kwaliteitsimpuls wordt
gerealiseerd. Met dit budget zal uiteindelijk een investeringsomvang van minimaal het
drievoudige moeten worden gerealiseerd (multiplier > 3) via cofinanciering door derden.
Het Overlegorgaan zal hierover een eindverantwoording afleggen aan GS.
Daarnaast is een ‘Reserve Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa’ door de
voorzitter van het Overlegorgaan Drentsche Aa in beheer gegeven aan de Stichting
Gebiedsfonds Drentsche Aa. Via de jaarstukken van de Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa
- die ieder jaar in het Overlegorgaan Drentsche Aa worden besproken - wordt over beide
budgetten verantwoording afgelegd. De renteopbrengsten hiervan komen ten goede aan
de Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa.
In 2015 is deze reserve aangesproken voor de financiering van het project ‘Familiepad
Drentsche Aa’ door de gemeente Assen. Zie voor meer informatie over dit project de
website van het Nationaal Park Drentsche Aa: http://goo.gl/cO7HKc
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2.2.6 Een ‘denktank’ Gebiedsfonds Drentsche Aa
Het bestuur van de stichting heeft met de Rabobank afgesproken om een
gezamenlijke bijeenkomst te organiseren met leden van het Comité van
Aanbeveling Gebiedsfonds Drentsche Aa en een aantal partijen/bedrijven
die maatschappelijke betrokkenheid hebben bij het Drentsche Aa-gebied.
Het doel van de bijeenkomst is een ‘ideeëngenerator’ met elkaar in
werking te zetten voor verdere uitbouw van het draagvlak voor het
Gebiedsfonds. In 2015 is de samenwerking met de gefuseerde Rabobank
Assen en Noord-Drenthe weer opgepakt.

2.3 Externe ontwikkelingen
2.3.1 Tweede Kamer wil meer aandacht Nationale Parken en heeft 27 november 2014
het amendement van leden Jacobi en Van Veldhoven aangenomen
Het amendement (nummer 128) van PvdA en D66 heeft als doel de herkenbaarheid en
uitstraling van de nationale parken te vergroten. Dat moet ertoe leiden dat meer toeristen
de nationale parken, als "iconen van de Nederlandse natuur" weten te vinden. Vanuit de
begroting van het ministerie van Economische Zaken is in 2015 hiervoor nu € 1 miljoen
beschikbaar, met nadrukkelijk de wens van de indieners dat voor de uitrol van het concept
in de jaren erna adequate financiering zal worden verzekerd.
Start programma Nationale Parken nieuwe stijl
In 2015 is het programma ‘Naar Nationale Parken van Wereldklasse’ van het ministerie van
EZ van start gegaan. Tijdens de startbijeenkomst met de stakeholders op 12 mei werden de
huidige knelpunten, de verbetermogelijkheden en de kansen voor de Nationale Parken van
de toekomst verkend. Er kwamen vier overkoepelende ‘wenkende’ perspectieven voor de
Nationale Parken uit naar voren: het sociaaleconomisch perspectief, het
belevingsperspectief, het ruimtelijk perspectief en het governance-perspectief. Deze
perspectieven zijn nader verkend en uitgewerkt in een concept-Programmaplan dat in het
najaar is gepresenteerd.
De transitieopgave en de samenwerkingsfilosofie zijn bevestigd door ondertekening door
veertien stakeholders van de Nationale Parken Deal tijdens het Nationale Parken Festival op
17 maart 2016. In de Deal zijn de hoofddoelen van het programma en het
samenwerkingskarakter van het programma onderschreven. In de Deal is afgesproken om
gezamenlijk een beweging op gang te brengen, die tot doel heeft:
•
de kwaliteiten van Nationale Parken in Nederland te verhogen;
•
de betrokkenheid van de samenleving bij de natuur te versterken;
•
een sterkere merk- en marktpositie van Nationale Parken in Nederland te bereiken.
De inhoud van de Deal en informatie over (de voortgang van) het Programma is te vinden
op de website www.nationaleparkenwereldklasse.nl
De samenwerking tussen het Nationaal Park Drentsche Aa en het Gebiedsfonds Drentsche
Aa is een goed voorbeeld van het actief betrekken van de van natuurterreinen, van
regionale bewoners, organisaties en ondernemers. Vanaf 2002 is hieraan gewerkt met als
resultaat dat men zich identificeert met het gebied en er trots op is! Het Nationaal Park
Drentsche Aa en het Gebiedsfonds Drentsche Aa dragen zo bij aan de sociaal-economische
en sociaal-culturele ontwikkeling van de regio.
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2.4 Toekenning projecten
Voor 2015 beschikte het bestuur over een budget van € 56.000,- voor besteding aan
concrete uitvoerings projecten die passen binnen de doelstelling van de Stichting
Gebiedsfonds Drentsche Aa. Daarnaast onderscheid het bestuur activiteiten (projecten)
gericht op de promotie van het Drentsche Aa-gebied (en het Gebiedsfonds).
Uitvoeringsprojecten zijn gericht op het behoud en herstel van de cultuurhistorische,
archeologische, aardkundige en landschappelijke waarden, de biodiversiteit en het
watersysteem van het Nationaal Landschap Drentsche Aa. In 2015 zijn 9 projecten
toegekend:
2.4.1 Uitvoeringsprojecten
1. Oorlogsmonument WOII Anloo - Evertbosch
Nadat in het voorjaar van 2015 het vooronderzoek naar de historie rondom het
onderduikershol in het Evertsbos in Anloo was afgerond is begonnen met het gedeeltelijk
uitgraven van het hol. Dit uitgraven besloeg een deel van het hol en is geschied onder
archeologisch toezicht door het bureau Arcadis. Dit hield in dat de grond planmatig werd
verwijderd en gezeefd; alle vondsten zijn beoordeeld en een groot deel ervan is
geconserveerd en zal t.z.t. worden opgeslagen in het Noordelijk Archeologie Depot te Nuis.
Omdat de verwachting is dat er bij verder graven alleen meer van hetzelfde zal worden
gevonden en daar dus geen aantoonbare meerwaarde aan kan worden ontleend, is hiermee
het archeologische onderzoek naar het onderduikershol afgesloten.
Op de locatie van het hol zal
geen reconstructie worden
gemaakt. Gekozen is voor een
maquette van het hol in de
Homanshof in Anloo, met een
permanente ten toonstelling van
een selectie van de gevonden
voorwerpen en veel informatie.
De locatie in het bos zal voor 4
mei 2016 worden heringericht;
hiervoor is door het bureau
Berno Strootman een plan
uitgewerkt.
In zijn ontwerp wordt van de locatie een ingetogen herdenkingsplek gemaakt, die prachtig
aansluit op de omgeving. Het plan is intussen besproken in diverse gremia, zoals de leden
van de Vereniging Historisch Anloo, Vertegenwoordigers van de Commissie Dorpsbelangen,
de schaapsherder in het betrokken gebied en de Oranjevereniging Anloo en heeft bijna
uitsluitend een positieve ontvangst gekend. Een enkele kritische kanttekening kon meteen
in het oorspronkelijke ontwerp worden verwerkt, zonder dat de essentie hiervan werd
aangetast. De Oranjevereniging van Anloo heeft, als beheerder van de huidige
herdenkingsplek, financiële steun toegezegd. Voor zover mogelijk zal een deel van de
werkzaamheden, net als bij het vorige deel van het project, door onze vrijwilligers worden
uitgevoerd.
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2. Zandverstuiving Boerveld in Rolde
Aan de zuidkant van het dorp Rolde aan de Nijlanderstraat ligt een uniek stuk bos, met
daarin een zandverstuiving waarin o.a. de jeneverbes en de vliegden groeien. Deze
zandverstuiving is ontstaan in het Holoceen en was eerst nog veel groter. Om verstuiving
tegen te gaan werd begin ’20 jaren een deel beplant met dennen, zoals op veel andere
plaatsen in Nederland. De Boermarke Rolde is
eigenaar.
De zandverstuiving in het Boerbos is niet alleen een
prachtig stukje natuur, maar ook historisch erfgoed. Er
zijn ook tal van bijeenkomsten geweest, zoals van
plattelandsvrouwen en schoolreisje, maar ook
bijeenkomst van de NSB. Daarnaast werden er
openluchtspelen opgevoerd met grote decors.
Wat is nu de problematiek
De zandverstuiving begint meer en meer begroeid te raken. Dit proces is begonnen met
mos en grasachtigen en vervolgens met grove den, berk en Amerikaanse vogelkers. Alleen
in het midden is nog open zand, maar ook dit kan alleen maar open worden gehouden
doordat de Boermarke dit zand jaarlijks met een cultivator bewerkt.
Een aantal verenigingen in Rolde t.w. het Rolder Historisch Gezelschap, de Boermarke Rolde
en Dorpsbelangen Rolde hebben nu de koppen bij elkaar gestoken om een plan te maken
de zandverstuiving haar schoonheid en recreatieve functie terug te geven. Het is de
bedoeling, dat de zandverstuiving dynamisch wordt en dit blijft. Het zand zal voortdurend in
beweging moeten worden gebracht. Als er mee wordt gestopt, groeit de zandverstuiving
weer dicht. Het recreatieve gebruik dient in goede banen te worden geleid. Een beheerplan
zal derhalve noodzakelijk zijn.
Een aantal verenigingen zoals Rolder Boys, Unitas, Tennisver. Rolde en de fietsclub Rolde
hebben al aangegeven te willen participeren in de plannen betreffende de zandverstuiving.
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Wat is er uitgevoerd
1.
De vegetatie in en rond de zandverstuiving is verwijderd. Er was veel “opslag” van
berken, vogelkers, braam e.d. Deze bomen en struiken zijn met wortel en al
afgevoerd. Deze werkzaamheden zijn door vrijwilligers van de diverse verenigingen
uitgevoerd.
2.
Er was rond het nu aanwezige zand een humuslaag ontstaan. Dit is afgeschraapt en
afgevoerd. Dit middels een kraan met tractors en kippers.
3.
Vervolgens is het zand “omgewerkt” middels een kraan zodat het losse zand weer
boven ligt.
4.
Er is een beheerplan opgesteld voor toekomstig beheer en onderhoud door de drie
samenwerkende partijen Rolder Historisch Gezelschap, Stichting Dorpsbelangen
Rolde en Boermarke Rolde.
Van het eindresultaat is ook een filmpje gemaakt in opdracht van het Rolder Historisch
Genootschap: https://www.youtube.com/watch?v=2UZDISDaqLw
Bijdrage: € 6.350,-
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3. Herstel Paddenscherm Oudemolensweg
De Paddenwerkgroep Gasteren is op zaterdag 13 februari gestart met aanleg nieuwe
paddenschermen langs de Oudemolenseweg in Gasteren. Via deze schermen worden de
padden tijdens hun jaarlijkse trek eind februari naar de zeven tunnels onder de weg geleid.
Met een grote groep van bijna 30 (!) vrijwilligers is de klus opgepakt.
De oude schermen waren hoognodig aan vervanging toe. De Vereniging Dorpsbelangen
Gasteren heeft van de gemeente Aa en Hunze en van het Gebiedsfonds Drentsche Aa
subsidie ontvangen voor de aanschaf van de nieuwe schermen. Al het benodigde materiaal
ligt al klaar in Gieten. De Paddenwerkgroep heeft de aanleg van de schermen op zich
genomen. Meer dan duizend kunststof paaltjes moeten zo`n halve meter de grond in en
daarna wordt tegen deze paaltjes een kunststof band geschroefd. Wethouder Henk
Heijerman en bestuurslid Margreet ter Steege (Gebiedsfonds Drentsche Aa) hebben het
eerste paaltje in de grond geslagen.
Bijdrage: € 4.175,-

4. Herstel natte landschapselementen Gorecht
Vennen, dobben, petgaten en pingoruïnes; het Groningse cultuurlandschap kent
verschillende natte elementen die elk hun eigen ontstaansgeschiedenis hebben. Sommige
natte landschapselementen gaan terug tot in de laatste ijstijd. Boren is daarmee een soort
van tijdreis en dat maakt het erg boeiend om te doen. Met het onderzoek wil
Landschapsbeheer Groningen een aantal natte landschapselementen identificeren. Als
duidelijk is om wat voor element het gaat, kan ook het juiste beheer worden vastgesteld en
kunnen deze karakteristieke landschapselementen in stand worden gehouden en beleefbaar
worden gemaakt.
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Doelstellingen
1. Vaststellen gaafheid Natte landschapselementen (NLE) d.m.v. quickscan Gorecht
2. Veldonderzoek; mn wat betreft de pingoruïnes i.s.m. studenten RUG (landschapsgeschiedenis en geografie) en vrijwilligers
3. Vaststellen type en noodzaak beheer, o.b.v. quickscan en onderzoek
4. Aanvullen aardkundige informatie over de afzonderlijke elementen
5. Versterken, natuurwaarden en landschappelijke inpassing van de NLE (biodiversiteit en
kwaliteit landschap)
6. Versterken betrokkenheid bewoners bij beheer van NLE in hun directe woonomgeving
(burgerparticipatie)
7. Opzet en ondersteuning van een “poelenbrigade” (duurzaam vervolgbeheer)
8. Inzet scholen bij beheer NLE met behulp van lespakket en werkdag (natuur- en
landschapseducatie)
Op deze manier wil het Gronings Landschap mensen intensiever betrekken bij deze
bijzondere en karakteristieke landschapselementen enerzijds, en de biotopen in stand
kunnen houden zonder aan de aardkundige en cultuurhistorische kwaliteit in te boeten
anderzijds. We willen samen met vrijwilligers het beheer ter hand nemen om zo op een
duurzame manier het landschap in stand te houden. We gaan hierbij uit van 8 NLE, in het
ZWK, Gorecht, Noord en Oost Groningen. Uit de quickscan en het veldwerk zal moeten
blijken hoeveel NLE grootschalige baggerwerkzaamheden vragen, en hoeveel op een
andere wijze beheerd of hersteld kunnen worden.
Bijdrage: € 3.200,-
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5. Nieuwe zitbankjes dorpsommetje Eext i.s.m. Staatsbosbeheer
In samenwerking met dorpsbelangen Eext zijn 2 nieuwe
zitbankjes geplaatst op terreinen van Staatsbosbeheer.
Hiervoor is een overeenkomst opgesteld waarin is
vastgelegd dat Staatsbosbeheer toestemming geeft,
dorpsbelangen voor het beheer en onderhoud zorgt en dat
het Gebiedsfonds Drentsche Aa de bankjes betaalt. U
herkent de bankjes aan het schildje met de tekst “Dit bankje
wordt u aangeboden door de lokale dorpsgemeenschap,
Staatsbosbeheer en het Gebiedsfonds Drentsche Aa”.
Bijdrage: € 823,-

6. Picknickbank Festival Appelbergen
De Stichting Festival Appelbergen organiseert jaarlijks een klein festival op de
zandverstuiving in Appelbergen. Daar stond een hele oude vervallen picknickbank die nodig
aan vervanging toe was. Naast dat de picknickbank zijn diensten bewijst op het festival
maken er door het jaar heen heel veel bezoekers van dit mooie natuur gebied hier dankbaar
gebruik van.
Bijdrage: € 587,-
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2.4.2 Promotieactiviteiten
1. FestiValderAa - Editie 2015 in Schipborg.
Het bestuur is van mening dat deze activiteit
nadrukkelijk is gekoppeld aan het Drentsche Aagebied, het festival biedt immers ‘locatietheater’. Het
bestuur ziet een bijdrage als een investering die
(gedeeltelijk) door de bezoekers van het festival
wordt opgebracht. Met de organisatie van het
festival is afgesproken dat van elk verkocht kaartje
een deel wordt teruggestort in het Gebiedsfonds
Drentsche Aa. Bezoekers genieten van deze activiteit
met het mooie Drentsche Aa-gebied als decor en
dragen zo ook een steentje bij aan het behoud dit
bijzondere gebied.
Bijdrage: € 7.500,Het bestuur heeft besloten dat 2015 de laatste keer is dat zij een bijdrage aan het
FestiValderAa heeft toegekend. Het bestuur draag het festival een warm hart toe en is zeer
ingenomen met de ‘visitors payback’ die we gezamenlijk hebben gerealiseerd: bezoekers
betalen via het entreekaartje mee aan het in standhouden van het prachtige Drentsche Aagebied. Echter, het bestuur heeft nadrukkelijk uitgesproken geen langjarige/structurele
bijdragen te willen verlenen en vooral uitvoeringsprojecten te willen steunen. Door de
afgelopen vier jaar het FestiValderAa financieel te steunen is het bestuur van mening dat zij
dit initiatief voldoende heeft ondersteund.
Omdat 2015 een bijzonder jaar is voor het Drentsche Aa-gebied en het eerste lustrum
onderdeel is van de ‘Week van de Drentsche Aa’ (29 juni – 5 juli 2015), is de extra aanvraag
gehonoreerd toegezegd.

2. Uitvoering ‘Ode an de Ao’
Het FestiValderAa kent in 2015 een heel
bijzondere start: op de Kymmelsberg wordt
drie keer de symfonie 'Ode an de Ao'
opgevoerd. De 'Ode an de Ao' is geschreven
door Egbert Meyers en werd uitgevoerd door
het Noord Nederlands Jeugd Orkest.
Bijdrage: € 1.500,-

Het stroomdallandschap van de Drentsche Aa inspireerde Egbert Meyers, geboren en
getogen in het gebied, tot het schrijven van deze symfonie. Opgegroeid als boerenzoon in
Grolloo, was hij geregeld te vinden in het brongebied van de Drentsche Aa. De indrukken
die hij daar vanaf zijn prilste jeugd opdeed, kwamen in het voorjaar van 2010 boven toen hij
tijdens een wandeling zat uit te rusten en de omgeving op zich liet inwerken.

14

“Het spelen van de wind in het gras en de boomkruinen, de rimpelingen in de beek, de zang
van de koekoek en andere zangvogels, het spel van licht en schaduw, de vormen van het
landschap en daarboven dreigende wolkenpartijen, ervoer ik als een fraaie symfonische
compositie,” aldus Meyers. Hij besloot zijn indrukken om te zetten in muziek, uit liefde en
betrokkenheid bij dit unieke, oeroude en kwetsbare landschap. Dit deed hij samen met de
componisten Kees Hendriks en Erwin Budike uit Emmen. En zo ontstond ‘Ode an de Ao’, een
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unieke vertolking in symfonische muziek van een dag in het landschap van de Drentsche Aa.
De arrangementen zijn van Jos Pijnappel.
De Ode werd uitgevoerd op de locatie waar schilder Evert Musch begin jaren ‘60 zijn
bekende landschap van de Drentsche Aa schilderde: de Kymmelsberg in Schipborg.
Symfonie Ode an de Ao was onderdeel van de Week van de Drentsche Aa en werd
uitgevoerd door het Noord Nederlands Jeugd Orkest o.l.v. Erik Janssen. Lichtkunstenaars
Isabel Nielen en Koen van Oosterhout van het instituut Licht Ontwerpen uit Amsterdam
zorgden met hun vertolking van het landschap samen met de muziek voor een
onvergetelijke ervaring en beleving van de Drentsche Aa.

15

Ingeschreven bij de KvK onder nummer 52421783
Fiscaal (RSIN) nummer 8504 37 519

Jaarverslag 2015 Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa

3. Themanummer De Levende Natuur – Drentsche Aa special
De Levende Natuur is een professioneel forum voor natuurbehoud, -beheer en -beleid in
Nederland en Vlaanderen. De artikelen zijn gebaseerd op recent ecologisch onderzoek,
ervaring of waarneming van de auteurs. Er worden actuele thema’s gesignaleerd en
bediscussieerd door betrokken deskundigen. Geregeld verschijnen er themanummers, soms
zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd
die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers
in samenwerking met andere organisaties uitgebracht. Het Gebiedsfonds Drentsche Aa
heeft dit themanummer ondersteund door de flyer ‘Vrije gift’ te laten plaatsen.
Bijdrage: € 1.000,-

16

Ingeschreven bij de KvK onder nummer 52421783
Fiscaal (RSIN) nummer 8504 37 519

Jaarverslag 2015 Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa

4. Kinderbuitenfestival Kampsheide d.d. 18 oktober 2015
Op zondag 18 oktober 2015 vond van 12.00 – 17.00 uur bij boerderij Kamps in Rolde voor
de 2de keer een superleuk festival plaats voor kinderen van alle leeftijden. Onder het motto
'Kom Buiten Spelen!' trakteerde stichting Het Drentse Landschap kinderen op een mooie
speeldag in de natuur.
Op het kinderbuitenfestival kunnen kinderen de hele middag genieten van uitdagende
outdoor activiteiten, spannende speurtochten, knutselen met voorwerpen uit de natuur,
luisteren naar leuke verhalen, kleurige schmink opdoen, dansen op mooie muziek, meedoen
aan bijzondere natuurbelevingen en nog veel meer...
Bijdrage: € 500,-
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Projectenlijst Gebiedsfonds Drentsche Aa
Project

Jaar

Totale

Bijdrage

investering

vanuit
Gebiedsfonds

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

FestiValderAa – Editie 2012 in Schipborg *)
Fauna passage Drentsche Aa - A28, nabij
Glimmen
DVD ‘Ode an de Ao’ *)
Herstel Kleinschalige landschapselementen
Haren
Werkgroep Siepelveen in Zeegse:
herhalingscursus motorketting zagen
Kunstwerk ‘Baak van het Ballooërveld’, langs
het Pieterpad
FestiValderAa – Editie 2013 in Schipborg *)
Film ‘Water Land Drenthe’ *)
Project ’50 jaar Gedachtenplan Drentsche Aa
1965 – 2015’
Werkgroep Appelbergen - zaagcursus
FestiValderAa – Editie 2014 in Schipborg *)
Herstel waterput Anloo
Belvedère Hillig Meer
Rondom Magnus(kerk) Anloo
Introductie Heidekoe in Drentsche Aa-gebied
Ondersteuning tijdelijke uitstel verkoop
gepachte grond
Nieuwe zitbankjes i.s.m. dorpen Anloo,
Gasteren en Loon en Staatsbosbeheer

2012
2012

€ 122.325,€ 45.500,-

€ 5.000,€ 2.500,-

2012
2012

€ 11.249,€ 260.602,-

€ 1.500,€ 15.000,-

2013

€

1.030,-

€ 1.030,-

2013

€

4.642,-

€ 2.000,-

2013
2013
2013

€ 142.751,n.v.t.
€ 433.900,-

€ 5.000,€ 2.000,€ 15.000,-

2014
2014
2104
2014
2014
2014
2014

€
423,€ 156.000,€ 7.000,€ 20.000,€ 25.000,€ 9.500,n.v.t.

€
€
€
€
€
€
€

2014

€

2.583,-

€ 2.583,-

423,5.000,2.100,4.200,3.500,9.500,5.826,-

18

Herstel natte landschapselementen Gorecht

2015

€ 148.216,-

€ 3.200,-

19

Themanummer Drentsche Aa van tijdschrift
‘De Levende Natuur’ *)
FestiValderAa – editie 2015 *)
Uitvoering symfonie ‘Ode an de Ao’ *)
Herstel Paddenscherm Oudemolensweg
Bankjes dorpsommetje Eext
Kinderbuitenfestival Kampsheide (HDL) *)
Picknickbank Appelbergen
Herstel zandverstuiving Boerveld in Rolde
Oorlogsmonument WOII Anloo - Evertbosch

2015

n.v.t.

€ 1.000,-

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

€ 185.000,€ 59.250,€ 8.350,€
823,€ 7.000,€
587,€ 21.000,€ 39.544,-

20
21
22
23
24
25
26
27

€
€
€
€
€
€
€
€

7.500,1.500,4.175,823,500,587,6.350,8.000,-

*) Promotieactiviteiten
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3. Beleidsplan stichting
3.1 Inleiding
Doelstelling
De stichting heeft als doel:
a. behoud en herstel van landschappelijke waarden;
b. behoud en herstel van cultuurhistorische, archeologische en aardkundige waarden;
c. behoud en herstel van de biodiversiteit en het watersysteem;
d. bevorderen leefbaarheid in de dorpen;
e. bevorderen van de agrarische, recreatieve en andere economische activiteiten, alsmede andere
handelingen, die bijdragen aan de bovengenoemde doelstellingen’.
Met de werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend. Het
werkgebied van de stichting omvat het Nationaal Landschap Drentsche Aa.
Organisatie
Het bestuur van de Stichting bestond in 2015 uit Henk van ’t Land (voorzitter), Martin
Verhagen (secretaris), Jack Bosgraaf (penningmeester), Margreet ter Steege en Erik Emmens.
Het bestuur streeft ernaar altijd zoveel mogelijk voltallig te opereren bij externe
gelegenheden. Voor de dagelijkse gang van zaken heeft zij een mandaat gegeven aan Kees
Folkertsma, projectleider Gebiedsfonds Drentsche Aa en tevens secretaris van het
Overlegorgaan Drentsche Aa.
Zoals in de statuten vermeld zal jaarlijks verantwoording op basis van de jaarstukken aan
het Overlegorgaan Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa worden afgelegd.
De vergaderingen van dit orgaan zijn openbaar en de stukken zullen online beschikbaar zijn.
Kees Nieuwerth ondersteunt het bestuur van de stichting bij zijn werkzaamheden. Hij zal
initiatiefnemers ondersteunen bij het maken van projectvoorstellen om voor een bijdrage van
het Gebiedsfonds Drentsche Aa in aanmerking te komen.
In haar beleidsplan heeft de Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa haar beleidsvoornemens
voor de periode 2013–2015 neergelegd. Het door de Stichting in deze periode te voeren
beleid wordt mede bepaald door ontwikkelingen in het overheidsbeleid op het gebied van
de ruimtelijke ordening, het landelijk gebied en specifiek natuur en landschap en de
beschikbare budgetten voor inrichting en beheer. De Stichting zal op veranderingen hierin
moeten anticiperen. Haar beleid is daarmee feitelijk dynamisch.
3.2 Besteding van gelden
De gelden van de Stichting worden geïnvesteerd in het Nationaal Landschap Drentsche Aa.
Voor zover de Stichting haar vermogen niet direct gebruikt om haar doelstelling na te
streven, zal zij dit vermogen op een spaarrekening beheren.
De bestuurders ontvangen geen beloning en in de regel evenmin een onkostenvergoeding
voor hun diensten.
De activiteiten van de stichting zijn gericht op het ondersteunen van met name particuliere
initiatieven en projecten in het Nationaal Landschap Drentsche Aa. De stichting zal geen
exploitatiesubsidies geven. Er zullen (kleine) projectsubsidies worden verleend, gericht op
kwaliteitsverbeteringen. Daarnaast wordt budget gereserveerd voor promotieactiviteiten,
gericht op naamsbekendheid en vergroten van het draagvlak. Ook de spreiding van
projecten over het Nationaal Landschap Drentsche Aa zal in acht worden genomen.
Projecten worden in principe niet voor honderd procent gefinancierd. Voor kleinschalige
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projecten met bewoners en vrijwilligers is dit wel mogelijk. Aan initiatiefnemers wordt
gevraagd altijd eigen bijdrage (in natura) en/of cofinanciering in de begroting te verwerken.
Er worden vooralsnog geen beheersvergoedingen voor landschapsonderhoud toegekend.
3.3 Werving van gelden
Om de bovengenoemde activiteiten mogelijk te maken, zal de Stichting proberen fondsen te
werven door een netwerk op te bouwen in en rondom het Nationaal Landschap Drentsche
Aa. Bewoners, bezoekers, bedrijven en organisatie in en rondom het Nationaal Landschap
Drentsche Aa moeten het gevoel krijgen dat ze hier bij willen horen.
Door het vergroten van de naamsbekendheid van de Stichting en eventuele
mailings/nieuwsbrieven naar een brede kring van potentiële betrokkenen beoogt de
Stichting de benodigde financiën voor het nastreven van haar doelstelling te verwerven.
Concreet zullen bedrijven en organisaties worden benaderd met het verzoek om deel te
nemen aan de RaboStreekRekening Drentsche Aa en/of een directe donatie te doen aan het
Gebiedsfonds Drentsche Aa. De werving van fondsen gebeurt door het bestuur op een
kleinschalige directe manier, door middel van het aanspreken van persoonlijke c.q. zakelijke
contacten etc. Afspraak is dat bedrijven die meedoen aan het Gebiedsfonds Drentsche Aa
(donatie en/of sparen bij RaboStreekRekening) worden vermeld op de website en in de
jaarstukken van de Stichting. De organisaties zelf kunnen in hun jaarverslag en/of op eigen
website vermelden dat ze deelnemer/donateur zijn van het Gebiedsfonds Drentsche Aa.
De stichting streeft ernaar in samenwerking met de recreatiesector bezoekers van het
Drentsche Aa-gebied een vrijwillige bijdrage te laten betalen aan het Gebiedsfonds
Drentsche Aa.
De Stichting is medio 2011 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI-status)
in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001. Hierdoor kan zij vrij van schenkingsrecht
donaties ontvangen. Ook is hierdoor voor de donateurs onder voorwaarden de donatie
fiscaal aftrekbaar.
Ambitie bestuur
Het bestuur heeft als ambitie uitgesproken om jaarlijks € 60.000 aan inkomsten te genereren.
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4. Begroting 2016
BATEN
Bijdrage uit StreekRekeningen
Jaarlijke bijdragen
Rente
Subtotaal vaste baten
Giften en donaties
Opbrengsten uit activiteiten
Totaal baten

LASTEN
Projecten
Promotie DA - gebied
Algemene kosten
Totaal lasten

EXPLOITATIERESULTAAT
Mutatie bestemingsreserve
MUTATIE ALGEMENE RESERVE

Begroting Realisatie Realisatie Begroting
2015
2014
2015
2016
4.000

7.562

5.928

1.200

13.000

13.000

18.000

15.500

11.700

16.716

12.635

7.200

28.700

37.278

36.563

23.900

5.000

5.855

6.272

5.000

3.000

3.656

3.635

3.500

36.700

46.789

46.470

32.400

56.000

28.249

22.718

66.000

10.000

5.000

10.500

7.000

700

200

558

300

(B)

66.700

33.449

33.776

73.300

( A-B )

-30.000

13.340

12.694

-40.900

30.170

-5.301

-10.189

44.490

170

8.039

2.505

3.590

(A)

TOELICHTING
Bijdrage uit StreekRekeningen
Voor de begroting 2016 is uitgegaan van de inleg van Stichting IJkdijk. Deze inleg is geraamd op
€ 3.000.000 met een rentevergoeding van 0,8 %. De opbrengst voor het Gebiedsfonds bedraagt 5 %
van de totale rentevergoeding, ofwel € 1.200
Jaarlijkse bijdragen
De begroting 2016 is gelijk gesteld aan de realisatie over 2015, met uitzondering van de hierin begrepen nakomende bijdrage over 2014 van € 2.500
Geen rekening is gehouden met toenames ten gevolge van de afname van de bijdrage uit StreekRekeningen.
Rente
Het rentedragend vermogen voor 2016 is geraamd op € 900.000. Uitgegaan wordt van een rentevergoeding van 0,8 %, ofwel een opbrengst van € 7.200
Giften en donaties & opbrengsten uit activiteiten
De raming voor deze beide posten is gebaseerd op de realisatiecijfers over 2014 en 2015.
Projecten
Het begrotingsbedrag is gebaseerd op de aanwezige bestemmingsreserve projecten per 1 januari
2016. Door onderbesteding in tot nu alle jaren van het bestaan van de stichting is het beschikbare
budget voor projecten veel hoger dan op basis van de exploitatie mag worden verwacht.
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Mutatie bestemmingsreserve
Toegevoegd wordt 90 % van begrote vaste bijdragen ad € 23.900 = € 21.510 en onttrokken en in
gezet in de begroting 2016 wordt € 66.000. Het verschil tussen deze beide bedragen betreft de onder
besteding in de afgelopen jaren.
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5. Jaarrekening 2015
INHOUDSOPGAVE
5.1 Balans
5.2 Staat van baten en lasten
5.3 Toelichting
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5.1 Balans
ACTIVA
31-12-2015
Geldmiddelen
Rabobank betaalrekening
Rabobank vermogensspaarrekening
Rabobank spaarrekening

31-12-2014

4.276

1.052

1.025.519

1.028.876

15.180

6.357
1.044.975

Vorderingen
Bijdrage uit Streekrekeningen
Overige vorderingen

1.036.285

5.928

7.562

12.636

19.671

TOTAAL ACTIVA

18.564

27.233

1.063.539

1.063.518

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve projecten

25.706

23.201

66.366

56.177
92.072

Budgetten in beheer
Investeringsbudget NL Drentsche Aa
Reserve NBEL Drentsche Aa

79.378

380.184

380.184

569.683

589.683
949.867

Kortlopende schulden
Gehonoreerde projecten
Overige

TOTAAL PASSIVA

24

21.586

969.867
14.249

14

24
21.600

14.273

1.063.539

1.063.518
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5.2 Staat van baten en lasten
BATEN
Vaste bijdragen
Bijdrage uit StreekRekeningen
Jaarlijkse bijdragen
Rente over spaartegoeden

2015

2014

5.928

7.562

18.000

13.000

12.635

16.716
36.563

Incidentele bijdragen
Opbrengsten uit activiteiten
Giften en donaties

3.635

3.656

6.272

Totaal baten

37.278

5.855
9.907

9.511

46.470

46.789

LASTEN
Projecten
Promotiekosten
Algemene kosten

25

22.718

28.549

10.500

5.000

558

200

Totaal lasten

33.776

33.749

EXPLOITATIERESULTAAT

12.694

13.041
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5.3 Toelichting

ALGEMEEN
De stichting is opgericht op 29 maart 2011 en heeft ten doel om in het gebied van Nationaal Landschap Drentsche Aa de cultuurhistorische, archeologische, aardkundige en landschappelijke waarden, alsmede de biodiversiteit en het watersysteem te behouden en te herstellen. Daarenboven
wil zij de leefbaarheid in de dorpen en agrarische, recreatieve en economische activiteiten in dit
gebied bevorderen. De stichting wil haar doelen realiseren door het bevorderen van promotie van
het Nationaal Landschap, de Streekrekening en het Gebiedsfonds Drentsche Aa, het financieel
(mee) ondersteunen van projecten gericht op de doelen van de stichting en door samenwerking
met overheden, agrarische, natuur en landschapsorganisaties, bedrijven en andere organisaties
met een oog voor duurzaamheid.
INITIATIEFNEMERS EN OPRICHTERS
Van de initiatiefnemers tot de vorming van het gebiedsfonds voor het Nationaal Landschap
Drentsche Aa hebben Stichting het Drents Landschap, Stichting Landschapsbeheer Drenthe en het
Overlegorgaan Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa ieder een statutaire bevoegdheid tot een voorkeursvoordracht voor een bestuurslid. De oprichters van de stichting zijn de heren H. van 't Land, voorzitter, M. Verhagen, secretaris, en J. Bosgraaf, penningmeester, allen voorgedragen door de initiatiefnemers. Daarnaast zijn bij de oprichtingsakte de heren A. Lanting, agrarische achtergrond, en E. Levenga, midden- en kleinbedrijf, als bestuursleden benoemd. Beide
laatstgenoemde bestuursleden zijn per 31 december 2014 afgetreden. Per 1 januari 2015 zijn mevrouw M. ter Steege, directeur Buro Bakker, en de heer E. Emmens, akkerbouwer en adviseur
Delphy (voorheen DLV-plant), toegetreden tot het bestuur.

AMBTELIJK SECRETARIAAT / VRIJWILLIGERSONDERSTEUNING
De heer K. Folkertsma, secretaris van het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa,
ondersteunt het bestuur in de rol van ambtelijk secretaris en heeft als zodanig een mandaat van
het bestuur verkregen voor alle operationele activiteiten van de stichting.
Daarnaast ondersteunt de heer K. Nieuwerth als vrijwilliger het bestuur bij de selectie van projecten en het onderhouden van contacten met iniatiefnemers van projecten.
STREEKREKENING DRENTSCHE AA
Tussen de Stichting en de Rabobank Noord-Drenthe U.A. is bij de officiële installatie van het
Gebiedsfonds op 26 maart 2011 te Grolloo (dag van de Drentsche Aa) een samenwerkingsovereenkomst getekend tot bevordering van het gebruik door zakelijke rekeninghouders van de "Rabo
StreekRekening". Dit is een spaarrekening waarbij de rekeninghouder (een deel van) de rente kan
laten overboeken naar een streekdoel i.c. de Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa. Daarnaast ontvangt de Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa van de Rabobank jaarlijks een bonus van 5 % over de
door alle streekrekeninghouders in een kalenderjaar ontvangen rente, steeds direct aan het begin
van het daarop volgende kalenderjaar.
ANBI STATUS
Door de belastingdienst is de stichting vanaf 29 maart 2011 aangemerkt als een Algemeen Nut
Beogende Instelling ( ANBI). De aanmerking geldt in principe voor onbepaalde tijd.
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GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld naar de grondslag van de historische kosten. De activa en
passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is aangegeven. Baten en
lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

5.3.2 Nadere toelichting op de onderscheiden posten van de balans
Geldmiddelen
De geldmiddelen staan geheel ter vrije beschikking van de stichting, met uitzondering van de hierin
begrepen budgetten in beheer van € 949.867. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de
toelichting op deze post.
Vorderingen
Bijdrage uit StreekRekeningen:

Dit betreft de in het lopende boekjaar ontvangen bijdrage uit
StreekRekeningen over het voorgaande kalenderjaar.
31-12-2015 31-12-2014

Overige vorderingen:

Jaarbijdrage Gemeente Aa en Hunze
Rente boekjaar over spaartegoeden
Donatie vacatiegeld H.R. Oosterveld
Overige giften

-

2.500

12.635

16.716

-

264

12.635

191
19.671

Eigen vermogen
2015
Algemene reserve:

Stand per 1 januari
Uit resultaatbestemming
Stand per 31 december

23.201

15.161

2.505

8.040

25.706

23.201

2015
Bestemmingsreserve projecten:

Stand per 1 januari
Uit resultaatbestemming
Besteed aan projecten
Stand per 31 december

2014

56.177

2014
51.176

32.907

33.550

-22.718

-28.549

66.366

56.177

Het bestuur heeft besloten om vooralsnog 90 % van de vaste bijdragen te besteden aan het (mee)
financieren van projecten gericht op de doelen van de stichting. Het jaarlijks te besteden bedrag
wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve projecten. De in een boekjaar toegekende projecten worden ten laste van de bestemmingsreserve gebracht, ongeacht of de toekenningen niet of
wel (gedeeltelijk) betaald zijn. Het nog niet betaalde deel van de toezeggingen in een boekjaar
wordt opgenomen onder de kortlopende schulden.
Het bestuur heeft tevens besloten dat in enig boekjaar niet meer verplichtingen uit hoofde van
het (mee)financieren van projecten worden aangegaan, dan er aan middelen in de bestemmingsreserve per 1 januari van het betreffende boekjaar beschikbaar zijn.
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Budgetten in beheer
Investeringsbudget NL Drentsche Aa
Door de provincie Drenthe is aan het Overlegorgaan Nationaal beek - en esdorpenlandschap
Drentsche Aa een investeringsbudget toegekend van € 330.000 ten behoeve van het BIO-plan
Drentsche Aa 2.0 Stichting Gebiedsfondsfonds Drentsche Aa is aangewezen als beheerder
van deze middelen. De middelen moeten zo optimaal mogelijk worden ingezet in projecten met
een zekere omvang, zodat hiermee ook een aantoonbare kwaliteitsimpuls wordt gerealiseerd.
Voor dit budget zal uiteindelijk een investeringsomvang van minimaal het drievoudige moeten
worden gerealiseerd via cofinanciering door derden (multiplier > 3)
Het Overlegorgaan Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa legt verantwoording af
aan de provincie Drenthe over de aanwending van het investeringsbudget. In het boekjaar 2013
heeft de provincie Drenthe nog een bedrag van € 81.440 toegevoegd aan het investeringsbudget.
In 2014 is besloten om voor het knooppunt Balloo € 65.000 beschikbaar te stellen uit dit budget, op
een geraamd investeringsbedrag van € 245.000, ofwel 26,5%. Uiteindelijk bleek het in 2014 ontrokken bedrag van € 31.626 toereikend. Hiermee voldoet deze bijdrage ruimschoots aan de eis dat de
multiplier > 3 moet zijn. Het verschil tussen het beschikbaar gestelde budget en het uiteindelijk
benodigde bedrag is door de provincie Drenthe betaald uit de begroting van NL Drentsche Aa.
Reserve NBEL Drentsche Aa
Door de voorzitter van het Overlegorgaan Drentsche Aa is besloten om de Reserve Nationaal
beek - en eslandschap Drentsche Aa onder te brengen bij de Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa.
Onttrekkingen aan deze reserve geschieden op basis van een besluit van het Overlegorgaan
Drentsche Aa en worden schriftelijk kenbaar aan de Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa.
De omvang van deze reserve bij inbreng is € 589.683. In het boekjaar is per saldo een bedrag van
€ 20.000 onttrokken aan deze reverve voor het project "Familiepad Drentsche Aa" De kosten van
dit project bedroegen € 67.000. De provincie Drenthe heeft € 47.000 in de reserve gestort als bijdrage in de projectkosten.
De renteopbrengsten van de budgetten in beheer komen ten gunste van Stichting Gebiedsfonds
Drentsche Aa en wordt door haar als een vaste jaarlijkse bijdrage verantwoord.
Kortlopende schulden
31-12-2015 31-12-2014
Gehonoreerde projecten:

Overige:
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Onderst. tijdelijk uitstel verkoop grond
Onderduikershol Evertbosch, Anloo
Zandverstuiving Boerveld, Rolde
Zitbankjes dorpsommetje Eext
Picknickbank Appelbergen
Herstel houtwallen Haren 2013 t/m 2015
Bankjesproject
Basiscursus motorkettingzagen vrijwilliger

Bankkosten

5.826

5.826

8.000

-

6.350

-

823
587
-

5.000

-

3.000

-

423

21.586

14.249

14

24

14
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5.3.3. Nadere toelichting op de onderscheiden posten van de staat van
baten en lasten
BATEN
Vaste bijdragen
StreekRekeningen:

2015
Bonus en geschonken rente

2014

5.928

7.562

5.928

7.562

De Stichting ontvangt een bonus van 5 % over de door rekeninghouders ontvangen rente over een kalenderjaar, eventueel vermeerderd met door individuele rekeninghouders gedane schenkingen uit de door hun ontvangen
rente. Conform de overeenkomst wordt door de Rabobank geen nadere
specificatie verstrekt. Tengevolge van de inwerkingtreding van de wet "schatkistbankieren" hebben de overheden hun tegoeden op hun streekrekeningen
ondergebracht bij het Ministerie van Financiën. Het Nationaal Groenfonds en
de Stichting IJkdijk zijn vanaf 2014 de enige rekeninghouders. Het Nationaal
Groenfonds heeft recent te kennen gegeven dat hun tegoed ook onder de
wet "schatkistbankieren" valt en derhalve zal worden terug getrokken.
2015
Jaarlijkse bijdragen:

Waterbedrijf Groningen
Provincie Groningen
Gemeente Haren
Gemeente Tynaarlo
Gemeente Aa en Hunze (inclusief 2014: € 2.500)

2014

4.000

4.000

5.000

5.000

1.500

1.500

2.500

2.500

5.000

-

18.000

13.000

Incidentele bijdragen
2015
Activiteiten:

Bijdrage uit verkoop DVD "Ode a n de Ao"
Bijdragen uit activiteiten "Fes ti Va l derAa "
Overige
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Giften via DA-gastvrouwen en - heren
Giften via DA-gidsen
Schenking R.S. de Jong
Afscheid Bernard Hanskamp
Donatie vacatiegelden H.R. Oosterveld
Donaties particulieren / private partijen

996

1.875

1.961

1.260

699

3.135

3.656

2015
Giften en donaties:

2014

-

2014

1.565

2.950

1.299

590

2.500

-

-

793

-

791

908

731

6.272

5.855
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LASTEN
2015
Projecten:

Onderduikershol Evertbosch Anloo
Zandverstuiving in het Boerbos, Rolde
Paddenscherm Oudemolen
Natte landschapselementen Gorecht
Twee zitbankjes dorpsommetje Eext i.s.m. SBB
Picknickbank Appelbergen
10 heidekoeien St. Schaapskudde Het Stroomdal
Ondersteuning tijdelijk uitstel verkoop pachtgrond
Belvedere Hillig Meer
Rondom Magnus
Bankjesproject
Herstel van de historische waterput in Anloo
Cursus kettingzagen vrijwilliger(s)

2014

8.000

-

6.350
4.175

-

3.200

-

823
587
-

9.500

-

5.826

-

4.200

-

3.500

-417

3.000

-

2.100

-

423

22.718

28.549

Onder deze post worden de bijdragen opgenomen aan projecten die passen binnen de statutaire
doelen van Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa. Voor de beschrijving van deze doelen wordt verwezen naar het kopje "algemeen" aan het begin van deze toelichting.

2015
Promotie:

FestiValderAa
Uitvoering symfonie "Ode an de Ao"
Advertentie 50 jaar Drentsche Aa in Levende Natuur
Kinderbuitenfestival Kampsheide

2014

7.500

5.000

1.500

-

1.000

-

500
10.500

5.000

De kosten van promotie van het Nationaal Landschap Drentsche Aa worden gefinancierd uit de
incidentele bijdragen en de niet voor projecten gereserveerde vaste bijdragen.

2015
Algemene kosten:

Abonnement Hosting Oost- Nederland
Afscheid van bestuursleden Lanting en Levenga
Bankkosten

2014
61

61

351

-

146

139

558

200

VASTSTELLING JAARREKENING EN RESULTAATBESTEMMING
Door het bestuur is de jaarrekening 2015 op 22 maart 2016 vastgesteld en is het resultaat als volgt
bestemd:
Resultaat volgens de staat van baten en lasten
Toegevoegd aan bestemmingsreserve projecten
Toegevoegd aan de algemene reserve

12.694
10.189
2.505

De toevoeging aan de bestemmingsreserve projecten is als volgt samengesteld:
Dotatie: 90 % van de vaste bijdragen
Onttrekking: gehonoreerde projecten

32.907
-22.718
10.189
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BIJLAGEN
1. Flyer ‘Vrije gift’
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2. Bestuur Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa
Het bestuur van de Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa bestaat per 1 januari 2015 uit:
•
•
•
•
•

Henk van ’t Land (voorzitter), oud-voorzitter Overlegorgaan Drentsche Aa
Martin Verhagen (secretaris), oud-voorzitter Stichting Het Drentse Landschap
Jack Bosgraaf (penningmeester), register accountant MGA
Margreet ter Steege, directeur Buro Bakker
Erik Emmens, akkerbouwer en adviseur Delphy (voorheen DLV-plant)

•

Kees Nieuwerth, vrijwilliger

3. Comité van Aanbeveling Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa
Het Gebiedsfonds Drentsche Aa wordt van harte bij u aanbevolen door een comité van
aanbeveling dat bestaat uit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eric van der Bilt, directeur Stichting Het Drentse Landschap
Henk Brink, gedeputeerde provincie Drenthe
Mark Bouwmans, oud-gedeputeerde provincie Groningen
Egbert Meyers, liedjesschrijver en zanger
Eric van Oosterhout, burgemeester Aa en Hunze
Sjoerd Scholte, directievoorzitter Rabobank Assen en Noord-Drenthe
Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis RUG
Jacques Tichelaar, commissaris van de Koning Drenthe
Nico Vanderveen, warenhuis Vanderveen in Assen
Klaas Wildeboer, notariaat Vries
Kor IJszenga, directeur/eigenaar Koninklijke Van Gorcum

Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa
Postbus 122, 9400 AC ASSEN
T 0592 365864
E Info[at]gebiedsfondsdrentscheaa.nl
I www.gebiedsfondsdrentscheaa.nl
IBAN NL73 RABO 0129.0784.84
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