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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.

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
2021 zijn uitgevoerd.
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Drentsche Aa, HET SPAREN WAARD
Het Drentsche Aa-gebied wordt door veel mensen hooggewaardeerd. 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 met status van Nationaal Park.
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 2021
2.1 Terugblik
2021 is wederom een bijzonder jaar geweest vanwege de coronapandemie. Dit heeft
uiteraard ook gevolgen gehad voor de activiteiten van het Gebiedsfonds Drentsche Aa en
de samenwerking met overheden, bedrijven, particulieren, vrijwillige Drentsche Aa-gidsen
en de Drentsche Aa gastheren&gastvrouwen. Dit gebeurt normaal gesproken op heel
verschillende manieren bij voorbeeld door een jaarlijkse donatie of door bezoekers van het
gebied te vragen om een ‘vrije gift’. Voor dit laatste staat er een oproep op de achterzijde
van de ‘Op Stap-krant’ en ‘Doorstroom’ van het Nationaal Park Drentsche Aa.

2.2 Diverse inkomstenbronnen
2.2.1 Donateurs
De lijst van organisaties die via een jaarlijkse donatie bijdragen aan de versterking van het
Nationaal Park Drentsche Aa ziet er als volgt uit:
• Gemeente Assen
• Gemeente Aa en Hunze
• Gemeente Groningen
• Gemeente Tynaarlo
• Waterbedrijf Groningen
2.2.2 Inkomsten door eigen activiteiten
Om via bestaande activiteiten (vrijwillige) bijdragen aan het Gebiedsfonds Drentsche Aa te
genereren zijn - in 2021 slechts in beperkte mate vanwege de coronamaatregelen - de
organisatie en communicatiemiddelen van het Nationaal Park Drentsche Aa “Van
brongebieden tot benedenloop” ingezet, zoals:
•
•
•

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. Zoals de digitale lezing van Theo Spek op
8 april 2021.
Bijdragen van Gastheren & Gastvrouwen van het Nationaal Park
Drentsche Aa

Daarnaast is een samenwerking aangegaan met het jaarlijkse
Korenfietstocht ‘Pedaal Vocaal’ door het Drentsche Aa-gebied
(www.pedaalvocaal.nl). Van elk verkocht kaartje gaat normaal
gesproken 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.
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2.2.3 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. Met
ingang van 2016 wordt maandelijkse een vast bedrag door een particulier gedoneerd.
2.2.4 Overeenkomst Periodieke gift in geld
Het is mogelijk om een periodieke gift te doen aan het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Als een
periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, dan is deze aftrekbaar in de aangifte
inkomstenbelasting. Hiervoor moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn
opgemaakt. Via het formulier 'Periodieke gift in geld' wordt vastgelegd dat minimaal 5 jaar
lang een gift in geld wordt gedaan aan het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Het formulier bevat
een gedeelte voor de donateur en een gedeelte voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Zie
voor meer informatie de website van de belastingdienst.
2.2.5 Budgetten in beheer
Door de Provincie Drenthe is een ‘Investeringsbudget Nationaal Park Drentsche Aa’
beschikbaar gesteld aan het Overlegorgaan Drentsche Aa voor de uitvoering van het BIOplan Drentsche Aa. 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 Park 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 van beide reserves kwamen ten goede aan de Stichting
Gebiedsfonds Drentsche Aa. Met ingang van 1 januari 2021 heeft de Rabobank echter
‘negatieve rente’ geïntroduceerd. Zowel het de Provincie Drenthe als het Overlegorgaan
Nationaal Park Drentsche Aa is afgesproken dat wij deze negatieve rente ten laste brengen
van de betreffende reserves.
2.3 Samenwerking Nationaal Park Drentsche Aa
De samenwerking tussen het Nationaal Park Drentsche Aa en het Gebiedsfonds Drentsche
Aa is een goed voorbeeld van het actief betrekken van de beheerders 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 sociaaleconomische
en sociaal-culturele ontwikkeling van de regio.

6

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

Jaarverslag 2021 Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa
2.4 Toekenning projecten
In 2021 heeft het bestuur 5 projecten toegekend die passen binnen de doelstelling van de
Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa.
Uitvoeringsprojecten zijn gericht op het behoud en herstel van de cultuurhistorische,
archeologische, aardkundige en landschappelijke waarden, de biodiversiteit en het
watersysteem van het Nationaal Park Drentsche Aa. Daarnaast onderscheidt het bestuur
activiteiten (projecten) gericht op de promotie van het Drentsche Aa-gebied (en het
Gebiedsfonds).

2.4.1 Uitvoeringsprojecten
1. Kwaliteitsimpuls Boerenfietsroute Drentsche Aa
Bijdrage: € 1.561,Iedere zomer organiseert LTO-Noord, afdeling Noord-Drenthe een boerenfietstocht
rondom Rolde, waar veel belangstelling voor is. Drie ‘open dagen’ waarbij de deelnemers
een kijkje achter de schermen kunnen nemen bij de deelnemende agrarische bedrijven.
In 2021 zijn nieuwe bewegwijzeringsbordjes en informatieborden gemaakt. Tevens is de
grote ‘landschapslijst’ vervangen.
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2. Groene Dorpen De Broekstreek – aanvullende bijdrage
Bijdrage: € € 1.330,-

Een project gericht op de versterking van karakteristieke erf- en dorpsbeplanting door het
aanplanten van erfbomen, hoogstamfruitbomen, hagen en singels. Met inheemse soorten,
in een stijl die past bij de streek, sober en praktisch. Uitvoerder is Bureau Stek & Streek in
samenwerking met initiatiefgroep vanuit dorpsbelangen De Broekstreek.
Een Initiatiefgroep van bewoners uit De Broekstreek heeft
samen met bureau Stek en Streek in 2021 het project
‘Groene Dorpen’ uitgevoerd. Een project gericht op de
versterking van karakteristieke erf- en dorpsbeplanting
door het aanplanten van erfbomen, hoogstamfruitbomen,
hagen en singels. Met inheemse soorten, in een stijl die
past bij de streek, sober en praktisch. De
beplantingsplannen worden uitgewerkt op basis van de
ideeën van bewoners en de deskundigheid van Stek en
Streek. En grotendeels ook zelf uitgevoerd.
Zie voor een uitgebreide beschrijving van dit project het
jaarverslag 2020. Ondertussen heeft het project ook de
‘Kern met Pit Trofee Drenthe’ gewonnen.

Vanwege het succes van het project is er een aanvullende bijdrage toegekend. Door
coronamaatregelen is de plantdag twee keer uitgesteld en uiteindelijk uitgevoerd op 5
maart 2022. Zie onderstaande Impressie van de feestelijke plantdag Groene Dorpen ‘De
Broekstreek’.
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3. Nieuwe picknickbank i.s.m. Festival Appelbergen
Bijdrage: € 1.235,Een nieuwe picknickbank en toegangsbomen op de locatie
van de zandverstuiving van Appelbergen. De vorige
picknickbank (2006) is helaas eind 2020 ontvreemd. De
toegangswegen richting de zandverstuiving zijn voorzien
van afsluitbomen. Alleen voetgangers kunnen zo het
gebied nog betreden. De Stichting zorgt voor alle
benodigde werkzaamheden voor het vervoer en montage
van de nieuwe picknickbank en toegangsbomen op de
zandverstuiving in Appelbergen.

4. Herstel esrandbeplanting Holtesch in Hooghalen
Bijdrage: € 183,Land van Ons is een burgercoöperatie. Iedereen kan meedoen, want het landschap is van
ons allemaal. Door met elkaar eigenaar te worden kunnen we zelf voor verandering zorgen.
Als coöperatie koopt Land van Ons landbouwgrond namens de deelnemers. Op dit land
herstellen we de biodiversiteit en het landschap. Pachters kunnen rendabel boeren.

De Holtesch is 13 ha groot. Daarvan is ruim 8 ha nu eigendom van Land van Ons. Het
perceel bestaat deels uit vruchtbare podzolgronden en deels uit vruchtbare hoge zwarte
enkeerdgronden, allen bestaand uit leemarm en (zwak) lemig ﬁjn zand. Enkeerdgronden zijn
in de volksmond bekend als ‘esgronden’.
De ligging is aan de rand van een bosperceel (Staatsbosbeheer - Heuvingerzand). Het is
gelegen in de NNN (Natuurnetwerk Nederland) en in het in de uiterste zuidwesthoek van
het Nationaal Park Drentsche Aa.
Het eerste jaar is het perceel bewerkt en ingezaaid met boekweit, een gewas dat veel bijen
en andere insecten aantrekt. De teelt van boekweit is zo goed als verdwenen in Nederland.
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Dit ‘oude’ gewas brengen we graag weer terug in Nederland. Na de oogst, die najaar 2020
heeft plaatsgevonden, is wintertarwe ingezaaid. En vervolgens is gewerkt met ‘huttentut’.
De oorspronkelijke esrandbeplanting aan de westkant Holtesch (parallel aan spoorlijn) was
verdwenen. De aanpak is gericht om op natuurlijke wijze een nieuw esrandbosje met
zichzelf uitzaaiende soorten (els, berk etc.) te laten ontstaan. Daarnaast staan over een
lengte van honderdtwintig meter enkele solitaire berken en eiken. De gemeente MiddenDrenthe heeft toestemming gegeven aan Land van Ons om de strook gemeentegrond langs
de weg te ontwikkelen tot houtwal. Hier zijn inheemse struikvormers (meidoorn, sleedoorn,
vlier, hazelaar, hondsroos, lijsterbes) geplant.

10

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

Jaarverslag 2021 Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa
2.4.2 Promotieactiviteiten

1. Voorstelling De Hunebedbouwers
Bijdrage: € 3.000,Speciaal voor de kinderen in de
omgeving van de Drentsche Aa laat
het ICO Centrum voor Kunst en
Cultuur een voorstelling maken
over De Hunebedbouwers. Met
deze voorstelling willen we
kinderen meer kennisgeven over
de grond waarop ze wonen op een
avontuurlijke belevingsgerichte
manier. Deze voorstelling draagt
bij aan gewortelde kinderen!

Theater Pannenkoek in actie
Een samenwerking tussen ICO Centrum voor
Kunst en Cultuur, Het Drents Archief, Het
Drentse landschap, Theater Pannenkoek en
het basisonderwijs in de gemeenten Aa en
Hunze, Tynaarlo en Assen
Zie voor een uitgebreide beschrijving van dit project het jaarverslag 2020.
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Projectenlijst Gebiedsfonds Drentsche Aa

Uitvoeringsprojecten
Overzicht van projecten per jaar waarin bestuur het besluit tot bijdrage heeft genomen.

Overzicht projecten Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa
Thema
Stand van Zaken

Gebiedsfonds Drentsche Aa
Uitvoering

Jaar

Projectnaam
Bestuurslid
Faunapassage Drentsche Aa - A28, nabij Glimmen
(leeg)
Werkgroep Siepelveen in Zeegse: herhalingscursus motorketting zagen
(leeg)
Kunstwerk ‘Baak van het Ballooërveld’, langs het Pieterpad
(leeg)
Project Herstel Waterput Anloo
(leeg)
Belvedere Hillig Meer
(leeg)
Rondom Magnus - Vereniging Historisch Anloo
(leeg)
Zaagcursus werkgroep Appelbergen
(leeg)
Heidekoeien voor schaapskudde Het Stroomdal
(leeg)
Bankjesproject Anloo, Gasteren en Loon ism Staatsbosbeheer
(leeg)
Herstel natte landschapselementen Gorecht
(leeg)
Landschapsbiografie van de Drentsche Aa + congres 2 juli 2015 in Zeegse
(leeg)
Gebiedsaanpak landschap Gorecht 2016 - 2020
(leeg)
Herstel paddenscherm Oudemolenseweg (Oudemolen - Gasteren)
(leeg)
Bankjes dorpsommetje Eext
(leeg)
Herstel zandverstuiving Boerveld in Rolde
(leeg)
Oorlogsmonument WOII Anloo - Evertbosch
(leeg)
Picknickbank Appelbergen
(leeg)
Pilot burgerparticipatie Gorecht
(leeg)
Bankje dorpsommetje Haverlanden Eext
(leeg)
Roelof Schuiling Wandelroute Annen - 3 bankjes
(leeg)
Openlucht- en Amfitheater ‘De Strubben’ in Schoonloo
(leeg)
Paddenscherm Gasselterveld
(leeg)
Kleinschalige landschapselementen Haren 2013 – 2016 (Fase 2)
(leeg)
Speulkoel buitentheater Anloo - Beplantingsplan toegangsweg
(leeg)
Maatregelen grote modderkruiper Drentsche Aa
(leeg)
Wandelroute Gasselte-Kostvlies
(leeg)
Natuurerven en landschap Midlaren-Noordlaren
?
Plan van Aanpak Stroomdalboerderij Drentsche Aa
Hendrik
Virtual Reality-project Onderduikershol Anloo
Jannes
Boerenerven Zeegse - Fase I
?
Pingoruïnes in Het Gorecht 2020 - 2022
Jack
Pingoruïnes en hun beheer in Drentsche Aa-gebied 2020 – 2022
Jack
Projectvoorstel Boerenerven Zeegse Fase II
Kees
DNA-onderzoek heiderunderen
Hendrik
Groene Dorpen De Broekstreek
Hendrik
Herstel errandbeplanting Holtesch in Hooghalen
Kees
Nieuwe picknickbank Appelbergen
Kees
Boerenfietsroute Drentsche Aa - update
Hendrik

2012
2013
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Eindtotaal
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Totale investering
€
45.500
€
1.030
€
6.121
€
7.148
€
20.976
€
25.000
€
423
€
9.500
€
2.583
€
148.214
€
433.900
€
1.066.309
€
8.350
€
823
€
21.000
€
38.013
€
587
€
80.000
€
411
€
1.000
€
170.000
€
70.000
€
260.602
€
49.500
€
10.600
€
19.700
€
63.413
€
22.820
€
6.100
€
58.150
€
245.118
€
54.500
€
58.750
€
5.125
€
26.590
€
183
€
1.235
€
3.000
€
3.042.274

Bijdrage SGFDA
€
2.500
€
1.030
€
2.000
€
2.100
€
4.200
€
3.500
€
423
€
9.500
€
2.583
€
3.200
€
15.000
€
24.000
€
4.175
€
823
€
6.350
€
8.000
€
587
€
2.500
€
411
€
1.000
€
6.538
€
2.500
€
15.000
€
6.538
€
3.000
€
4.421
€
6.000
€
2.000
€
1.000
€
6.000
€
12.256
€
3.500
€
6.000
€
5.125
€
13.930
€
183
€
1.235
€
1.561
€
190.669
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Promotieactiviteiten
Overzicht van projecten per jaar waarin bestuur het besluit tot bijdrage heeft genomen.

Overzicht projecten Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa
Thema
Stand van Zaken

Gebiedsfonds Drentsche Aa
Promotie

Jaar

Projectnaam
Bestuurslid
FestiValderAa 2012 in Schipborg
(leeg)
Samenstelling dvd Ode an de Ao
(leeg)
FestiValderAa 2013 in Schipborg
(leeg)
Natuurfilm 'Water Land Drenthe'
(leeg)
FestiValderAa - Editie 2014
(leeg)
Kinderbuitenfestival Kampsheide 18okt2015 (HDL)
(leeg)
Themanummer De Levende Natuur - Drentsche Aa
(leeg)
FestiValderAa - Editie 2015
(leeg)
Uitvoering symfonie 'Ode an de Ao' vanaf Kymmelsberg (leeg)
Kroniek van het Noordlaarderbos (afname 75 ex.)
(leeg)
Boek '100 Eeuwen begraafcultuur in het kerspel Anloo’ (leeg)
Boek 'Het werd stil op de es'
(leeg)
Schuilingcongres 10 mei 2017
(leeg)
Toneelstuk Koning van het Grasland - aug2017
(leeg)
2e Schuilingcongres 10 mei 2017
(leeg)
Boek 'Gewogen ruimte'
Kees
Evert Musch tentoonstelling Museum Thijnhof Coevorden(leeg)
Film =HABITAT= Nationaal Park Drentsche Aa
(leeg)
Taarlo 1200 jaar
Jannes
Autobiografie Harm Tjalling Waterbolk 'Veranderend verleden'
Kees
Pingo Programma Drenthe - Fase 2 (2019-2020)
(leeg)
Natuurdocumentaire 'De otter, een legende keert terug' Kees
Voorstelling De Hunebedbouwers
Hendrik

2012
2013
2014
2015

2016
2017

2019

2020
2021
Eindtotaal
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Totale investering
€
122.325
€
11.250
€
142.751
€
2.000
€
156.000
€
7.000
€
2.500
€
185.000
€
59.250
€
7.500
€
13.970
€
4.000
€
4.257
€
413.104
€
4.257
€
32.250
€
26.500
€
40.000
€
9.650
€
11.000
€
70.000
€
90.000
€
11.500
€
1.426.064

Bijdrage SGFDA
€
5.000
€
1.500
€
5.000
€
2.000
€
5.000
€
500
€
1.000
€
7.500
€
1.500
€
1.871
€
1.500
€
500
€
115
€
1.250
€
115
€
2.625
€
1.500
€
1.500
€
1.000
€
1.000
€
2.500
€
3.500
€
3.000
€
50.976
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3. Beleidsplan stichting
3.1 Inleiding
Doelstelling en missie (vastgesteld in de vergadering van 13 januari 2021)
De Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa (SGFDA) stelt zich ten doel om projecten en
activiteiten die bijdragen aan de versterking van de kwaliteit en identiteit van het Drentsche
Aa-gebied te ondersteunen. Hierbij ziet de stichting het landschap als drager voor kwaliteit;
immers het landschap levert de herkenbaarheid, geeft uitstraling en vormt de verbinding
tussen de verschillende functies en gebruikers van het gebied.
De SGFDA heeft als doel ‘extra financiën te genereren om de inrichting en beheer van het
Drentsche Aa gebied naar de toekomst toe een impuls te geven’. Het gaat om projecten en
initiatieven in het Nationaal Park Drentsche Aa, van de brongebieden in het zuiden tot de
benedenloop in Groningen.
Bij de versterking van de gebiedskwaliteit zijn we toekomstgericht. We hebben open oog voor
de grote transities waar wij voor staan zoals klimaatverandering, verduurzaming van de
landbouw, gezondheid en instandhouding van de biodiversiteit. We steunen het streven van
het Nationaal Park Drentsche Aa naar een robuust natuur- en watersysteem. Binnen de
kwaliteitsdoelen zoeken we naar passend gebruik door landbouw en recreatie. De projecten
waaraan we een bijdrage toekennen dragen bij aan een evenwichtige balans in het gebied.
We beogen met onze steun met name om projecten op gang te helpen die bewoners
betrekken bij het gebied. Dat zien we breed: met aandacht en ruimte voor boer, burger en
biodiversiteit.
Het gaat om de volgende doelstellingen:
• Bevordering van inclusieve landschappen waar kwaliteit van water, bodem en natuur
centraal staan
• Behoud en herstel van cultuurhistorische, archeologische en aardkundige waarden
• Binnen de kwaliteitsdoelen zoeken naar duurzame exploitatiemogelijkheden door
landbouw en recreatie
• Bevordering van de leefbaarheid in de dorpen
• Zoeken naar projecten die bijdragen aan versterking van identiteit en kwaliteit van het
gebied.
SGFDA heeft als missie om nieuwe ontwikkelingen en lokale en/of particuliere initiatieven die
passen binnen de doelstellingen door middel van financiële bijdragen te stimuleren en te
faciliteren. Dat doet zij in de vorm van eenmalige, niet-structurele bijdragen.
Belangrijke speerpunten, liefst in onderlinge samenhang, zijn:
• Transitie naar landschapsinclusief gebruik
• Versterken van de landschapsstructuur
• Betrekken van bewoners bij de kwaliteit en het beheer van het landschap
• Duurzame versterking van biodiversiteit
Bij de keuze van projecten wordt een spreiding over het hele Drentsche Aa-gebied in acht
genomen. Een SGFDA-subsidie zal in principe niet de volledige projectkosten dekken, maar als
cofinanciering werken. Dat betekent dat een bijdrage nagestreefd wordt van andere
financier(s) en een eigen bijdrage van initiatiefnemer(s) verlangd wordt.

14

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

Jaarverslag 2021 Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa
Organisatie
Het bestuur van de Stichting bestond in 2021 uit Hendrik Oosterveld (voorzitter), Ineke
Noordhoff (secretaris), Jack Bosgraaf (penningmeester), Margreet ter Steege en Jannes
Hoenderken (tot 15 november 2021).
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 Park Drentsche Aa worden afgelegd. De vergaderingen van dit
orgaan zijn openbaar en de stukken zullen online beschikbaar zijn.
In dit beleidsplan heeft de Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa haar beleidsvoornemens
voor de periode 2021–2023 neergelegd. Het door de Stichting in deze periode te voeren
beleid wordt medebepaald 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 Park 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 Park 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 Park Drentsche Aa zal in acht worden genomen.
Projecten worden in principe niet voor honderd procent gefinancierd. Voor kleinschalige
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 Park Drentsche Aa.
Bewoners, bezoekers, bedrijven en organisatie in en rondom het Nationaal Park Drentsche Aa
moeten het gevoel krijgen dat ze hierbij willen horen. De geleidelijk stijgende bijdragen via
Drentsche Aa-gidsen en van de Gastheren & Gastvrouwen van het Nationaal Park is hier een
mooi voorbeeld van.
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. 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 worden vermeld op de website
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en in de jaarstukken van de Stichting. De organisaties zelf kunnen in hun jaarverslag en/of op
eigen website vermelden dat ze 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.
Ambitie bestuur
Het bestuur heeft als ambitie uitgesproken om jaarlijks € 35.000 aan inkomsten te genereren.
Voor projecten is jaarlijks zo’n € 30.000 beschikbaar.
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4. Begroting 2022

BATEN

Begroting Realisatie Realisatie Begroting
2021
2020
2021
2022

Jaarlijke bijdragen
Bijdrages DA - gastvrouwen, - gastheren en - gidsen
Rente
Subtotaal vaste baten
Giften en donaties
Opbrengsten uit activiteiten
Totaal baten
(A)

LASTEN
Projecten
Promotie DA - gebied
Algemene kosten
Totaal lasten

EXPLOITATIERESULTAAT
Mutatie bestemingsreserve
MUTATIE ALGEMENE RESERVE

15.000

15.000

15.000

15.000
2.000

1.600

539

1.991

-1.800

199

-429

-400

14.800

15.738

16.562

16.600

700

670

1.801

1.000

1.600

1.648

4.882

1.600

17.100

18.056

23.245

19.200

25.000

18.856

37.903

28.000

6.800

3.500

3.000

3.500

500

772

347

500

(B)

32.300

23.128

41.250

32.000

( A-B )

-15.200

-5.072

-18.005

-12.800

10.200

3.118

21.341

11.400

-5.000

-1.954

3.336

-1.400

TOELICHTING
Jaarlijkse bijdragen
Deze zijn constant zowel qua begroting als realiteit
Bijdrages DA - gastvrouwen, - gastheren en - gidsen
Deze zijn begroot op iets meer dan de realisatie 2021
Rente
Het rentedragend vermogen voor 2022 is geraamd op € 1.100.000. Uitgegaan wordt van een negatieve
rente van 0,5%, ofwel - € 5.500 op jaarbasis. Hiervan wordt -€ 5.100 toegerekend aan de budgetten in
beheer, zodat -€ 400 resteert.
Giften en donaties & opbrengsten uit activiteiten
De raming voor deze beide posten is gebaseerd op de realisatiecijfers over 2021, exclusief incidentele opbrengsten.
Projecten
Het begrotingsbedrag is gebaseerd op de gemiddelde bestedingen over de afgelopen jaren.
Mutatie bestemmingsreserve
Toegevoegd wordt 100 % van de begrote vaste bijdragen ad € 16.600 , onttrokken en ingezet in de
begroting 2022 wordt € 28.000
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5. Jaarrekening 2021

INHOUDSOPGAVE
5.1 Balans
5.2 Staat van baten en lasten
5.3 Toelichting
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5.1 Balans

ACTIVA
31-12-2021
Geldmiddelen
Rabobank betaalrekening
Rabobank vermogensspaarrekening
Rabobank spaarrekening

31-12-2020

8.187

2.776

1.175.887

1.175.690

38.739

30.737
1.222.813

Vorderingen
Overige vorderingen

2.500

TOTAAL ACTIVA

1.209.203
2.699

2.500

2.699

1.225.313

1.211.902

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve projecten

48.858

45.535

67.113

86.524
115.971

Budgetten in beheer
Investeringsbudget NP Drentsche Aa
Reserve NP Drentsche Aa
Reserve Stroomdalboerderij Drentsche Aa

132.059

378.580

380.184

681.300

684.690

62

62
1.059.942

Kortlopende schulden
Gehonoreerde projecten
Overige

TOTAAL PASSIVA

19

43.057

1.064.936
12.371

6.343

2.536
49.400

14.907

1.225.313

1.211.902
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5.2 Staat van baten en lasten

BATEN

2021

Vaste bijdragen
Jaarlijkse bijdragen
Bijdrages DA-gastvrouwen en -heren en -gidsen
Rente over spaartegoeden

2020

15.000

15.000

1.991

539

-

199
16.991

Incidentele bijdragen
Opbrengsten uit activiteiten
Giften en donaties

4.882

1.648

1.801

Totaal baten

15.738

670
6.683

2.318

23.674

18.056

LASTEN
Projecten
Promotiekosten
Algemene kosten
Totaal lasten
EXPLOITATIERESULTAAT

20

36.402

18.856

3.000

3.500

360

772
39.762

23.128

-16.088

-5.072
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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 Park
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 Park, 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 landschaporganisaties, bedrijven en andere organisaties met een oog voor
duurzaamheid.

INITIATIEFNEMERS EN BESTUUR
Van de initiatiefnemers tot de vorming van het gebiedsfonds voor het Nationaal Park
Drentsche Aa hebben Stichting het Drents Landschap, Stichting Landschapsbeheer Drenthe en het
Overlegorgaan Nationaal Park Drentsche Aa ieder een statutaire bevoegdheid tot een
voorkeursvoordracht voor een bestuurslid.
Het huidige bestuur bestaat uit de heer H. Oosterveld, voorzitter, mevrouw I. Noordhoff, secretaris,
de heer J. Bosgraaf, penningmeester, mevrouw M. ter Steege, bestuurslid, en de heer J. Hoenderken,
Bestuurslid (tot 15 november 2021).

AMBTELIJK SECRETARIAAT/ VRIJWILLIGERSONDERSTEUNING
De heer K. Folkertsma, secretaris van het Nationaal Park 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.

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.

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.
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5.2.3 Nadere toelichting op de onderscheiden posten van de balans

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 € 1.059.941 Voor nadere informatie wordt verwezen naar de
toelichting op deze post.

Vorderingen
31-12-2021 31-12-2020
Overige vorderingen:

Rente boekjaar over spaartegoeden
Bijdrage gemeente Groningen

-

199

2.500

2.500

2.500

2.699

Eigen vermogen
2021
Algemene reserve:

Stand per 1 januari
Uit resultaatbestemming
Stand per 31 december

47.489

3.323

-1.954

48.858

45.535

2021
Bestemmingsreserve projecten:

Stand per 1 januari
Uit resultaatbestemming
Stand per 31 december

2020

45.535

86.524

2020
89.642

-19.411

-3.118

67.113

86.524

Het bestuur heeft besloten om vanaf 2017 100 % (was t/m 2016: 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 ofwel (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
Budgetten in beheer
Investeringsbudget NP Drentsche Aa
Door de provincie Drenthe is aan het Overlegorgaan Nationaal Park Drentsche Aa een investeringsbudget toegekend van € 330.000 ten behoeve van het Bioplan 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 Park 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 € 31.256 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 NP Drentsche Aa.
Het verloop in het investeringsbudget is als volgt:
2021
2020
stand per 1 januari
380.184
380.184
af: negatieve rente
-1.604
stand per 31 december
378.580
380.184
Reserve NP Drentsche Aa
Door de voorzitter van het Overlegorgaan NP Drentsche Aa is besloten om de Reserve Nationaal
Park Drentsche Aa onder te brengen bij de Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa.
Onttrekkingen aan deze reserve geschieden op basis van een besluit van het Overlegorgaan
NP Drentsche Aa en worden schriftelijk kenbaar aan de Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa.
De omvang van deze reserve bij inbreng is € 589.683. Het verloop in deze reserve is als volgt:

Stand per 1 januari
Af: negatieve rente
Stand per 31 december

2021

2020

684.690

684.690

-3.390
681.300

684.690

Reserve Stroomdalboerderij Drentsche Aa
Voor dit in 2018 gestarte project hebben de initiatiefnemers besloten om voor de planuitwerking
bijdrages beschikbaar te stellen en het beheer van deze bijdrages te beleggen bij Stichting
Gebiedsfonds Drentsche Aa. In 2021 en 2020 hebben zich geen mutaties voorgedaan.

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.
Sinds 1 januari 2021 brengt de bank voor tegoeden boven de € 250.000 rente in rekening,
per 1 juli 2021 verlaagd naar € 100.000. Door Provincie Drenthe en de voorzitter van het
Overlegorgaan Drentsche Aa is schriftelijk ingestemd met het ten laste brengen van deze
rente aan de budgetten in beheer.
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Kortlopende schulden

Kortlopende schulden
31-12-2021 31-12-2020
Gehonoreerde projecten:

Natuurvlonder in Drentsche Aa i.h.k.v. voedselbos
Boerenfietsroute
DNA-onderz. heiderunderen schaapskudde Stroomdal
Groene dorpen de Broekstreek
Pingoruïnes in het Gorecht

24.000

-

1.561

-

5.125

-

4.200

4.200

8.171

8.171

43.057

12.371

31-12-2021 31-12-2020
Overige:

24

Bankkosten
Afscheidscadeau Hoenderken
Mireille Vermeulen communicatieadvies
Negatieve rente i.v.m. saldo >€ 100.000 resp. € 250.000

16
13

16
-

1.320

2.520

4.994

-

6.343

2.536
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5.3.3. Nadere toelichting op de onderscheiden posten van de staat van
baten en lasten

BATEN
Vaste bijdragen
2021
Jaarlijkse bijdragen:

Waterbedrijf Groningen
Gemeente Assen
Gemeente Groningen
Gemeente Tynaarlo
Gemeente Aa en Hunze

2020

5.000

5.000

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

15.000

15.000

2021

Bijdrages DA-gastvrouwen en -heren en -gidsen:

Giften via DA-gastvrouwen en - heren
Giften via DA-gidsen

2020

1.475

-

516

539

1.991

539

Incidentele bijdragen
2021
Activiteiten:

Verkennend bodemonderzoek Bosweg 2 en 4, Anloo
Lezing Theo Spek
Natuurwijzer Nationaal Park Drentsche Aa
Landschapsvisie Drentsche Aa
Overige

2020

3.669

-

195

1.097

80

60

355

491

4.882

1.648

2021
Giften en donaties:

Donaties particulieren / private partijen

-

583

2020

1.801

748

1.801

748

LASTEN
2021
Projecten:

Landschapsbeheer Drenthe inzake boerenerven Zeegse
Nieuwe picknicbank Appelbergen
Natuurerven en landschap Midlaren-Noordlaren
Plantencertificaat Land van Ons
Groene dorpen de Broekstreek
Pingoruïnes in het Gorecht
Natuurvlonder in Drentsche Aa i.h.k.v. voedselbos
Boerenfietsroute
DNA-onderz. Heiderunderen schaapskudde Stroomdal

2020

2.968

-

1.235

-6.000

183
1.330

12.600

-

12.256

24.000

-

1.561

-

5.125

-

36.402

18.856

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.
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LASTEN (vervolg)
2021
Promotie:

Voorstelling de Hunebedbouwers
Natuurdocumentaire "de terugkeer van de otter"

2020

3.000

-

3.500

3.000

3.500

De kosten van promotie van het Nationaal Park Drentsche Aa worden gefinancierd uit de incidentele bijdragen en, indien nodig, uit de algemene reserve

Algemene kosten:

2021
Webhosting
Bankkosten
Afscheid van Verhagen en Van 't Land
Afscheid van Nieuwerth en Hoenderkerken
Reis- en vergaderkosten

2020
85

85

206

199

-

393
69

-

-

95

360

772

VASTSTELLING JAARREKENING EN RESULTAATBESTEMMING
Door het bestuur is de jaarrekening 2021 op 1 februari 2022 vastgesteld en is het resultaat als volgt
bestemd:
Resultaat volgens de staat van baten en lasten
Onttrekking aan bestemmingsreserve projecten
Toevoeging aan de algemene reserve

-16.088
-19.411
3.323

De onttrekking aan de bestemmingsreserve projecten is als volgt samengesteld:
Dotatie: 100 % van de vaste bijdragen
Onttrekking: gehonoreerde projecten

16.991
-36.402
-19.411
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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 maart 2020 uit:
•
•
•
•
•

Hendrik Oosterveld (voorzitter), oud-voorzitter Overlegorgaan Drentsche Aa
Ineke Noordhoff (secretaris), journalist en landschapshistoricus
Jack Bosgraaf (penningmeester), register accountant MGA
Margreet ter Steege, directeur Buro Bakker
Jannes Hoenderken, akkerbouwer in Taarlo (tot 15 november 2021)

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

Eric van der Bilt, oud-directeur Stichting Het Drentse Landschap
Henk Brink, gedeputeerde provincie Drenthe
Anno Wietze Hiemstra, burgemeester Aa en Hunze
Henk van ’t Land, oud-voorzitter Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa
Egbert Meyers, liedjesschrijver en zanger
Ludo Mennes, directievoorzitter Rabobank Assen en Noord-Drenthe
Marco Out, burgemeester Assen
Martin Verhagen, oud-secretaris Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa
Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis RUG
Nico Vanderveen, warenhuis Vanderveen in Assen
Klaas Wildeboer, notariaat Vries
Kor IJszenga, directeur/eigenaar Koninklijke Van Gorcum
Riksta Zwart, directeur Waterbedrijf Groningen

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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