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Samenvatting
“Het landschapsfonds streeft naar een duurzaam beheerd landschap, waarin ruimte is voor ontwikkeling. De Limburgse 

samenleving heeft het landschap in haar hart gesloten en is zich bewust van de landschappelijke waarde. De samenleving, 

bestaande uit overheden, bedrijfsleven en individuen, draagt actief bij aan het landschap in fysieke en financiële zin. Op lokaal 

niveau zijn ‘commons’ actief, die streven naar een goed beheerd landschap als collectief bezit waar ze direct profijt van hebben. 

Het landschap wordt gedragen door samenleving.”

Een utopie? Dat hoeft het niet te zijn! Uit onderzoek dat in de voorbije maanden door Stichting IKL en Natuurrijk Limburg is 

verricht, blijkt dat het oprichten van een dergelijk landschapsfonds voor Limburg op termijn haalbaar is, mits aan een aantal 

stringente voorwaarden wordt voldaan. Op kortere termijn is het realistisch een kleinschalig landschapsfonds op te zetten, dat 

de potentie heeft uit te groeien tot het beoogde Limburgse landschapsfonds. De voorwaarden en stappen die tot deze bevindin-

gen hebben geleid, zijn in dit rapport uitgewerkt. Ze vormen een richtinggevend kader bij het beantwoorden van de vraag die 

aan dit rapport vooraf gaat: Wat willen we met ons landschap?

Problemen oplossen of meer?
Door het wegvallen van subsidie ontstaat met ingang van 2022 een financieel tekort voor landschapsbeheer van 1,5 mil-

joen euro per jaar. Bovendien is de betrokkenheid van de Limburgse samenleving bij het landschap niet groot en vinden 

veel grondeigenaren het vanzelfsprekend dat landschapsbeheer wordt gesubsidieerd door de overheid. De gevolgen van 

deze ontwikkelingen voor het Limburgse landschap zijn onduidelijk, maar we kunnen ons er allemaal iets bij voorstellen. 

Als we niets doen, verdwijnen steeds meer (karakteristieke) landschapselementen uit onze omgeving. Terwijl de kwaliteit 

van ons landschap ongelooflijk bepalend is voor het woon- en vestigingsklimaat en de toeristische-recreatieve branche. 

Bovendien ontlenen we als Limburgers een deel van onze identiteit aan ons landschap. Niets doen is dus geen optie.

Komen we wél in beweging, dan is het van belang daar een realistisch ambitieniveau aan te koppelen. Met een heldere 

stip op de horizon, die inzicht geeft in de landschappelijke en financiële ambities voor de komende jaren. Een land-

schapsfonds kan een oplossing zijn, waarbij financiële middelen en kennis uit het fonds worden ingezet voor projecten 

die bijdragen aan het verbeteren van het landschap. Het fonds voert dus niet zelf uit, maar maakt landschapsbeheer en 

-projecten financieel mogelijk.

De grote vraag
Dat brengt ons opnieuw bij de vraag: wat willen we met ons landschap? Nemen we genoegen met het in standhouden 

van landschap zoals het nu is? Of kiezen we ervoor het landschap te verbeteren? Het oprichten van het landschapsfonds is 

een mooie stap om het eerste ambitieniveau te realiseren. Doen we daarnaast ook een beroep op het verantwoordelijk-

heidsgevoel en de trots van ‘de Limburger’, dan is het aannemelijk dat we ook het tweede ambitieniveau kunnen realise-

ren. Hetzij stap voor stap, maar iedere stap is er een op de goede weg. Bovendien lijkt de tijd rijp; het onderzoek heeft bij 

verschillende partners een positieve beweging in gang gezet om het landschap én het gedachtegoed van het landschaps-

fonds te omarmen. Concrete financiële toezeggingen worden vooralsnog niet gedaan.
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Ambitie, feiten en cijfers
In het onderzoek van Stichting IKL en Natuurrijk Limburg is veel aandacht besteed aan het analyseren van kansen en 

mogelijkheden van fondsenwerving en de inzet van verdienmodellen voor het landschapsfonds. Ook is onderzocht of het 

landschapsfonds op draagvlak en financiële steun van partners en doelgroepen kan rekenen. En wat ervoor nodig is deze 

verschillende partijen te bereiken, aan te spreken en (structureel) aan het fonds te verbinden. Ook deze bevindingen en 

bijbehorende voorwaarden zijn in dit rapport opgenomen, evenals een risicoanalyse. 

Op basis hiervan wordt het niet haalbaar geacht om voor 2022 een landschapsfonds op te zetten dat het financieel 

tekort van 1,5 miljoen euro per jaar kan dichten. Maar, met een eenmalige investering van 500.000 euro van de Provin-

cie Limburg is het wél mogelijk een goed functionerend landschapsfonds op te zetten voor de regio Zuid-Limburg, dat 

voldoet aan de kwalificaties én de potentie heeft tot een succes uit te groeien. Voor het oprichten van dit fonds is een-

malig 200.000 euro nodig. Door daarnaast de eerste drie jaar een bedrag van 100.000 euro te investeren in het starten 

van pilots en projecten en tevens in fondsenwerving en het uitwerken van verdienmodellen, kan op termijn jaarlijks zo’n 

400.000 euro per jaar worden opgehaald. Als parallel hieraan ook wordt geïnvesteerd in de politieke en ambtelijke lobby 

voor het landschap in Midden- en Noord-Limburg, is het haalbaar het landschapsfonds over meerdere jaren uit te rollen 

over de hele provincie.

Denken of doen?
Zijn deze cijfermatige onderbouwingen überhaupt nodig om de juiste keuze te maken? Eens, in financieel opzicht is spra-

ke van een aantal onzekerheden. Partijen doen geen financiële toezeggingen voor een fonds en organisatie die nog niet 

bestaan. Aankloppen bij reeds bestaande fondsen op het gebied van natuur, landschapsontwikkeling en sociale cohesie 

is zonder concrete aanvraag eveneens lastig. Uit een verkenning met een aantal fondsen blijkt wel dat ze positief staan 

tegenover de mogelijkheden om als matchfunder (mogelijkmaker) op te treden. 

Gemeenten weten nog niet of ze een toezegging doen, maar zijn ook bereid het fonds te steunen; dit vergt echter tijd en 

politieke inzet. Duidelijk is ook dat duurzame steun van de Provincie Limburg niet mag ontbreken, alleen al om bedrijven 

en gemeenten niet de indruk te geven dat de zorg voor het landschap afgewenteld wordt. 

Tegelijkertijd wordt het gedachtegoed van het landschapsfonds omarmd en de noodzaak om in actie te komen onder-

kend. De tijd lijkt rijp om in actie te komen, om kleine stappen te zetten en te laten zien dat het concept de potentie heeft 

groots te groeien. Dus waarom niet gewoon beginnen? 

Bijvoorbeeld met de pilot in Noorbeek. Waar groeiambities op het gebied van landschapsbeheer met financiële steun van 

het landschapsfonds zonder twijfel op nóg meer draagvlak en betrokkenheid bij grondeigenaren, gebruikers en inwoners 

kunnen rekenen. 

Voorkeursambitie: aanvullen en aanleggen
Uit de pilot Noorbeek blijkt ook dat op termijn een toename van 42% aan landschapselementen in Limburg realistisch is. 

Aangezien het niet reëel is vanaf 2022 met het landschapsfonds een jaarlijks beheertekort van 1,5 miljoen euro te dichten. 

Landschapsbeheer en dus het aangaan van langjarige verplichtingen is voor het landschapsfonds niet haalbaar. Daarom is 

voor een alternatief, maar kansrijk scenario gekozen. Hierin wordt het landschapsfonds ingezet voor aanvullende land-

schappelijke projecten en de aanleg van nieuwe elementen. Bijvoorbeeld op het gebied van landschapsbeleving, cultuur-

historie, lokale gebiedsontwikkelingen en projecten die voortkomen uit de samenleving en sociale cohesie. 
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Een fonds met een missie
Het landschapsfonds wil dit doen door de maatschappij in de breedste zin van het woord bij laten dragen aan het land-

schap. Door projecten te financieren die duurzaam bijdragen aan het karakteristieke Limburgse landschap en zijn cultuur-

historische waarden. En aan het beleven en betrekken van mensen hierbij. Dit valt of staat met een solide, onafhankelijke 

organisatie(structuur), goede governance, deskundige medewerkers, transparante communicatie met alle betrokkenen en 

een meerjarenbeleidsvisie. Om deze objectieve professionaliteit te onderstrepen, is het van belang voor het landschaps-

fonds een stichting op te richten, die voldoet aan de voorwaarden van het CBF-keurmerk en de ANBI-status.

… en een solide koplopersgroep
Dat deze ambitie en missie op steun mogen rekenen, blijkt uit een eerste, indrukwekkende lijst van partners die zich bij 

Stichting IKL en Natuurrijk Limburg hebben gemeld om mede vorm te geven aan en inkomsten te genereren voor het 

landschapsfonds. Deze partners hebben nog geen financiële toezeggingen gedaan, maar hun enthousiasme en positieve 

betrokkenheid zijn goud waard. De koplopersgroep bestaat uit de Provincie Limburg, gemeente Maastricht, gemeente 

Eijsden-Margraten, gemeente Valkenburg aan de Geul, gemeente Onderbanken (Beekdaelen), Gemeente Horst aan de 

Maas, Waterschap Limburg, het Elisabeth Strouven Fonds, VVV Zuid-Limburg, Crowdfunding Platform Voor je Buurt, 

MOZL, Gastvrij Heuvelland, ’t Vitamientje en Nora Biscuits, onder regie van Stichting IKL en Natuurrijk Limburg. Om de 

samenwerking te onderstrepen, wordt bij de start van het landschapsfonds met deze partners toegewerkt naar een inten-

tieovereenkomst. Vervolgens worden de organisatie en strategieën voor fondsenwerving stap voor stap opgebouwd.

Financieel fundament
De eerdergenoemde investering van 500.000 euro van de Provincie Limburg wordt, met uitzondering van de eenmalige 

opstartkosten van 200.000 euro, verdeeld over een periode van drie jaar. Zo wordt een stevig fundament gelegd om te 

werken aan naamsbekendheid en fondsenwerving. Tegelijkertijd kunnen pilotprojecten worden ingezet om gemeenten, 

bedrijven, de provincie en samenleving te overtuigen ook te participeren, of zelfs om hun bijdrage te continueren. Met 

structurele bijdragen van overheden en grotere inkomsten van bedrijven en fondsen, heeft het landschapsfonds namelijk 

de potentie om op termijn niet 1,5 miljoen, maar 2,5 miljoen euro op te halen… als dat geen mooie stip op de horizon is? 

Om in dit streven kansrijk en succesvol te zijn, wordt het budget van 300.000 euro de komende drie jaar volledig ingezet 

voor landschappelijke projecten.  

Wat doen we?
Het landschapsfonds is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Maar de weg ernaartoe is, mede door het verrichte 

voorwerk en door klein te beginnen overzichtelijk. Het ambitieniveau realistisch. De betrokkenheid en het enthousiasme 

onder waardevolle partners om actief bij te dragen aan een mooi landschap is groot. En het effect voor het Limburgse 

landschap onmiskenbaar. 

Dus, wat doen we met ons landschap?
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Stichting IKL en Natuurrijk Limburg hebben de opdracht 

gekregen een haalbaarheidsonderzoek te doen naar het 

oprichten van een Limburgs landschapsfonds alsook een 

pilot op te zetten in Noorbeek. De opdracht is onderver-

deeld in twee onderdelen: ‘Perceel 1 Landschapsfonds’ en 

‘Perceel 2 Pilot Noorbeek’. Voorliggende rapportage betreft 

Perceel 1 Landschapsfonds.

Het landschap zoals het eruitziet, is het resultaat van het 

grondgebruik door de mens. De samenleving ziet natuur 

en landschap als een algemeen goed, dat onderhouden 

wordt door de grondeigenaren. Tot de jaren ‘70 van de 

vorige eeuw was dat inderdaad het geval. Echter door de 

veranderende manier van landbouw is de functie van de 

landschapselementen verdwenen. Ze passen niet meer 

in het huidige landbouwsysteem. Grondeigenaren die nu 

nog landschapselementen hebben, beheren deze in ruil 

voor subsidie. De wens om de financieringsvorm voor 

landschapselementen minder afhankelijk te maken van de 

overheid bestaat al lang. Met ingang van 2022 is het echter 

noodzaak om een nieuwe financieringsbron te vinden. Een 

landschapsfonds kan een oplossing zijn. Een idee dat al in 

een aantal provincies handen en voeten heeft gekregen, 

met wisselend succes. Maar kan het ook in Limburg een 

oplossing bieden? 

1.1 Wat is een 
 landschapsfonds?
Een landschapsfonds is een fonds dat financiële middelen 

of kennis inzet voor projecten die een verbetering van het 

landschap bewerkstelligen. Het fonds voert niet zelf uit, 

maar beperkt zich tot het verstrekken van financiën en/of 

kennis. 

1.2 Probleemstelling
Veel grondeigenaren vinden het vanzelfsprekend dat de 

overheid subsidie verstrekt voor het beheer van landschap-

selementen. Voor het onderhoud van het landschap zijn 

beperkt beheersubsidies beschikbaar. De subsidies die 

via de Provincie Limburg worden gegeven, zijn met name 

gericht op doelsoorten en ecologie. Het landschapsbeheer 

lift daarop mee. De vigerende regeling voor Agrarisch 

natuur en landschapsbeheer (ANLb) loopt tot en met 2021 

en wordt deels met Europese, deels met provinciale gelden 

betaald. Met de huidige kennis is de inschatting dat per 

2022 een tekort van 1,5 miljoen euro per jaar optreedt, 

als bestaande regelingen worden voortgezet en de focus 

op ecologie blijft bestaan. Afhankelijk van het voortbe-

staan van (cofinancierings-)regelingen en subsidiestelsels 

na 2021 kan dit bedrag ook hoger (of lager) zijn. Hoe dat 

precies uitpakt en wat de gevolgen zijn voor het landschap 

is onduidelijk. 

Daarnaast spelen er nog andere problemen in het land-

schap. Zo is de betrokkenheid van de Limburgse samenle-

ving bij het landschap niet groot. En ook de toenemende 

druk op het landschap door verschillende factoren heeft 

een grote weerslag op de landschappelijke kwaliteit. Op 

veel plekken in Limburg kalft het landschap af. En dat ter-

wijl de landschappelijke kwaliteit van Limburg een essen-

tiële factor vormt voor het woon- en vestigingsklimaat en 

voor de toeristisch-recreatieve branche. Niet in de laatste 

plaats is het landschap voor Limburgers een belangrijk 

onderdeel van hun identiteit. 

Willen we deze problemen voor zijn, dan is het tijd om in 

beweging te komen; het is immers vijf voor twaalf.

1.3 Opdrachtbeschrijving
Om de haalbaarheid van een landschapsfonds te onderzoe-

ken, is het noodzakelijk de volgende vragen te beantwoor-

den:

• Welke doelen en visie streeft het landschapsfonds   

 na?

• Hoe ziet de organisatie eruit?

• Hoe ziet de financiering eruit?

• Wat is nodig om dit fonds te laten slagen?

1.4 Uitgangspunten Provincie
• De Provincie geeft als uitgangspunt dat vanaf 2022  

 een financieel tekort ontstaat voor landschapsbe-  

 heer ter hoogte van 1,5 miljoen euro per jaar.

• De provincie Limburg draagt eenmalig 500.000   

 euro bij als blijkt dat het landschapsfonds haalbaar  

 is. 
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2.1 Visie
De overeengekomen visie voor het landschapsfonds luidt 

als volgt: 

“Het landschapsfonds streeft naar een duurzaam be-

heerd landschap, waarin ruimte is voor ontwikkeling. De 

Limburgse samenleving heeft het landschap in haar hart 

gesloten en is zich bewust van de landschappelijke waarde. 

De samenleving, bestaande uit overheden, bedrijfsleven en 

individuen, draagt actief bij aan het landschap in fysieke en 

financiële zin. Op lokaal niveau zijn ‘commons’ actief, die 

streven naar een goed beheerd landschap als collectief be-

zit waar ze direct profijt van hebben. Het landschap wordt 

gedragen door samenleving.

2.2 Missie
Het landschapsfonds wil de maatschappij in de breedste 

zin van het woord bij laten dragen aan het landschap. Het 

landschapsfonds vormt de spil in het ophalen en verdelen 

van middelen bestemd voor landschapsbeheer, -ontwik-

keling en cultuurhistorische erfgoed van Limburg en het 

betrekken van mensen erbij.

Eerst moet de vraag gesteld worden, wat we willen met 

ons landschap? In de uitgangspunten is aangegeven dat 

er een tekort ontstaat van 1,5 miljoen euro per jaar voor 

het beheer van het landschap. Dit kan mogelijk worden 

opvangen door het landschapsbeheer te financieren via het 

landschapsfonds. Op die manier blijft het landschap zoals 

het is. Wordt echter ingezet op het verantwoordelijkheids-

gevoel en de trots van de Limburger, dan is het mogelijk 

het landschap te verbeteren of zelfs te optimaliseren.

Uit gesprekken met andere fondsen komt naar voren dat 

een goede visie onmisbaar is voor het landschapsfonds. 

Deze is onder meer van groot belang om de haalbaarheid 

van een landschapsfonds te onderzoeken. Waar streeft 

het fonds naar en aan welke doelen wil het bijdragen? Dit 

hoofdstuk beschrijft de visie, missie, doelen en ambities die 

het landschapsfonds kan nastreven. 

De visie, missie en doelen komen voort uit diverse ge-

sprekken en een workshop georganiseerd op 19 september 

2017. Aan de workshop nam een divers gezelschap deel, 

bestaande uit maatschappelijke organisaties, ambtenaren, 

terreinbeheerders, agrarische en niet-agrarische onder-

nemers. De opgehaalde informatie is verwerkt tot onder-

staande visie, missie en doelen. 

Figuur 1: visie landschapsfonds
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2.3 Doelen 
Het landschapsfonds heeft tot doel projecten te financieren 

die duurzaam bijdragen aan het karakteristieke Limburgse 

landschap, zijn cultuurhistorische waarden en het beleven 

en betrekken van mensen hierbij (vermaatschappelijking 

van het landschap).

Doelbereik:

• De landschappelijke projecten die bijdragen aan   

 herstel en onderhoud van landschapselementen;

• Lokale gebiedsontwikkeling gericht op het  

 landschap/’commons’;

• Herstel en onderhoud van kleinschalige cultuurhis  

 torische elementen;

• Kleinschalige landschappelijke projecten uit de  

 samenleving;

• Landschapsbelevingsprojecten;

• Het vergroten van de sociale cohesie,  

 betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de   

 samenleving bij het landschap.

Het doelbereik is bewust niet volledig ingevuld. Zo kan de 

uiteindelijke organisatie zelf speerpunten benoemen die 

passen binnen het doelbereik, of bijvoorbeeld een thema-

jaar organiseren. Afhankelijk van de doelen die het land-

schapsfonds in een bepaald jaar wil bereiken, worden de 

beoordelingscriteria opgesteld. 



33Referenties 



15

Om een goed beeld te krijgen van de bestaande streek- en landschapsfondsen in Nederland hebben gesprekken plaatsge-

vonden met een aantal streek- en landschapsfondsen. Stuk voor stuk inspirerende gesprekken, die de basis vormen voor 

de analyse van hoe het Limburgse landschapsfonds eruit moet zien. Er zijn gesprekken gevoerd met:

• Streekfonds Het Groene Woud

• Landschapsfonds Holland Rijnland

• Veluwefonds

• Streekfonds Lopikerwaarden

• t Fryske Gea

• Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijsel

• Het Utrechts Landschap

• Nationaal Groenfonds

Uitkomsten, ‘lessons learned’ en tips
Uit de gesprekken met de verschillende fondsen volgt de volgende puntsgewijze samenvatting. Hierin zijn vooral do’s en 

dont’s, maar ook ervaringen van de fondsen opgenomen:

• Besteed uitgebreid aandacht aan het opstellen van de visie voor het fonds.

• Zorg voor een goed merk; ‘Landgoed Limburg’ kan dat zijn.

• Investeer in acquisitie; acquisitie en goede netwerken zijn essentieel voor de vermogensop bouw van het fonds.

• Houd er rekening mee dat het veel tijd kost om bedrijven en particulieren zover te krijgen om te investeren in het  

 fonds. En zet in op bedrijven, omdat particulieren minder snel genegen zijn om te investeren dan de bedrijven.

• De financiële bomen groeien niet tot de hemel. De jaarlijks te besteden budgetten variëren van € 10.000 tot  

 € 50.000 euro. Een uitzondering is het landschapsfonds in Overijssel. Dit fonds wordt voor 90% gefinancierd  

 door gemeenten en provincie en heeft bij de start een budget van 70 miljoen euro gekregen, voldoende om voor  

 21 jaar het beheer te dekken en direct te reserveren voor de volledige beheer termijn.

• Het uitdenken en uitwerken van verdienmodellen kost veel tijd, maar is van groot belang, het fonds moet zich  

 blijven ontwikkelen.

• Transparantie is van groot belang. Het is belangrijk dat duidelijk is waaraan het geld wordt uitgegeven en wat  

 donateurs terugkrijgen voor hun donatie.

• Zorg voor goede communicatie, zet goed uitgevoerde projecten in het zonnetje.

• Een organisatie los van de overheid valt te prefereren. Mensen doen geen donaties aan de overheid, maar 

 doneren wel aan een private organisatie. Via de overheden kan wel een zeer groot netwerk aangeboord worden. 

• Deelname van de overheid is van groot belang. 

• Verdeel het provinciale fonds in regionale afdelingen. Het provinciale fonds vervult een backoffice functie en voert  

 provinciale projecten uit of financiert deze. De regionale afdelingen houden zich vooral bezig met het financieren  

 of uitvoeren van lokale projecten. De organisatiekosten schommelen rond de 15%. 

• Het Elisabeth Strouven Fonds kan dienstdoen als financieel beheerder;

• Crowdfunding kan slagen, maar is erg afhankelijk van de knuffelbaarheid van het project.

• Het financieren van landschapsbeheer is lastig aangezien de knuffelbaarheid laag is; 

• Wed niet op 1 paard; probeer meerdere inkomstenbronnen aan te boren.
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Communicatie
Het landschapsfonds moet investeren in goede en transpa-

rante communicatie met donateurs, sponsoren en partners. 

Organisatie
Voor een goede organisatie is het van belang goed na te 

denken over de leden van het bestuur of raad van toezicht. 

Wie heeft de juiste connecties om dit landschapsfonds te 

doen slagen? Het landschapsfonds moet los staan van de 

overheid. Dit betekent dat de overheid een partner en am-

bassadeur is van het fonds, maar het fonds is geen onder-

deel van een overheid. Ook een ANBI-status en CBF-keur-

merk zijn belangrijk.

3.2 Veldonderzoek:
 Pilot Noorbeek
Uitgangspunt bij het opstellen van de visie en doelen is dat 

er grote behoefte is aan meer landschap.  Voor het onder-

zoek is het relevant te weten of er draagvlak is en hoe groot 

de extra behoefte in de praktijk is. Voor het pilotgebied 

Noorbeek (perceel 2) is concreet uitgewerkt welke land-

schappelijke inpassingsmogelijkheden en/of -maatregelen 

mogelijk zijn op lokaal niveau. Daarnaast is aangegeven 

welk beheer nodig is en wat de kosten zijn van de inrich-

tings- en beheermaatregelen. Ook is bekeken welke kansen 

er zijn om samen met lokale partijen de provinciale doelen 

te realiseren op het gebied van de natuurontwikkelopgave 

en Programmatische Aanpak Stikstof, met name gericht op 

de daar gelegen N2000-gebieden.

Voor het landschapsfonds is deze pilot van belang om in te 

schatten hoeveel animo er in Limburg is voor extra land-

schapselementen en onder welke voorwaarden. Momen-

teel is er geen financiële ruimte binnen het ANLb voor 

uitbreiding van het areaal landschapselementen.

De negenentwintig (bedrijfs-) bezoeken leveren een aantal 

algemene conclusies op. Duidelijk is dat er een grote be-

trokkenheid is bij het landschap. Maar liefst tweeëntwintig 

adressen hebben aangegeven dat ze, indien mogelijk nog 

meer landschap willen realiseren. Slechts zeven adressen 

3.1 Analyse van de gesprek-  
 ken met andere streek-   
 en landschapsfondsen
 Wat betekent dit voor het Limburgse 
 landschapsfonds? 

Algemeen
Afgaande op de gevoerde gesprekken blijkt het zeer lastig 

om het beoogde financieel doel van 1,5 miljoen euro te 

realiseren. Alleen in Overijssel lukt het om op grote schaal 

beheerovereenkomsten af te sluiten. De overheid is echter 

de grootste investeerder om beheersovereenkomsten voor 

een periode van 21 jaar af te sluiten. Op het moment van 

afsluiten van een beheerovereenkomst moet het geld voor 

de overeengekomen beheertermijn beschikbaar zijn. Dat 

zou voor Limburg betekenen dat vanaf 2022 bij het verlen-

gen van de beheerovereenkomsten voor 6 jaar 9 miljoen 

euro beschikbaar moet zijn. In vergelijking met de financië-

le inkomsten bij de andere fondsen lijkt dit niet haalbaar. 

Visie en doelen
Voor de start van het landschapsfonds moet er overeen-

stemming zijn over model, visie en doelen en de naam 

voor het fonds. Over de visie en doelen is tijdens dit project 

al goed nagedacht in samenwerking met verschillende 

organisaties (Hoofdstuk 2). 

Fondsenwerving
Om te zorgen dat het fonds een duurzaam bestaan krijgt, 

moeten meerdere inkomstenbronnen worden aangewend. 

Het landschapsfonds moet bovendien durven vragen om 

een bijdrage en niet schromen om bedragen te noemen. 

Dit geldt zowel voor donateurs als sponsoren. Het kost 

weliswaar veel tijd en energie om bedrijven en particulie-

ren te laten bijdragen aan het fonds, maar deze bijdragen 

zijn noodzakelijk voor het voortbestaan van het fonds. De 

focus ligt op overheden en bedrijven. Crowdfunding wordt 

ingezet bij projecten met een hoge urgentie of projecten 

die veel mensen aanspreken. Het beheer van het landschap 

heeft een laag ‘knuffelgehalte’, waardoor het moeilijker is 

voor dit doel fondsen te werven.
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3.3 Staatssteun
Staatssteun is van toepassing op het moment dat over-

heidsgelden worden uitgekeerd aan ondernemingen. Het 

landschapsfonds krijgt door zijn bijdragen vanuit overhe-

den te maken met staatssteun. Om te zorgen dat het land-

schapsfonds de regels over staatsteun niet overtreedt, kan 

het fonds gebruik maken van de Catalogus Groenblauwe 

Diensten. De catalogus geeft een overzicht van de maxima-

le vergoedingen die Nederlandse overheden mogen geven 

aan grondeigenaren die een groenblauwe dienst leveren. 

Deze diensten kunnen gaan over natuur en landschap, cul-

tuurhistorie, recreatie of waterbeheer. Voor de groenblau-

we diensten is een maximumbedrag bepaald om ongeoor-

loofde staatssteun te voorkomen. De Europese Commissie 

ziet er nauwlettend op toe dat ongeoorloofde staatssteun 

door alle lidstaten, dus ook door Nederland, wordt voor-

komen. Deze maximale vergoedingen moeten daarom ook 

door het landschapsfonds in acht genomen worden. 

Bron: https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/cata-

logus-groenblauwe-diensten/

gaven aan geen belangstelling te hebben. Belangrijke 

kanttekening bij de wens naar meer landschap is het feit 

dat het beheer van landschap onvoldoende duurzaam is 

ingericht. De 6-jarige ANLb- overeenkomsten zijn veel te 

kort. Er wordt gepleit voor een zogenaamde generatieover-

eenkomst van 20-30 jaar buiten het reguliere ANLb om. 

Deze biedt mogelijkheden voor generaties om een afge-

wogen keuze te maken om te investeren in landschap. Bij 

het realiseren van landschap ligt de focus op het realiseren 

van knip- en scheerheggen en hoogstamboomgaarden. 

Het herstel van graften is in de gesprekken onderbelicht 

gebleven, maar wel uitdrukkelijk meegenomen in de 

uitwerking van de landgoederen. Ook hier liggen namelijk 

nog kansen.

Kosten landschapsbeheer en -herstel
Om inzicht te krijgen in de financiële omvang van land-

schapsbeheer en herstel zijn de resultaten gebruikt uit 

de Pilot Noorbeek en de rapportage van VNC eveneens in 

Noorbeek.

Uit de pilot Noorbeek blijkt dat er ruim draagvlak is voor 

het beheren van landschapselementen en verdere uitbrei-

ding van het areaal aan landschapselementen. Op basis 

van de gemaakte aannames en kanttekeningen lijkt een 

toename aan animo en potentie voor het landschap van 

42% reëel. Dat wil zeggen dat het huidige budget voor 

landschapsbeheer, per jaar verhoogd moet worden met 

42%. Uiteraard dienen de elementen aangelegd te wor-

den, voordat tot beheer wordt overgegaan. Met de aanleg 

in het pilotgebied Noorbeek is een bedrag gemoeid van € 

145.000, met jaarlijkse beheerkosten van € 33.000. Uit-

gaande van een situatie waarbij beheerovereenkomsten 

afgesloten worden voor 20 jaar, is op het moment van 

afsluiten een financiële reservering van € 805.0000 nodig 

(€ 660.000 + € 145.000).  

Inverdienen door het aanpassen van de beheervergoeding 

en de daaraan gekoppelde beheermaatregelen is geen 

optie, omdat dit afbreuk doet aan de belevings- en land-

schappelijke waarde.

Meer achtergrondinformatie is te vinden in het rapport 

Pilot Noorbeek.
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3.4 Resumé
• Bij het afsluiten van de financiering

 van landschapsbeheer moet de volledige 

 beheertermijn worden gereserveerd, ofwel 9  

 miljoen euro vanaf 2022 bij een  

 beheerovereenkomst van 6 jaar;

• Het ophalen van financiering voor beheer is  

 zeer lastig, het  gestelde uitgangspunt dat  

 1,5 miljoen euro in 2022 is hierdoor en door 

 het voorgaande punt vrijwel onmogelijk; 

• Investeer veel in verschillende vormen van  

 fondsenwerving;

• Investeer veel in goede communicatie;

• Het aanstellen van een bestuur met een   

 groot netwerk is van groot belang;

• Het financieel beheer kan worden weggezet  

 bij het Elisabeth Strouven Fonds;

• Zorg voor transparantie;

• Een ANBI-status en CBF-keurmerk zijn  

 essentieel;

• De overheid moet een partner zijn van het  

 landschapsfonds;

• Er is draagvlak voor meer en beter  

 landschap, mits de lange termijn  

 voorwaarden goed zijn;

• Bij het afsluiten van beheerovereenkomsten  

 gaat de voorkeur uit naar lange perioden, 

 bijvoorbeeld 20 jaar;

• Er is een potentiële groei mogelijk van 42%  

 aan landschapselementen.
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Het landschapsfonds kan verschillende ambitieniveaus nastreven, die in meer of mindere mate bijgedragen aan het reali-

seren van de visie en doelen. In dit hoofdstuk zijn vier ambities uitgewerkt:

• Ambitie 0: Nietsdoen

• Ambitie 1: In stand houden

• Ambitie 2: Verbeteren

• Ambitie 3: Optimaliseren

• Ambitie 4: Terugvaloptie 

Per is ambitie is aangegeven welke budgetten aan landschapsbeheer, landschapsherstel en overige landschappelijke 

projecten worden besteed. De bedragen zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat er in 2022 een jaarlijks tekort is van 1,5 

miljoen euro op landschapsbeheer en op de resultaten uit de pilot Noorbeek. Uit de pilot Noorbeek blijkt dat een toena-

me van 42% aan landschapselementen, op termijn, in Limburg realistisch is. De inrichtingskosten zijn inbegrepen in de 

uitbreidingskosten. Overige landschapsprojecten zijn projecten op het gebied van landschapsbeleving, cultuurhistorie, lo-

kale gebiedsontwikkelingen, projecten die voortkomen uit de samenleving en sociale cohesie. De getallen die gekoppeld 

zijn aan de overige landschappelijke projecten, zijn gebaseerd op ervaringscijfers van IKL. Stichting IKL investeert ieder 

jaar meer dan 1 miljoen euro in landschappelijke projecten en acht dit dan ook aannemelijk. 

Ambitie 0: Nietsdoen
Door niets te doen, verdwijnt naar verwachting meer landschap en wordt de cultuuromslag in de Limburgse samenleving 

niet gemaakt. Er wordt minder geld ingezet en de betrokkenheid bij het landschap neemt af. Bij dit ambitieniveau is een 

landschapsfonds uiteraard niet nodig. 



22

Ambitie 1: In stand houden
Door het landschap in stand te houden, blijft het zoals het is. Er wordt niet ingezet op het financieren van landschappe-

lijke projecten. Het landschapsfonds heeft hierbij de ambitie om 1,8 miljoen euro op te halen, waarvan 1,5 miljoen euro 

voor landschapsbeheer en € 300.000 voor de organisatie. 

 

Kostenpost Kosten 

Landschapsbeheer € 1.500.000

Uitbreiding landschapselementen € 0

Overige landschappelijke projecten € 0

Fondsenwerving 20% € 300.000

Totaal € 1.800.000
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Ambitie 2: Verbeteren
Door het landschap te verbeteren, blijven landschapselementen behouden en is er ruimte voor uitbreiding en de uitvoe-

ring van projecten. De financiële ambitie die hierbij hoort, bedraagt een kleine 3 miljoen euro. Hiervan is 1,5 miljoen euro 

beschikbaar voor het behoud van de bestaande elementen. Er is rekening gehouden met een uitbreiding van 20% aan 

landschapselementen (de helft van het potentieel).  Daarnaast is er ruimte voor het financieren van overige landschappe-

lijke projecten in het kader van lokale gebiedsontwikkeling, kleinschalige cultuurhistorische elementen en landschapsbe-

leving.

 

Kostenpost Kosten 

Landschapsbeheer € 1.500.000

Uitbreiding landschapselementen 20% € 300.000

Overige landschappelijke projecten € 500.000

Fondsenwerving 20% € 460.000

Totaal € 2.760.000
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Ambitie 3: Optimaliseren
Door het landschap te optimaliseren, worden landschapselementen behouden én uitgebreid met 42% (uitkomst van de 

pilot Noorbeek). En er is ruimte voor overige landschappelijke projecten op het gebied van lokale gebiedsontwikkeling, 

kleinschalige cultuurhistorische elementen en landschapsbeleving. De bijbehorende financiële ambitie bedraagt een 

kleine 4 miljoen euro. 

 

Kostenpost Kosten 

Landschapsbeheer € 1.500.000

Uitbreiding landschapselementen 42% € 630.000

Overige landschappelijke projecten € 1.000.000

Fondsenwerving 20% € 626.000

Totaal € 3.756.000
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Ambitie 4:  terugvaloptie
Afgaande op de ervaringen bij andere fondsen blijkt dat het zeer lastig is om financiën voor beheer te werven. Daarnaast 

is het niet mogelijk om de beheergelden voor de afgesproken beheertermijn te reserveren.  Het landschapsfonds zou juist 

wel geschikt zijn voor aanvullende landschappelijke projecten en de aanleg van nieuwe elementen.  Deze ambitie wijkt 

af van het uitgangspunt dat per 2022 1,5 miljoen euro beschikbaar moet zijn voor landschapsbeheer en is daarmee een 

terugvaloptie. 

 

Kostenpost Kosten 

Landschapsbeheer € 0

Uitbreiding landschapselementen € 0

Overige landschappelijke projecten € 300.000

Fondsenwerving 20% € 75.000

Totaal € 375.000

Kanttekening: In de ambities is geen rekening gehouden met het reserveren van beheerkosten voor een contractduur van 

6, 20 of 30 jaar. Bij dit uitgangspunt is de ambitie voor landschapsbeheer in 2022 niet 1,5 miljoen euro maar minimaal 9 

miljoen euro of meer. Het landschapsfonds kan deze garantie niet bieden.
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Visie, ambitie en doel
In hoofdstuk 2 zijn visie en doelen beschreven en in 

hoofdstuk 4 komt de ambitie aan de orde. Een keuze in 

ambitie wordt gemaakt nadat de aanpak is geformuleerd 

en gesprekken gevoerd zijn met de doelgroepen. Het is van 

belang dat de doelen en ambitie breed bekend gemaakt 

worden. Deze geven immers aan waar het landschapsfonds 

voor staat en gaat. 

Inspirerende organisatie
Het is belangrijk dat de organisatie is ingericht op fond-

senwerving. Er is een enthousiast team dat zich met veel 

plezier bezighoudt met het werven van fondsen. Maar de 

organisatie moet ook mensen kunnen inspireren om goede 

projecten in te dienen en de aanvragers adviseren bij hun 

projecten. 

Goed netwerk
Een ander belangrijke onderdeel is een goed netwerk om 

te zorgen dat er voldoende draagvlak blijft  bestaan én 

dat dit netwerk gebruikt kan worden voor het werven van 

donateurs. 

5.2 Soorten fondsenwerving
In deze paragraaf staan drie manieren beschreven van 

fondsenwerven. De eerste manier heeft  tot doel donateurs 

voor lange termijn aan het fonds te verbinden. De andere 

twee zijn erop gericht op korte termijn geld in te zamelen 

voor specifi eke projecten.

Duurzaam fondsenwerven
Het is van belang dat een vaste groep donateurs zich bindt 

aan het landschapsfonds. Zij zorgen immers voor maat-

schappelijk draagvlak, een netwerk en een structurele 

bijdrage aan het fonds. Het opzetten van een donateurs-

programma vereist de nodige tijd. Om dit voor elkaar te 

krijgen, moet er veel bekendheid gegeven worden aan de 

mogelijkheid om donateur te worden. Uit de opleiding 

fondsenwerving blijkt dat na een brede publiekscampagne 

slechts 2% van het publiek donateur wordt. Om een duur-

zame groep donateurs bij elkaar te krijgen, moet meerdere 

keren campagne worden gevoerd. Deze herhaling zorgt 

In hoofdstuk 4 zijn vijf verschillende ambitieniveaus voor 

het landschapsfonds beschreven, elk met een eigen fi -

nanciële consequentie, grofweg variërend van 0,5 miljoen  

tot 4 miljoen euro. Het landschapsfonds dient fondsen te 

werven in de Limburgse samenleving. Het is belangrijk dat 

de fondsenwerving in één keer goed wordt opgepakt. Naast 

gesprekken met diverse fondsen, heeft  IKL ook een oplei-

ding fondsenwerving gevolgd. Uit de gesprekken en de 

studie blijkt dat fondsenwerving op verschillende manieren 

moet worden ingezet. Ook is het van groot belang dat het 

landschapsfonds blijft  investeren in fondsenwerving. In dit 

hoofdstuk zijn de meest relevante en succesvolle manieren 

voor het werven van fondsen voor het landschapsfonds 

beschreven. 

5.1 Randvoorwaarden voor   
 succes
Onderstaande afb eelding laat zien dat aan vijf factoren 

moet worden voldaan om fondsenwerven tot een 

succes te maken.

Figuur 2: succesfactoren

Positief imago en voldoende bekendheid
Allereerst is het belangrijk dat het landschapsfonds be-

kendheid krijgt in heel Limburg en bij alle doelgroepen. 

Hiertoe worden als eerste goede communicatie over het 

landschapsfonds en de visie en doelen opgezet. Verder is 

het van belang dat het landschapsfonds een positief imago 

krijgt. 
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voor geleidelijke groei van de groep.

Zodra een vaste groep donateurs is ontstaan, kan hen 

verzocht worden bij te dragen aan speciale projecten of 

een extra gift  te doen voor een belangrijk project. Vanuit 

de donateurs komen uiteindelijk ook de grote gift en. Want 

donateurs zijn niet alleen particulieren die een keer iets 

geven. Het kunnen ook welgestelde mensen en succesvolle 

ondernemers zijn. Mogelijk bevinden deze mensen zich ook 

in het netwerk van de donateurs. Mogelijk zijn er onder 

de vaste donateurs ook mensen die hun vermogen willen 

nalaten aan het fonds. Om dit voor elkaar te krijgen, moet 

hier veel energie in gestoken worden.

Bron: opleiding fondsenwerven, handboek sponsoring en fondsen-

werving voor non-profi t organisaties enworkshop sponsering en 

samenwerken met bedrijven

Figuur 3: structurele campagnes
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opbrengsten zijn laag. Het percentage dat reageert op een 

oproep via de mail of per brief is slechts 2% en de bijdrage 

die wordt gegeven is relatief laag. Deze laatste actie moet 

zorgen voor dekking van de laatste 20%.

Bron: opleiding fondsenwerven, handboek sponsoring en fondsen-

werving voor non-profi t organisaties en workshop sponsering en 

samenwerken met bedrijven

Deze aanpak is voor het landschapsfonds relevant als het 

gaat over de fi nanciering van grote landschappelijke pro-

jecten of het fi nancieren van een themajaar. Het initiatief 

ligt hierbij met name bij het fonds zelf.

Fondsenwerving voor projecten
Om voor specifi eke projecten op korte termijn de fi nancie-

ring rond te krijgen, is een andere werkwijze nodig. In dit 

geval wordt begonnen bij gemeenten, provincie, grotere 

bedrijven of particulieren die een grote gift  willen doen 

aan een project. Daarna kunnen netwerkclubs als de Lions 

club of de Rotary worden benaderd om bij te dragen aan 

het fonds of een project binnen het fonds. Er kan ook voor 

gekozen worden een businessclub op te richten waar de 

donateurs voordelen uit halen. Deze acties kosten veel tijd, 

maar hebben een hoge opbrengst. Met deze drie acties kan 

ongeveer 80% van de kosten voor het uitvoeren van het 

project binnen gehaald worden. 

Daarna kunnen particulieren en donateurs gevraagd 

worden om een bijdrage te leveren. Dit is een grote groep 

mensen. Het kost relatief veel tijd hen te benaderen en de 

Figuur 4: eenmalige campagnes
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Crowdfunding
Projecten kunnen op diverse manieren worden gefi-

nancierd vanuit het landschapsfonds. Ze kunnen direct 

financiële ondersteuning krijgen uit het fonds, maar het 

landschapsfonds kan ook faciliterend optreden. Het land-

schapsfonds ontwikkelt zich in dat geval tot een crowdfun-

ding netwerk voor landschappelijke projecten. Deze aanpak 

wijkt af ten opzichte van de aanpak ‘Fondsenwerving voor 

projecten’, doordat de regie veel meer bij de initiatiefne-

mers ligt. De initiatiefnemers maken gebruik van hun eigen 

netwerk en proberen op wervende wijze hun project te 

financieren. De sociale component speelt hierbij een grote 

rol. Mensen zijn eerder genegen een project te financieren 

van een bekende, dan van een vreemde.

De website van het landschapsfonds biedt bedrijven, on-

dernemers, overheden en particulieren de mogelijkheid bij 

te dragen aan een specifiek project. Op de website zijn alle 

projecten die financiering nodig hebben te vinden, via een 

kaart of lijst. Hieronder vallen ook de landschapselemen-

ten die na 2022 geen subsidie meer ontvangen voor het 

onderhoud. Alle projecten zijn voorzien van een wervende 

beschrijving van het project en de financieringsvraag. Zodra 

projecten de financiering rond hebben, wordt aangege-

ven wie heeft bijgedragen aan het project. Er kan worden 

gezocht op locatie of op thema. Andersom werkt het net zo, 

iedere donateur met een bijdrage hoger dan bijvoorbeeld 

€ 100,- kan zien waaraan zijn geld is besteed. Uit de “les-

sons learned”, beschreven in hoofdstuk 3, blijkt dat het voor 

het vertrouwen van de donateurs van groot belang is om 

als fonds te zorgen voor transparantie. Op deze wijze kan 

het landschapsfonds zorgen voor de benodigde transparan-

tie.

Matchfunding
Bij matchfunding worden principe-afspraken gemaakt met 

medefinanciers. Dit houdt in dat jaarlijks een afgesproken 

bedrag gereserveerd wordt om projecten te financieren die 

bijdragen aan het realiseren van hun doelen. Deze me-

definanciers kunnen fondsen zijn, maar ook bedrijven of 

overheden. Afgesproken wordt aan welk soort projecten en 

onder welke voorwaarden de medefinancier een bijdrage 

doet ter hoogte van een bepaald bedrag of percentage. Ook 

een bijdrage in natura is mogelijk. In de praktijk betekent 

het dat projecten die worden ingediend bij het landschaps-

fonds en voldoen aan de voorwaarden van de medefinan-

cier, in natura of met een financiële bijdrage gematcht wor-

den. Deze manier van matchen heeft een aantal voordelen. 

Medefinanciers hoeven niet zelf te zoeken naar projecten 

die ze willen steunen, ze weten precies welke projecten ze 

hebben ondersteund en ze worden met naam en toenaam 

genoemd als financier van het project (op de website van 

het landschapsfonds). Op deze wijze wordt inzichtelijk wel-

ke projecten op welke manier gefinancierd worden.

De werkwijze voor fondsenwerven
De werkwijze voor het werven van bijdragen voor het 

landschapsfonds kent een aantal stappen. De eerste stap is 

het identificeren van potentiële donateurs. Als deze gevon-

den zijn, worden deze geïnformeerd en betrokken bij het 

landschapsfonds tijdens een entree-sessie. Tijdens deze 

sessie wordt gesproken over wat het landschapsfonds doet 

en maken de deelnemers kennis met het landschapsfonds. 

Daarna vindt het gesprek plaats met de vraag of mensen 

willen doneren en wat ze ervoor terug willen krijgen. Het 

is erg belangrijk dat het eerste gesprek met deze potentiële 

donateurs goed verloopt en dat de juiste mensen aan tafel 

zitten. Het is ook van belang dat er meteen actie wordt 

ondernomen als de donateur aangeeft te willen bijdragen. 

Als op dit punt niet accuraat gereageerd wordt, kan het zijn 

dat de bijdrage niet gedoneerd wordt. Nadat er daadwer-

kelijk een bijdrage is gegeven, moeten de donateurs op de 

hoogte worden gehouden van wat er met hun bijdrage is 

gebeurd. Ook is het heel belangrijk mensen te bedanken 

voor hun donatie. Zo wordt ervoor gezorgd dat donateurs 

willen blijven bijdragen aan het landschapsfonds. Dit alles 

is nog eens weergegeven in figuur 6.

Bron: handboek sponsoring en fondsenwerving voor non-profit 

organisaties

De potentiële donateurs kunnen worden onderverdeeld in 

doelgroepen. In paragraaf 5.4 staat een beschrijving van de 

doelgroepen. In paragraaf 5.6 is per doelgroep een stra-

tegie beschreven. Hierin wordt een beeld geschetst van de 

aanpak per doelgroep en hoe deze worden benaderd.



32

Figuur 5: matchfunding voor fondsen

Figuur 6: routines van werven
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In essentie gaat het daarbij om het op voorhand creëren 

van biodiversiteit, welke in de vorm van credits wordt ver-

kocht aan partijen die hun negatieve invloed op biodiver-

siteit willen compenseren. Met andere woorden: een partij 

die grond bezit, kan investeren in de kwaliteitsverbetering 

van natuur en landschap, wat dan resulteert in een toena-

me van de (waarde van de) biodiversiteit van het terrein 

bovenop hetgeen al aanwezig is. Voor deze additionele 

toename van biodiversiteitswaarde kan de investeerder, 

indien aan een aantal regels is voldaan, biodiversiteitscre-

dits krijgen. Deze credits kan men via een bank, de habi-

tatbank, verkopen aan een partij die de eigen, negatieve 

invloed op de biodiversiteit wil compenseren. Het uitgangs-

punt is daarbij wel dat de vragende partij wel alle redelijke 

inspanning heeft verricht om de schade aan biodiversiteit 

te voorkomen opdat greenwashing, licence to destroy, 

wordt vermeden.

Habitatbanking is aanvullend op de bestaande natuur- en 

landschapsbescherming. Het heeft de voorkeur om met 

habitatbanking bestaande beschermde gebieden en ver-

bindingszones groter en robuuster te maken, zodat het de 

daarin aanwezige natuurwaarden en ecosysteemdiensten 

versterkt“.

5.3 Verdienmodellen
Het is van belang dat er voor het landschapsfonds duur-

zame verdienmodellen ontwikkeld worden om zodoende 

meer spreiding te krijgen van inkomsten en de afhankelijk-

heid van overheden af te bouwen. In deze paragraaf staan 

een aantal mogelijk inzetbare verdienmodellen beschreven. 

Voor deze opdracht beperkt dit zicht tot een relatief globaal 

niveau. Uit de gesprekken met de andere fondsen blijkt dat 

het landschapsfonds moet blijven ontwikkelen. Het uitwer-

ken van deze verdienmodellen is een van de mogelijkheden 

om deze ontwikkeling te realiseren. 

Ecosysteemdiensten
Een ecosysteemdienst is een dienst die door een ecosys-

teem aan mensen wordt geleverd (bijvoorbeeld drinkwater, 

bestuiving van gewassen, gelegenheid tot recreatie, de 

kringloop van nutriënten in een ecosysteem). Ecosystemen 

leveren onophoudelijk producten en diensten die onmis-

baar zijn voor mensen. Verlies aan biodiversiteit is dus 

meer dan alleen het verlies van (bedreigde) soorten. Hoe 

minder oorspronkelijke soorten, hoe onstabieler het eco-

systeem. Het is dus zaak biodiversiteit te beschermen en zo 

ons ‘life support system’ in stand te houden. Zo blijven we 

profiteren van de producten en diensten die ecosystemen 

ons leveren. 

Biodiversiteit: Habitatbanking
Habitatbanking passeert met enige regelmaat de revue, 

maar wat houdt het eigenlijk in en kunnen we er iets mee 

in Limburg? Het Veluwefonds houdt zich zeer actief bezig 

met de ontwikkeling van habitatbanking en is momenteel 

met een pilot bezig. Onderstaande tekst komt uit de rap-

portage Habitatbanking op de Veluwe, Voorstel tot realisa-

tie, 2016. 

“Habitatbanking is een systeem van verhandelbare bio-

diversiteitscredits. Het systeem richt zich op het vrijwil-

lig compenseren van natuurschade buiten beschermde 

natuurgebieden (waar reeds kaders voor bestaan) en heeft 

met name betrekking op compensatie van het verlies van 

biodiversiteit als gevolg van direct en indirect landgebruik. 
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Bij de uitvoering van habitatbanking wordt uitgegaan van een markt waarbinnen partijen 

die biodiversiteit willen realiseren (verkopers) deze in de vorm van biodiversiteitscredits 

verkopen aan partijen die in biodiversiteit willen investeren (kopers). Om de markt te kun-

nen laten functioneren zullen verkopers en kopers:

1. Elkaar moeten vinden

 Op termijn zal er bekendheid met het systeem ontstaan, maar in de aanloopfase  

 zullen potentiële verkopers en kopers actief gezocht moeten worden. Dit brengt  

 aanloopkosten in de vorm van proceskosten met zich mee.

2. Vertrouwen kunnen hebben in het te verhandelen product

 De waarde van de te verhandelen credits wordt bepaald door de inzet van erkende  

 deskundigen. De langjarige borging wordt vastgelegd in een private overeenkomst.  

 De inzet van deze erkend deskundigen en het sluiten van de private overeenkomst  

 brengen in alle gevallen proceskosten met zich mee.

3. Gebruik kunnen maken van een daartoe ingericht handelshuis.

 Ten behoeve van de verhandeling van credits waarvan de waarde in Euro’s wordt  

 uitgedrukt, wordt een compensatiefonds ingericht. Dit fonds gaat functioneren als  

 een revolving fund. Om dit compensatiefonds een vliegende start te kunnen geven  

 is een eerste voorinvestering in fondsvorming nodig.”

Figuur 7: habitatbanking
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in de doelen van Parijs (denk aan een zonneveld). Voor 

natuur en landschap is wat dat betreft nog geen beleid 

opgesteld en ligt dus een kans

Om ervoor te zorgen dat landschap een goed project wordt 

voor CO2-reductie, is het aan te bevelen om partner te 

worden van Greendeal en zodoende mee te denken en op 

termijn de vruchten te mogen plukken.

CO2 binden: emissierechten
Kunnen we de middelen die gemoeid zijn met CO2- com-

pensatierechten en die nu met name worden besteed 

worden aan projecten in het buitenland, in Limburg 

houden en besteden aan het landschap? Dat is de vraag 

die we beantwoord wilden krijgen. Het klinkt logisch om 

de CO2-uitstoot van Limburg in Limburg te compenseren, 

maar de praktijk blijkt lastiger. De CO2-emissiemarkt is 

wereldwijd georganiseerd, CO2 gaat namelijk over de hele 

wereld. Waar de compensatie plaatsvindt, maakt voor de 

CO2 niks uit. Ook dat is heel logisch. Maar als het land-

schapsfonds dat in Limburg anders wil doen, komt het al 

snel in de onmogelijke sfeer terecht. Toch zijn er kansen. 

De beschreven mondiale koolstofmarkt richt zich enkel op 

de grote vervuilers. De kleine compensatie is hierin niet 

opgenomen. De Greendeal Pilot Nationale Koolstofmarkt 

speelt hierop in.

Toch wordt nog lang niet alles geregeld en blijven poten-

tiële investeringen in emissiereductie liggen, bijvoorbeeld 

omdat er te weinig geld voor is. Dit potentieel kan worden 

benut via een marktinstrument dat een financiële waarde 

toekent aan reductie van broeikasgasemissies op basis van 

projecten. Met deze waarde wordt investeren in deze pro-

jecten aantrekkelijker. De behaalde emissiereductie wordt 

vastgesteld in een certificaat, dat kan worden verhandeld. 

Mogelijke kopers van deze certificaten zijn partijen die 

(vrijwillig) willen investeren in klimaat en zo willen bij-

dragen aan het halen van de doelstellingen van ‘Parijs’. 

De Green Deal Nationale Koolstofmarkt ondersteunt dit 

marktinstrument. Marktpartijen werken hierbij samen met 

de Rijksoverheid om heldere regels af te spreken voor een 

betrouwbaar, transparant en efficiënt instrument. In mei 

2017 is de Green Deal ondertekend door het Rijk, bedrijven, 

lokale initiatieven en natuur- en milieuorganisaties.

Na overleg met de projectleider van Greendeal gaf deze 

aan enthousiast te zijn over het idee om Nederlands land-

schap in te zetten voor het binden van CO2. Het probleem 

dat zij zien ontstaan, is dat veel projecten niet meer bijdra-

gen aan additionele CO2-ommissie, omdat het betreffende 

project in bestaand beleid is opgenomen en dus al meetelt 

Figuur 8: emissierechten
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Lokale gebiedsontwikkelingen/’Commons’
Het ‘Commonland’-gedachtegoed kan een manier zijn 

om het landschap goed te beheren. Commonland, ofwel 

collectieve grond, is in Nederland nagenoeg verdwenen. 

In vroegere tijden waren er de Gemeyndegronden, de 

gemeenschappelijke gronden: bos, heide, hooiland. Deze 

gronden waren beschikbaar voor de gemeenschap, die 

onderling afsprak hoe ze hiermee omgingen. Duurzaam 

beheer stond hierbij voorop. Met de komst van het kadaster 

zijn alle gronden toegewezen aan een eigenaar en is een 

einde gekomen aan de gemeenschappelijke gronden.

Gemeenschappelijke gronden zijn overigens niet alleen 

maar succesvol. Door individueel handelen, korte termijn 

denken en winstbejag ging het ook vaak fout. De stuifdui-

nen die in Nederland het landschap bedreigden, zijn hier 

een goed voorbeeld van. Overbeweiding en het afplaggen 

van de heide voor meer opbrengst, hadden catastrofale 

gevolgen. 

Toch zijn over de hele wereld nog heel veel gemeenschap-

pelijke gronden te vinden waar het al eeuwen goed gaat. 

Waarom gaat het daar wel goed? De Zweedse onder-

zoekster Elinor Ostrom onderzocht hoe gemeenschappen 

samenwerken om het ecologisch basiskapitaal intact te 

houden, zonder afbreuk te doen aan de bedrijvigheid erop. 

Om gronden gemeenschappelijk en succesvol te beheren, 

heeft Ostrom acht principes opgesteld. Deze zijn in bijlage 

8 opgenomen. 

Door een lokale gebiedsontwikkeling op te richten, geba-

seerd op het gedachtegoed van Ostrom, moet het in theorie 

mogelijk zijn de verantwoordelijkheid voor het landschap 

terug te leggen bij de bevolking. De samenleving draagt 

duurzaam de zorg over het landschap.  Een van de ken-

merken is dat de gebiedsontwikkeling zeer kleinschalig is. 

Bijvoorbeeld gericht op één woonkern met het omringende 

landschap. Uitgangspunt is dat er maximaal achthonderd 

mensen in het gebied wonen. De doorlooptijd van een 

dergelijke gebiedsontwikkeling is lang; er wordt aan een 

cultuurverandering gewerkt binnen de samenleving. 

De U-methode kan helpen om een goede gebiedsontwikke-

ling op te zetten.

Recreatie: Groene (Digitale) spaarvarkentjes
Kan de recreant/toerist worden verleid om één euro aan 

het landschap te doneren? De vraag klinkt niet onmogelijk. 

Een van de gedachten, is het plaatsen van groene spaarvar-

kens in de horeca (op het terras). Bij deze digitale spaar-

varkens kunnen donaties worden gedaan die ten goede 

komen van het landschapsfonds. Doneren kan simpelweg 

door met de telefoon of pinpas tegen het spaarvarken te 

tikken. Het idee is natuurlijk niet nieuw, er staan wel vaker 

spaarpotten op de toonbank waar het kleingeld in kan. Ook 

deze tastbare spaarvarkens kunnen worden gebruikt. Door 

de spaarpotten te combineren met een mediacampagne, 

wordt het succes groter. De recreant die zojuist heeft geno-

ten van het landschap wordt aangespoord een bijdrage te 

doen. De hoop is dat de horecaondernemer een rol kan en 

wil spelen als gastheer van het landschap en zijn klant kan 

overtuigen een bijdrage te doen. In de praktijk blijkt dat 

het moeilijk is door veel wisselend personeel en het gebrek 

aan tijd. 

De genieter kan ook via mooi ontworpen bierviltjes/stan-

daardjes/menukaarten worden opgeroepen om bij te dra-

gen. En ook een boegbeeld als Tom Dumoulin, die bijvoor-

beeld via een poster wielrenners oproept om het landschap 

te ondersteunen, kan helpen. Betalen kan digitaal via de 

bankierenapp op de mobiele telefoon. Door met de app 

een QR code te scannen die op het donatieverzoek is afge-

beeld kan heel snel een klein bedrag worden overgemaakt. 

Landschappen.nl is een soortgelijk project gestart, waarbij 

mensen tijdens het recreëren worden aangespoord een 

bijdrage te doen. IKL participeert in dit project en kan de 

resultaten in Limburg toepassen. 

Al met al is het onduidelijk of deze manier van fondsen-

werving een groot succes kan worden. Een kleinschalige 

pilot kan daar antwoord op geven.
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5.4 Doelgroepen voor 
 Fondsenwerving
Het landschapsfonds richt zich op de Limburgse samenle-

ving, waar eveneens de bijdragen aan het fonds vandaan 

moeten komen. De samenleving is grofweg in te delen in 

vier doelgroepen:

• Overheid

• Bedrijven en ondernemers

• Particulieren

• Fondsen

Figuur 9: U-methode

Figuur 10: iedereen verantwoordelijk
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mogende particulieren aangesproken via de subdoelgroep 

inwoners. Hiervoor wordt in een later stadium echter een 

persoonlijke strategie uitgewerkt.

Fondsen
Met de doelgroep fondsen worden alle mogelijke varianten 

van fondsen bedoeld. Denk aan vermogensfondsen, hybri-

de fondsen, foundations van banken. Maar bijvoorbeeld 

ook aan het fonds van de postcodeloterij. De strategie voor 

de fondsen is eveneens beschreven in paragraaf 5.6.

Overheid
De overheid bestaat uit veel organisaties, die niet allemaal 

van belang zijn voor het landschapsfonds. In eerste instan-

tie zijn van belang:

• Provincie Limburg

• Gemeenten

• Rijkswaterstaat

• Waterschap Limburg 

• Rijksoverheid

Met een aantal overheden zijn al gesprekken gevoerd. De 

strategie voor de belangrijkste twee subdoelgroepen, te 

weten de provincie en de gemeenten is verder uitgewerkt 

in paragraaf 5.6.

Bedrijven en ondernemers
Bedrijven en ondernemers zijn onder te verdelen in een 

aantal subdoelgroepen. De verdeling is gemaakt op basis 

van grootte en belang bij het landschap. De verdeling is als 

volgt gemaakt:

• Grote (beursgenoteerde) bedrijven: meer dan   

 250 werknemers 

• Middelgrote bedrijven: 25 tot 250 werknemers

• Kleine bedrijven: tot 25 werknemers 

• Recreatie- en horecabedrijven

• Evenementen: zoals de Kennedymars of Amstel   

 Gold Race 

Vooral de subdoelgroepen recreatie, horecabedrijven en 

evenementen hebben een groter belang bij een goed on-

derhouden en mooi landschap.

Particulieren
De doelgroep particulieren is te verdelen in de volgende 

subdoelgroepen:

• Inwoners

• Vermogende particulieren

• Toeristen en recreanten

De strategie voor subdoelgroep inwoners is uitgewerkt in 

paragraaf 5.6. Gekozen is voor inwoners, omdat zij kunnen 

zorgen voor groot draagvlak. Vooralsnog worden de ver-
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 klimaat adaptief maken van het landschap. 

Bedrijven:
• De bedrijven snappen de noodzaak van een   

 kwalitatief landschap en dat de kosten gedeeld 

 moeten worden;

• De bedrijven staan veelal welwillend tegenover  

 het landschapsfonds, mits er een organisatie  

 opgericht wordt die transparantie wil en kan  

 geven over de bijdragen;

• Kleine bedrijven dragen niet of nauwelijks bij 

 aan het fonds zelf, maar wel aan lokale  

 projecten;

• Het draagvlak bij de toeristische sector is hoog,  

 maar bijdragen aan het fonds ligt moeilijk. Als  

 zij bijdragen, moeten alle bedrijven bijdragen. 

 Een afdracht via de gemeente ligt dan voor de 

 hand. Het zijn veelal de kleine bedrijven die 

 wel aan lokale projecten willen bijdragen. De 

 verblijfsrecreatie geeft aan reeds toeristenbe-

 lasting te betalen;

• Het idee om spaarpotjes neer te zetten bij d 

 ondernemers wordt goed ontvangen en onder-

 nemers geven aan dat dit goed werkt. Het idee  

 mag echter geen belemmering vormen in de   

 bedrijfsvoering. De verwachting dat de

 ondernemer de klant verzoekt om een  

 bijdrage, moet bijgesteld worden. Door veel   

 wisselend personeel is dat niet mogelijk 

 daarnaast kan de klant dat als negatieve druk   

 ervaren;

• Er moet geïnvesteerd worden om middelgrote   

 en grote bedrijven een bijdrage te laten doen aan 

 het landschapsfonds. Uit deze hoek kunnen  

 substantiële en duurzame bijdragen verwacht  

 worden;

• Grotere bedrijven zien kansen om hun vrijwillige   

 CO2- compensatie uit te voeren via het landschaps-

 fonds;

• Financiële toezeggingen worden niet gedaan,   

 omdat het fonds nog niet bestaat.

5.5 Analyse gevoerde
 gesprekken
Om de strategie per doelgroep te bepalen, zijn gesprekken 

gevoerd met vertegenwoordigers van deze doelgroepen. 

Uit de gesprekken komt naar voren dat er draagvlak is voor 

het gedachtegoed van het fonds en onder welke voorwaar-

den de partijen willen deelnemen. Daarnaast blijkt dat er 

geen financiële toezeggingen worden gedaan als er nog 

geen landschapsfonds is. Een samenvatting van de ge-

sprekken is in bijlage 5 opgenomen. De gevoerde gesprek-

ken hebben geleid tot de volgende conclusies. Mede op 

basis hiervan zijn de strategieën bepaald voor de verschil-

lende (sub-)doelgroepen.

Overheden:
• De gemeenten staan welwillend tegenover het   

 landschapsfonds en geven aan mee te willen  

 denken over hoe het fonds vorm moet krijgen;

• Voordat financiële toezeggingen worden gedaan,   

 moet meer duidelijk zijn over de organisatie van   

 het landschapsfonds;

• Een structurele bijdrage van de provincie blijft   

 van essentieel belang;

• Het landschapsfonds kan gemeenten een 

 bijdrage aan het fonds vragen, het is echter 

 aan de gemeenten om te bepalen waar ze de   

 bijdrage vandaan halen;

• Een koplopersgroep kan ervoor zorgen dat 

 andere gemeenten ook aansluiten. Een aantal 

 gemeenten heeft aangegeven koploper en  

 ambassadeur te willen zijn, waaronder de  

 nieuwe fusiegemeente Beekdaelen en de ge-  

 meenten Eijsden-Margraten, Maastricht en  

 Valkenburg;

• Zodra het landschapsfonds een feit is, wordt   

 bekeken op welke manier Rijksbijdragen in  

 het landschapsfonds kunnen landen, bijvoorbeeld  

 vanuit de klimaatopgave;

• Het Waterschap heeft interesse om bij te  

 dragen aan de aanleg van landschapselemen  

 ten als deze een positief effect hebben op het   
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Onderstaand schema geeft inzicht in een aantal fondsen 

die in Limburg actief zijn in natuur en landschap. 

Fonds Werkgebied

Elisabeth 

Strouven Fonds

Sociaal-maatschappelijke en cul-

turele sector en in natuurbehoud, 

natuurbeheer en -ontwikkeling in 

Maastricht en omstreken

Prins Bernard Cul-

tuurfonds

Projecten op het gebied van natuur 

en cultuur

Oranjefonds Sociale cohesie en maatschappelij-

ke projecten

Postcode Loterij Baanbrekende projecten die bijdra-

gen aan mens en natuur

ASN foundation Conservatie van ecosystemen en 

biodiversiteit

VSB fonds Maatschappelijke projecten en 

cultuur projecten

Kansfonds Kwetsbare mensen die de aanslui-

ting met de samenleving dreigen te 

missen

FSI Sociale en cultuur projecten

Foundation Yves 

Rocher

Aanplant van bomen en struiken

Fondsen:
Het landschapsfonds draagt bij aan projecten die een posi-

tief effect hebben op de kwaliteit van het landschap en het 

betrekken van mensen hierbij. In Nederland zijn meerdere 

fondsen actief op het gebied van natuur, landschapsont-

wikkeling en sociale cohesie. 

  

In de praktijk blijkt het moeilijk met de diverse fondsen 

in contact te komen, zonder een concrete aanvraag in te 

dienen. Alleen met het Elisabeth Strouven Fonds is overleg 

geweest. Deze partij staat positief tegenover en samenwer-

king met het landschapsfonds. Naast een samenwerking op 

projectniveau is het ook mogelijk om het Elisabeth Strou-

ven Fonds als budgetbeheerder in te zetten. 

Matchfunding is een manier om partijen te laten bijdra-

gen aan projecten die hun doelen realiseren.  Om zover te 

komen, moeten principe-afspraken worden gemaakt met 

de partijen die willen deelnemen aan matchfunding. Een 

verkenning met diverse fondsen is begin mei uitgevoerd 

samen met de Provincie Limburg. De Provincie organiseert 

halfjaarlijks overleg met diverse fondsen en heeft IKL de 

kans geboden gelijktijdig met diverse fondsen in overleg 

te treden. Doel van deze verkenning is vast te stellen of de 

fondsen bereid zijn als matchfunder op te treden. Uit het 

overleg blijkt dat de fondsen welwillend staan tegenover 

het Landschapsfonds en met name in de constructie om te 

financieren via matchfunding.

Tijdens het overleg is een werkgroep geformeerd met als 

deelnemers de KNHM, Rabobank Centraal Zuid-Limburg, 

Elisabeth Strouven Fonds, Provincie Limburg en Stichting 

IKL. Deze werkgroep werkt aan het stroomlijnen van pro-

vinciale goede doelen rondom het thema landschap. Het 

doel is tweeledig: hoe krijgen we goede projecten bij de 

beschikbare fondsen en hoe krijgen we goede aanvragen 

van lokale netwerken, die aansluiten bij de gestelde doelen 

en projecten. Hierbij staat vermaatschappelijking voorop.
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Provincie
Pilotaanpak

De provincie heeft 500.000 euro toegezegd als er een land-

schapsfonds wordt opgezet. Echter, uit de gesprekken met 

de doelgroepen blijkt dat iedereen zijn verantwoordelijk-

heid moet nemen. Een structurele bijdrage is onontbeerlijk 

om alle andere doelgroepen binnenboord te krijgen en te 

houden. Met de eerste 500.000 euro kunnen echter wel 

de eerste inhoudelijke successen geboekt worden. Met een 

multiplier uit de andere doelgroepen kan worden aange-

toond dat het fonds ook financieel een succes is. Als bewe-

zen wordt dat het landschapsfonds functioneert en zowel 

inhoudelijk als financieel goede resultaten boekt, kan om 

een structurele bijdrage verzocht worden. 

Rol 

De provincie Limburg dient een netwerkrol te vervullen bij 

het werven van fondsen. 

Beleidvorming

Waar mogelijk maakt het landschapsfonds onderdeel uit 

van nieuw te ontwikkelen beleid. Denk aan beleid op het 

gebied van natuur en landschap, maar zeker ook aan ande-

re sectoren; iedereen profiteert immers van het landschap. 

Denk ook aan een eventuele update van het aanbeste-

dingsbeleid, om het bedrijfsleven actief bij te laten dragen 

(nature return on investment). De middelen komen dan 

niet van de provincie, maar wel via de Provincie Limburg. 

De Nationale Parken kunnen eveneens een rol van be-

tekenis spelen. In het programma Nationale Parken van 

Wereldklasse is de ambitie uitgesproken om de Nationale 

Parken uit te laten groeien tot iconen met hoge kwaliteit 

en grote aantrekkingskracht voor internationale bezoekers. 

De scope is hierbij breder dan alleen de natuurkern van 

de Nationale Parken. Juist het gebied rondom de nationale 

parken wordt gezien als de verdienzone. Om de transitie 

van de nationale parken te stimuleren zou de provincie 

kunnen experimenteren met een landschapsfonds voor de 

nationale parken.

5.6 Strategie per doelgroep
Uit de ‘lessons learned’ blijkt dat het van groot belang 

is om op meerdere fronten tegelijk in te zetten op fond-

senwerving. Dit betekent dat er goede acquisitie gevoerd 

moet worden. In deze paragraaf wordt een algemene 

beschrijving gegeven van de geadviseerde aanpak per 

subdoelgroep. De strategie is bepaald naar aanleiding van 

de gevoerde gesprekken en opgedane kennis over fond-

senwerving in de inventarisatiefase. De belangrijkste (sub)

doelgroepen voor het landschapsfonds zijn de overheid en 

de grote bedrijven. Om zoveel mogelijk mensen te berei-

ken, worden ook de inwoners gevraagd om een bijdrage te 

leveren aan het landschapsfonds.

Algemeen
Voor alle doelgroepen geldt dat de gesprekspartners van 

gelijk niveau moeten zijn. Verwacht wordt dat de ge-

sprekken over bijdragen aan het fonds met de provincie, 

gemeenten en de grote bedrijven gevoerd moeten worden 

door de directeur bestuurder of manager van het land-

schapsfonds. De contacten met de kleine bedrijven en de 

particulieren kunnen via de fondsenwerver lopen. 

Overheid
Uit de gesprekken met de fondsen blijkt dat deelname van 

de overheden aan het landschapsfonds van groot belang 

is voor het succes van het fonds. Daarom wordt in eerste 

instantie aan de provincie en gemeenten gevraagd of ze 

willen investeren in de opstart van het landschapsfonds. 

Met deze bijdrage kan worden gestart met het landschaps-

fonds en de opbouw van de organisatie, zodat structureel 

middelen geworven kunnen worden voor het landschaps-

fonds. Na deze opstart worden gemeenten en provincie 

gevraagd om een structurele bijdrage te leveren. Het land-

schapsfonds realiseert hiermee overheidsdoelstellingen op 

het gebied van landschap, leefomgeving en gezondheid. 

Ook worden overheden gevraagd hun netwerken ter be-

schikking te stellen en te onderzoeken of inkomsten voor 

het landschapsfonds via overheden gegenereerd kunnen 

worden, zoals ook beschreven in de ‘lessons learned’ van 

hoofdstuk 3.
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gangspunten voor beleidsvorming op te zetten. Het stre-

ven is dat het landschapsfonds binnen alle gemeenten is 

opgenomen in de omgevingsvisie en het vergunningstelsel, 

maar ook handen en voeten krijgt in het aanbestedingsbe-

leid onder het mom van ‘nature return on investment’.

Link met het bedrijfsleven

De gemeenten kunnen een brug vormen naar het be-

drijfsleven. Binnen iedere gemeente is een bedrijfscon-

tactfunctionaris aanwezig die het contact onderhoudt met 

het bedrijfsleven. Deze is goed op de hoogte van welke 

bedrijven binnen de gemeenten aanwezig zijn en welke 

geïnteresseerd zijn in deelname aan het landschapsfonds. 

Mogelijk kan de wethouder (in zijn ambassadeursrol) of 

de bedrijfscontactfunctionaris in samenwerking met de 

fondsenwerver van het landschapsfonds acquisitie voeren 

bij het bedrijfsleven. 

Bedrijven en ondernemers
Bedrijven en ondernemers vormen een belangrijke doel-

groep en worden in een vroeg stadium betrokken bij het 

landschapsfonds. De doelgroep bedrijven en ondernemers 

is onderverdeeld in subdoelgroepen: de grote (beursgeno-

teerde) bedrijven, middel grote bedrijven, kleine bedrijven, 

de recreatie- en horecabedrijven en evenementen. On-

derzocht moet worden welke bedrijven het meeste profijt 

hebben van deelname aan het landschapsfonds en welke 

bedrijven maatschappelijke doelen willen realiseren. Deze 

bedrijven worden als eerste benaderd. Zoals in de vorige 

paragraaf beschreven, kan zowel de gemeente als de pro-

vincie een rol spelen in het selecteren van de bedrijven.

In eerste instantie gaat de aandacht uit naar de grote en 

middelgrote bedrijven. Bij deze twee groepen is de kans 

het grootst dat de bedrijven een structurele en hogere 

bijdrage aan het landschapsfonds willen doen. 

Grote (beursgenoteerde) bedrijven

Om deze bedrijven voor langere tijd aan het landschaps-

fonds te binden, moet per bedrijf onderzocht worden 

onder welke voorwaarden ze willen meedoen. Een gede-

gen onderzoek naar de wensen en voorwaarden van deze 

Acquisitie

Uit bovenstaande blijkt dat de gesprekspartner gelijkwaar-

dig dient te zijn. Zo kunnen de grote beursgenoteerde 

bedrijven in Limburg, zoals DSM en Océ door de directeur 

bestuurder van het landschapsfonds eventueel samen met 

de gedeputeerde benaderd worden. 

Gemeenten
Regionale aanpak 

De meeste Limburgse gemeenten zien het belang van het 

landschap in. Om geregeld te krijgen dat de gemeenten 

allemaal instappen, is een regionale aanpak vereist. Dat 

betekent dat landschap en het landschapsfonds een vast 

punt op de agenda moeten worden bij de bestaande over-

legstructuren van onder andere het Nationaal Landschap 

Zuid- Limburg, POL uitwerkingen en Platteland in Ontwik-

keling. 

Individuele gemeenten

Het is zeer wenselijk dat gemeenten in een vroeg stadium 

instappen alvorens of tijdens de regionale aanpak. Met 

deze gemeenten worden pilots opgezet, gericht op de 

eigen gemeente of in een samenwerkingsverband. Zij vor-

men ook de potentiële leden van de taskforce. Met het oog 

op de gemeenteraadsverkiezingen (maart 2018) is hiertoe 

al actie ondernomen. Aan de politieke partijen van alle 

gemeenten is in november 2017 verzocht het landschaps-

fonds en het thema landschap als punt mee te nemen in 

de verkiezingsprogramma’s. Het doel hiervan is om meer 

draagvlak te krijgen voor het landschap en waar mogelijk 

het landschapsfonds in het coalitieakkoord te krijgen. Hier-

mee neemt de kans dat gemeenten daadwerkelijk deelne-

men aan het fonds toe. 

Taskforce

Om de regionale aanpak meer kracht bij te zetten, is het 

wenselijk een gemeentelijke taskforce op te zetten. De 

taskforce bestaat uit wethouders uit heel Limburg die het 

landschapsfonds een warm hart toe dragen. De taskforce 

zet zich in om het landschapsfonds op de agenda te krijgen 

in regio- overleggen en om politiek draagvlak te krijgen. 

Daarnaast zet de taskforce zich in om gezamenlijk uit-
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kunnen op de website de lokale projecten in hun omgeving 

zoeken. Als ze een bijdrage willen doen aan een project 

kan dit door het landschapsfonds worden gefaciliteerd via 

crowdfunding. 

Recreatie- en horecabedrijven

Ondanks dat deze bedrijven veel profijt hebben van een 

goed verzorgd landschap en het belang ervan onderken-

nen, wordt weinig tot geen energie gestoken in persoonlij-

ke acquisitie binnen deze groep. Het kost relatief veel tijd 

en geld voor een minimale bijdrage. Veel van deze bedrij-

ven vallen qua grote in de categorie kleine bedrijven. Voor 

deze groep wordt een strategie uitgewerkt die gericht is op 

kleinschalige lokale projecten en/of het commonlandprin-

cipe. Een goed voorbeeld is het (fondsenwervings-)project 

dat valt binnen Buitengoed Geul en Maas, waarbij lokale 

ondernemers bijdragen aan projecten in hun omgeving. 

Om de strategie voor deze doelgroep uit te werken, wordt 

gekeken naar de uitkomsten van de inventarisatie die 

binnen dit project wordt uitgevoerd. Als het project uit-

gevoerd wordt, kan dit als pilotproject starten binnen het 

landschapsfonds. Meer over dit project staat beschreven in 

hoofdstuk 12.

Een werving onder klanten via de groene spaarpotten kan 

alleen succesvol zijn als de eigenaar van het bedrijf het 

landschap promoot. Een beschrijving van dit verdienmodel 

staat beschreven in paragraaf 5.3. Het begint dus bij de 

ondernemer die een ambassadeur moet worden van het 

landschap. Landschappelijk inzicht is dan ook heel belang-

rijk. Het is een idee om een korte workshop te organiseren 

over het landschap in de directe nabijheid van de onderne-

mer. De kennis die de ondernemer opdoet, is belangrijk om 

enthousiast te kunnen vertellen tegen hun klanten. Onder-

nemers worden daarmee een betere gastheer en mogelijk 

overtuigen ze de klant om een klein bedrag te doneren aan 

het landschap via de groene spaarpot.

De bedrijven kunnen ook donateur worden voor een klein 

bedrag per jaar. Ze betalen bijvoorbeeld 100 euro per jaar 

en ook zij ontvangen een kwartaalblad met informatie over 

het landschapsfonds. 

bedrijven valt niet binnen deze haalbaarheidsstudie. Dit 

wordt derhalve in een later stadium opgepakt. Duidelijk 

is wel dat deze bedrijven persoonlijk benaderd worden 

om te kijken naar een win-winsituatie voor beide partijen. 

Daarbij wordt onderzoek gedaan naar het maatschappelijk 

jaarverslag en het soort ondernemer. Dit jaarverslag is 

immers van belang voor de investeerders in deze bedrij-

ven. Hoe meer deze bedrijven doen aan maatschappelijk 

ondernemen hoe groter de kans dat investeerders met dit 

bedrijf wil handelen. Dit zou ook de trigger kunnen zijn 

voor een bedrijf om mee te doen aan het landschapsfonds. 

Een andere trigger is dat deze bedrijven een goed vesti-

gingsklimaat voor hun werknemers willen bewerkstelligen. 

Uiteraard moet ook een duidelijk en inspirerend verhaal 

worden verteld, waaruit boven alles de urgentie van het 

landschapsfonds blijkt en waarom het zo belangrijk is dat 

het betreffende bedrijf bijdraagt aan het landschapsfonds.

Middelgrote bedrijven

De middelgrote bedrijven worden via een persoonlijk 

gesprek benaderd. In dit gesprek wordt gevraagd of het 

bedrijf partner wil worden van het landschapsfonds en een 

bijdrage wil doen voor langere periode. Ze kunnen kiezen 

voor een gouden partnerschap (minimaal € 1.000 per jaar 

voor een periode van 10 jaar), een zilveren partnerschap 

(minimaal € 1.000 per jaar voor een periode van 5 jaar) of 

een bronzen partnerschap (minimaal € 1.000 per jaar voor 

een periode van 2 jaar). Met dit partnerschap krijgen de 

bedrijven ook toegang tot de businessclub, waar bijvoor-

beeld netwerkdagen georganiseerd worden. Ook kunnen 

deze bedrijven gebruik maken van matchfunding en een 

van de ecosysteemdiensten. Voor deze bedrijven moet 

duidelijk zijn wat het landschapsfonds hen te bieden heeft. 

Ze kunnen dan zelf kiezen aan welk onderdeel ze willen 

deelnemen.

Kleine bedrijven

In deze groep wordt in eerste instantie weinig tot geen 

energie gestoken. Kleine bedrijven die willen bijdragen aan 

het landschapsfonds worden geïnformeerd over de moge-

lijkheden. Verwacht wordt dat deze bedrijven voornamelijk 

aan lokale projecten in hun omgeving willen bijdragen. Zij 
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Voor de grotere bedrijven en ketens, zoals Landal of Center 

Parcs kan de strategie van de middelgrote bedrijven wor-

den toegepast. 

Particulieren
Inwoners

In eerste instantie wordt een groot publiek aangespro-

ken om donateur te worden van het landschapsfonds. 

De mensen wordt gevraagd waarom ze donateur willen 

worden. Deze informatie kan gebruikt worden in verdere 

communicatie- of wervende acties. Donateurs betalen een 

bijdrage van bijvoorbeeld 15 of 20 euro per jaar en ontvan-

gen hiervoor een kwartaalblad met de informatie over het 

landschapsfonds.

Donateurs worden later gevraagd een extra bijdrage te 

doen aan een project of om een jaarlijkse bijdrage te doen 

aan het landschapsfonds (via een machtiging).  Voor de 

projecten kan een extra bijdrage worden gevraagd. Uit-

eindelijk kan binnen deze groep ook worden ingezet op 

nalatenschappen.

Fondsen

Voor de verschillende fondsen wordt matchfunding opge-

zet. Met verschillende fondsen worden principe-afspraken 

gemaakt. Dat wil zeggen dat afspraken worden gemaakt 

over hoeveel de fondsen per jaar bijdragen aan goede 

projecten binnen het landschapsfonds. Fondsen hebben 

op dit moment moeite om goede projecten te vinden, dat 

wordt op deze manier (deels) opgelost. Het systeem van 

matchfunding is beschreven in paragraaf 5.2.

5.7 Resumé
• Investeren in acquisitie door het land-  

 schapsfonds is essentieel, afh ankelijk van 

 de capaciteitsbehoeft e en het budget;

• Transparantie is belangrijk voor het 

 verkrijgen van bijdragen aan het fonds,  

 maar ook voor het behouden van draagvlak;

• Een goed netwerk is belangrijk voor het   

 werven van bijdragen;

• Verschillende soorten fondsenwerving 

 zijn noodzakelijk;

• Fondsenwerven kost veel tijd, focus op de 

 doelgroepen die het meeste rendement 

 opleveren;

• De belangrijkste doelgroepen zijn 

 overheden, grote bedrijven en 

 particulieren;

• Verdienmodellen zijn noodzakelijk voor 

 de duurzaamheid van het fonds;

• Een structurele bijdrage van de provincie   

 is onontbeerlijk.
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Ad 3. Doelgroepen van het landschapsfonds
Het landschapsfonds richt zich wat fondsenwerving betreft 

op een aantal doelgroepen die in dit rapport beschreven 

worden onder paragraaf 5.4 . Naast deze doelgroepen is 

er ook een breed scala aan stakeholders. Dit zijn personen 

die elk vanuit een ander specifiek belang bij de organisatie 

betrokken zijn. Communicatie dient gericht te zijn op zowel 

de doelgroepen als de stakeholders. 

Ad 4. De boodschap die het landschapsfonds communi-
ceert
Een duidelijk verhaal over de bijdrage van het landschaps-

fonds aan Limburg is zeer belangrijk. De bijdrage die het 

fonds levert, is verwoord in de missie van het landschaps-

fonds. Middels het fonds wordt samen met de Limburgers 

zorg gedragen voor het landschap en de cultuurhistorische 

waarden voor Limburg. Vanuit de corporate communicatie 

wordt de kernboodschap opgebouwd vanuit deze missie, 

zodat op vele momenten en plekken dezelfde boodschap 

wordt gehanteerd. De kernboodschappen worden in het 

communicatieplan uitgewerkt.

Ad 5. Strategische uitgangspunten communicatie
• Er wordt duidelijk gemaakt wat het 

 landschapsfonds concreet toevoegt aan 

 Limburg.

• Er wordt gedacht vanuit de verschillende 

 doelgroepen en daar wordt ook naar 

 gehandeld.

• Communiceren gebeurt vanuit één identiteit, 

 de gezamenlijke doelen in het oog houdend.

• Er wordt aansluiting gezocht bij bestaande   

 communicatie-infrastructuur van 

  (partner)organisaties.

• Er wordt ingezet op digitale communicatie en   

 er wordt cross-mediaal gecommuniceerd. 

Communicatie is zowel in de basis als in de uitvoering 

van het landschapsfonds een onmisbaar facet binnen het 

geheel. Dit blijkt ook uit de gesprekken met de verschillen-

de streek- en landschapsfondsen. Het is belangrijk goed te 

communiceren over het landschapsfonds, maar ook met 

alle verschillende deelnemers of partners van het land-

schapsfonds. In dit hoofdstuk wordt de visie op communi-

catie beschreven en wordt gekeken naar twee vormen van 

communicatie die het landschapsfonds kan hanteren.

 

6.1 Visie op communicatie
De visie op communicatie is een belangrijk kader voor ster-

ke communicatie. Aan de hand van deze visie vullen mede-

werkers vanuit gedeelde uitgangspunten de communicatie 

van het landschapsfonds nader in. De communicatievisie 

is het vertrekpunt voor alles wat er vanuit het landschaps-

fonds op het gebied van communicatie wordt gedaan. De 

uitwerking van de visie geeft aan:

1. Waarom het landschapsfonds communiceert.

2. Wat het landschapsfonds met communicatie   

 wil bereiken.

3. Met wie het landschapsfonds communiceert.

4. Welke boodschap het landschapsfonds    

 communiceert.

5. Welke strategische uitgangspunten er worden   

 gehanteerd voor communicatie.

Ad 1. Waarom communiceert het landschapsfonds?
Het landschapsfonds communiceert, omdat communicatie 

een instrument is om de gestelde doelen van het land-

schapsfonds te realiseren. En om de Limburger te laten 

zien waarom het landschapsfonds een toegevoegde waar-

de levert aan een fijne leefomgeving voor eenieder.

Ad 2. Communicatiedoelen
• Informeren van de Limburger. 

• Het landschapsfonds op de kaart zetten als 

 toegankelijke en transparante organisatie.

• Het bevorderen van interactie tussen het

 landschapsfonds en haar doelgroepen.

• Waardering krijgen binnen de gehele provincie   

 Limburg; erkenning en herkenning van het 

 landschapsfonds.
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Figuur 11: communicatie
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het een betekenis opbouwt door associaties die mensen 

met het landschap van Limburg hebben. De maatschap-

pelijke visie van het landschapsfonds moet uitgedragen én 

telkens herhaald worden, want consistentie is zeer belang-

rijk.

Naamsbekendheid 
Doordat voorafgaand aan de start van het landschaps-

fonds het idee is besproken met diverse overheden, 

organisaties en belanghebbenden, is al gestart met het 

bekendmaken van het gedachtegoed achter het land-

schapsfonds. Verschillende doelgroepen zijn al licht 

geprikkeld. Naamsbekendheid is een van de belangrijkste 

communicatiedoelstellingen bij de daadwerkelijke start 

van het landschapsfonds. Naamsbekendheid creëer je door 

de doelgroepen herhaaldelijk in aanraking te brengen met 

de naam. Acties hierbij kunnen uiteenlopen van gratis tot 

betaald. Free publicity in lokale media, lezingen, online 

marketing en bijvoorbeeld een prijsvraag zijn low-budget-

acties die voor naamsbekendheid zorgen.

Een groot moment voor het creëren van naamsbekendheid 

is de officiële start. Dit moet een happening worden die 

de hele Limburgse bevolking bekend en enthousiast maakt 

over het landschapsfonds. Belangrijk is de pers hiervan 

tijdig op de hoogte te stellen. Deze happening moet vorm 

krijgen tijdens de oprichting van het landschapsfonds. 

Hierbij wordt ook het merk ‘landschapsfonds’ gelanceerd 

worden.

Draagvlak creëren
Voor het haalbaarheidsonderzoek zijn verschillende 

gesprekken gevoerd met potentiële donateurs van het 

landschapsfonds. De belangrijkste hoofdpunten uit deze 

gesprekken staan in de samenvatting van de gesprekken te 

vinden in bijlage 5. Een van deze bijdragers is de overheid. 

Overheden zijn een belangrijke doelgroep en tevens part-

ner van het landschapsfonds. De provincie en gemeenten 

zorgen er in eerste instantie voor dat draagvlak gecreëerd 

wordt voor het landschapsfonds. 

Om bij de start van het landschapsfonds zo veel mogelijk 

draagvlak te krijgen in de samenleving, moet de organisa-

6.2 Corporate communicatie
Corporate communicatie betreft alle interne en externe 

communicatie van en over het landschapsfonds en gaat 

over het actief communiceren van het verhaal van het 

landschapsfonds.

Elke actie die het landschapsfonds onderneemt, moet 

dezelfde identiteit uitdragen, om zo een vertekend beeld te 

voorkomen. Het bepaalt de ‘look and feel’ van het land-

schapsfonds. Niet alleen externe communicatie is hierbij 

belangrijk, ook binnen de organisatie speelt communicatie 

een essentiële rol. Hieronder worden een aantal belangrij-

ke onderdelen beschreven.

Huisstijl/identiteit (corporate identity)
Bij de oprichting van het fonds hoort een professionele 

huisstijl. De huisstijl laat zien waar het landschapsfonds 

voor staat. Een huisstijl ontstaat door de combinatie van 

woord, beeld en kleur consequent toe te passen en uit te 

dragen. De huisstijl zorgt niet alleen voor duidelijke her-

kenning, maar draagt ook bij aan het gevoel van vertrou-

wen dat men heeft in het fonds.

Ook moet een slogan worden bedacht. Door middel van 

een slogan kun je een extra stukje informatie of motiva-

tie kwijt. Het marketing/promotiemateriaal wordt in deze 

huisstijl uitgevoerd. Van visitekaartjes tot banners en van 

informatiekaarten tot presentatiemappen. Ook de website 

wordt ontworpen in dienst van de huisstijl en vormt een 

van de belangrijkste, zo niet het belangrijkste geheel in 

alle communicatiemiddelen. Het is dus belangrijk dat de 

website voor de daadwerkelijke oprichting van het land-

schapsfonds functioneert, zodat deze direct te benaderen is 

na de lancering van het landschapsfonds.

Het merk ‘landschapsfonds’
Een tip uit gesprekken met de verschillende landschaps- en 

streekfondsen is te zorgen voor een goed merk. Een merk-

naam moet onderscheidend zijn, associaties creëren en 

toegankelijk zijn. Dit alles komt terug in de merknaam van 

het landschapsfonds, bijvoorbeeld: Landgoed Limburg of 

Buitenfonds Limburg. Het landschapsfonds Limburg moet 

zich nestelen in het geheugen van de doelgroepen, waarin 
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6.3 Behouden en bedanken
Uit onderzoek blijkt dat het erg belangrijk is om mensen te 

bedanken. Verder is gebleken dat slechts 30% van de goe-

de doelen communiceert over de bijdrage die een donateur 

levert. Terwijl dit vaak een zeer belangrijk onderdeel is van 

de tegenprestatie die geleverd kan worden door het goede 

doel. 

Ook zorgt het bedanken van de donateurs ervoor dat de 

donateurs bij een volgende vraag voor een bijdrage eerder 

genegen zijn om nog een bijdrage aan het fonds of een 

project te doen.

Hoe de donateurs bedankt worden voor hun bijdrage is 

afh ankelijk van de wensen van de donateur en de gele-

verde bijdrage. Mogelijkheden zijn een vermelding in het 

kwartaalblad of het organiseren van bedankdagen. Ge-

realiseerde projecten worden in het zonnetje gezet door 

bijvoorbeeld een artikel in het kwartaalblad. Hierin kunnen 

ook de donateurs van het project benoemd worden.

    

tie en daarbij vooral de directeur bestuurder de boodschap 

op alle voorkomende plekken uitdragen. Ook de ambassa-

deurs, hieronder beschreven, vertellen de boodschap op 

alle voorkomende plekken. De inzet van media (zowel onli-

ne als offl  ine) vergroot eveneens het draagvlak. Daarnaast 

is het mogelijk om na verloop van tijd persoonlijke verha-

len van de beoogde doelgroep(en) live of via kanalen van 

het landschapsfonds te vertellen. Na de opstart, wanneer 

er gerealiseerde projecten zijn, fungeren deze projecten als 

middel om draagvlak te vergroten. 

Het landschapsfonds moet een transparante en snel be-

slissende organisatie worden. Om dit te kunnen realiseren 

moet er goede en duidelijke communicatie plaatsvinden. 

Dit zorgt voor vertrouwen en dat zorgt voor meer draag-

vlak.

Ambassadeurs
De boodschap van het landschapsfonds moet zo breed 

mogelijk (uit)gedragen en ondersteund worden. Daarom is 

het belangrijk dat er een aantal ambassadeurs gevonden 

worden die zich belangeloos inzetten voor het landschaps-

fonds. Mensen die met passie en enthousiasme het land-

schapsfonds promoten. Denk hierbij aan bekende mensen 

die hart hebben voor ons landschap. 

 

Potentiële ambassadeurs kunnen zijn: 

• Bekende Limburger: bijvoorbeeld Jack Poels of   

 André Rieu

• Bekende uit sportwereld: bijvoorbeeld Tom   

 Dumoulin

• Overheid: bijvoorbeeld wethouder 

 Valkenburg aan de Geul

• Bedrijfsleven: bijvoorbeeld directeur van DSM,   

 Brand of Gulpener

• Toeristische sector: bijvoorbeeld Anya 

 Niewierra, Jack Janssen (gastvrij Heuvelland) 

6.4 Resumé
• Het nog op te stellen communicatieplan   

 moet handvatten bieden voor het nastre-  

 ven van de visie en het realiseren van de   

 doelen.

• Open en transparante communicatie is   

 zeer belangrijk. Laat stakeholders meekijken  

 in ‘de keuken’ van het landschapsfonds;   

 hiermee wordt vertrouwen gewonnen.

• Het is verstandig bij de start van het 

• landschapsfonds in te zetten op het bereiken  

 van een zo groot mogelijk deel van de

 Limburgse bevolking. Later kan doel-  

 groepgericht gecommuniceerd worden.

• Bedank donateurs en initiatiefnemers   

 voor hun bijdrage en/of inzet.
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Uit de gesprekken met de fondsen is naar voren gekomen dat het landschapsfonds het beste als een separate organi-

satie opgezet kan worden. De onafhankelijkheid is van belang om goed fondsen te kunnen werven. Door middel van 

literatuurstudie en verschillende gesprekken met deskundigen en fondsen is onderzocht welke rechtsvorm het beste past 

bij het landschapsfonds. We zijn tot de conclusie gekomen dat het landschapsfonds een ‘multilevel governance’ model 

moet hebben. Dit is een transparante organisatie die een snelle besluitvorming nastreeft op de verschillende niveaus in 

de samenleving. Uit de gesprekken blijkt ook dat het voor een landschapsfonds ideaal is om te starten vanuit een nieuw 

op te richten organisatie met een ANBI-status en CBF-keurmerk. De reden om voor een nieuw op te richten organisatie 

te kiezen, in plaats van het fonds onder te brengen bij een bestaande organisatie, is dat hierdoor geen onduidelijkheid 

bestaat waarvoor de bijdragen worden geworven. 

Figuur 12: gevisualiseerde multilevel-structuur
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7.1 CBF-Keurmerk en 
 ANBI-status
Het landelijke erkende CBF-keurmerk en de ANBI-status 

zijn belangrijk en vormen de kaders voor de te vormen 

organisatie. Deze tonen aan dat het fonds een professione-

le organisatie is, die goed omgaat met de donaties die het 

fonds ontvangt. Ook zijn er belastingvoordelen te verkrij-

gen. 

Het CBF-keurmerk
Met het keurmerk wordt aangetoond dat het fonds voldoet 

aan de strenge kwaliteitseisen van het Centraal Bureau 

Fondsenwerving. Het CBF-keurmerk geeft vertrouwen aan 

potentiële donateurs of sponsoren, waardoor deze eerder 

geneigd zijn een bijdrage te leveren aan het fonds.

Afhankelijk van de wervingsdoelstelling die het land-

schapsfonds zich stelt, zijn er verschillende categorieën van 

het keurmerk te verkrijgen. Hoe hoger de bijdrage die het 

fonds wil werven, hoe strenger de eisen die het CBF stelt 

aan het fonds. In bijlage 4 zijn de eisen en voorwaarden 

beschreven waar minimaal aan moet worden voldaan.

De ANBI-status
Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een 

ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

• Een ANBI betaalt geen erfbelasting of

 schenkbelasting voor erfenissen en schenkigen die  

 de instelling gebruikt voor het  algemeen belang.

• Als een ANBI zelf schenkingen doet in het

• algemene belang, hoeft de ontvanger geen   

 schenkbelasting te betalen.

• Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf   

 van energiebelasting.

• Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen  

 daarmee onder bepaalde voorwaarden een   

 gift aan een ANBI.

• Donateurs van een ANBI mogen hun giften   

 aftrekken van de inkomsten- of 

 vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te   

 komen voor de aftrek van periodieke giften, 

 moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen  

 in een overeenkomst.

• Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een  

 extra giftenaftrek. Als het landschapsfonds ook een  

 ANBI wordt, hebben zowel het landschapsfonds   

 alsook de donateurs en sponsoren hier profijt van.  

 In bijlage 2 staan de voorwaarden beschreven   

 waaraan voldoenmoet worden om deze 

 ANBI-status te verkrijgen.

7.2 Rechtsvorm 
Het landschapsfonds heeft een juridische vorm nodig. In 

Nederland zijn negen verschillende identiteiten mogelijk. 

De organisatie moet uiteindelijk het CBF-keurmerk en de 

ANBI-status krijgen. Beide stellen een aantal eisen aan de 

rechtsvorm:

• De organisatie heeft geen winstoogmerk.

• De organisatie streeft een maatschappelijke   

 doelstelling na.

• De organisatie hanteert het ‘door ons, voor 

 anderen’- principe.

• De instelling zet zich voor minstens 90% in 

 voor het algemeen belang.

• De instelling mag niet meer vermogen

  aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor   

 het werk van de instelling. Daarom moet het   

 eigen vermogen beperkt blijven. 

• De beloning voor bestuurders is beperkt tot een 

 onkostenvergoeding of minimale 

 vacatiegelden.

Deze eisen sluiten een groot aantal rechtsvormen uit. 

Alleen de rechtsvormen stichting en vereniging kunnen 

worden opgericht met een ideëel en/of sociaal doel. Winst 

maken is geen doel op zich.

Bij een vereniging wordt samen met de leden gewerkt aan 

het realiseren van het ideëel doel. In relatie tot het land-

schapsfonds betekent dit dat iedereen die wil doneren, lid 

moet worden van het landschapsfonds. Dat maakt het niet 

laagdrempelig. Daarnaast moeten ledenvergaderingen 
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heerder worden van het landschapsfonds (zie ook “lessons 

learned” hoofdstuk 3) . In dat geval kan gebruik gemaakt 

worden van hun Raad van Toezicht. Als voor deze optie 

wordt gekozen, dan krijgt de toetsingscommissie een rui-

mere taakbeschrijving. 

Raad van Toezicht
Dit betekent dat er een Raad van Toezicht gevormd moet 

worden die niet alleen bestaat uit mensen uit de natuur- 

en landschapshoek. Het is veel effectiever om te komen 

tot een raad die een brede samenstelling heeft, zodat er 

van een groter netwerk gebruik gemaakt kan worden voor 

het verkrijgen van draagvlak en bijdragen uit de werving. 

De Raad van Toezicht moet zich inspannen voor het land-

schapsfonds door het netwerk beschikbaar te stellen. En 

waar nodig zich actief inzetten voor het landschapsfonds op 

het gebied van netwerken en promoten.

 

De Raad van Toezicht moet uit vijf leden bestaan met bij-

voorbeeld de volgende samenstelling:

• Vertegenwoordiger overheid

• NaLi/IKL

• Vertegenwoordiger cultuur/cultureel erfgoed

• Vertegenwoordiger bedrijfsleven/ondernemers

• Vertegenwoordiger toerisme/recreatie 

De voorzitter van de raad moet een van de laatste twee 

vertegenwoordigers zijn. Door een gevarieerd bestuur te 

kiezen wordt ook gezorgd voor meer draagvlak binnen de 

samenleving. 

Raad van Advies
Een Raad van Advies heeft geen formele rol, maar het ge-

geven advies is niet ad hoc en vrijblijvend. Het gaat uit van 

een wederzijds commitment.  De toegevoegde waarde van 

een Raad van Advies:

• De raad geeft een objectieve en onafhankelijke   

 kijk op het functioneren van het 

 landschapsfonds.

• Het advies, de ervaring en netwerk van de raad 

 geeft extra kracht aan het fonds.

• De raad houdt in de dagelijkse hectiek het 

georganiseerd worden, waarbij de bestuurder gekozen 

of herkozen wordt. Ieder lid heeft één stem.  Als eenma-

lig donateur is een dergelijke ‘verantwoordelijkheid’ niet 

wenselijk. Dat geldt niet alleen voor de donateurs, maar 

ook voor het landschapsfonds. Het fonds moet zelf kunnen 

bepalen welke personen geschikt zijn voor het bestuur.

Een stichting komt dan eerder in aanmerking, omdat deze 

niet met leden werkt.

Een stichting mag geen commercieel doel hebben, maar 

mag wel winst maken. De winst moet dan wel bedoeld zijn 

voor het realiseren van het ideële doel(en). De voordelen 

van een stichting zijn verder dat de stichting de volledige 

verantwoordelijkheid draagt en niet aansprakelijk gesteld 

kan worden. Verder kan een stichting in aanmerking ko-

men voor financiële bijdragen uit andere fondsen.

Uit bovenstaande blijkt dat een stichting de beste rechts-

vorm is. Ter bevestiging hebben diverse gesprekken plaats-

gevonden met de heer Gijssen van de Kamer van Koophan-

del en de heer Gresel (voorzitter Nationaal Landschap Zuid 

Limburg en tevens meester in de rechten en bestuurskun-

de). 

Een stichting kan bij akte van de notaris worden opgesteld. 

Voor de stichting worden statuten opgesteld en de stichting 

wordt ingeschreven in het Handelsregister. 

7.3 Raad van Toezicht, 
 Raad van Advies en 
 toetsingscommissie
Bij het vormen van een stichting kan gekozen worden voor 

een bestuur ofwel directeur bestuurder met een Raad van 

Toezicht. Uit de gesprekken is de wens naar voren gekomen 

dat snelle besluitvorming moet plaatsvinden. De beste keu-

ze is in dat geval een directeur bestuurder met een Raad 

van Toezicht in combinatie met een Raad van Advies en een 

toetsingscommissie. 

Het Elisabeth Strouven Fonds heeft in een gesprek aan-

gegeven dat de mogelijkheid bestaat dat zij de budgetbe-
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7.4 Organogram: 
 Teams/medewerkers
Het is belangrijk dat het landschapsfonds werkt als een 

goed geoliede machine. En dat de medewerkers de capa-

citeiten hebben om het werk goed uit te voeren. Hiervoor 

zijn de volgende functies nodig:

• Directeur bestuurder

• Manager

• Communicatiemedewerker

• Fondsenwerver

• Financieel en administratief medewerker

• Adviseur projecten

• Beoordelaar projecten

Dit resulteert in het volgende organogram. Al naar gelang 

de hoogte van de gekozen ambitie varieert het aantal 

medewerkers.

 fonds ‘bij de les’ en houdt het scherp op 

 risico’s.

• De raad biedt inspiratie, nieuwe kansen en 

 invalshoeken.

• De raad draagt bij aan de professionaliteit en 

 continuïteit van het landschapsfonds.

Toetsingscommissie
Op de vraag of er ook een toetsingscommissie moet ko-

men die de aanvragen beoordeelt, is het antwoord ja. De 

medewerkers van het fonds kunnen zelf aanvragen beoor-

delen. De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van 

voorwaarden die door de toetsingscommissie zijn vastge-

steld. Op deze manier zijn de onafh ankelijkheid en onpar-

tijdigheid gewaarborgd en kunnen de criteria niet zomaar 

aangepast worden. Aan de kernwaarde van een snelle, 

transparante en integere organisatie wordt voldaan door 

op de website openbaar te maken welke projecten een 

bijdrage ontvangen. Hiermee is de toezegging onderbouwd 

voor het betreff ende project. Van belang is dat de mede-

werker die als adviseur optreedt voor een project, niet ook 

het project beoordeelt. 

De toetsingscommissie vormt eveneens de geschillen-

commissie. Op het moment dat er een bezwaar of klacht 

wordt ingediend treed de geschillencommissie op. Op het 

moment dat de keuze wordt gemaakt om het Elisabeth 

Strouven Fonds als budgetbeheerder in te zetten, krijgt de 

toetsingscommissie er een taak bij. Het door de directeur 

bestuurder op te stellen meerjarenbeleid wordt door de 

toetsingscommissie getoetst alvorens het aan de Raad 

van Toezicht wordt voorgelegd. De toetsingscommissie is 

inhoudelijk betrokken bij het landschapsfonds en geeft  een 

bindend advies af richting de Raad van Toezicht van het 

Elisabeth Strouven Fonds. 

Figuur 13: organogram
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Kernwaarden medewerkers

Het landschapsfonds zorgt dat de gezondheid van de 

medewerkers goed is. Er wordt gezorgd voor een open en 

goede werksfeer, zodat de medewerkers met veel plezier 

komen werken. Er wordt gewerkt op basis van vertrouwen 

en teamverband.

Kernwaarden maatschappij

De maatschappelijke betrokkenheid van het landschaps-

fonds is groot. Het fonds draagt bij aan het landschap als 

randvoorwaarde voor de Limburgers om er gezond en 

gelukkig te kunnen leven. Een goede kwaliteit van het Lim-

burgse landschap draagt hier direct aan bij.

Kernwaarden aanvragers

De medewerkers van het landschapsfonds zijn klantgericht, 

betrouwbaar, kundig en integer. Het landschapsfonds heeft 

de kennis en kunde om de aanvragers te begeleiden en 

adviseren met het indienen van hun aanvraag. 

Kernwaarden donateurs

Naar de donateurs toe is het landschapsfonds transparant, 

klantgericht, betrouwbaar, betrokken en levert het de nodi-

ge kwaliteit. De donateurs worden op de hoogte gehouden 

over waaraan hun donatie heeft bijgedragen.

Meerjarenbeleid

Na oprichting van het landschapsfonds kan het meerjaren-

beleid gemaakt worden. Dit beleid wordt opgesteld door 

het bestuur van de stichting. Het is belangrijk dat er een 

meerjarenbeleid wordt opgesteld, zodat duidelijk is waar 

de stichting naartoe wil in de komende vijf jaar. Daarnaast 

wordt het meerjarenbeleid uitgewerkt in een jaarprogram-

ma met bijbehorende begroting. Het hebben van  beleid is 

ook een voorwaarde om het CBF-keurmerk te krijgen.

7.5 Governance
De governance beschrijft de wijze van besturen. Het is een 

gedragscode die beschrijft hoe toezicht op de organisatie 

wordt gehouden. De Samenwerkende Brancheorganisaties 

Filantropie (SBF) heeft zich ingezet om een nieuwe, uni-

forme standaard voor goed bestuur bij goede doelen met 

een ANBI status te creëren. Daartoe is een ‘handleiding’ 

opgesteld genaamd de Code voor goed bestuur. De code is 

er op gericht om goede doelen zo efficiënt en effectief mo-

gelijk hun maatschappelijke doelen te realiseren en hierbij 

een continu proces van leren en verbeteren te omarmen. 

De code is gericht op goede doelen met een ANBI status en 

maakt onderscheid in fondsenwervende instellingen, ver-

mogensfondsen en kerkgenootschappen. Het landschaps-

fonds is een fondsenwervende instelling. Deze handleiding 

is te vinden in bijlage 6.

Kernwaarden van de organisatie
Uit de Code voor goed bestuur blijkt dat de stichting 

een aantal kernwaarden in acht dient te houden. Deze 

kernwaarden zijn: integriteit, kwaliteit en transparantie. 

Aangezien de organisatie zich richt op de hele samenle-

ving zijn de kernwaarden uitgebreid. Met de kernwaarden 

van de organisatie wordt een beschrijving gegeven van de 

waarden die het landschapsfonds wil uitdragen richting de 

verschillende belanghebbenden. 

Kernwaarden eigen handelswijze

Medewerkers van het landschapsfonds zijn integer, trans-

parant, correct, betrouwbaar en klantgericht, maar ook 

inspirerend en betrokken. 
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7.6 Resumé
• De organisatie moet met alle doelgroepen  

 kunnen communiceren, wat betekent dat   

 een multilevel governance belangrijk is.

• De organisatie moet transparant zijn en snel  

 besluiten kunnen nemen.

• Voor het landschapsfonds moet een stichting  

 worden opgericht.

• De stichting moet voldoen aan de 

 voorwaarden van het CBF-keurmerk en de  

 ANBI-status verkrijgen.

• De stichting moet meerjarenbeleid 

 opstellen en uitwerken in jaarprogramma’s.  

 De bijbehorende begrotingen horen hier ook  

 bij. 

Figuur 14: kernwaarden
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In hoofdstuk 4 is een aantal ambities voorgesteld. In hoofdstuk 5 is een fondsenwervingsplan beschreven. Per doelgroep 

is de strategie bepaald en zijn gesprekken gevoerd. Hiermee is het mogelijk een realistische inschatting te maken van 

welke ambitie haalbaar is binnen een termijn van vijf jaar. De volgende ambitieniveaus zijn in beeld: 

Ambitie 0: Nietsdoen     € 0,-

Ambitie 1: In stand houden   € 1.800.000,-

Ambitie 2: Verbeteren    € 2.760.000,-

Ambitie 3: Optimaliseren    € 3.756.000,-

Ambitie 4: Terugvaloptie    € 375.000,-

Voor de ambitie die op dit moment het meest haalbaar wordt geacht, is de bijbehorende dekking uitgewerkt. De overige 

ambities zijn niet verder uitgewerkt.

8.1 Terugval ambitie
Afgaande op de gevoerde gesprekken kan worden geconcludeerd dat er geen financiële toezeggingen zijn gedaan, maar 

dat de tijdsgeest goed is. Rekening houdend met het uitgangspunt dat de provincie voornemens is eenmalig € 500.000 te 

investeren in het landschapsfonds, is de terugval ambitie het meest realistisch. De € 500.000 euro wordt benut als start-

kapitaal (ter hoogte van € 200.000) om het landschapsfonds op te richten en pilot projecten uit te voeren. Samen met de 

koplopers wordt vormgegeven aan het fonds en worden de eerste inkomsten gegenereerd. Nadrukkelijk moet hierbij wor-

den opgemerkt dat er nog geen financiële afspraken zijn gemaakt, met uitzondering van met IKL en NaLi. De koplopers 

zijn op dit moment:

• Provincie Limburg

• Gemeente Maastricht

• Gemeente Eijsden- Margraten

• Gemeente Valkenburg aan de Geul

• Gemeente Beekdaelen

• Elisabeth Strouven Fonds

• VVV Zuid- Limburg

• IKL

• NaLi

Het budget is verdeeld over een periode van drie jaar, omdat fondsenwerving en naamsbekendheid tijd nodig hebben. 

Het opstarten van een aantal pilotprojecten kan de aanleiding vormen voor gemeenten om aan te haken. De behaalde 

successen kunnen een reden zijn voor bedrijven, gemeenten en ook provincie om deel te nemen aan het landschapsfonds 

of hun bijdrage te continueren. Het bedrag dat nodig is voor het oprichten van de organisatie bedraagt circa 200.000 euro 

(paragraaf 8.3 opstartkosten) komt ten koste van de provinciale en gemeentelijke bijdrage in 2019.
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2019
Voorbereiding

2020 
Opbouw

2021 
Exploitatie

Provincie € 300.000 € 100.000 € 100.000

Gemeenten € 100.000 € 150.000 € 200.000

NaLi* € 25.000 € 25.000 € 25.000

IKL* € 25.000 € 25.000 € 25.000

Bedrijven € 0 € 5.000 € 10.000

Fondsen € 0 € 0 € 5.000

Donateurs € 0 € 5.000 € 10.000

Totaal € 450.000 € 310.000 € 375.000

* De bijdragen van IKL en NaLi zijn in uren/natura

Het “uit te geven” budget wordt ingezet voor landschappelijke projecten. Deze landschappelijke projecten zijn de krenten 

in de pap die het aantrekkelijk maken voor bedrijven en fondsen om te participeren. Op deze manier kunnen de meeste 

inkomsten voor het Landschapsfonds worden gerealiseerd. In onderstaande tabel is de verdeling van het budget uitge-

werkt.

Kostenpost Kosten 

Landschapsbeheer € 0

Uitbreiding landschapselementen € 0

Landschappelijke projecten € 300.000

Subtotaal € 300.000

Fondsenwerving 20% € 75.000

Totaal € 375.000

De te verwachten inkomsten in 2021 zijn in ambitie 1 veel lager, wat resulteert in een landschappelijke achteruitgang. Als 

het landschapsfonds echter succesvol is, kan het uitgroeien tot een fonds met de hieronder beschreven voorkeursambitie.
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8.2 Voorkeursambitie 
Naar verwachting wordt gestart met bovenstaande ambitie. Als het landschapsfonds succesvol is, is de verwachting dat 

overheden structureel gaan bijdragen en de inkomsten vanuit bedrijven en fondsen ook groter worden. De verwachting is 

dat op termijn 2,5 miljoen euro per jaar opgehaald kan worden. Dit betekent dat deze ambitie, ambitie 2 uit hoofdstuk 4 

benadert. 

De verdeling van het budget van de voorkeursambitie ziet er als volgt uit:

Kostenpost Kosten 

Landschapsbeheer € 250.000,-

Uitbreiding landschapselementen* € 500.000,-

Landschappelijke projecten € 1.250.000,-

Subtotaal € 2.000.000

Fondsenwerving 20% € 500.000,-

Totaal € 2.500.000,-

* Dit zijn vooral aanleg/ inrichtingskosten 

Omdat het landschapsfonds na de overstap op deze ambitie al 3 jaar bezig is, zijn er al de nodige mooie voorbeeldpro-

jecten en pilots gerealiseerd. Hierdoor ontstaat een zwaan-kleef-aan-effect, waardoor het haalbaar is om inkomsten te 

genereren uit de hele samenleving. Uit gesprekken met bedrijven en gemeenten blijkt echter ook dat een structurele 

bijdrage door de provincie essentieel is om ook deze partners mee te krijgen. 

In de onderstaande tabel zijn per doelgroep de verwachtingen van de inkomsten weergeven.

Per 2022 is in onderstaande inkomstenverdeling een structurele bijdrage van de provincie van € 500.000 opgenomen.

2019** 
Voorberei-
ding

2020**
Opbouw

2021**
Exploitatie

2022 2023 2024 2025

Provincie € 300.000 € 100.000 € 100.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000

Gemeenten € 100.000 € 150.000 € 200.000 € 300.000 € 500.000 € 800.000 € 1.100.000

NaLi* € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000

IKL* € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000

Bedrijven € 0 € 5.000 € 10.000 € 50.000 € 100.000 € 350.000 € 450.000

Fondsen € 0 € 0 € 5.000 € 25.000 € 75.000 € 150.000 € 300.000

Donateurs € 0 € 5.000 € 10.000 € 20.000 € 30.000 € 50.000 € 100.000

Totaal € 450.000 € 310.000 € 375.000 € 945.000 € 1.255.000 € 1.900.000 € 2.500.000

* De bijdragen van IKL en NaLi zijn in uren/natura

** Deze 3 kolommen zijn dezelfde als bij de terugval ambitie
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8.3 Opstartkosten
Om van start te kunnen met het landschapsfonds moet de organisatie van het landschapsfonds en de communicatie goed 

zijn ingericht. Eerder kan niet gestart worden met fondsenwerving. Dit betekent dat voorinvestering in het landschaps-

fonds noodzakelijk is. In onderstaande tabel wordt een inschatting gegeven van de opstartkosten van het landschaps-

fonds. 

Kostenpost Kosten

Aanstellen directeur/bestuurder € 5.000,00

Formeren Raad van Toezicht € 10.000,00

Oprichten stichting € 2.500,00

Huisvesting € 7.500,00

Aanstellen en salaris personeel € 100.000,00

Bouw website, huisstijl etc. € 40.000,00

Promotievideo € 15.000,00

ANBI en CBF € 10.000,00

Startevent € 5.000,00

Reclame pm

Onvoorzien € 5.000,00

Totaal € 200.000,00

*Afhankelijk van de gekozen ambitie, salaris over de eerste maanden van directeur, communicatiemedewerker en fond-

senwerver voordat inkomsten verwacht worden
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Om de risico’s in beeld te brengen, is een risicoanalyse gemaakt. Deze is uitgewerkt in de eerste paragraaf. Hieruit zijn 

in paragraaf 9.3 conclusies getrokken. De hieronder beschreven risico’s zijn het grootst voor de opstartperiode. Voor de 

opstartperiode is er een periode van drie tot vijf jaar bepaald.

9.1 Beschrijving risico’s
1. Geen startfinanciering: er wordt geen voorfinanciering gedaan door de overheid. 

2. Ontbreken van goed bestuur: er wordt geen geschikte directeur bestuurder gevonden.

3. Ontbreken van geschikte medewerkers: er wordt geen gekwalificeerd personeel gevonden.

4. Slechte naamsbekendheid: er wordt in de eerste periode van het landschapsfonds niet voldoende energie 

 gestoken in het verkrijgen van naamsbekendheid.

5. Ontbreken van donatie van de provincie: de provincie wil geen jaarlijkse (duurzame) bijdrage aan het fonds doen.

6. Ontbreken van donatie van alle gemeenten: niet alle gemeenten willen een jaarlijkse (duurzame) bijdrage aan  

 het fonds doen.

7. Sponsoring komt niet van de grond: bedrijven willen niet bijdragen aan het fonds.

8. Ontbreken van donaties van particulieren: particulieren willen niet bijdragen aan het fonds.

9. Ontbreken van donaties van vermogende particulieren: vermogende particulieren willen niet bijdragen aan het  

 fonds.

10. Ontbreken van donaties van fondsen: andere fondsen willen niet bijdragen aan het fonds.

11. Geen aansprekende projecten: er worden geen goede of aansprekende projecten ingediend die passen binnen de  

 doelen van het landschapsfonds.

12. Ontbreken van groei van financiële middelen: de duurzame groei van de financiële middelen stagneert of komt  

 niet van de grond, omdat niet alle doelgroepen bijdragen aan het fonds.

13. Minimale financiële ambities worden niet gehaald

Risico Effect Kans

1. Geen startfinanciering Rampzalig Mogelijk

2. Goed bestuur ontbreekt Hevig Mogelijk

3. Geschikte medewerkers ontbreken Hevig Onwaarschijnlijk

4. Slechte naamsbekendheid Rampzalig Zeer onwaarschijnlijk

5. Ontbreken donatie provincie Ernstig Mogelijk

6. Ontbreken donatie gemeenten Ernstig Zeer waarschijnlijk

7. Sponsoring komt niet van de grond Ernstig Mogelijk

8. Ontbreken donaties particulieren Matig Mogelijk

9. Ontbreken donaties vermogende particulieren Matig Waarschijnlijk

10. Ontbreken donaties fondsen Hevig Waarschijnlijk

11. Ontbreken aansprekende projecten Ernstig Zeer onwaarschijnlijk

12. Groei financiële middelen ontbreekt Hevig Waarschijnlijk

13. Mnimale financi|ele ambities worden niet gehaald Rampzalig Onwaarschijnlijk
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9.2 Risicoanalyse en maatregelen
Voorgaande tabel is verder uitgewerkt in onderstaande fi guur, waarin duidelijk wordt voor welke risico’s, indien ze zich 

voordoen, maatregelen genomen moeten worden.

    

Rampzalig 4 13 1

Ernstig 11 5, 7 6

Hevig 3 2 10, 12

Matig 8 9

Klein

Zeer
onwaarschijnlijk

Onwaarschijnlijk Mogelijk Waarschijnlijk Zeer 
waarschijnlijk

De nummers in bovenstaande tabel komen overeen met de genummerde risico’s in de voorgaande tabel. Er moet vooral 

worden gelet op de risico’s in het rode deel van de fi guur. Als deze risico’s zich voordoen, kunnen de onderstaande maat-

regelen worden toegepast.

Voorgestelde maatregelen:

1: Oprichten van een fonds, waarbij geen voorfi nanciering noodzakelijk is en de bijbehorende ambitie klein is.

5: Bestuurlijke lobby in gang zetten.

6: Zorgen voor een goede regionale aanpak met de gemeenten die wel willen bijdragen, waardoor er steeds meer gemeen-

ten willen aanhaken.

7: Inzetten van het netwerk en ambassadeurs en zorgen voor betere of andere acquisitie.

10: Zorgen voor goede en aansprekende projecten, beter communiceren met de fondsen en een goede lobby inzetten.

12: Blijven investeren en innoveren in fondsenwerven.

13: Blijven investeren en innoveren in het fonds, netwerk en ambassadeurs laten lobbyen voor het landschapsfonds. Zorgen 

deze maatregelen er niet voor dat de ambitie gehaald wordt, moet worden geconcludeerd dat het niet haalbaar is en moet 

de ambitie verlaagd worden.

9.3 Conclusie risicoanalyse
De meeste van de hierboven benoemde risico’s hebben te maken met het binnenhalen van voldoende middelen om het 

fonds te vullen. Dit is met name te wijten aan het feit dat op dit moment onduidelijk is of de provincie en gemeenten bij de 

start van het landschapsfonds daadwerkelijk bijdragen, waardoor het makkelijker wordt om ook bedrijven te laten aanha-

ken.

Voor wat betreft  de grote publiekscampagne voor de particulieren (werven van donateurs) is het een feit dat er gemiddeld 

(landelijk gezien) maar 2% reageert op een dergelijke oproep. De campagne moet meerdere keren herhaald worden om 

een grote groep donateurs bij elkaar te krijgen.

De risico’s worden minder door een minder spectaculaire ambitie te stellen, maar te zorgen voor een haalbare ambitie. 

Hierdoor worden de risico’s kleiner als blijkt dat niet alle doelgroepen meteen willen bijdragen. Het is een groeimodel 

waarbij gebruik gemaakt wordt van een aantal organisaties die nu al enthousiast zijn over het landschapsfonds. Deze dra-

gen bij aan het fonds en kunnen als ambassadeur zorgen dat meer organisaties aanhaken.

Kans

Eff
 e
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Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat het landschaps-

fonds wel degelijk opgericht kan worden. In dit hoofdstuk 

is terugvaloptie verder uitgewerkt in een businessmodel 

met een bijbehorend stappenplan voor de oprichting van 

het landschapsfonds.

10.1 Business Model Canvas
Het Business Model Canvas is een model voor strategisch 

management en start-ups om een nieuw bedrijfsmodel te 

creëren of een bestaand model in kaart te brengen op één 

A4. Het Business Model Canvas bestaat uit de vier hoofdge-

bieden van een onderneming. Deze zijn verdeeld in negen 

bouwstenen, die de logica laten zien van hoe een bedrijf 

(in dit geval het landschapsfonds)  geld wil verdienen. De 

vier hoofdgebieden zijn: klanten (blauw), aanbod (rood), 

infrastructuur (groen) en financiële levensvatbaarheid 

(geel). Iedere bouwsteen is kort toegelicht.

Klanten 

Klantsegmenten: om een succesvol businessmodel te 

creëren, is het nodig als landschapsfonds te beslissen aan 

welke segmenten waarde wordt geboden.  

Kanalen: Het landschapsfonds kan zijn waardepropositie 

leveren aan de klanten door middel van verschillende 

kanalen. Hoe zorgt het landschapsfonds ervoor dat de 

waardepropositie snel, efficiënt en kosteneffectief geleverd 

kan worden aan de klant?

Klantrelaties: Per klantsegment is bepaald welke relatie het 

landschapsfonds aangaat.   

Aanbod  

Waardepropositie: dit is de reden waarom een klant met 

het landschapsfonds in zee wil gaan. De waardepropositie 

is een verzameling van voordelen die aan klanten worden 

geboden, deze zijn per klant verschillend.

Infrastructuur  

Kernactiviteiten: de Kernactiviteiten zijn de belangrijkste 

activiteiten om het bedrijfsmodel te kunnen uitvoeren. 

Mensen en middelen/key resources: deze bouwsteen 

beschrijft wat het landschapsfonds nodig heeft om het be-

drijfsmodel uit te kunnen voeren. Dit kunnen zowel fysieke 

benodigdheden (zoals een kantoor) als niet-fysieke (zoals 

kennis) zijn. 

Strategische partners: de strategische partners zijn andere 

partijen die helpen om het businessmodel te laten werken. 

Financiële levensvatbaarheid

Inkomstenstromen: dit is de manier waarop een bedrijf 

inkomsten genereert uit elk segment. Voorbeelden hiervan 

zijn eenmalige betalingen of een abonnement. 

Kostenstructuur: deze beschrijft alle kosten die een busi-

nessmodel met zich meebrengt. 

Voor het landschapsfonds is het model uitgewerkt in een 

schema, zie bijlage 9. Het vormt een mooie samenvatting 

van de voorgaande hoofdstukken. Uitgangspunt hierbij is 

de terugvalambitie. 

10.2  Stappenplan
Nu duidelijk is wat we willen, rijst de vraag hoe te starten 

met het landschapsfonds. Wordt gekozen voor de terug-

valambitie, dan wordt met een redelijk klein gezelschap 

van koplopers voornamelijk uit Zuid-Limburg gestart. De 

koplopers bestaan uit: Nationaal landschap Zuid-Limburg, 

Gemeente Valkenburg aan de Geul, Gemeente Maastricht, 

Gemeente Eijsden- Margraten, Gemeente Onderbanken 

(Beekdaelen), Gemeente Horst aan de Maas, Waterschap 

Limburg, Provincie Limburg, Elisabeth Strouven Fonds, 

VVV Zuid- Limburg, MOZL, crowdfunding platform Voor je 

Buurt, Gastvrij Heuvelland, ’t Vitamientje en Nora Biscuits. 

De koplopers hebben aangegeven mee te werken aan een 

intentieovereenkomst, die de start van het landschapsfonds 

moet bewerkstelligen. 

Samen met de koplopers wordt de organisatie opgebouwd 

en worden strategieën bepaald om financiering te organi-

seren. In eerste instantie wordt ingezet op het realiseren 

van fondsvorming in de deelnemende gemeenten en wordt 

uitgegaan van het zwaan-kleef-aan-effect, waarbij ieder-

een welkom is aan te sluiten tijdens het proces.
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Aan onderstaand advies en bijbehorende aanbevelingen liggen twee cruciale uitgangspunten ten grondslag:

• In 2022 ontstaat een tekort van 1,5 miljoen euro per jaar voor landschapsbeheer dat door het landschapsfonds  

 gedicht moet worden.

• De Provincie Limburg investeert eenmalig 500.000 euro in het landschapsfonds.

Op basis van deze uitgangspunten is de conclusie van dit onderzoek dat het niet mogelijk is om voor 2022 een land-

schapsfonds op te richten dat dit tekort kan dichten.  Redenen hiervoor zijn:

Uit de gesprekken met verschillende partijen blijkt dat het niet mogelijk is financiële toezeggingen te krijgen voor een 

organisatie die nog niet bestaat. Gemeenten weten nog niet of ze een toezegging doen. Ze staan echter wel achter het 

gedachtegoed van het fonds en zijn bereid om het te ondersteunen. De gedachte hierbij is dat bijdragen kunnen komen 

via de gemeenten in plaats van door de gemeenten. Om dit via de gemeenten te ontwikkelen, is veel tijd en (politieke) 

inzet vereist.

Duurzame steun van de Provincie Limburg aan het fonds is essentieel. Bedrijven en gemeenten mogen niet de indruk 

krijgen dat de zorg voor het landschap op hen afgewenteld wordt.

Uit de pilot Noorbeek blijkt dat grondeigenaren grote ambities hebben op het gebied van landschapsbeheer. Door deze 

ambities te steunen uit het landschapsfonds ontstaat er meer draagvlak en verantwoordelijkheidsgevoel voor het beheer 

van het landschap. Het garanderen van beheer voor lange tijd middels een generatieovereenkomst is voor het land-

schapsfonds financieel niet haalbaar. 

In financiële zin zijn er een groot aantal onzekerheden. Het is echter de vraag of de getallen nodig zijn om een juiste 

keuze te maken. Er is een duidelijk merkbare beweging op gang gekomen en er heerst een positieve energie omtrent 

het landschap. De tijdsgeest is dan ook goed voor het oprichten van een fonds. Om deze positieve energie te benutten, 

adviseren we een landschapsfonds op te richten waarbij de terugvalambitie wordt omarmd. Hiermee wordt daadwerkelijk 

bewezen dat het concept werkt.  

Advies
Met de eenmalige investering van 500.000 euro is het wél mogelijk een landschapsfonds op te zetten dat voldoet aan 

de kwalificaties en ook de potentie heeft om tot een succes uit te groeien. Zo kan samen met een aantal koplopers een 

goed functionerend landschapsfonds worden opgericht voor een beperkt gebied; het advies is hiermee in Zuid-Limburg 

te starten. Naast het ontwikkelen van het fonds kunnen de eerste pilots worden opgestart en verdienmodellen worden 

uitgewerkt. 

Voor het oprichten en opstarten van het landschapsfonds is eenmalig 200.000 euro nodig. Door daarnaast de eerste drie 

jaar jaarlijks een bedrag 100.000 euro te investeren in fondsenwerving, het uitwerken van verdienmodellen en het starten 

van pilots en projecten, kan uiteindelijk jaarlijks een bedrag van zo’n 400.000 euro worden opgehaald. Indien blijkt dat 

het landschapsfonds succesvol is en de overheden structureel bijdragen aan het Landschapsfonds kan de voorkeursambi-

tie behaald worden.
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In de voorbije jaren is flink geïnvesteerd in de politieke en ambtelijke lobby omtrent het Nationaal Landschap Zuid-Lim-

burg. Hierdoor is de trots op het landschap aanzienlijk gegroeid en hoger op de politieke agenda beland. Een soortgelijk 

proces is ook in Noord- en Midden-Limburg wenselijk. 

Mogelijk is deze lobby in te passen in de nieuwe rol van de Nationale Parken. Het is in ieder geval aan te bevelen dit pro-

ces parallel op te starten met de ontwikkeling van het landschapsfonds. Naar verwachting kan het landschapsfonds dan 

na een periode van drie jaar ook in Noord- en Midden Limburg worden uitgerold.

Aanbevelingen
Om de haalbaarheid van het landschapsfonds te onderzoeken, is het noodzakelijk een aantal vragen te beantwoorden. 

Deze zijn in de inleiding verwoord:

• Welke doelen en visie streeft het landschapsfonds na?

• Hoe ziet de organisatie eruit?

• Hoe ziet de financiering eruit?

• Wat is nodig om dit fonds te laten slagen?

De vragen vallen uiteen in vijf onderwerpen, elk met een eigen uitkomst en aanbeveling:

• Visie

• Doel

• Organisatie

• Financiering

• Uitvoering

Visie
Naar aanleiding van de workshop van 19 september 2017 is de volgende visie overeengekomen voor het landschapsfonds: 

Figuur 15: visie



77

“Het landschapsfonds streeft naar een duurzaam beheerd landschap waarin ruimte is voor ontwikkeling. De Limburgse 

samenleving heeft het landschap in haar hart gesloten en is zich bewust van de landschappelijke waarde. De samenle-

ving, bestaande uit overheden, bedrijfsleven en individuen, draagt actief bij aan het landschap in fysieke en financiële 

zin. Op lokaal niveau zijn ‘commons’ actief, die streven naar een goed beheerd landschap als collectief bezit waar ze 

direct profijt van hebben. Het landschap wordt gedragen door samenleving.”

Doel
Tijdens de workshop is eveneens het doel van het landschapsfonds benoemd.

Het landschapsfonds heeft tot doel het financieren van projecten die duurzaam bijdragen aan het karakteristieke Lim-

burgse landschap, zijn cultuurhistorische waarden en het beleven en betrekken van mensen hierbij (vermaatschappelij-

king van het landschap).

Hierbij horen de volgende speerpunten:

• De landschappelijke projecten die bijdragen aan herstel en onderhoud van landschapselementen;

• Lokale gebiedsontwikkeling gericht op het landschap/’commons’;

• Herstel en onderhoud van kleinschalige cultuurhistorische elementen;

• Kleinschalige landschappelijke projecten uit de samenleving

• Landschapsbelevingsprojecten

• Het vergroten van de sociale cohesie, betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de samenleving bij het   

 landschap;

Organisatie
• Het landschapsfonds is een onafhankelijke organisatie.

• Voor het landschapsfonds wordt een stichting met een directeur/bestuurder en Raad van Toezicht opgericht.

• Het is mogelijk het financieel beheer van het Landschapsfonds onder te brengen bij het Elisabeth Strouven Fonds  

 en gebruik te maken van de Raad van Toezicht van dit fonds.

• De governance moet aansluiten aan de Code voor goed bestuur.

• Voor het verkrijgen van vertrouwen in het landschapsfonds is het van groot belang de ANBI-status en het   

 CBF-keurmerk te krijgen.

• Aanbevolen wordt een Raad van Advies en toetsingscommissie aan te stellen.

• Niet alleen het breed en goed netwerk van bestuurder, Raad van Toezicht en Raad van Advies wordt gebruikt. Ook  

 het netwerk van de overheid moet worden aangesproken, zowel voor het verkrijgen van draagvlak als voor het  

 werven van bijdragen aan het fonds. 

• Het opstellen en uitvoeren van een gedegen communicatieplan draagt bij aan draagvlak, naamsbekendheid en  

 transparantie;

• Open en transparante communicatie is zeer belangrijk. Laat stakeholders meekijken in ‘de keuken’ van het   

 landschapsfonds. Maak inzichtelijk aan welke ‘boom’ hun donatie wordt besteed. 

Financiën
• Om het fonds goed op te zetten is een voorfinanciering van circa € 200.000 nodig.

• Een duurzame bijdrage van de provincie is essentieel om andere partijen duurzaam aan het landschapsfonds te  

 binden.

• Zodra overheidsbijdragen worden ingezet voor de financiering van projecten aan ondernemers is sprake van   



78

 staatssteun. Het is daarom van belang de wetgeving hieromtrent goed te volgen.

• De gemeente speelt een grote rol, zij vormt de brug naar het bedrijfsleven en de particulier. Een duurzame   

 bijdrage van de burger en de kleine (horeca) bedrijven is alleen mogelijk via de gemeenten.

• Het is van belang acquisitie op meerdere doelgroepen te richten.

• Het is belangrijk in veel verschillende soorten van fondsenwerving te investeren, gericht op diverse doelgroepen.  

 Het uitwerken en implementeren van verdienmodellen is essentieel om op termijn de afh ankelijkheid van de  

 overheid af te bouwen.

• De werkgroep van de fondsen werkt een methode uit voor het beter stroomlijnen en samenwerken van   

 provinciale goede doelen rondom het thema landschap. Sluit aan bij de nog te ontwikkelen methode zodat er  

 een goede werkwijze ontstaat voor het samenwerken tussen de fondsen.

Uitvoering
• Begin klein en werk toe naar een grootse uitrol.

• Regionale samenwerking en maatwerk vergroten het draagvlak en de kans op deelname.

• Het is van belang om te blijven investeren in de lobby voor het landschap.

• Het is belangrijk te blijven vernieuwen en voortdurend in te spelen op actuele thema’s.

• Koplopers en ambassadeurs spelen een grote rol in de acquisitie.

• Het is van belang te zorgen voor goede en aansprekende projecten. Deze versterken het communicatietraject,  

 zorgen voor meer bekendheid en helpen bij het verkrijgen van bijdragen aan het landschapsfonds.
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Pio Swentibold
Het Pio Swentibold kan gezien worden als een lokale 

gebiedsontwikkeling dat past binnen de doelen van het 

landschapsfonds. Vanuit deze gebiedsontwikkeling kunnen 

er projecten aangedragen worden bij het landschapsfonds. 

Deze projecten kunnen ondersteund worden op het gebied 

van kennis en begeleiding alsook met een financiële bij-

drage.

Publieke en maatschappelijke verantwoording Synthese
De universiteit Maastricht, Synthese, Gemeente Peel en 

Maas en de VKKL werken samen aan een studie naar 

Publieke en onderlinge verantwoording. Burgerinitiatieven 

ontwikkelen nieuwe praktijken op het terrein van zorg, 

wonen, groen, vervoer, etc. en creëren daarbij nieuwe 

gedeelde ruimtes. In die ruimtes hebben ze te maken met 

verschillende relaties. Een van die relaties is dat burgerini-

tiatieven verantwoording moeten of willen afleggen. Over 

publieke verantwoording is veel discussie: veel evalua-

tietechnieken zijn sterk financieel-administratief en niet 

alledaags; meetinstrumenten kunnen zo meer wantrouwen 

dan vertrouwen creëren. Burgerinitiatieven ervaren publie-

ke verantwoording vaak als een lastige opgave.

In ‘de leefwereld’ delen burgerinitiatieven hun initiatief 

met burgers die wel en niet betrokken zijn.  Onderlinge 

verantwoording van een burgerinitiatief kan bijdragen aan 

de inbedding ervan in een gemeenschap en voorkomt dat 

een burgerinitiatief wordt losgezongen van een gemeen-

schap en een erg particulier karakter krijgt.  

 

Burgerinitiatieven hebben echter ook te maken met ‘het 

systeem’, zoals lokale of provinciale overheden (bijvoor-

beeld rond subsidies en vergunningen) en met inspecties 

(over kwaliteit, veiligheid). In deze relaties is publieke 

verantwoording vaak al geïnstitutionaliseerd en sterk gebu-

reaucratiseerd. Het karakter van deze publieke verantwoor-

ding kan echter een groot stempel drukken op een burgeri-

nitiatief, kan het maken en breken.   

Deze pilot kan het landschapsfonds helpen om een goed 

veratnwoordingssysteem op te zetten.

In dit hoofdstuk zijn een aantal pilotprojecten beschreven 

waar het landschapsfonds een bijdrage aan kan leveren. 

Deze bijdrage kunnen in natura of met financiële middelen 

zijn. Daarnaast kunnen deze projecten helpen om de juiste 

wervings- / uitvoeringsmethode te bepalen. 

Pilot Noorbeek
Deze pilot is een voorbeeldproject van het landschapsfonds 

waarbinnen in een specifiek gebied de inwoners, grond-

bezitters en gebruikers van het landschap aangespoord 

worden om hun gebied landschappelijk te optimaliseren. 

Hierbij is gekeken naar het draagvlak voor deze inpassing 

in de omgeving, de wensen van de mensen en hoe deze 

wensen bekostigd kunnen worden. De bijdrage door het 

landschapsfonds aan dit project zijn vooral financiële mid-

delen. Mogelijk kan de pilot Noorbeek dienst doen als een 

eerste “Common” proeftuin.

Ons Buitengoed Geul en Maas (BGM)
In dit project worden projecten ten behoeve van het lan-

delijk gebied uitgevoerd, die bekostigd worden door lokale 

ondernemers en particulieren in de gemeenten Maastricht, 

Meerssen en Valkenburg. Een ander onderdeel van BGM 

is het oprichten van het BGM-Kwaliteitsfonds dat, mits het 

past binnen de voorwaarden van het landschapsfonds, 

onder de vleugels van het landschapsfonds wordt opge-

nomen. Dit is de eerste stap en tevens pilot om inrichting 

te geven aan een lokaal fonds (fonds op naam; of lokale 

afdeling van het landschapsfonds, zoals beschreven in de 

‘lessons learned’) dat hangt onder het landschapsfonds. 

De bijdrage vanuit het landschapsfonds in deze projecten 

wordt waarschijnlijk vooral met kennis en menskracht ge-

realiseerd en kan helpen om toekomstige fondsenwerving 

efficiënter aan te pakken. Al is het ook mogelijk dat goede 

lokale projecten een financiële bijdrage ontvangen van het 

landschapsfonds, mits wordt voldaan aan de (nog op te 

stellen) voorwaarden van het landschapsfonds.
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Begrippenlijst
Donateur:   een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die een organisatie van geldelijke middelen,  

    goederen en/of diensten voorziet in de hoop dat de organisatie hierdoor beter haar doel  

    kan nastreven. De donateur is geen lid van de betrokken organisatie. 

Sponsoring:    betekent niet meer dan zakendoen met bedrijven. Een sponsor investeert een bepaald  

    bedrag, product, dienst of menskracht en krijgt daarvoor communicatieve  

    tegenprestatie(s) terug zoals naamsbekendheid, een sympathieke associatie,  

    productpromotiemogelijkheden of trotse en tevreden medewerkers.

Charity manager:  een manager die helpt en begeleidt bij het schenken en nalaten aan een goed doel. 

Fondsenwerven:   is het geheel van activiteiten dat een organisatie zonder winstoogmerk onderneemt om  

    het benodigde geld te verkrijgen voor haar activiteiten. 

Emissierechten:   het recht om voor een aangegeven hoeveelheid milieuschadelijke producten te  

    emitteren. Voor dit recht wordt een prijs betaald die tot stand komt op de markt voor  

    emissierechten. 

Vermogensfonds:  een onafhankelijke non-profit organisatie (in de vorm van een rechtspersoon) met een  

    eigen vermogen en/of een structurele inkomstenbron, die ten behoeve van het 

    algemeen nut daaruit steun biedt aan individuen, projecten en organisaties.

Hybride fonds:   een charitatieve instelling die zowel uit de opbrengst van het eigen vermogen  

    maatschappelijke doelen ondersteunt, als uit de in Nederland geworven private  

    middelen. De steun is ‘ten algemenen nutte’ bedoeld en kan naar individuen, projecten  

    en organisaties gaan.

Cross-mediaal:   een kruisbestuiving van verschillende media (zowel online als offline) om een commu 

    nicatiedoelstelling te realiseren.

Multilevel governance:   een systeem waarin bestuurslagen op meerdere niveaus (van lokaal tot mondiaal) met  

    elkaar verweven zijn en beleid de uitkomst is van (de interactie tussen) processen op elk  

    van die niveaus.
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Bijlage 1: voorwaarden keurmerk CBF
Om het keurmerk van het CBF te verkrijgen moet minimaal aan een aantal eisen voldaan worden. De gestelde eisen zijn 

als volgt geformuleerd:

Om de Erkenning aan te vragen, moet het landschapsfonds een in Nederland gevestigde goede doelenorganisatie zijn. 

Concreet betekent dit dat het fonds moet voldoen aan de volgende criteria:

- Er is geen winstoogmerk en het streeft een maatschappelijke doelstelling na.

- Het fonds doet dit op basis van het ‘door ons, voor anderen’-principe.

- Het fonds doet hiervoor een beroep op de steun van het publiek*.

- Het landschapsfonds is in Nederland gevestigd.

* De term ‘publiek’ wordt breed opgevat en bevat zowel individuen als bedrijven, loterijen en vermogensfondsen. ‘Steun’ 

kan bestaan uit geld, goederen of de inzet van vrijwilligers.

Ook moet het fonds voldoen aan de onderstaande toetsingsnormen:

Missie/maatschappelijke waarde

Hierbij gaat het erom dat een goede doelenorganisatie een duidelijke missie heeft. Die missie heeft de organisatie zoda-

nig geformuleerd dat deze richting geeft aan de door de organisatie ontplooide activiteiten, bijvoorbeeld door de missie 

uit te werken in concrete doelstellingen.

Middelen

Om het goede doel te realiseren heeft een organisatie middelen nodig. Hierbij gaat het er vooral om dat een organisatie 

planmatig met middelen omgaat. De organisatie heeft bijvoorbeeld een beeld van welke middelen benodigd zijn en legt 

vast op welke manier ze deze verkrijgt. Het werven van fondsen moet op maatschappelijk aanvaardbare wijze plaatsvin-

den.

Activiteiten & Organisatie

De organisatie ontplooit activiteiten. Ook hier gaat het erom dat de organisatie daar planmatig mee omgaat en dit (tot op 

bepaalde hoogte) ook vastlegt. Het gaat dan om plannen van het beheer en besteding van financiële middelen, maar ook 

over kwalitatieve werkprocessen en indien van toepassing omgang met informatie(beveiliging). 

Doelrealisatie

Een organisatie stelt zich een bepaald doel maar wil ook weten of ze dit doel bereikt. Daarom stelt de organisatie zich 

periodiek (en systematisch) de vraag in welke mate de gestelde doelen bereikt zijn. De antwoorden op die vraag helpen 

de organisatie in een volgend stadium weer bij het ontplooien en selecteren van activiteiten.

Governance 

Elke organisatie heeft trekkers en leidinggevenden nodig en in elke organisatie moeten beslissingen gemaakt worden. 

Het gaat erom dat de organisatiestructuur voorziet in een scheiding van functies ter voorkoming van belangenverstren-
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geling. Ook is er goed nagedacht over de beslisstructuur en het bezoldigingsbeleid en zorgt dit ervoor dat het risico op 

verkeerde beslissingen zo klein mogelijk is.

Verantwoording 

Het gaat er hierbij om dat de organisatie naar externen toe kan laten zien wat ze doet en hoe ze omgaat met middelen. 

De organisatie doet bijvoorbeeld jaarlijks (financieel) verslag. Dat verslag geeft zo helder mogelijk weer waar de organi-

satie mee bezig is en richt zich op het zo goed mogelijk informeren van belanghebbenden.

Belanghebbenden 

Organisaties die voeling houden met belanghebbenden en openstaan voor verbetersuggesties, en daar ook werkelijk wat 

mee doen, getuigen hierdoor van professionaliteit en laten zien gericht te zijn op verbetering.

Budget

Het landschapsfonds geeft een zo groot mogelijk deel van het ontvangen geld en middelen uit op een verantwoorde ma-

nier.

Bron: https://www.cbf.nl/
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Bijlage 2: voorwaarden ANBI
Hieronder staan de voorwaarden beschreven waaraan het landschapsfonds moet voldoen om de ANBI-status te krijgen. 

Het landschapsfonds kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. 

• De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.

• De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.

• De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.

• De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken,  

 alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.

• De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling.  

 Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.

• De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.

• De instelling heeft een actueel beleidsplan.

• De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.

• Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.

• De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.

• De instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.

Een ANBI moet op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

• De naam van de instelling

• Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer

• De contactgegevens van de instelling

• Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI

• De hoofdlijnen van het beleidsplan

• De functie van de bestuurders

• De namen van de bestuurders

• Het beloningsbeleid

• Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

• Een financiële verantwoording

Een ANBI kan de vereiste gegevens op een eigen internetsite publiceren, of op een gemeenschappelijke internetsite van 

bijvoorbeeld een brancheorganisatie.

Bron: www.belastingdienst.nl
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Bijlage 3: staatssteun
Een belangrijk onderdeel waarmee rekening moet worden gehouden is staatssteun. Wanneer publieke autoriteiten 

voordelen toekennen aan bepaalde ondernemingen, die concurreren in de markt, kan de mededinging worden verstoord. 

Deze voordelen wordt staatssteun genoemd. Op de bijdragen van de overheid zijn de staatssteun regels van toepassing. 

Het is van belang rekening te houden met een aantal criteria om te bepalen of er sprake is van staatssteun:

• De steun wordt verleend aan een onderneming die een economische activiteit verricht.

• De steun wordt door staatsmiddelen bekostigd.

• Deze staatsmiddelen verschaffen een economisch voordeel dat niet via normale commerciële weg zou zijn  

 verkregen (non-marktconformiteit).

• De maatregel is selectief: het geldt voor één of enkele ondernemingen, een specifieke sector/regio.

• De maatregel vervalst de mededinging (in potentie) en (dreigt te) leiden tot een ongunstige beïnvloeding van het  

 handelsverkeer in de EU.

Er is pas sprake van staatssteun indien aan alle voorwaarden voldaan is. Mocht aan alle criteria worden voldaan en spra-

ke zijn van staatssteun, wil dat niet automatisch zeggen dat de steun onverenigbaar is. Er bestaan meerdere vrijstellingen 

en uitzonderingen op het staatssteunverbod waar gebruik van kan worden gemaakt.

Decentrale overheden kunnen steun aan ondernemingen ‘staatssteunproof’ maken door gebruik te maken van verschil-

lende vrijstellingsmogelijkheden:

• De de-minimis verordening.

• De AGVV, LVV, het DAEB vrijstellingsbesluit en de Visserijvrijstellingsverordening. Hiermee zijn steuncategorieën  

 onder voorwaarden vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting.

Bron: https://europadecentraal.nl/  
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Bijlage 4: tarieven CBF
Wat zijn de tarieven van het CBF?

De tarieven bestaan uit verschillende componenten. Bij het aanvragen van de Erkenning betaalt u eenmalig een tarief 

voor de initiële toetsing. Vervolgens betaalt u een jaarlijks tarief (component 1). Beide componenten worden berekend op 

basis van de som van de baten, zie tabel 1. De grootste organisaties betalen daarnaast een extra jaarlijks tarief (compo-

nent 2). Hiervoor is de totale opbrengst uit fondsenwerving het uitgangspunt, zie tabel 2.

Tabel 1: Tarieven initiële toetsing en jaarlijkse tarieven

Wat is uw som van de baten?                  Toetsingscategorie  Tarief initiële toetsing  Jaarlijks tarief 
(component 1)   

 Jaarlijks tarief 
(component 2)   

 € 0 < € 100.000  A  € 250  € 250  N.v.t.

 € 100.000 < € 500.000   B  € 500  € 500  N.v.t.

 € 500.000 < € 2.000.000    C  € 3.000  € 2.000  Ja, zie tabel 2

 € 2.000.000 of hoger  D  € 3.500  € 2.500  Ja, zie tabel 2

* Conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties (ingang boekjaar 2017).

Tabel 2: Tarieven component 2

Wat is uw totale opbrengst uit fondsenwerving?*  Component 2

 € 0 < € 450.000  € 0

 € 450.000 < € 1.125.000  € 1.000

 € 1.125.000 < € 2.250.000  € 2.000

 € 2.250.000 < € 4.500.000  € 3.100

 € 4.500.000 < € 11.350.000  € 4.200

 € 11.350.000 < € 22.700.000  € 6.800

 € 22.700.000 of hoger  € 9.500

* Totale baten van particulieren, bedrijfsleven, overige organisaties zonder winststreven (waaronder vermogensfondsen) 

en loterijorganisaties.

Bron: https://www.cbf.nl/
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Bijlage 5: samenvattingen gesprekken
Samenvatting gesprekken met overheden
De gemeenten zijn over het algemeen positief kritisch en geven aan dat ze het belang van het landschapsfonds wel zien. 

Wel speelt sterker dan verwacht de ‘what’s in it for me’-gedachte mee. Gemeenten willen wel bijdragen aan het land-

schapsfonds, maar dan moet dit geld ook binnen hun gemeentegrenzen besteed worden. Verder geven ze aan dat hun 

deelname afhankelijk is van de organisatie van het landschapsfonds, ze willen meer duidelijkheid. Er worden op dit 

moment nog geen financiële toezeggingen gedaan aan het landschapsfonds.

Een optie die door een gemeente werd geopperd als bijdrage aan het landschapsfonds is dat de gemeenten 1% verho-

ging OZB-belasting afdragen aan het landschapsfonds. Ook een verhoging van de toeristenbelasting kwam als optie naar 

voren. 

Een aantal gemeenten geeft aan dat er gestart moet worden met een aantal koplopers. Ook hebben een aantal gemeen-

ten al aangegeven koploper te willen zijn.

Het waterschap staat positief tegenover het oprichten van het landschapsfonds en denken ook mee hoe het landschaps-

fonds gevuld kan worden. De wateropgave van het waterschap op het landschap klimaatbestendig te maken komen 

grotendeels overeen met de doelen van het landschapsfonds en samenwerking is dan ook een goed idee. Het idee is 

geopperd dat het waterschap een bijdrage vanuit de Rijksmiddelen die ze krijgen voor realisatie van de wateropgave doet 

aan het landschapsfonds waardoor de koek nog groter gemaakt kan worden.

Samenvatting gesprekken met bedrijven 
De meeste bedrijven beseffen dat het landschap belangrijk is voor iedereen en men ziet het belang van het landschaps-

fonds in. Maar ‘what’s in it for me’ speelt ook hier een belangrijke rol.

De kleine bedrijven willen wel bijdragen via crowdfunding, maar de projecten moeten dan wel minimaal binnen hun 

gemeente liggen, het liefst in de omgeving van hun bedrijf. Lokale betrokkenheid en een sociaal karakter zijn dan van 

belang. 

De recreatieve ondernemers collectief een bijdrage laten leveren is moeilijk. Niet alle ondernemers zien het belang van 

het landschap voor hun sector in, of willen eraan bijdragen. Het feit dat de verblijfsrecreatie toeristenbelasting afdraagt 

en de dagrecreatie niet draagt hieraan bij. Iedereen zou moeten bijdragen en niet een paar welwillende ondernemers. 

De grotere bedrijven zien wel kansen in het landschapsfonds omdat hun afnemers graag zien dat er iets gedaan wordt ter 

compensatie van de CO2-uitstoot. De compensatie kan dan plaatsvinden via het landschapsfonds lokaal in de buurt van 

hun bedrijf.  

Een ander algemeen standpunt van de bedrijven is dat zij graag willen weten waar hun bijdrage aan uitgegeven wordt. 

Transparantie is dus ook erg belangrijk.

Samenvatting gesprekken met fondsen
Op 7 mei 2018 heeft een overleg plaatsgevonden met het Oranjefonds, Prins Bernard cultuurfonds, Elisabeth Strouven 

Fonds, FSI fonds, Rabobank Zuid Limburg, KNHM, Cultuurfonds en Kansfonds. Insteek was om te bepalen of er draagvlak 

om gezamenlijk op te trekken in het financieren van goede landschappelijk projecten.  

Er is concreet afgesproken dat een werkgroep met daarbij ook IKL gaat werken aan het stroomlijnen van de provincia-

le goede doelen rondom het thema landschap. Het betreft een tweeledig doel; hoe krijgen we goede projecten bij de 

beschikbare fondsen en hoe krijgen we goede aanvragen van lokale netwerken die aansluiten bij de gestelde doelen en 
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dus bij de projecten. Hierbij staat vermaatschappelijking voorop. In de werkgroep nemen actief deel: de KNHM, Rabobank 

Centraal Zuid Limburg, Elisabeth Strouven Fonds, Provincie Limburg en Stichting IKL. Alle andere partijen zullen als volger 

aangesloten worden op het te vormen gedachtengoed en de hierbij te hanteren methode. Het doel is om aanvragen de 

coördineren en met één aanvraag en met één verantwoording onder te brengen bij de hiervoor openstaande fondsen; dit 

kunnen er dus meerdere zijn. Het is ook goed te constateren dat het Limburgs Landschap zich in de persoon van Edmond 

Staal vera
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Organisatie Interesse Toezegging Opmerkingen

Provincie Limburg ja € 500.000 Koploper

Gemeente Valkenburg, 

Vankan

ja 0 Koploper

Gemeente Leudal,  Piet 

Verlinden

ja 0

Gemeente Maastricht, Gert – 

Jan Krabbedam

ja 0 Koploper

Gemeente Peel en Maas, 

ambtelijk

ja 0

Gemeente Horst aan de 

Maas, Paul Driessen

ja 0

Waterschap Limburg, Patrick 

van de Broek

ja 0 Koploper

Gemeente Weert Ja 0 Koploper

Gemeente Nederweert , Rick 

van Meel

ja 0 Koploper

Gemeente Onderbanken, 

Odile Wolfs (gemeente 

Beekdaelen)

ja 0 Koploper

Gemeente Gennep geen reactie

Gemeente Maasgouw ja 0

Samenwerkingsverband 

Midden Limburg, Hans 

Corsten

ja 0

Gemeenten Venray, Jan 

Loonen

ja 0

Stichting IKL ja € 25.000 Koploper

Natuurrijk Limburg ja € 25.000 Koploper

Synthese, Wim Gort ja 0

Gastvrijheuvelland, Jack 

Janssen

ja 0

Paradijsvogels, Paul Frans-

sen

ja 0 alleen bijdrage aan lokale 

projecten 

Nora, Ruud Raeven ja 0

BPV accountants, Bert 

Meertens

ja 0

Bijlage 6: lijst interesse en toezeggingen
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Brouwerij de Fontein ja 0 alleen bijdrage aan lokale 

projecten in natura

Natuurmonumenten, Frank 

Baselmans

ja 0

Limburgs Landschap, Ed-

mond Staal

nee 0

Initiatief Leerschool buiten-

goed Geul en Maas

ja 0 pilot

VVV Zuid-Limburg  

Anya Niewierra

ja 0

Amstel Gold Race moeilijk bereikbaar

Vinclair Assurantiën ja 0 alleen bijdrage aan lokale 

projecten 

Het Vitamientje, Giovanni 

Canisius

ja 0

Bezoekerscentrum Maas-

duinen

nee 0

Bezoekerscentrum Meinweg geen reactie

MOZL ja 0

Van Kaathoven geen reactie

Buitenlust, John van Ham ja 0

Elisabeth Strouven Fonds, 

Dick Mol

ja 0 Koploper

ASN Foundation nee 0

Rabobank Centraal Zuid 

Limburg (fonds)

ja 0 matchfunding

Oranjefonds ja 0 matchfunding

Prins Bernhard Cultuurfonds ja 0 matchfunding

Kansfonds ja 0 matchfunding

FSI ja 0 matchfunding

Jeugd cultuurfonds ja 0 matchfunding
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Bijlage 7: code goed bestuur
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Bijlage 8: business canvas model
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Bijlage 9: de 8 principes van Elinor Ostrom
1. Duidelijke afbakening

 Het moet duidelijke zijn welke individuen of huishoudens welke rechten hebben op goederen van de common en  

 ook de grenzen van de common zelf zijn scherp gedefinieerd.

2. Het moet duidelijke zijn welke individuen of huishoudens welke rechten hebben op goederen van de common en  

 ook de grenzen van de common zelf zijn scherp gedefinieerd.

 Toekenning van rechten met restricties ten aanzien van het gebruik is afgestemd met regels over 

 beheerinspanningen en gerelateerd aan de lokale omstandigheden.

3. Collectieve keuze arrangementen

 Iedereen die te maken krijgt met de operationele regels van de common krijgt ook een stem bij wijzigingen 

 daarin.

4. Monitoring

 Leden van de schouw die toezien op de toestand van de common en op het gedrag van gebruikers leggen 

 verantwoording af aan de deelnemers in de common of zijn zelf deelnemer.

5. Geleidelijke sancties

 Deelnemers die regels overtreden krijgen sancties opgelegd door andere deelnemers, of door een daartoe 

 aangewezen externe autoriteit (bijvoorbeeld een schouw commissie), in overeenstemming met de ernst en de  

 frequentie van overtredingen.

6. Conflict bemiddeling

 Deelnemers en externe autoriteiten hebben snelle toegang tot lage kosten mechanismen in een lokale arena om  

 conflicten op te lossen tussen deelnemers onderling of tussen deelnemers en externe commissie.

7. Minimale rechten voor zelfbeschikking

 Het recht van deelnemers om hun eigen instituties toe te rusten wordt niet betwist door overheden.

8. Ingebedde bedrijven

 De organisatie van eigendomsrechten, levering van middelen, monitoring, handhaving, conflictafhandeling en  

 beheeractiviteiten bestaat uit meerdere lagen (netwerk) van ingebedde bedrijven.



COLOFON
Opdrachtgever:

Provincie Limburg    Contactpersoon:

Postbus 5700     Gerard Kamperman  

6202 MA MAASTRICHT    hag.kamperman@prvlimburg.nl  

   

Opdrachtnemer:

Stichting IKL

Susterderweg 31

6118 CP NIEUWSTADT

Website  www.ikl-limburg.nl  Contactpersoon: 

E-mail  ikl@ikl-limburg.nl     Bèr Houben

Telefoon 046 – 3030 530   b.houben@ikl-limburg.nl

Dossiergegevens:

Projectnummer  00-2017-SU-100   




