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voorwoord van de voorzitter
Er waait een frisse wind door de wereld van natuur en landschap. De
koers, waarin de ambities voor natuur en landschap versmald werden
tot “ voldoen aan internationale verplichtingen” en waarin fors werd
bezuinigd, is omgebogen. Als voorzitter van het Nationaal Groenfonds
ben ik positief over deze ontwikkeling. De nieuwe Rijksnatuurvisie van
staatssecretaris Dijksma zet in op ‘natuur midden in de samenleving’.
De natuursector zal de komende jaren de uitdaging aan moeten gaan
om die boodschap waar te maken. Samen zullen we de betrokkenheid
van de burgers, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties moeten
vergroten, ook financieel. Natuurorganisaties zullen meer dan voorheen
samen moeten werken en overheden en natuurbeschermers moeten
met een nieuwe creatieve blik kijken naar mogelijkheden om natuur en
landschap in ons land te behouden. Het Nationaal Groenfonds draagt
daar graag aan bij.
Omslag in het natuurbeleid

De visie op natuurbescherming is, vanaf
het moment dat mensen zich in de
negentiende eeuw voor natuurbehoud
gingen interesseren, niet altijd dezelfde
gebleven. Door de jaren heen is het denken over natuurbescherming meermaals
flink veranderd. Ook nu, anno 2014, staan
we op zo’n keerpunt. Het natuurbeleid in
ons land is de laatste decennia gebaseerd
op de grondgedachte dat onze natuur
drie fundamentele waarden heeft: een
intrinsieke waarde, een ecologische
waarde en de belevingswaarde. Daar
komt nu nadrukkelijk de vierde pijler bij;
de economische waarde van natuur.
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Een belangrijk doel van het huidige
Nederlandse natuurbeleid is het behoud
van de intrinsieke waarde van natuur;
planten en dieren hebben een waarde op
zichzelf, los van het nut voor de mens.
Daarom moeten we de natuur beschermen. Dit zien we terug in de bescherming
van zogenaamde ‘donkergroene natuur’,
zoals de Natura 2000-gebieden in Nederland. De ecologische waarde is de waarde
van natuur en landschap als onontbeerlijk
onderdeel van onze leefomgeving. Zonder duurzame instandhouding van onze
ecosystemen ontvalt de bestaansmogelijkheid voor de mens. Daarnaast willen

mensen de natuur niet alleen beschermen, maar vooral ook beleven en er van
genieten. De belevingswaarde van natuur
ligt in de behoefte van mensen om de
schoonheid van de natuur, onverbrekelijk
verbonden met de schoonheid van het
landschap, te kunnen beleven en er te
kunnen recreëren.

Synergie tussen natuur en economie

In de recent gepresenteerde Rijksnatuurvisie wordt de centrale stelling geponeerd
dat natuur en economie van elkaar kunnen profiteren; natuur is een basis voor
economie, en een economie die de natuur
schaadt, bijt zichzelf in de staart. Dat
natuur en economie onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn is voor velen niet
nieuw. We gaan ons meer en meer rekenschap geven van onze omgang met het
natuurlijk kapitaal. Dat betekent ook het
verduurzamen van onze economie. Die
verduurzaming beïnvloedt namelijk onze
planeet, onze toekomst, de biodiversiteit
en de natuur. Steeds meer mensen en
ook bedrijven - waaronder grote multinationals - worden zich daar nu van bewust.

voorwoord
Ik zie daar ook in ons land steeds meer
goede voorbeelden van.

‘Het nieuwe natuurbeleid
zoekt naar nieuwe
‘natuurcombinaties’
investeringen die niet
alleen economisch
renderen, maar ook
natuurwinst opleveren’

De zoektocht naar synergie tussen economie en natuur heeft ook een andere
kant. Rijk en provincies financieren het
natuurbeleid hoofdzakelijk via een subsidiestelsel. Daarvoor is door de bezuinigingen van de afgelopen jaren steeds minder
geld beschikbaar. Het Planbureau voor de
Leefomgeving heeft becijferd dat ons
land op dit moment zelfs veel te weinig
geld inzet om aan de internationale
afspraken te voldoen. Vandaar dat het
nieuwe natuurbeleid ook streeft naar
synergie met andere maatschappelijke
belangen en zoekt naar nieuwe ‘natuurcombinaties’: investeringen die niet
alleen economisch renderen, maar ook
natuurwinst opleveren. Er wordt nadrukkelijk gezocht naar functiekoppelingen
tussen natuur, economie, landbouw, zorg,
recreatie en dergelijke. Bijvoorbeeld
waterberging in combinatie met natuur
of een ziekenhuis dat voor de patiënten
Lenen voor natuur
een tuin aanlegt waar ook bedreigde
Het Nationaal Groenfonds helpt om
plantensoorten groeien. Elk plukje groen
dergelijke functiecombinaties met rendedraagt bij aan het behoud van de biodiment voor natuur financierbaar te maken
versiteit. We moeten er echter wel voor
door inzet van ons Revolverend Fonds.
waken dat we het grotere geheel van een Deze inzet is recent door Alterra en LEI
robuust natuurnetwerk niet uit het oog
beschreven in het rapport ‘Leren van
verliezen en dat de zoektocht naar econo- beleidsinstrumenten voor ondernemen
mische dragers voor het behoud van onze met natuur’. In dit rapport zijn innovanatuur maakt dat de Nederlandse natuur
tieve projecten geëvalueerd die door het
er in de toekomst versnippert en weinig
Groenfonds gefinancierd zijn uit ons
florissant bij staat.
Revolverend Fonds. Voor alle beschreven
initiatieven was de lening uit het Revol4
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verend Fonds cruciaal voor het doorgaan
ervan. Zonder de lening van het Nationaal Groenfonds waren de resultaten niet
geboekt. De conclusie van de onderzoekers is dan ook dat leningen een prima
bijdrage leveren aan de realisatie van
natuurcombinaties, voor zowel publieke
als private investeerders en beheerders.
Daar zijn we uiteraard trots op!
Natuurlijk zal niet iedereen meteen
enthousiast zijn voor het idee dat er
geleend moet worden, in plaats van de

voorwoord
hand ophouden voor subsidiegeld. Maar
het roer moet ook in deze zin om, teneinde het behoud van de natuur in ons
land betaalbaar te houden.
In het rapport worden ook aanbevelingen
gedaan. Zo kan de omvang van het
Revolverend Fonds vergroot worden en
zou er meer risicodragend gefinancierd of
geparticipeerd kunnen worden. Ook voor
provincies zou het Groenfonds revolverende fondsen kunnen faciliteren.

Belangrijke rol voor provincies

Medio 2013 maakten het Rijk en de provincies afspraken in het Natuurpact.
Daarin zetten zij samen de hoofdlijnen
voor een nieuw natuurbeleid uit. De EHS
dopen zij om tot Natuurnetwerk Nederland, omdat de naam ‘Ecologische Hoofdstructuur’ weinig tot de verbeelding
spreekt. De doelstelling van de EHS was
én is om de oppervlakte natuur in Nederland te vergroten en de kwaliteit van
natuurgebieden te verbeteren. De doelstellingen van Natuurnetwerk Nederland
en EHS zijn gelijk gebleven, de verantwoordelijkheid ervoor is verschoven van
Rijk naar provincies en de tijdshorizon is
‘opgerekt’ van 2018 naar 2027.
Ik moet daarmee constateren dat het
Natuurnetwerk nog lang niet af is. Om zo
ver te komen is een actieve houding van
de provincies nodig, waarbij het provinciebestuur zich ten volle verantwoordelijk
voelt voor de realisatie van een kwantita-
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‘We zullen zelf meer het
heft in handen moeten
nemen en ons als
samenleving moeten
opwerpen als hoeder van
natuur en landschap’
tief en kwalitatief robuust Natuurnetwerk Samenleving ook verantwoord elijk
en soortenbescherming in de provincie.
voor natuur en landschap
Dit vraagt ook dat provinciebesturen over
We moeten onder ogen zien dat de tijd
hun grenzen heen kijken en nadrukkelijk
dat de overheid zélf het behoud van al
afstemming zoeken met naastgelegen
onze natuur en onze waardevolle cultuurprovincies, ten einde gezamenlijk het
landschappen kan bekostigen achter ons
aaneengesloten, nationale Natuurnetwerk ligt. We zullen zelf meer het heft in
vorm te geven. Toch wil ik benadrukken
handen moeten nemen en ons als
dat wij de bal niet uitsluitend bij over
samenleving moeten opwerpen als hoeheden kunnen en mogen leggen.
der van natuur en landschap. Daarbij is
natuur meer dan alleen de ‘donkergroene’
Natura2000- en de Natuurnetwerkgebieden. Natuur is overal.

voorwoord

‘Mensen steken de handen
uit de mouwen en willen
zich actief voor de natuur
inzetten.’

Als voorzitter van het Groenfonds signaleer ik met groot genoegen dat staatssecretaris Dijksma in haar Natuurvisie de
aandacht verlegt van bescherming van
natuur tegen de samenleving naar versterking van natuur dóór de samenleving.
Zij schetst dat een betere natuur te
bereiken is als burgers en bedrijven zelf
verantwoordelijkheid nemen voor een
sterke natuur. Ook daarmee is er een
omslag in het natuurbeleid. In de afgelopen decennia was het natuurbeleid meer
en meer een zaak van specialisten geworden, waardoor het maatschappelijk
begrip voor en maatschappelijke betroken particulieren is de sleutel voor het
kenheid bij het natuurbeleid afnam. Het
behoud van natuur en landschap. Daarom
enthousiasme voor de natuur zelf is wel
zou ik particulieren en maatschappelijke
nog altijd onverminderd groot. Vandaag
organisaties vooral willen aanmoedigen
de dag zijn veel mensen donateur van en/ om door te gaan met het belonen van
of vrijwilliger bij de grote stichtingen en
mooie voorbeelden, en waar nodig ook
verenigingen. Uit recent onderzoek blijkt
lelijke voorbeelden in de kijker te zetten!
dat vier van de tien Nederlanders actief
bijdragen aan natuur en dat nog eens drie Ten slotte
Nederlanders overwegen dat te gaan
Al met al is de wereld van natuur volop in
doen. Mensen steken de handen uit de
beweging. “Natuur hoort midden in de
mouwen en willen zich actief voor de
samenleving thuis en niet alleen in
natuur inzetten.
beschermde gebieden”, aldus staatssecretaris Dijksma. Een oproep waar ik mij
Ik ben een groot voorstander van dat
van harte achter kan scharen. Want wie
particulier initiatief. Particulieren hebben
heeft niet als kind kennis gemaakt met
door de eeuwen heen bewezen goede
de natuur op dat kleine stukje heide of
rentmeesters te zijn. En daarnaast zijn
dat grasveldje, of die spannende slootparticulier initiatief en de publieke opinie
kant waar je kikkervisjes kon vangen? Die
(een optelsom van individuele meningen)
plekjes dicht bij huis hebben voor een
uiteindelijk ook de drijfveer achter actief
kind veel meer betekenis dan het Fochteoverheidsoptreden. Het samenspel tusloërveen, de Veluwe of de Waddenzee.
sen rijksoverheid, provincies, gemeenten
6
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Kortom; natuur… ik zou niet zonder kunnen leven!

Professor mr. Pieter van Vollenhoven
Voorzitter Nationaal Groenfonds

Nationaal Groenfonds in beeld
Nationaal Groenfonds wil de financiering van natuur en landschap faciliteren, overheidsbeleid
ondersteunen en private geldbronnen aanboren. Wij nemen financiële drempels weg,
ondersteunen initiatieven en financieren investeringen die bijdragen aan het behoud van
natuur en landschap, zodat plannen sneller en beter uitgevoerd kunnen worden. Wij bundelen
publieke en private geldstromen en leggen daarbij de verbinding tussen ecologie en economie.
Wij doen dit voor alle betrokkenen in ‘de groene keten’.
Het Groenfonds opereert als maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk. Wij ontvangen
geen overheidssubsidie en streven naar een gezonde balans tussen kosten en opbrengsten.

Statutaire doelstelling
De statutaire doelstelling van de Stichting Groenfonds is breed geformuleerd:
• ’het verlenen van financiële en financieringsfaciliteiten ten behoeve van natuur, bos,
landschap, openluchtrecreatie en landbouw, binnen door het Rijk en de provincies
vastgestelde beleidskaders, alsmede
• het oprichten van, het deelnemen in, het exploiteren van, zich op andere wijze
interesseren bij, het voeren van directie en beheer over en het financieren van
beleggingsinstellingen en andere ondernemingen’.

7
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Nationaal Groenfonds in beeld
Door de jaren heen
Begin jaren ’90 zag professor mr. Pieter
van Vollenhoven mogelijkheden om
met een fonds voor de financiering van
natuur en landschap te gaan werken,
naar analogie van het Nationaal
Restauratiefonds voor monumenten.
Na overleg met en onderzoek door het
ministerie van LNV (nu EZ) en de
gezamenlijke provincies werd in 1994
Nationaal Groenfonds voor dit doel
opgericht. De oprichting hield destijds
met name verband met de plannen
zoals neergelegd in het Natuurbeleids
plan (1990), waarin de aanleg van de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS,
Natuurnetwerk Nederland) centraal
is gesteld.
Sinds de oprichting heeft Nationaal
Groenfonds zich ontwikkeld tot de
financieel dienstverlener voor de groene
ruimte. Het Groenfonds heeft een
financieringsportefeuille opgebouwd
van € 770 miljoen, vooral voor de aanleg
van de EHS. Dit betreft financieringen
aan overheden ten behoeve van grond
aankopen voor en inrichting van voor de
EHS. Voor een bedrag van bijna € 230
miljoen zijn financieringen verstrekt aan
particulieren en ondernemers. Dit zijn
financieringen voor investeringen in
natuur en landschap en voorfinancie
ringen op toekomstige subsidies voor
particuliere natuuraanleg. Daarnaast
maakt het Groenfonds sinds 2001
8
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bosaanleg mogelijk via het Bosklimaat
fonds. Investeerders in nieuw bos
ontvangen uit het Bosklimaatfonds een
financiële bijdrage in ruil voor de CO2vastlegging van Nederlands bos. Voor
bosaanleg is inmiddels een bedrag van
bijna € 12 miljoen geïnvesteerd.
Nationaal Groenfonds is naast financier
ook beheerder en kassier van publieke
en private middelen voor natuur en land
schap. Het Groenfonds zorgt voor snel
betalingsverkeer en transparante infor
matievoorziening naar zowel overheden
als particulieren. Met de komst van de
Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG)
in 2007 heeft het Groenfonds de ILGgelden beheerd en uitbetaald Deze rol
is in 2012 met de beëindiging van het
ILG komen te vervallen.
In aansluiting op de rol binnen het
stelsel, ligt een accent op de financiering
van bijzondere projecten die binnen het
bestaande stelsel niet standaard tot
financiering komen (en daardoor niet of
niet tijdig tot uitvoering komen), maar
die wel passen in het overheidsbeleid,
in het bijzonder in het provinciaal beleid.
Deze projecten vergen maatwerk. Hierbij
vervult Nationaal Groenfonds een finan
ciële rol op verschillende aspecten:
bundelen van geldstromen, verstrekken
van groene en/of laagrentende finan
cieringen, structureren van financie

ringen (betrekken van marktpartijen)
en het koppelen van overheidsgeld aan
privaat geld. Te denken valt aan de
financiering van bedrijfsverplaatsingen
in het kader van natuurontwikkeling of
de kassiersrol die het Groenfonds vervult
voor lokale landschapsfondsen.
Daarnaast schakelen provincies het
Groenfonds in voor het ontwikkelen van
nieuwe financiële concepten zowel voor
natuur als voor landschap. Ten slotte
geeft het Groenfonds met regelmaat
advies over de financiering van het
natuurbeleid.
De resultaten van het Groenfonds zijn
in de loop van de jaren als ‘werkkapitaal’
in het fonds ondergebracht in de vorm
van een Revolverend Fonds. Het
Groenfonds zet het Revolverend Fonds
op verzoek van het ministerie van EZ
en provincies uit in de vorm van laag
rentende leningen aan groene projecten
in het landelijk gebied.
Met al deze activiteiten geeft
Groenfonds invulling aan zijn statutaire
doelstelling die gericht is op het ver
strekken van financieringsfaciliteiten
voor natuur, bos, landschap, landbouw
en openluchtrecreatie.

Nationaal Groenfonds in beeld
Missie en visie
Eind 2013 heeft het Groenfondsbestuur
de missie en visie van het Groenfonds
herijkt. Het beëindigen van het ILG, de
decentralisatie van het natuurbeleid
zoals vastgelegd in het Natuurpact van
2013 en de veranderingen in onze
omgeving hebben de impact op het
Groenfonds dat aan onze ‘oude’ dien
sten (kassieren en voorfinancieren van
overheidssubsidies) steeds minder
behoefte is. Het Groenfonds kiest er
voor om toegevoegde waarde te bieden
voor de nieuwe behoeften van de
partijen in de ‘groene keten’. Daarmee
verschuift het accent in onze activitei
ten van overheden naar private eige
naren en exploitanten.

Missie
Nationaal Groenfonds bevordert de ontwikkeling en het beheer en behoud van
natuur en landschap in Nederland en de
relatie tussen natuur, samenleving en
omgeving en wil de dragende financiële
dienstverlener daarvan zijn.
Het Groenfonds levert daartoe laagdrempelig maatwerk in het betalingsverkeer
en beheer van gelden voor en financiering
aan zowel overheden, private investeerders als particulieren.
Het Groenfonds ontwikkelt financiële
producten en slaat een brug tussen
publieke middelen en private middelen
om financiële drempels weg te nemen
en ontwikkeling en behoud van natuur
en landschap eerder en op grotere schaal
mogelijk te maken.
Het Groenfonds doet dit op een betrouwbare, deskundige, onafhankelijke, innovatieve en bedrijfsmatige wijze, en zonder
winstoogmerk.
Nationaal Groenfonds wil het Nederlandse publiek inspireren om mee te
werken aan de kwaliteit van de groene
ruimte door te laten zien dat investeren
in natuur en landschap waardevol is voor
onze samenleving en door de resultaten
te tonen van die investeringen.

9
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Visie
Nationaal Groenfonds wil ook in de toekomst beheerder van gelden en de financier voor de ontwikkeling en het behoud
en beheer van natuur en landschap in
Nederland zijn, voor zowel publieke als
private investeerders en beheerders.
Het Groenfonds maakt door innovatieve
financieringsconstructies mogelijk dat
ecologie en economie meer verbonden
zijn en dat nieuwe natuur en groen ontwikkeld worden in goede relatie tot
samenleving en omgeving. Publieke
bewustwording en een duurzaam perspectief zijn daarbij sleutelbegrippen
voor het Groenfonds. Onze trots ligt in
een belangrijke bijdrage aan een mooi
en groen Nederland; met verstand van
financieren en een groot hart voor natuur
en landschap.

Kerncijfers Nationaal Groenfonds

31-12-13 31-12-12

31-12-11

94.404 101.204
418.296 431.907
227.759 223.152
740.459 756.263

108.004
446.629
198.716
753.349

119.540 126.976
548.368 539.284
667.908 666.260

101.749
543.875
645.624

Bedragen x € 1.000

Portefeuille verstrekte financieringen

Convenantsleningen
Grondaankopen en landinrichting
Particuliere projecten

Totaal portefeuille financieringen
Overige portefeuilles

Aangetrokken groene leningen
Aangetrokken overige leningen
Totaal aangetrokken leningen
Productie

Leningen aan particulieren
Leningen aan overheden
Boscertificaten (aantal hectares)

Overige gegevens
Geldstromen uit kassiersfunctie ten behoeve van overheden
Dienst Landelijk Gebied / BBL
ILG

Resultaat
Balanstotaal (per ultimo)
revolving fund (per ultimo)
omvang revolving fund
hiervan vastgelegd
10
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705.445
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46.105
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Verslag van het bestuur

Verslag van het bestuur
1.1	Natuur en economie hand in hand in natuurpact
➔ Ambitie, budget en
taakverdeling helder
In september 2013 presenteerden Rijk en
provincies een Natuurpact, waarin zij
afspraken maakten over de ambities voor
de ontwikkeling en het beheer van de
natuur in Nederland in de komende jaren
en over de totstandkoming van het
Natuurnetwerk Nederland (voorheen
bekend als de Ecologische Hoofdstructuur). Het Natuurpact leidt ook tot een
scherpere rolverdeling tussen overheden:
het Rijk blijft richting Europa eindverantwoordelijk voor de internationale verplichtingen, de provincies geven als kerntaak
invulling en uitvoering aan het natuurbeleid. Die decentralisatie geeft de provincies de ruimte om op regionaal niveau
maatwerk te leveren en de beste oplossingen te vinden voor de realisatie van
natuur. Maatschappelijke organisaties
hebben een belangrijke rol bij de uitvoering van het beleid en het maatschappelijk draagvlak daarvoor. Met deze organisaties (de zogenaamde Manifestpartijen)
hebben de provincies over de uitvoering
van het beleid een overeenkomst gesloten. De ambities van het Natuurpact
vormen een ‘plus’ op de afspraken uit het
Bestuursakkoord Natuur tussen Rijk en
12
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provincies van februari 2012. De opgave
voor verwerving en inrichting en de realisatie van natuurlijke verbindingen is
verdubbeld en er is een impuls voor de
natuur buiten het Natuurnetwerk Nederland. De tijdshorizon voor het realiseren
van het robuuste natuurnetwerk is 2027.
Voor de uitvoering van de Hoofdlijnennotitie zijn middelen beschikbaar vanuit het
Rijk, de provincies, de EU en derden. In de
jaren 2014 en 2015 zal € 100 miljoen
beschikbaar zijn van rijkszijde, in de jaren
2016 en 2017 € 300 miljoen en daarna
€ 200 miljoen per jaar structureel. In de
jaren 2014 en 2015 zal de nadruk nog
liggen op beheer. In de daaropvolgende
jaren wordt naast beheer ook de ontwikkelopgave (inrichting van reeds aangekochte gronden en aankoop en inrichting,
dan wel functiewijziging van landbouwgronden) opgepakt. Deze middelen komen
bovenop de € 105 miljoen rijksgeld voor
beheer, waarover in het Bestuursakkoord
Natuur reeds afspraken zijn gemaakt. De
provincies dragen jaarlijks € 65 miljoen bij
uit eigen middelen voor beheer. Een deel
van de ontwikkelopgave zal worden gefi-

nancierd uit grond-voor-grond, waarover
nadere afspraken zijn gemaakt.
De wisselende politieke besluitvorming in
de afgelopen jaren en de onzekerheid die
dit ook in 2013 voor investeerders in
natuur met zich meebracht, hebben geleid
tot een verdere terugval in investeringen
in natuur. Onduidelijkheid over langjarige
subsidiestromen en over eigendom en
beheer als gevolg van de gelijkberechtiging-discussie hebben dit versterkt. In de
jaren was duidelijk merkbaar dat veel
initiatiefnemers daarom pas op de plaats
maakten. Helderheid over de bestuurlijke
verhoudingen en het gesloten Natuurpact
moeten het mogelijk maken dat de stagnatie, waarvan sinds 2010 sprake is, wordt
opgeheven en dat partijen weer met de
uitvoering van het beleid aan de slag
kunnen. Het Groenfondsbestuur hoopt dat
dit ook voortvarend ter hand wordt genomen, maar verwacht dat het enige tijd
zal kosten om de trein weer op gang te
krijgen. Temeer daar er minder financiële
armslag is om de natuurambities te realiseren. Ondanks het deels terugdraaien
van eerdere bezuinigingen is het budget

Verslag van het bestuur

nog slechts de helft van wat er in de
periode voor Rutte-I naar de natuur ging.
Rijk en provincies streven mede daarom
in het natuurbeleid naar synergie met
andere maatschappelijke belangen zoals
waterveiligheid, recreatie, ondernemerschap, gezondheid, energie en klimaat.
Een filosofie waar het Groenfonds zich
prima in kan vinden. Ook de natuur
organisaties werken meer dan voorheen
samen en zoeken met nieuwe creatieve
ideeën naar mogelijkheden om de
economische kansen die natuur biedt
te benutten.
Nationaal Groenfonds draagt daar graag
suggesties voor aan die vanuit onze
ervaring kansrijk zijn en tot resultaat
kunnen leiden. Bijvoorbeeld het combi
neren van investeringen in zorg of
recreatie met natuur, het combineren
van natuurbegraven met de aanleg van
nieuwe natuur, of het voor (tijdelijke)
natuur benutten van grondposities van
bedrijven en overheden. Het Groenfonds
wil de financier van natuurcombinaties
zijn, voor zowel publieke als private
investeerders en beheerders.
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Toch is ook een waarschuwend geluid
op zijn plaats. Het benutten van ‘natuurcombinaties’ gaat niet vanzelf. Er zijn
goede voorbeelden van dergelijke functiecombinaties, maar het blijven nog te
veel incidenten. Er wordt veel over
gesproken, maar er is nog geen struc
turele aanpak. Het realiseren van deze
natuurcombinaties vraagt een overheid
die langjarig zekerheid geeft over sub
sidies, die planologisch ruimte biedt en
die processen faciliteert. Een gewijzigde
Natuurbeschermingswet en de toekomstige Omgevingswet moeten hiervoor
het kader vormen.

Verslag van het bestuur
1.2 Het Groenfonds in 2013
In 2013 komen de financiële activiteiten
van het Groenfonds onder meer tot
uitdrukking in een financieringsporte
feuille van € 740 miljoen (2012: € 756
miljoen). Het financieel resultaat is
uitgekomen op € 3,9 miljoen (2012:
€ 3,0 miljoen). Aan het ministerie van
Economische Zaken wordt voorgesteld
dit resultaat opnieuw te investeren in
vernieuwende natuur- en landschaps
projecten.

➔ Rijk en provincies
beëindigen ILG
De voornaamste geldstromen waarvoor
Nationaal Groenfonds als kassier
optreedt, waren in 2013 de rijksgelden
voor het landelijk gebied, het zogenaamde Investeringsbudget Landelijk
Gebied (ILG).
De decentralisatie van het natuurbeleid
naar provincies betekent dat de rijks
gelden vanaf 2013 in het provinciefonds
worden gestort en niet meer op de
ILG-rekeningen van de provincies bij het
Groenfonds. Het ministerie van EZ heeft
in 2013 nog € 60 miljoen (Hedwigepolder)
in het ILG gestort.
Door de afronding van het ILG en de
decentralisatieafspraken hebben de
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meeste provincies in 2013 al hun ILG
middelen opgenomen. In 2013 is in totaal
€ 170 miljoen (2012: € 216 miljoen)
opgenomen. De ILG-middelen worden,
zolang zij niet zijn uitgegeven, aange
houden bij het ministerie van Financiën,
in het kader van het Geïntegreerd
Middelenbeheer. De basis voor het
aanhouden van middelen bij het mini
sterie van Financiën is vastgelegd in

ILG overzicht t/m 31-12-2013

Basis voor de uitbetaling vormen
de ILG-kassiers-overeenkomsten
tussen Nationaal Groenfonds en
de twaalf provincies.

Bedragen x € 1.000

BEGINSALDO

Fryslân
Groningen
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Flevoland
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

de ’Overeenkomst terzake van de
rekeningen-courant Groenfonds’.
De rente voor provincies die is toe
gevoegd aan de ILG-budgetten
bedraagt in 2013 € 145.000.

BEVOORSCHOTTING

Stortingen

OPNAMEN

RENTE

eindsaldo

6
24.315
15.614
0
1.481
38.040
13.678
53.297
6.722
62.896
0
-11

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
60.000
0
11

0
-24.332
-15.622
0
-1.481
-38.062
-13.684
-53.317
-6.725
-16.481
0
0

0
17
8
0
0
29
6
35
3
46
0
0

6
0
0
0
0
7
1
15
0
106.461
0
0

216.037

0

60.011

-169.704

145

106.490
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Overzicht
van het kasstelsel
Overzicht
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beheer door de terreinbeherende organisaties zal afnemen nu er een meer level
playing field is ontstaan.

600
400
200
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➔ Investeringen in natuur
maken ook in 2013
pas op de plaats
De uitvoering van het natuurbeleid van
Rijk en provincies verloopt langs meerdere sporen. Een eerste uitvoeringsspoor
betreft het ontwikkelen van natuur door
particuliere grondeigenaren zelf. Een
tweede uitvoeringsspoor betreft het
aankopen van landbouwgrond door de
Dienst Landelijk Gebied (DLG), de inrichting tot natuurgebied en de doorlevering
aan een natuurbeheerder. Voorheen
leverde DLG door aan Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten of een provinciaal
Landschap. Sinds een uitspraak van het
Europese Hof naar aanleiding van een
gerechtelijke procedure die de Vereniging
Gelijkberechtiging Grondbezitters had
15
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2013

aangespannen, kan iedere particuliere
grondeigenaar in aanmerking komen
om de natuur te beheren. Een derde
uitvoeringsspoor is het agrarisch natuurbeheer waarbij boeren landbouwgrond
op natuurvriendelijke wijze beheren.
Bij de bekostiging hiervan speelt het
Groenfonds nog geen rol.
De koerswijziging in het natuurbeleid,
waarbij grondverwerving minder wordt en
beheer door boeren en andere ruimtegebruikers in het landelijk gebied toe zal
nemen, leidt ook tot aanpassing van de
uitvoeringsstrategie. De precieze invulling
daarvan zal blijken uit de afspraken die
provincies met betrokken partijen maken
over de uitvoering. Nationaal Groenfonds
verwacht dat het onderscheid tussen
particulier of agrarisch beheer en het

De eerste twee uitvoeringssporen
worden met verschillende leningsfacili
teiten ondersteund. Voor het eerste
uitvoeringsspoor verstrekt het Groenfonds de Voorfinanciering Subsidie Particulier Natuurbeheer (pVSPN), op basis
van een subsidiebeschikking functieverandering voor particuliere natuuraanleg.
Basis hiervoor is de ‘Overeenkomst tot
uitvoering van de Voorfinanciering
Subsidie Particulier Natuurbeheer’ die
het Groenfonds met alle provincies in
2007 heeft gesloten.
Op grond van deze overeenkomst minimaliseert het Groenfonds ook de rente
risico’s voor de overheid en leidt het
geheel administratief in goede banen.
Deze pVSPN leningen zijn in 2013 alleen
nog verstrekt voor de provincies Utrecht
en Overijssel. De overige provincies
betaalden de subsidies functieveran
dering direct uit aan de begunstigden.
In 2013 kon het Groenfonds op deze wijze
voor € 11 miljoen particuliere natuuraanleg financieren in 44 projecten. Het
betreft hier 265 hectare nieuwe natuur.
Het verstrekte leningenvolume aan particuliere investeerders was € 18,8 miljoen
(63%) lager dan in 2012. De particuliere
leningportefeuille van Nationaal Groenfonds is toegenomen tot een bedrag van
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€ 227 miljoen (eind 2012 € 223 miljoen)
in 1.411 leningen (2012: 1.396 leningen).
Naast voorfinanciering van subsidiebeschikkingen verstrekt het Groenfonds
overbruggingsfinancieringen voor particuliere natuurprojecten, vooruitlopend
op de formele subsidiebeschikking en de
financiering van diverse particuliere
natuurprojecten.
Voor het tweede uitvoeringsspoor stelt
het Groenfonds aan Rijk en provincies
drie leenfaciliteiten ter beschikking: de
PNB-leningen, de EHS-leningen en de
Convenantsleningen. In 2013 is, evenals
in 2012, geen aanspraak gemaakt op deze
faciliteiten, omdat deze overheden geen
nieuwe PNB- of Convenantsleningen
opnemen en overheidsinvesteringen in
natuur uitbleven. Ook in 2014 en verder
zal de overheid naar verwachting geen
aanspraak meer maken op deze facili
teiten. Rijk en provincies zijn overeen
gekomen dat de rente- en aflossings
verplichtingen van de bestaande PNB-/
EHS-leningenportefeuille op de rijks
begroting blijft. De rente en aflossingsverplichting voor de Convenantsporte
feuille vindt plaats via een bijdrage uit
het Provinciefonds.
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➔ Revolverend Fonds
De resultaten van Nationaal Groenfonds
zijn in de loop der jaren als ‘werkkapitaal’
in het fonds gebleven, in de vorm van een
Revolverend Fonds. Basis hiervoor is de
Uitvoeringsovereenkomst 2002, gesloten
tussen Rijk, provincies en het Groenfonds.
Het Groenfonds zet zijn Revolverend
Fonds binnen de kaders van het ministerie van EZ en de provincies uit in de vorm
van (laagrentende) leningen ten behoeve
van natuurprojecten. Deze leningen
hebben onder andere betrekking op de
ontwikkeling van natuur op nieuwe landgoederen, boerderijverplaatsingen en het
financieren van bijzondere projecten, met
name waar het verdienvermogen van/
voor natuur gestimuleerd wordt. De inzet
van het Revolverend Fonds lokt een
private groene investering uit.
Het Groenfonds verstrekte in 2013 voor
€ 4,1 miljoen (laagrentende) financieringen vanuit het RevolverendFonds. Dit is
minder dan in 2012 (€ 4,8 miljoen). In de
laatste maand van 2013 is daarnaast voor
€ 2,3 miljoen aan offertes uitgebracht of
geaccepteerd, maar nog niet bij de notaris gepasseerd. De laatste twee jaar is
merkbaar dat veel initiatiefnemers pas
op de plaats maakten in afwachting van

de invulling van de – herijkte – natuurplannen van de provincies en van het
instrumentarium dat daarvoor zal worden ingezet.
Het Revolverend Fonds heeft ultimo 2013
een omvang van € 53,2 miljoen. Per 31
december 2013 is hiervan € 34,9 miljoen
aan financieringen uitgezet. Daarnaast zijn
voor € 16,7 miljoen verplichtingen aan
gegaan tot het verstrekken van nieuwe
leningen uit het Revolverend Fonds. Het
aangaan van dergelijke verplichtingen is
mogelijk, vooruitlopend op te verwachten
aflossing van lopende leningen. Hiermee is
het Revolverend Fonds voor 97% ingezet
(ultimo 2012: 92%).
Bijna 31% van de verstrekte leningen
betreft VIV-Plusleningen voor de
Verplaatsing van Intensieve Veehouderijen. De VIV-Pluslening is bedoeld om
intensieve veehouderijbedrijven in de
reconstructiegebieden te verplaatsen uit
kwetsbare natuurgebieden naar Landbouw Ontwikkelingsgebieden (LOG). De
VIV-Plusfaciliteit is ultimo 2013 toegekend aan in totaal 44 te verplaatsen
intensieve veehouderijen.
Van de verstrekte leningen betreft 13%
een stimuleringslening voor verplaatsing
van boerderijen uit kwetsbare natuurge-
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Ontwikkeling Revolving
Fund
Ontwikkeling
Revolverend
Fonds Bedragen x € 1.000
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40.000

88%

30.000
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80%

20.000
10.000

Stand Revolverend Fonds
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0
jaar
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bieden. Deze leningen die het Groenfonds
verstrekt aan DLG worden na 10 jaar afgelost uit de verkoopopbrengst van de grond.
Nog eens 19% van de verstrekte leningen
betreft de zogenaamde overbruggings
lening. Dit zijn overbruggingsfinancie
ringen voor particuliere natuurprojecten,
vooruitlopend op de formele subsidie
beschikking en/of een groenverklaring
voor fiscaal groene financiering.
Ten slotte heeft 38% van de leningportefeuille betrekking op projecten die het
verdienvermogen van het natuurbeheer
versterken en waarbij natuurontwikkeling
samen gaat met een rendabele economische ontwikkeling zoals natuurbegraven,
landgoedontwikkeling of duurzame energie. Zo verstrekte het Groenfonds onder
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2012

2013

meer financieringen die gericht zijn op
het verwerken van biomassa en voor
nieuwe landgoederen in combinatie met
natuur. Het Groenfonds richt in 2014 en
verder extra aandacht op dit soort ondernemersgerichte natuurprojecten en
rekent dus ook een stijging van het aantal financieringsaanvragen voor het
Revolverend Fonds.

➔ Op weg naar een adequaat
compensatiesysteem
Het saldo aan bij Nationaal Groenfonds
ondergebrachte compensatiegelden
bedraagt per eind 2013 bijna € 135 miljoen (2012: € 124 miljoen). Deze gelabelde
gelden zijn bedoeld voor de aanleg van
extra natuur als gevolg van ingrepen in

de natuur en als zogeheten maatschappelijke compensatie, zoals door aanleg
van infrastructuur. De compensatie
gelden in verband met de uitvoering van
rijksprojecten houdt het Groenfonds aan
bij het ministerie van Financiën, in het
kader van het Geïntegreerd Middelenbeheer. Dit betreft ultimo 2013 een bedrag
van € 7,8 miljoen (2012: € 15,8 miljoen).
Het Groenfonds signaleert een breed
levend gevoel dat verbeteringen in de
werking van natuurcompensatie mogelijk
zijn. Compensatieplichtige partijen zien
zich geconfronteerd met een woud aan
compensatieregels. Niet alleen zijn de
regels voor de diverse beleidscategorieën
verschillend, ook verschillen de regels
tussen provincies onderling. In 2013
heeft het Groenfonds samen met Rijk,
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Overzicht totaal compensatiegelden per 31-12-2013

Bedragen x € 1.000

124
2.879
4.835

Groenproject Haarlemmermeer
Natuurontwikkeling ROM Rijnmond
Groot Mijdrecht Zuid

7.838

Totaal rijkscompensatiegelden
54
1.821
88.097
4
1.960
514
2.132
22.596
9.530

Provincie Drenthe Compensatiefonds
Groot Mijdrecht Zuid / Marickenland
Project Mainport Rotterdam 750 ha
SGR-Compensatieverplichtingen HSL-Zuid
Natuurcompensatie Westerschelde
Natuurcompensatie Krakelingweg
Staatsbosbeheer algemeen
Staatsbosbeheer structuurplan Almere
Natuurcompensatie Perkpolder
Totaal compensatiegelden op projectrekeningen

126.708

Totaal compensatiegelden per 31 december 2013 (x € 1.000)

134.546

provincies en onderzoeksinstellingen
gewerkt aan het opstellen van uniforme
rekenregels voor natuurcompensatie.
Deze zijn vastgelegd in het rapport
Kennisdocument puntensysteem
natuurcompensatie en –saldering,
dat in september 2013 aan de Tweede
Kamer aangeboden is. De provincies
beraden zich op de invoering van dit
puntensysteem. Overheden zien in het
compensatieregime ook een middel
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om groene ambities financieel mogelijk
te maken. Rijk en provincies hebben
hier in het Natuurakkoord afspraken
over gemaakt.

Een andere financiële faciliteit voor particuliere natuuraanleg verstrekt Nationaal
Groenfonds via zijn Bosklimaatfonds.
Met het Bosklimaatfonds legt Nationaal
Groenfonds de link tussen compensatie
van CO2-uitstoot en de aanleg van nieuw
bos in Nederland. Het Bosklimaatfonds is
gevoed door werkkapitaal dat beschikbaar is gesteld met een bijdrage van het
Rijk en bijdragen uit de resultaatsbestemming van Nationaal Groenfonds.
In 2013 heeft het Groenfonds 7 private
bosaanleg projecten gefinancierd (2012:
5 projecten). In totaal is een bedrag van
€ 221.880,- (2012: € 230.600,-) gecontracteerd, waarmee 59 hectare (2012:
58 hectare) bosaanleg is ondersteund.
In 2013 zijn 12 nieuwe aanvragen voor
225 hectare nieuw bos ontvangen.
De bosaanleg blijft de laatste twee jaar
achter bij voorgaande jaren. Voor deze
achterstand zijn meerdere verklaringen.
In een aantal gevallen stagneren projecten van integrale gebiedsontwikkeling,
waarvan bosaanleg een onderdeel is.
Daarnaast blijkt het steeds lastiger buiten de EHS natuur te realiseren, terwijl
ongeveer de helft van de aanvragen voor
het Bosklimaatfonds betrekking hebben
op de niet-EHS-gebieden.
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Cumulatief overzicht Bosklimaatfonds Bedragen x € 1.000
uitgekeerde bedragen
aantal hectaren bosaanleg

2006
6.649
1.145

2007
7.675
1.703

Het Groenfonds heeft per hectare in 2013
gemiddeld € 4.000,- (2012 eveneens
€ 4.000,-) uitbetaald in ruil voor het
recht op de CO2 die het bos de komende
vijftig jaar vastlegt.
Sinds 2001 is via deze Boscertificaten nu
2.521 hectare bosaanleg gefinancierd.
Het Bosklimaatfonds laat de CO2-vastlegging van deze bossen precies berekenen en certificeren en biedt deze CO2vastlegging als CO2-certificaten te koop
aan. In 2012 heeft certificering plaats
gevonden door Control Union via de
internationaal erkende Carbon Fix
Standard. Deze is in 2013 opgegaan in
de Goldstandard. Nationaal Groenfonds
heeft per ultimo 2012 vanuit het Bosklimaatfonds 27.286 ton CO2 gecertificeerd.
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2008
8.862
1.997

2009
9.541
2.167

2010
10.172
2.325

2011
10.507
2.404

2012
10.738
2.462

De CO2-vastlegging in Nederlands bos
wordt door het Rijk benut om te voldoen
aan de Nederlandse Kyoto-verplichtingen.
Om die reden ontstaat een dubbeltelling
van CO2-rechten als de koper van de
CO2-certificaten uit het Bosklimaatfonds
deze in wil zetten om zijn bedrijf klimaatneutraal te laten zijn. Uit de in 2013
uitgevoerde marktverkenning blijkt dat
deze dubbeltelling voor Nederlandse
bedrijven een belemmering vormt om
CO2-certificaten uit het Bosklimaatfonds
aan te kopen. Daarnaast bevindt de
verkoopprijs van CO2-certificaten, ook
op de vrijwillige markt, zich op een
absoluut dieptepunt.

2013
10.960
2.521

In 2013 is de werking van het Bosklimaatfonds samen met het ministerie
van EZ geëvalueerd.
Daaruit blijkt dat de doelstelling om CO2
vast te leggen in duurzaam bos in Nederland succesvol ingevuld wordt. De oorspronkelijke doelstelling om het fonds
te laten revolveren door de CO2-rechten
te verkopen wordt nog niet gerealiseerd.
Geconcludeerd is dat dit om het aanpassen van de strategie vraagt. Hierover zal
in 2014 besluitvorming plaatsvinden.
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1.3 Financieel resultaat Nationaal Groenfonds
Over 2013 is een financieel resultaat (na
bestemming) behaald van € 3,9 miljoen
(begroot voor geheel 2013 is € 0,8 miljoen). Aan het ministerie van EZ wordt
voorgesteld het resultaat over 2013 toe
te voegen aan het Revolverend Fonds en
zo opnieuw te investeren in vernieuwende
natuur- en landschapsprojecten. Het
resultaat komt € 3,1 miljoen hoger uit
dan begroot. Dit resultaat is sterk beïnvloed door:
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• een eenmalige vrijval van € 1,3 miljoen uit
de voorziening voor insolventie. In 2013 is
namelijk duidelijk geworden dat het
Groenfonds geen debiteurenrisico loopt
over de VPN- portefeuille;
• lagere kosten van € 0,6 miljoen waarvan
€ 0,4 miljoen verklaard wordt door het
stilleggen van het innovatieprogramma.
Het financieel resultaat zonder voornoemde posten bedraagt € 2 miljoen.
Het resterende verschil van € 1,1 miljoen
ten opzichte van de begroting zit in een
hogere rentemarge op leningen van
circa 0,8 miljoen en op de projectrekeningen van circa 0,4 miljoen. Dit is onder
andere veroorzaakt door lagere dan
begrote financieringslasten in de pVSPNportefeuille respectievelijk een hoger dan
begroot saldo aan liquiditeiten op de
projectrekeningen.

In 2013 is binnen het Eigen Vermogen
van het Groenfonds een bestemmings
reserve algemene risico’s gevormd in
plaats van de voorziening algemene
risico’s. Het Groenfonds wenst een toereikende buffer aan te houden voor onder
andere het insolventierisico. De toevoeging van € 2,9 miljoen heeft plaats
gevonden vanuit de in zijn geheel vrijgevallen voorziening algemene risico’s van
€ 4,2 miljoen.

Verslag van het bestuur
1.4	Innovatieve financieringsconcepten
Het beperkte budgettair kader voor
natuur en de relatief hoge provinciale
ambities voor natuur maken dat de vraag
naar innovatieve financieringsconcepten
toeneemt. Zeker nu door bezuinigingen
minder geld beschikbaar is, neemt de
vraag naar privaat en maatschappelijk
kapitaal toe. Het Groenfonds beschouwt
deze ontwikkeling als een kans om
natuur meer onderdeel te laten uitmaken
van andere maatschappelijke functies en
belangen en daarmee de kloof tussen
natuurbeleid en de burger te overbruggen.
In 2013 heeft het Groenfonds gewerkt
aan de ontwikkeling van (financierings-)
concepten waarbij natuurontwikkeling en
een rendabele economische functie hand
in hand gaan. Deze beogen het verdienvermogen van de natuur te versterken.
In een aantal praktijksituaties heeft het
Groenfonds deze concepten kunnen
toetsen. Zo is in 2013 veel aandacht
uitgegaan naar:
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• het uitdragen van het concept ‘Groen
• het concept natuurbegraven. Natuur
garantie’. Door een Groengarantie af te
begraven kan een belangrijke bijdrage
sluiten worden afspraken gemaakt over
leveren aan de realisatie van natuur- en
landschapsontwikkeling en het duurzaam het in stand houden of verbeteren van de
groene omgeving. Bezitters van een
beheer daarvan. Het concept is in 2013
ruim onder de aandacht gebracht van o.a. woning kunnen Groengarantie bijvoorbeeld gebruiken om afspraken te maken
provincies en landschapsorganisaties en
over van een blijvend mooi groen uitzicht
er is een pilotproject gefinancierd. Het
op de omgeving. Grondbezitters kunnen
Groenfonds is betrokken geweest bij de
een Groengarantie verkopen om inkomoprichting van de Branchevereniging
sten te genereren voor onderhoud en
Natuurbegraafplaatsen Nederland
beheer. Het Groenfonds biedt proces
(BRANA).
ondersteuning en financiering aan initiatieven. In 2013 zijn de eerste bouwkavels
• een verkenning naar de combinatie
met Groengarantie verkocht in de
natuur en zorg. Voor de zorgsector is
gemeente Veenendaal.
geïntegreerde groenaanleg interessant
als ‘healing environment’, terwijl er voor
Daarnaast is het Groenfonds betrokken
natuurbeheerders een nieuwe markt kan
bij een verkenning naar de mogelijkheden
ontstaan. Het Groenfonds kan natuur
van habitatbanking in Nederland. Het
organisaties en zorginstellingen bij elkaar
ministerie van EZ en het Platform BEE
brengen en daarmee de zorginstelling
(Biodiversiteit, Ecologie en Economie)
ontlasten wat betreft het groenbeheer
hebben het Groenfonds gevraagd een rol
(en mogelijk ook de aanleg). Bovendien
te spelen bij het ontwikkelen van een
kan het Groenfonds de financiering van
habitatbanking systeem voor vrijwillige
de meerkosten van de groenaanleg facilinatuurcompensatie in Nederland. In dit
teren. In november is hierover het rapgeval wordt er biodiversiteit ‘gecreëerd’
port ‘Natuur en Zorg’ uitgebracht en is
waarop rechten worden uitgegeven die
een intentieverklaring voor een pilot
vervolgens via een habitatbank kunnen
project ondertekend.
worden verhandeld en gekocht door
partijen die hun negatieve invloed op
biodiversiteit willen compenseren.
Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn
de kosteneffectiviteit van het systeem
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van habitatbanking en de marktverwach- • de financiering van het Marker Waddenproject. Met Natuurmonumenten en de
tingen. Eind 2013 is hiervoor een marktministeries van EZ en IenM is gesproken
verkenning gestart.
over fondsvorming en financiering van
Het Groenfonds merkt een toename in de dit project. De PostcodeLoterij heeft
belangstelling voor fondsvorming. In 2013 hiervoor € 15 miljoen beschikbaar gesteld
aan Natuurmonumenten.
is het Groenfonds onder andere betrokDe ministeries van EZ en IenM brengen
ken bij:
ieder eenzelfde bedrag in. Het Groenfonds kan hierbij geldstromen bundelen,
• de opzet van een regionaal groenfonds
deze efficiënt beheren en zorg dragen
voor de stadsregio Rotterdam. Er is in
voor uitbetaling via één loket.
kaart gebracht hoe nieuwe financieringsstromen tot stand kunnen komen en
• het opzetten van een Weidevogelfonds,
welke organisatievorm en financiële
samen met Vogelbescherming Nederland.
constructies daarbij gewenst zijn om
Dit fonds beoogt met het aankopen en
meer natuur mogelijk te maken. In sepverpachten van landbouwgrond om via
tember 2013 is een pilotproject in de
voorwaarden rond het beheer de stand
gemeente IJsselmonde van start gegaan.
van de weidevogels te verbeteren. Het
De intentie is het financieel beheer en
Groenfonds adviseert hierbij over de
ondersteuning voor het fondsendeel bij
financiële aspecten daarvan.
Nationaal Groenfonds neer te leggen.
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1.5 Communicatie en voorlichting
➔ Groenfonds communicatie
• De communicatie was in 2013 vooral
gericht op het uitdragen van de Groenfondsvisie op de financiering van het
natuurbeleid in de toekomst. Het Groenfonds was volop aanwezig in het natuurdebat door op te treden als gastspreker.
Nationaal Groenfonds verzorgde presentaties voor onder andere Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De12Landschappen, Wageningen Universiteit,
GroenLinks, Nederlandse Vereniging van
Rentmeesters (NVR), het ministerie van
EZ en verschillende provincies.
• Op 29 november vond op Hogeschool VHL
Velp de Kennisdag natuur en gezondheid
(‘Op je Gezondheid!’) plaats. Nationaal
Groenfonds organiseerde deze Kennisdag
samen met Hogeschool VHL en met ondersteuning van wetenschappers, natuurorganisaties en organisaties uit de zorgsector.
Rond de 400 bezoekers namen deel aan
ruim 20 workshops, de Koplopersbijeenkomst en het plenaire programma.
• In november vond ook de uitreiking van
de Nationaal Groenfonds Natuurprijs
2013 plaats. De Natuurprijs wordt jaarlijks
uitgereikt aan initiatieven op het gebied
van natuur en landschap. Per jaar wisselt
het thema. In 2013 was het thema ‘Op je
Gezondheid!’. Het Groenfonds beoogde
daarmee meer aandacht te krijgen voor
initiatieven waarbij op een bijzonder
manier zowel het groen als de gezond23
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heid baat hebben. In 2013 kwamen ruim
75 inzendingen binnen. Hieruit zijn
10 genomineerde projecten geselecteerd.
In diverse media is aandacht besteed aan
de prijzen en er zijn films gemaakt van de
genomineerde projecten. De winnaar van
de Natuurprijs 2013 is Vitura VitaliteitCentrum. Zij bieden mensen met stressgerelateerde klachten speciale behan
delingen in en met de natuur. De
Aanmoedigingsprijs is gegaan naar het
project ‘Stadsbijen’ van de Gelderse
Natuur- en Milieufederatie.
• Het Groenfonds bracht in 2013 6 pers
berichten uit en 4 nieuwsbrieven. De
website nationaalgroenfonds.nl trok ruim
6.000 bezoekers. Het Groenfonds maakt
daarnaast gebruik van social media als
Twitter en LinkedIn.

➔ Voorlichting aan
groene investeerders
De voorlichting aan groene investeerders
vindt plaats in individuele adviesgesprekken, via telefonische voorlichting, via
(groeps-)bijeenkomsten en via de website. In 2013 heeft Nationaal Groenfonds
op verzoek voorlichting gegeven aan
onder meer provincies, DLG, de rentmeesters aangesloten bij de Nederlandse
Vereniging van Rentmeesters en tijdens
de door het Groenfonds georganiseerde
bijeenkomsten over Natuurbegraven en

Streekfondsen. Afgelopen jaar werden
gastcolleges verzorgd voor Hogeschool
VHL Velp, de DLG Academie en
Wageningen Universiteit.

➔ F ête de la Nature
in Nederland
Nationaal Groenfonds onderzocht al
enige tijd met een aantal andere partijen
de mogelijkheden om een jaarlijkse Open
Natuurdag te organiseren, naar analogie
van de Open Monumentendag. Parallel
hieraan hebben een aantal andere
natuurbeschermingsorganisaties het idee
opgevat om het Franse ‘Fête de la
Nature’ ook in Nederland te introduceren.
Deze twee initiatieven zijn in 2013 gebundeld. Fête de la Nature wil zoveel mogelijk mensen op een feestelijke en verrassende manier in contact te brengen met
de natuur in al haar diversiteit. Dat doet
zij door mensen en organisaties bij elkaar
te brengen en te inspireren om op een
vast moment in het jaar passende activiteiten te organiseren. De nadruk ligt
vooral op ‘buiten’. Fête de la Nature wil
daarmee een belangrijke bijdrage leveren
aan het vergroten van het draagvlak voor
natuur. In het weekend van 24 en 25 mei
2014 zal de eerste editie van Fête de la
Nature plaatsvinden. Nationaal Groenfonds ondersteunt de landelijke Stichting
Fête de la Nature.
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1.6	Vooruitblik 2014
De decentralisatie van en bezuinigingen
op het natuurbeleid vragen een nieuwe
manier van werken voor de totale sector.
Alle partijen herijken hun positie en rol in
de ‘groene keten’. De overheid is niet meer
vanzelfsprekend degene die investeringen
in natuur en landschap en het beheer
hiervan bekostigt. Dat maakt dat partijen
meer zullen moeten samenwerken en
meer aangewezen zijn op het eigen verdienvermogen en maatschappelijk kapitaal. Het maakt ook dat breed gezocht
wordt naar nieuwe ‘natuurcombinaties’:
maatschappelijke en private investeringen
die niet alleen natuurwinst opleveren,
maar ook economisch of anderszins maatschappelijk renderen. En natuurcombinaties kunnen nieuwe financieringsbronnen
voor natuur opleveren. Het op deze wijze
verbinden van ecologie en economie
vraagt om een integrale aanpak en om
initiatieven uit de streek. Voor de provincies vraagt dat om een andere rol: van
‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Van het
ontwikkelen en doorleveren van natuur
aan terreinbeherende organisaties naar
het stimuleren van privaat initiatief.
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Bij de publieke bekostiging van het
natuurbeleid wordt de wens van het
verschuiven van subsidie naar leningen
steeds vaker gehoord. Samen met het
verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden dat in 2013 van kracht is
geworden leidt dit tot de wens bij overheden om fondsen te vormen voor
groene doelen.
Dit alles heeft in 2014 ook gevolgen voor
de positie en de werkwijze van het
Groenfonds.
Het Groenfonds zal minder als kassier
voor overheden gaan opereren, zeker nu
het ILG is beëindigd. De rol als beheerder
van revolverende fondsen voor natuur en
daaraan gerelateerde thema’s voor het
Rijk, voor provincies en voor private
partijen zal naar verwachting toenemen.
Het beheerd vermogen zal hierdoor naar
verwachting stabiel blijven.

Het Groenfonds blijft zich ook in 2014
inzetten als financier voor de ontwikkeling en het behoud en beheer van natuur
en landschap in Nederland, voor zowel
publieke als private investeerders en
beheerders. Wij willen met name de
provincies blijven faciliteren om investeringen in natuur mogelijk te maken. Dat
kan door financieringen voor dit doel te
verstrekken of door (voor dit doel
bestemde) gelden van provincies bij het
Groenfonds aan te houden. Daarnaast
wil het Groenfonds de PNB- en SNLfinancieringsarrangementen zo nodig
aanpassen op de decentralisatie naar de
provincies en de realisatie van het
Natuurnetwerk Nederland.
Daarnaast zal het Groenfonds zich in
2014 richten op het financieren van
investeringen van natuur- en landschapsorganisaties en als cofinancier van
private exploitanten optreden.
Voor 2014 wordt een hogere financieringsproductie verwacht van leningen uit
het Revolverend Fonds. Het gebruik van
de pVSPN-regeling, waarbij toekomstige
subsidies worden voorgefinancierd zal
naar verwachting afnemen.
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In markt-/productontwikkeling ligt een
accent op het ontwikkelen en financieren
van concepten die nieuwe private geldbronnen aanboren ter financiering van
aanleg en beheer van natuur. Speerpunten voor 2014 zijn biomassa uit natuur
en landschap en functiecombinaties
tussen natuur en de zorgsector, zanden grindwinning, natuurbegraven en
innovaties in de recreatiesector.
Het Groenfonds volgt de ontwikkelingen
rondom de vernieuwing van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) actief
en wil inspelen op de mogelijkheid om
de GLB-geldstroom via het Groenfonds
aan collectieven van agrarische natuur
beheerders uit te keren.
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In de communicatie zal in 2014 de focus
liggen op het verstevigen van de band
met onze relaties, het vergroten van de
propositiebekendheid en het versterken
van de positie van het Groenfonds als
trusted partner voor alle partijen in de
groene keten. Concreet voorgenomen
acties die hieraan bijdragen zijn de viering
van het 20-jarig bestaan van het Groenfonds, de Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2014 en diverse bijeenkomsten in
de regio. Ook in 2014 zal het Groenfonds
graag een bijdrage leveren aan het debat
over de toekomst van de natuur in
Nederland.

Hoofdstuk 2

Bestuur en organisatie
Bestuurlijke kaders en governance
Bedrijfsvoering en risicomanagement
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Bestuur en Organisatie
2.1	BESTUURLIJKE KADERS EN GOVERNANCE
➔ Statutaire doelstelling
	Nationaal Groenfonds is in 1994 opgericht
op gezamenlijk initiatief van het ministerie van Economische Zaken (voorheen
ministerie van LNV) en de gezamenlijke
provincies. De oprichting hield destijds
met name verband met de plannen zoals
neergelegd in het Natuurbeleidsplan
(1990), waarin de aanleg van de Ecolo
gische Hoofdstructuur centraal is
gesteld. Het beleidsmatige vervolg
hierop was de Agenda Vitaal Platteland,
de Nota Ruimte en de Wet Inrichting
Landelijk Gebied (WILG).
De statutaire doelstelling van de Stichting Groenfonds (werknaam: Nationaal
Groenfonds) is breed geformuleerd:
• ‘het verlenen van financiële en financieringsfaciliteiten ten behoeve van natuur,
bos, landschap, openluchtrecreatie en
landbouw, binnen door het Rijk en de
provincies vastgestelde beleidskaders,
alsmede
• het oprichten van, het deelnemen in, het
exploiteren van, zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van directie en beheer
over en het financieren van beleggingsinstellingen en andere ondernemingen’.
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➔ Contractuele relatie met

rijksoverheid en provincies

Een groot deel van de activiteiten van het
Groenfonds vloeien voort uit hierover met
de rijksoverheid en provincies gesloten
overeenkomsten. De belangrijkste hiervan
is de ‘Uitvoeringsovereenkomst’ tussen
Rijk, provincies en het Groenfonds, die
in 1995 gesloten is en in 2002 geactualiseerd. Hierin ligt de basis voor de samenwerking tussen Rijk, provincies en het
Groenfonds vast. In de Uitvoerings
overeenkomst is onder andere opgenomen
dat het bestuur van het Groenfonds jaarlijks een ontwerp-Werkprogramma en
ontwerp-Begroting voor het komende jaar
voorlegt aan het ministerie van EZ en aan
de provincies via het Interprovinciaal
Overleg (IPO), alvorens deze, gehoord
de eventuele reacties, vast te stellen.

➔ Bestuur
De bestuursleden van de stichting Groenfonds worden benoemd voor telkens vier
jaar door de provincies (twee leden), de
minister van EZ (twee leden) en door
provincies en minister gezamenlijk (twee
leden, waaronder de voorzitter). Na hun
aftreden zijn bestuursleden herbenoembaar door Rijk en/of provincies en kunnen
twee keer voor een periode van vier jaar
worden herbenoemd. Het bestuur van
Nationaal Groenfonds is in juli 2013
versterkt met de komst van mevrouw
J.C.M. (Jolande) Sap. Zij volgt ons in
2012 overleden bestuurslid ir. P.H. (Peter)
Vogtländer op. De heren P.O. (Pim)
Vermeulen en T.H.J. (Tjibbe) Joustra zijn
in december 2013 door respectievelijk
de provincies en het Rijk herbenoemd.
Naast de bestuursleden hebben het
ministerie van EZ alsmede de gezamenlijke provincies elk een waarnemer die
de bestuursvergaderingen bijwonen.
Het bestuur is in 2013 vier keer bijeen
gekomen. Naast de bestuursvergade
ringen is er frequent contact van vooral
de voorzitter en penningmeester met de
directeur en andere medewerkers.

bestuur en organisatie
Samenstelling bestuur 2013
Bestuursleden
functie
benoemd door
prof. mr. Pieter van Vollenhoven (2014)	Voorzitter	Rijk en provincies
ir. P.O. (Pim) Vermeulen (2017)
Penningmeester
provincies
prof.dr. J.J. (Jaap) van Duijn (2015)		Rijk
mr. G.J. (Geert) Jansen (2014)		
provincies
mr. T.H.J. (Tjibbe) Joustra (2017)		Rijk
mevrouw J.C.M. (Jolande) Sap (2017)		Rijk en provincies
(Tussen haakjes het jaar van aftreden op basis van het rooster van aftreden)

Waarnemers
drs. R.P. (Rob) van Brouwershaven	Namens het ministerie van EZ (sinds 2008)
drs. G.(Gerard) Beukema	Namens het Interprovinciaal Overleg
(sinds 2011)

Binnen het bestuur is een Financiële
Commissie ingesteld. Deze heeft een
adviserende functie naar het bestuur
en staat het bestuur bij in zijn toezichthoudende taken met betrekking
tot de interne controle in de ruimste
zin, met inbegrip van de interne controle van de financiële verslaglegging.
De Financiële Commissie bestaat uit
twee leden van het bestuur, penningmeester ir. P.O. Vermeulen en algemeen bestuurslid prof. dr. J.J. van Duijn.
De directeur en controller van het
Groenfonds participeren in de vergaderingen van de Financiële Commissie
als adviseur.
De Financiële Commissie is in 2013
zes keer bijeengekomen. De Financiële
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Commissie heeft in 2013 eenmaal
regulier overleg gevoerd met de externe
accountant over de jaarrekening 2012.
De in 2007 vastgestelde bestuursreglementen zijn in 2013 niet gewijzigd. In het
algemene Bestuursreglement zijn nadere
afspraken vastgelegd over het functioneren van het bestuur, uiteraard in aansluiting op hetgeen de statuten hierover
bepalen. Ook het functioneren van de
Financiële Commissie is in dit reglement
geregeld. In het reglement Bevoegdhedenstructuur is de procuratie-/volmacht
structuur van het Groenfonds vastgelegd.
Rijk en provincies hebben in 2013 een
beleidskader benoemingen voor bestuurs
leden van het Groenfonds vastgesteld.

Professor mr. Pieter van Vollenhoven
(1939) is voorzitter van Nationaal Groenfonds sinds de oprichting ervan in 1994,
waar hij een der initiatiefnemers van was.
De heer Van Vollenhoven, lid van het
Koninklijk Huis, is nationaal en internationaal nauw betrokken bij het onderwerp
veiligheid. Hij was van 2005 tot 2011 voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Tevens was hij medeoprichter en is
hij board member van de European Transport Safety Council en medeoprichter en
emeritus voorzitter van de International
Transportation Safety Association. Hij is
praktijkhoogleraar Risicomanagement bij
de Universiteit Twente. Daarnaast is hij
onder meer voorzitter van het Fonds
Slachtofferhulp en van de Stichting Maatschappij en Veiligheid. Van juni 1985 tot
en met december 2012 was de Heer
Van Vollenhoven tevens voorzitter van
Nationaal Restauratiefonds.
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ir. P.O. (Pim) Vermeulen (1947) is sinds
2006 penningmeester van Nationaal
Groenfonds. De heer Vermeulen is oudwethouder van de Gemeente Rotterdam
en oud-voorzitter van de Raad van
Bestuur van de N.V. Bank Nederlandse
Gemeenten. Momenteel bekleedt hij een
viertal functies waaronder voorzitter van
de Raad van Commissarissen van N.V.
Groothandelsgebouwen te Rotterdam,
Penningmeester van de Stichting Maatschappij en Politie, Voorzitter van de Raad
van Toezicht van het Maritiem Museum
Rotterdam en lid van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Havensteder te Rotterdam
Professor dr. J.J. (Jaap) van Duijn (1943)
is sinds 2007 bestuurslid van Nationaal
Groenfonds. De heer Van Duijn was van
1983 tot 2003 lid van de directie, later
raad van bestuur, van de Robeco Groep.
Tot zijn pensionering in 2005 bleef hij als
Chief Strategist aan de Robeco Groep
verbonden. Van Duijn was verder onder
andere kroonlid van de Sociaal-Economische Raad. Hij vervult thans een aantal
(bestuurs-) functies in de profit en nonprofit sector, waaronder vice-voorzitter
Raad van Toezicht Wageningen Universiteit en Researchcentrum, lid van de Raad
van Commissarissen van Value8. De heer
Van Duijn is tevens voorzitter van de jury
van de Nationaal Groenfonds Natuurprijs.
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mr. G.J. (Geert) Jansen (1946) is sinds
2006 bestuurslid van Nationaal Groenfonds. De heer Jansen is oud-Commissaris
van de Koningin in de provincie Overijssel.
Hij bekleedt een aantal bestuursfuncties,
waaronder het voorzitterschap van het
Faunafonds en de Waarderingskamer en
het bestuurslidmaatschap van het InnovatieNetwerk.
mr. T.H.J. (Tjibbe) Joustra (1951)
is sinds 2002 bestuurslid van Nationaal
Groenfonds. De heer Joustra is sinds 2011
voorzitter van de Onderzoeksraad voor
Veiligheid. Daarnaast is hij onder meer lid
van de Raad van Toezicht van Staatsbosbeheer, voorzitter van Forum, een instituut voor multiculturele vraagstukken,
voorzitter Raad van Toezicht Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter van LSGRentray. Voorheen was de heer Joustra
voorzitter van het UWV, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) en
Secretaris-Generaal bij het ministerie van
Landbouw (ten tijde van de oprichting
van de stichting Groenfonds).
Mevrouw J.C.M. (Jolande) Sap (1963) is
sinds 2013 bestuurslid van Nationaal
Groenfonds. Mevrouw Sap was van 2008
tot 2012 lid van de Tweede Kamer voor
GroenLinks. Zij was de specialiste van de
fractie op het gebied van sociaal-economische vraagstukken en woordvoerder

financiën. Van 2010 tot en met 2012
was mevrouw Sap fractievoorzitter.
Zij bekleedt een aantal bestuursfuncties,
waaronder het voorzitterschap van
NPHF Federatie voor gezondheid en van
het bestuur van Fairfood International.
Daarnaast is zij lid van het Q-team voor
de verdere ontwikkeling van Greenport
Venlo en lid van de Raad van Advies
Alliantie Verduurzaming Voedsel.

➔ Verslaglegging en

verantwoording

Met diverse rapportages legt het bestuur
van het Groenfonds verantwoording af
aan zijn belangrijkste stakeholders, in
het bijzonder de rijksoverheid (ministerie
van EZ), de provincies (IPO) en financiers,
alsmede aan de fiscus en klanten waarmee een financiële relatie bestaat. Dit
jaarverslag, en specifiek dit hoofdstuk
Bestuur en Organisatie, alsmede de
jaarrekening vormen een belangrijk
onderdeel van deze af te leggen verantwoording. Van de belangrijkste publieke
financieringscontracten is bovendien in
de Toelichting op de balans de juridische
en beleidsmatige achtergrond geschetst
als ijkpunt voor de rechtmatigheid.

bestuur en organisatie
2.2	BEDRIJFSVOERING EN RISICOMANAGEMENT
➔ Organisatie en bezetting
Evenals voorgaande jaren zijn alle operationele activiteiten voor het Groenfonds
uitgevoerd door Fondsenbeheer Nederland.
Voor de werkzaamheden bij het Groenfonds waren per 31 december 2013 16,3 fte
ingezet. Dit is inclusief alle ondersteunende
diensten en externe medewerkers.
Fondsenbeheer Nederland maakt onderdeel uit van de Rabo Vastgoedgroep,
een 100% dochter van de Rabobank. Via
Fondsenbeheer Nederland stelt de Rabo
Vastgoedgroep haar brede expertise van
vastgoed (ontwikkeling, financiering en
management) beschikbaar aan het
Groenfonds. Fondsenbeheer Nederland
verstrekt dergelijke faciliteiten, zonder
winstoogmerk, ook aan andere fondsen.
Dankzij deze organisatievorm worden
belangrijke synergievoordelen behaald
voor de fondsen.
Per 1 oktober 2013 is mr. J.P. (Jean-Paul)
Schaaij (1967) aangetreden als nieuwe
directeur van het Groenfonds. Hij volgt
daarmee mr. W.J. (Walter) Kooy op, die
met pensioen is gegaan. Het bestuur van
het Groenfonds is de heer Kooy zeer erkentelijk voor zijn grote inzet voor de natuur
in Nederland en voor het Groenfonds in
het bijzonder.
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Organogram van de huidige organisatie

Directie
Informatie & Automatisering

Directiesecretariaat

Juridische zaken & Compliance
Accounting,
Controlling & Treasury

Communicatie & Marketing

Front-office
Accountmanagement
Strategische Advisering

Mid-office
Projectfinanciering

Back-office
Binnendienst

• De functies in de groene vakken vallen alle onder de afdeling Groenfonds, die direct wordt aangestuurd door de directeur Nationaal Groenfonds.

Beloningsbeleid
Het Groenfonds voert een beheerst beloningsbeleid conform de artikelen 35i, 86a
en 50a BGfo.
In het beloningsbeleid van het Groenfonds
zijn geen beloningsprikkels opgenomen die
aanleiding kunnen geven tot het nemen
van ongewenste en onverantwoorde
risico’s of prikkels die er toe kunnen leiden
dat het klantbelang of het belang van de
overige stakeholders wordt veronacht-

zaamd. Het management en de medewerkers worden gehonoreerd conform de CAO
van Rabo Vastgoedgroep. De beloningsafspraken worden vastgesteld aan de hand
van factoren als complexiteit van de functie en verantwoordelijkheden. Met het
management en de medewerkers zijn geen
beloningsafspraken gemaakt die afwijken
van deze CAO, bijvoorbeeld in de vorm van
aanvullende variabele prestatiebeloningen.

bestuur en organisatie
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➔ Managementovereenkomst

➔ Wet- en regelgeving

De dienstverlening van Fondsenbeheer
Nederland is contractueel vastgelegd in
een managementovereenkomst. Het
waarborgen van het onafhankelijk opereren van het Groenfonds ten opzichte van
Fondsenbeheer Nederland is één van de
belangrijkste aspecten van deze overeenkomst. In samenhang met deze managementovereenkomst werken het Groenfonds en Fondsenbeheer Nederland
samen via de methodiek van kostendeling. Fondsenbeheer Nederland gaat via
deze methodiek verplichtingen aan (bijvoorbeeld voor personeel, huisvesting,
kantoorautomatisering en dergelijke) voor
rekening en risico van het Groenfonds en
de andere fondsen waarmee Fondsenbeheer soortgelijke overeenkomsten heeft
gesloten. Voordeel van deze werkwijze is
onder andere dat de verrekening van deze
onderling gedeelde kosten vrij van btw is.
Mede vanwege een aanscherping van de
fiscale richtlijnen staat de houdbaarheid
van deze regeling onder druk. In samenspraak met fiscaal specialisten worden
alternatieven onderzocht.

DNB
Het Groenfonds heeft geen bankvergunning en heeft hiervoor een ontheffing
van De Nederlandsche Bank (DNB). Het
uitgangspunt is dan ook, dat het Nationaal Groenfonds in de uitoefening van
zijn bedrijf niet toegestaan is buiten
besloten kring van anderen dan professionele marktpartijen opvorderbare gelden
aan te trekken, ter beschikking te verkrijgen of ter beschikking te hebben. DNB
heeft in september 2012 het Groenfonds
opnieuw een ontheffing verleend van dit
verbod voor de komende drie jaar, tot
1 september 2015. Deze ontheffing is
mede mogelijk door de onderliggende
garanties van Rabobank, waardoor
betrokken klanten feitelijk dezelfde
bescherming genieten als op basis van
het deposito garantiestelsel. Aan alle in
deze ontheffing door DNB gestelde voorwaarden is in 2013 voldaan.

nationaal groenfonds | meerwaarde voor natuur en landschap

AFM
Het Groenfonds heeft een vergunning
voor het aanbieden van hypothecair en
consumptief krediet onder de Wet financieel toezicht (Wft), onder toezicht van
de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

➔ Juridische zaken en
compliance

Met de beschikbaarheid van bedrijfsjuristen en een compliance-vertegenwoor
diger binnen Fondsenbeheer is de aanwezigheid van specifieke juridische bancaire
kennis, als ook de kennis van vastgoedontwikkeling en compliance geborgd. In
2013 is gestuurd op een adequate interpretatie en naleving van de wet- en
regelgeving op het gebied van onder
meer Customer Due Diligence (CDD) en
Productontwikkeling en het voldoen aan
de verplichtingen uit hoofde van de Wet
Financieel Toezicht.
Productgoedkeuringsproces
Fondsenbeheer Nederland heeft een productgoedkeuringsbeleid in lijn met het
beleid van Rabo Vastgoedgroep. Producten
worden pas op de markt gebracht of gedistribueerd na een zorgvuldige afweging van
de risico’s en zorgvuldige toetsing van
relevante aspecten, waaronder zorgplicht.
Ontwikkelingen governance en
wet- en regelgeving
De in 2007 vastgestelde (bestuurs)
reglementen zijn in 2013 niet gewijzigd.
De procuratieregeling is in 2013 opnieuw
vastgesteld door het bestuur. In 2013 is
gewerkt binnen de kaders en conform
respectievelijk deze reglementen en de
procuratieregeling.

bestuur en organisatie
De omgeving waarmee het Groenfonds
te maken heeft, wordt steeds complexer
en formeler van aard. Waar in het recente
verleden nog vanuit vertrouwen en informele verhoudingen gehandeld werd,
hebben wij nu te maken met een omgeving waarin partijen elkaar om rekening
en verantwoording vragen en waarin
samenwerkingsverhoudingen worden
geformaliseerd. Dit vraagt om een
stevige inbedding van de planning- en
controlcyclus en een herijking van governance structuren. Ook ontwikkelingen en
aangekondigde wijzigingen op het gebied
van wet- en regelgeving hebben hun
impact op de werkorganisatie van het
Groenfonds. Hierbij gaat het om onder
andere de toenemende zorgplicht
regelving, het verbod op adviesprovisies,
Wet HOF, Wet Fido (Schatkistbankieren),
beleidskader derivaten en EMIR.
Hetzelfde geldt voor de toenemende
aandacht vanuit toezichthouders en
mede daaruit voortvloeiend de gevoelde
noodzaak vanuit de Rabo Vastgoedgroep
en de Rabobankorganisatie om meer
inzicht te verkrijgen in de opzet en werking van de administratieve organisatie
en de interne beheersingsprocessen van
Fondsenbeheer en de fondsen. Deze
behoefte bestaat tevens op het terrein
van het gevoerde productenbeleid van en
door de fondsen. In dit kader zijn nieuwe
governance-afspraken tussen Fondsenbeheer, de fondsen en Rabo Vastgoedgroep overeengekomen.
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➔ Accounting, Controlling

➔ Kwaliteitsbewaking

Binnen de afdeling Accounting, Controlling en Treasury (ACT) worden de finan
ciële administratie evenals de treasury
activiteiten voor het Groenfonds (uit-)
gevoerd. Naast alle reguliere werkzaamheden is ook in 2013 veel aandacht
besteed aan het terrein van de treasury.
De treasury activiteiten worden uitgevoerd binnen de kaders van het Treasurystatuut van het Groenfonds. Hoofdlijn
van het Treasurystatuut is, dat de treasury activiteiten een sterk risicomijdend
karakter hebben.

In 2013 is het programma van kwaliteitsbewaking gecontinueerd. Hierbij wordt
door niet direct bij het uitvoeringsproces
betrokken externe medewerkers van
Accon AVM stelselmatig beoordeeld of
de werkzaamheden voldoen aan de daaraan te stellen eisen; juiste, volledige en
tijdige naleving van procedures en werkinstructies. Hiermee wordt de kwaliteit
van dienstverlening vastgesteld en een
aanzet tot continue verbetering gegeven.
Het programma van kwaliteitsbewaking
wordt in goed overleg met de externe
accountant opgesteld.

en Treasury

De focus van de afdeling lag de afgelopen
jaren vooral op financial control en treasury. In lijn met de veranderende omgeving is de nadruk in 2013 meer komen te
liggen op business control en risicomanagement. Daartoe is een veranderingsen professionaliseringstraject in gang
gezet. Naast een dienstverlenende rol
wordt van de afdeling ACT steeds meer
een initiërende en beleidsondersteunende
rol verwacht, gericht op het in control zijn
en blijven van het Groenfonds.

➔ Risicomanagement
Het Groenfonds hecht sterk aan een laag
risicoprofiel. Het beleid is gericht op een
voortdurende en zorgvuldige bewaking
en beheersing van risico’s die zijn acti
viteiten met zich meebrengen. De voornaamste te beheersen risico’s bij het
Groenfonds betreffen het treasury
management, de kredietverlening, het
renterisico en het operationele risico.
Hierna zijn deze specifieke aspecten in
het risicomanagement toegelicht.

bestuur en organisatie
Krediet- en tegenpartij risico
Treasury
In maart 2013 is door het bestuur van het Dit betreft het risico dat een tegenpartij
niet aan zijn verplichtingen voldoet. Dit
Groenfonds een herzien Treasurystatuut
risico is aan de orde bij het uitzetten en
vastgesteld. Conform de Uitvoeringsovereenkomst 2002 is het statuut tevens aanhouden van gelden bij derden alsmede bij derivaat transacties. Manageter raadpleging voorgelegd aan het
ment van krediet- en tegenpartijrisico
ministerie van EZ en het IPO. Hun
gebeurt op de volgende manieren:
inbreng is in het herziene statuut ver• Kredietverlening aan klanten. Hiervoor
werkt. Alle treasury werkzaamheden
zijn separate richtlijnen en procedures
hebben in 2013 plaatsgevonden binnen
van kracht; zie hierna.
de kaders van het Treasurystatuut.
• Uitzetting van kortlopende middelen.
Dit gebeurt uitsluitend bij financiële
In 2013 is op de kapitaalmarkt voor € 30
instellingen die onder toezicht van de
miljoen aan nieuwe leningen aangetrokNederlandse, Duitse of Franse nationale
ken ter financiering van de pVSPN-portetoezichthouder staan en een Short Term
feuille. Voor het afdichten van de renteriRating hebben van minimaal P-1
sico’s is in 2013 voor € 41 miljoen aan
(Moody’s) of welke te kwalificeren zijn
renteswaps gecontracteerd. Renteswaps
als een systeembank en een Short Term
worden alleen gecontracteerd ter afdichrating hebben van minimaal P-2
ting van bestaande onderliggende rente(Moody’s)
risico’s. Het Groenfonds neemt daarmee
• Uitzetting van langlopende middelen. Dit
geen open (toekomstige) posities in.
gebeurt uitsluitend bij financiële instel
lingen die onder toezicht staan van de
Per 31 december 2013 wordt voor € 257
Nederlandse, Duitse of Franse nationaal
miljoen aan middelen aangehouden bij
toezichthouder en een Long Term Rating
het ministerie van Financiën. Dit betreft
hebben van minimaal Aa3 (Moody’s) of
nog uit te betalen subsidies evenals
welke te kwalificeren zijn als een
compensatiegelden, die bij het ministerie
systeembank en een Long Term rating
worden aangehouden in het kader van
hebben van minimaal A3 (Moody’s).
het Geïntegreerd Middelenbeheer. Deze
gelden vallen vrij op basis van een raming • Derivaat overeenkomsten. Deze worden
uitsluitend aangegaan met financiële
van de momenten waarop deze gelden
instellingen die onder toezicht van de
daadwerkelijk nodig zijn. Het Groenfonds
Nederlandse, Duitse of Franse nationale
houdt zijn overige middelen alleen aan bij
toezichthouder staan en een Long Term
partijen die voldoen aan de hoge eisen
Rating hebben van minimaal A3
die het Treasurystatuut daaraan stelt.
(Moody’s).
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Kredietverlening aan klanten
De kredietverlening door het Groenfonds
gebeurt deels voor eigen rekening en
risico en deels voor risico van derden
(veelal overheden). De interne en administratieve organisatie zijn ingesteld op de
hoge eisen die dit met zich meebrengt
voor de organisatie. Vanaf bepaalde
limieten behoeven kredietverleningen
goedkeuring van een interne kredietcommissie, alsmede van de penningmeester.
Daarnaast is kennis van de ‘groenmarkt’
cruciaal bij het beheersen van de uit de
kredietverlening voortvloeiende risico’s.
Voor het grootste deel van de kredieten
geldt dat de acceptatie daarvan plaats
vindt op basis van hiervoor in Nederland
gangbare kredietacceptatieregels. Uitzonderingen daarop vinden slechts plaats
met oog op het specifieke publieke doel
dat Nationaal Groenfonds dient.
Renterisico’s
De financieringsactiviteiten van het
Groenfonds brengen renterisico’s met
zich mee. Binnen de kaders van het Treasurystatuut is het beleid erop gericht
deze renterisico’s te minimaliseren.

bestuur en organisatie
Operationele risico’s
Operationele risico’s worden beheerst
door een continue Kwaliteitsbewaking
op het juist naleven van procedures,
zoals vastgelegd in het Handboek Administratie Organisatie. Bevindingen vanuit
de Kwaliteitsbewaking worden periodiek
gerapporteerd aan het management
alsmede aan de externe accountant.
Jaarlijks, laatstelijk in december 2013,
wordt bovendien een audit uitgevoerd
op de geautomatiseerde informatie
voorziening (EDP-audit), daaronder
begrepen het systeem SF2000 (in combinatie met het CRM-pakket Scope).
De rapportage van Kwaliteitsbewaking
alsmede de EDP-audit geven aan dat de
uitvoering van processen en het gebruik
daarbij van geautomatiseerde hulpmiddelen in control zijn.
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➔ Informatievoorziening &
Automatisering

Ook in 2013 heeft de geautomatiseerde
ondersteuning van het merendeel van de
Groenfonds-activiteiten plaatsgevonden
met behulp van het systeem SF2000 in
combinatie met het CRM-pakket Scope
en het digitaal archiefsysteem Xtendis.
Via deze applicaties wordt onder andere
het proces van uit te betalen subsidies,
rekening-courantverhoudingen en het
verstrekken en beheren van financieringen ondersteund.
Bij de automatisering wordt nauw
samenwerkt met de Rabo Vastgoedgroep en wordt gebruikgemaakt van
de faciliteiten die zij op dit terrein biedt.
Eind 2013 is door de EDP-Audit eenheid
van Deloitte de kwalitatieve opzet en
werking van de logische toegangsbevei
liging van zowel de applicatie SF2000
als van de betaalapplicaties Rabo Cash
Management en CODA beoordeeld. Ook
is het proces rond het changemanagement van de applicatie SF2000 in het
onderzoek betrokken. De uitkomst
daarvan bracht, evenals in 2012, geen
belangrijke attentiepunten aan het licht
in het kader van de jaarrekeningcontrole
door Deloitte.

Innovatieprogramma
Sinds het voorjaar 2011 is in opdracht van
de drie financiële fondsen, waaronder
Nationaal Groenfonds, gewerkt aan de
uitvoering van het Innovatieprogramma.
Op een essentieel punt is een wijziging
opgetreden in de indertijd veronderstelde
randvoorwaarden. De veronderstelling
dat het mogelijk zou zijn om de
bestaande SF2000 situatie min of meer
te ‘bevriezen’ blijkt in de praktijk niet
haalbaar. Zowel wensen vanuit de fondsen, evenals externe omstandigheden
(onder andere wijzigingen in wet- en
regelgeving, denk aan SEPA, de btw-
verhoging en de verplichting tot renterenseignering) maken dat er naast de
herbouw en innovatie van SF2000 ook
nog veel wijzigingen moeten worden
doorgevoerd in de bestaande programmatuur, met alle capaciteits- en kostenconsequenties van dien.
Dit is mede de aanleiding geweest voor
het in het najaar 2012 genomen besluit
tot temporisering van het Innovatie
programma. Hiermee is tijd en capaciteit
vrijgemaakt voor door de fondsen hoger
geprioriteerde projecten. Einde eerste
kwartaal 2013 is besloten het kernproject
‘Vernieuwing SF 2000’ volledig on hold te
zetten en een onafhankelijk onderzoek te
laten uitvoeren ter beantwoording van de
vragen ‘Hoe heeft dit kunnen gebeuren?’
en ‘Hoe nu verder?’. In juli 2013 heeft het
externe adviesbureau Gartner de resultaten opgeleverd en gepresenteerd aan de

bestuur en organisatie
stuurgroep. In september 2013 is het
rapport besproken met (vertegenwoor
digers van) de fondsbesturen. Besloten is
om voorlopig pas op de plaats te maken
met de ICT-vernieuwing en eerst de
strategische heroriëntatie van de fondsen en Fondsenbeheer Nederland af te
ronden. Vanuit de uitkomsten van deze
heroriëntatie zullen de benodigde ICThulpmiddelen worden bepaald, waarna
een duidelijke keuze kan worden gemaakt
voor de door- c.q herstart van dit ICT-
project.
SEPA
In 2013 zijn de applicatie SF2000 en alle
bedrijfsprocessen ‘SEPA-proof’ gemaakt.
Het project SEPA heeft in januari een
start gemaakt met de ‘automatische
incasso’s’ welke in oktober is opgeleverd.

➔ Verantwoord ondernemen
Nationaal Groenfonds onderneemt integer
en maatschappelijk verantwoord (MVO).
Het MVO-beleid is onderdeel van onze
reguliere dienstverlening en produc
tverantwoordelijkheid. Het Groenfonds is
transparant in zijn product- en dienst
verlening en de rapportages daarover.
Het Groenfonds hanteert een algemene
gedragscode. Deze geeft de spelregels en
de speelruimte aan waarbinnen het
beleid van het Groenfonds en de werkzaamheden van de medewerkers zich
moeten afspelen. Wij hebben daarbij
aandacht voor klanttevredenheid, klachtenbehandeling, zorgplicht, transparantie, veiligheid en privacy. In al onze producten en processen willen wij integer
en transparant zijn en voldoen aan de
geldende regelgeving en gedragscodes.
Het Groenfonds streeft in zijn bedrijfsvoering naar een lage milieubelasting
door het bewust gebruik van materialen
en duurzame inkoop. Papierarm werken
en het gebruik van milieuvriendelijk
papier met het FSC-keurmerk zijn hier
voorbeelden van.
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Hoofdstuk 3

Jaarrekening
Balans per 31 december
staat van baten en lasten
grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
toelichting op de balans
niet uit de balans blijkende rechten
toelichting op de staat van baten en lasten
en verplichtingen
overige gegevens en voorstel tot resultaatsbestemming
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Financieel verslag
3.1	BALANS PER 31 DECEMBER
ACTIVA Bedragen x € 1.000
Financiële vaste activa

31-12-13 31-12-12

1	Uitgezette convenantsleningen
2	Uitgezette EHS leningen
3	Uitgezette PNB-leningen
4	Overige verstrekte leningen aan overheden
5	Voorfinancieringen Particulier Natuurbeheer
6	Overige verstrekte leningen aan particulieren
7	Uitgezette deposito's

94.404 101.204
154.858 164.200
254.420 260.980
9.018
6.727
196.122 191.055
31.637 32.097
30.000 31.000
770.459

Vlottende activa

8	Groenfonds Projectrekeningen
9	Overige vorderingen en overlopende activa
10	Liquide middelen

787.263

PASSIVA Bedragen x € 1.000
Eigen vermogen

11	Revolverend Fonds
12 Bestemmingsreserve Algemene Risico’s		

31-12-12

53.175
2.914

50.529
-

Langlopende schulden
Trekkingsrechten rijk en provincies
14	Rijkscompensatiegelden
15	Overige trekkingsrechten
	Provinciale revolverende fondsen			
16	Provincie Limburg		

454.319

	Overige langlopende schulden
17	Aangetrokken groene leningen
18	Aangetrokken leningen EHS
19	Aangetrokken PNB-leningen
20	Aangetrokken overige leningen
21	Aangetrokken leningen VSPN
22	Aangetrokken leningen pVSPN

7.838
136.718
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144.556

2.500

119.540
154.858
254.420
20.200
23.890
95.000

Kortlopende schulden
23	Aangehouden rentereserve convenantsmiddelen
6.729
24	Groenfonds Projectrekeningen
222.337
25	Nog uit te betalen ILG middelen
106.490
26	Overige schulden en overlopende passiva
18.169
1.224.778 1.317.982

56.089
-

13 Voorzieningen

12.853 14.044
270.065 357.530
171.401 159.145
530.719

31-12-13

2.500

667.908

353.725
1.224.778

15.810
106.085

2.500

126.976
164.200
260.980
20.214
23.890
70.000

7.436
230.365
216.037
18.749

50.529
4.211

121.895

2.500

666.260

472.587
1.317.982

Financieel verslag
3.2 staat van baten en lasten
realisatie

begroting

13.818
8.248

14.171
9.686

13.942
7.444

	Renteresultaat

5.570

4.485

6.499

29	Overige baten

217

235

342

5.787

4.720

6.841

2.689
-4.211
475

3.154
150
641

2.854
520
472

-1.047

3.945

3.847

	Resultaat voor bestemming

6.834

775

2.994

33	Toevoeging bestemmingsreserve alg. risico’s

2.914

-

-

	Resultaat na bestemming

3.920

775

2.994

31-12-13 geheel geheel
2013
2012
Bedragen x € 1.000

27 totaal Rentebaten
28 totaal Rentelasten

totaal baten
30	Vergoedingen en doorbelastingen
31	Dotatie voorziening
32	Overige kosten

totaal lasten
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Financieel verslag
3.3 grONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Algemeen
Tenzij anders weergegeven worden
bedragen in de jaarrekening vermeld in
duizenden euro’s.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Groenfonds,
statutair gevestigd te Den Haag, kantoor
houdende te Hoevelaken bestaan voor
namelijk uit:
• Kassieren, waaronder het uitvoeren van
subsidieregelingen op publiek en privaat
niveau.
• Financieren van investeringen in natuur
en landschap.
• Geven van voorlichting en advies voor
investeerders in natuur en landschap.
• Strategisch adviseren binnen relevante
beleidsgebieden vanuit een financieeleconomische ervaring.
Algemene grondslagen voor de
opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens in
Nederland algemeen aanvaarde grond
slagen en de bepalingen volgens Richtlijn
voor de jaarverslaglegging 640 ’Organi
saties zonder winststreven’.
De onder financiële vaste activa opge
nomen portefeuille financieringen en
verstrekte leningen worden initieel
gewaardeerd tegen reële waarde. Vervol39
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gens worden deze leningen gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze
waarderingsgrondslag is in de praktijk
gelijk aan de nominale waarde van de
schuldrest per balansdatum. Eventuele
bijzondere waardeverminderingen worden
in mindering gebracht op de geamortiseerde kostprijs en verantwoord in de
staat van baten en lasten.
Baten en lasten worden toegerekend aan
het jaar waarop ze betrekking hebben.
Winsten worden slechts opgenomen voor
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die
hun oorsprong vinden voor het einde van
het verslagjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
In het verslagjaar 2013 zijn de volgende
presentatie wijzigingen doorgevoerd
waarbij de vergelijkende cijfers 2012 zijn
aangepast:
• De rentebaten en rentelasten verband
houdend met de portefeuilles PNB, EHS,
Convenantsmiddelen en de ILG-gelden zijn
ingaande 2013 niet meer afzonderlijk
gepresenteerd. De genoemde portefeuilles
worden in opdracht van derden beheerd,
het Groenfonds is geen ‘risicodrager’ van
deze leningportefeuilles. Voor een juist
vergelijk van de baten en lasten zijn de
vergelijkende cijfers over 2012 aangepast.

• In 2013 is de eerste lening uit het Limburgse overbruggingsfonds verstrekt. Het
provinciale deel van dit revolverende fonds
wordt vanaf 2013 afzonderlijk in de balans
gepresenteerd als balanspost 16. Provinciale revolverende fondsen provincie Limburg. Dit bedrag was in 2012 nog onderdeel van de Groenfonds projectrekeningen
(balanspost 24), deze is ten behoeve van
de vergelijkbaarheid aangepast.
Financiële instrumenten
De financiële instrumenten worden tegen
kostprijs gewaardeerd en er wordt (kostprijs) hedge accounting toegepast. Op het
moment van aangaan van een hedge
relatie, wordt dit door de stichting gedocumenteerd. Waardeveranderingen in de
marktwaarde van de financiële instrumenten worden niet opgenomen in de balans
en staat van baten en lasten voor zover
het effectieve posities betreft. Waardeveranderingen op niet effectieve posities
worden direct verwerkt in het resultaat.
De stichting stelt middels een test periodiek de effectiviteit van de hedge relatie
vast. Dit gebeurt door het vergelijken van
de kritische kenmerken van het hedge
instrument met die van de afgedekte
positie. De marktwaarde van de financiële
instrumenten wordt vermeld onder de niet
uit balans blijkende verplichtingen.

Financieel verslag
Renterisico

Het renterisico is het risico dat de waarde
van een financieel instrument fluctueert
als gevolg van veranderingen in de
marktrente en het risico van meer- of
minderopbrengsten vanwege fluctuaties
van de rente op de geld- en kapitaalmarkt. Het renterisicobeleid is gericht
op het beheersen van dit risico waaraan
de activiteiten worden blootgesteld als
gevolg van renteschommelingen. De
stichting gebruikt renteswaps teneinde
de renterisico’s te beperken.
De activazijde van de balans van het
Groenfonds bestaat voornamelijk uit
uitgezette leningen tegen een vaste
rente. Op deze leningen wordt dus een
vaste rente ontvangen. Om het marktwaarderisico van deze leningen af te
dekken sluit het Groenfonds renteswaps
af waarbij een vaste rente wordt betaald
en een variabele rente wordt ontvangen.
Op deze manier wordt het marktwaarderisico van deze leningen afgedekt. Het
Groenfonds dekt deze leningen af voor
een bedrag ter hoogte van de afgesloten
renteswaps, zoals beschreven in het
Treasurystatuut. Alle renteswaps die het
fonds afsluit vallen onder de opgestelde
hedge documentatie.
De relatie tussen de uitgezette leningen
en de ingezette hedge instrumenten
worden vastgelegd in een effectiviteitstoets welke periodiek, doch minimaal een

40

jaarverslag 2013

nationaal groenfonds | meerwaarde voor natuur en landschap

maal per jaar per de datum waarop finan- Grondslagen voor de waardering van
activa en passiva
ciële cijfers worden opgesteld, wordt
geactualiseerd. De test die zal worden
uitgevoerd behelst ten eerste een
Financiële vaste activa
kwalitatieve toets op basis van de
De hieronder opgenomen portefeuilles
kritische termen van de renteswaps
financieringen en verstrekte leningen zijn
en het onderliggende. Als blijkt dat de
gewaardeerd tegen de nominale waarde
kritische termen niet gelijk zijn, zal een
van de schuldrest per balansdatum.
effectiviteitstoets worden uitgevoerd
op basis van een vergelijking van de
Overige vorderingen en overlopende activa
kasstromen van de renteswaps met
De vorderingen worden opgenomen
de kasstromen van het onderliggende.
tegen nominale waarde, onder aftrek van
Door te verdisconteren tegen de Euribor
de noodzakelijk geachte voorzieningen
zero coupon curve zal de ineffectiviteit
voor het risico van oninbaarheid.
worden bepaald.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen wordt aangehouden in
overeenstemming met de vereisten volgens Richtlijn voor de jaarverslaglegging
640 ’Organisaties zonder winststreven’.
Grondslagen voor resultaatbepaling

Rentemarge

Rentebaten en rentelasten worden op
basis van het toerekeningsbeginsel verantwoord in de staat van baten en lasten
voor alle rentedragende instrumenten.

Provisie-opbrengsten

De aan geldnemers in rekening gebrachte
kosten voor de verstrekking van financieringen worden als opbrengst verantwoord op het moment van het verlijden
van de (hypotheek)akte.

Financieel verslag
3.4 TOELICHTING OP DE BALANS
Financiële vaste activa

1. Uitgezette Convenantsleningen

De uitgezette convenantsleningen zijn
vorderingen die het Groenfonds heeft op
de provincies. In IPO-verband is voor de
provincies een vaste verdeelsleutel voor
deze vorderingen overeengekomen. De
opgenomen bedragen betreffen het provinciale aandeel in grondaankopen voor
natuur, met tussenkomst van de Dienst
Landelijk Gebied (DLG).

De juridische grondslag voor het verstrekken van de convenantsleningen aan provincies is het “LNV-IPO Convenant 1997”
van 15 februari 1997, gesloten tussen het
ministerie van EZ en het samenwerkingsverband Interprovinciaal Overleg. De convenantsleningen zijn benut ter financiering
van het provinciale aandeel in grond
aankopen ten behoeve van de Ecologische
Hoofdstructuur. Vanaf 1 januari 2008 zijn
er geen opnamen meer mogelijk door
provincies uit de convenantsleningen.

Het verloop van de portefeuille is als volgt:

101.204 108.004
6.800
0

6.800
0

Stand per ultimo

94.404

101.204

Alle leningen zijn geïnvesteerd in EHS-projecten met een groenverklaring.

jaarverslag 2013

2012

Stand per 1 januari
Bij: opgenomen bedragen
Af: afgelost
• door provincies
• door DLG (via verrekening met ruilgrond)

De rente in 2013 over deze leningen ten laste van de provincies bedraagt
5,32% (2012: 5,18%). Dit is het gewogen gemiddelde van lange en korte
rente van (groene) leningen en Swaps, voor de periode tot 2023.
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2. Uitgezette EHS-leningen

EHS-leningen zijn aan het ministerie van
EZ verstrekte financieringen voor investeringen in de EHS. De opgenomen bedragen
betreffen het rijksaandeel in grond
aankopen voor natuur met tussenkomst
van de Dienst Landelijk gebied. De grondslag hiervoor is de per januari 2003 gesloten “Overeenkomst inzake het aantrekken, beschikbaar stellen en beheren van
geldleningen ten behoeve van grond
aankopen voor natuur”, tussen Nationaal
Groenfonds en het ministerie van EZ.

2013

2012

Stand per 1 januari
Bij: opgenomen bedragen
Af: afgelost

164.200
9.342

172.427
8.227

Stand per ultimo

154.858 164.200

Het verloop van de portefeuille is als volgt:

Het gemiddelde rentepercentage per balansdatum bedraagt: 3,48%
(2012: 3,67%).
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3. Uitgezette PNB-leningen

De “Kaderovereenkomst financiering grondaankopen EHS”, gesloten per 25 november 2004, en de aanvulling hierop van
14 februari 2008, tussen Vereniging
Natuurmonumenten, De12Landschappen
(voorheen Stichting Unie van Provinciale
Landschappen), Stichting Groenfonds en
het ministerie van EZ, is de grondslag voor
verstrekking van deze leningen. Deze zogenoemde PNB-leningen worden benut voor
de financiering van grondaankopen voor de
Particuliere Natuurbeschermings Organisaties in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur.

2013

2012

Stand per 1 januari
Bij: opgenomen bedragen
Af: afgelost

260.980
6.560

267.331
6.351

Stand per ultimo

254.420 260.980

Het verloop van de portefeuille is als volgt:

De leningen zijn verstrekt onder borgstelling van het ministerie van EZ.
Het gemiddelde rentepercentage per balansdatum op de leningen
bedraagt 3,62% (2012: 3,62%).
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4. Overige verstrekte leningen aan overheden

Dit betreft aan overheden verstrekte
leningen voor natuurprojecten. De leningen
kunnen gekoppeld zijn aan specifieke
verplichtingen van de betreffende overheid.

2013

2012

Stand per 1 januari
Bij: opgenomen bedragen
Rente
Af: afgelost

6.727
3.000
312
1.021

6.871
264
408

Stand per ultimo

9.018

6.727

Per ultimo is deze portefuille als volgt uit te splitsen:

2013

2012

verstrekt op projecten waarvoor een fiscale groen
verklaring is verkregen
verstrekt op projecten waarvoor een fiscale groen
verklaring is aangevraagd
verstrekt op overige projecten

1.238

1.238

-

-

7.781

5.490

9.018

6.727

2013

2012

Het verloop van de portefeuille is als volgt:

het verloop van de portefuille naar aantallen en rentepercentages is als volgt
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aantal

rente %

aantal

rente %

Stand per 1 januari
Bij: opgenomen bedragen
Af: afgelost

28
1
3

3,90
2,00
1,54

29
1

3,89
0,00
3,75

Stand per ultimo

26

3,38

28

3,90
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5. Voorfinancieringen Particulier
Natuurbeheer

Dit betreft aan particulieren verstrekte
leningen ter voorfinanciering van te ontvangen subsidie-uitkeringen voor Particulier Natuurbeheer onder zowel het oude
regime, de Voorfinanciering Particulier
Natuurbeheer (VPN) als het nieuwe
regime, de Voorfinanciering Subsidieregeling Particulier Natuurbeheer (VSPN).
Het Groenfonds verstrekt deze VSPNfinancieringen op basis van de “Overeenkomst tot uitvoering van de Voorfinan
ciering Subsidie Particulier Natuurbeheer”

tussen het Groenfonds en het ministerie
van EZ. Artikel 2.3 van deze overeenkomst geeft het volgende aan: ‘Op grond
van de VSPN Overeenkomst verstrekt het
Groenfonds aan de Subsidiegerechtigde
een voorfinanciering met een looptijd van
30 jaar.’ In het kader van de WILG is deze
overeenkomst vervangen door een afzonderlijke overeenkomst tussen Nationaal
Groenfonds en elke provincie, 12 in totaal.
De onderliggende transacties staan hieronder vermeld als pVSPN.

2013

2012

Stand per 1 januari
Bij: opgenomen bedragen
Rente
Af: afgelost

191.056
10.920
9.136
14.991

165.509
29.801
8.420
12.674

Stand per ultimo

196.122

191.055

Het verloop van de portefeuille is als volgt:

Deze leningen zijn verstrekt onder verpanding van de onderliggende
subsidiebeschikking. Tevens is waar nodig recht van hypotheek gevestigd.
Daarnaast staat het ministerie van EZ garant voor de VSPNportefeuille en staan de provincies garant voor de pVSPN-portefeuille.
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Waarvan VPN

2013

2012

Stand per 1 januari
Bij: opgenomen bedragen
Rente
Af: afgelost

40.812
113
1.451
4.892

43.677
135
1.533
4.533

Stand per ultimo

37.482

40.812

2013

2012

35.467

38.804

-

-

2.015

2.008

37.482

40.812

2013

2012

Het verloop van de portefeuille is als volgt:

Per ultimo is deze portefuille als volgt uit te splitsen:

verstrekt op projecten waarvoor
een fiscale groenverklaring is verkregen
verstrekt op projecten waarvoor
een fiscale groenverklaring is aangevraagd
verstrekt op overige projecten

Het verloop van de portefuille naar aantallen en rentepercentages is als volgt:
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aantal

rente %

aantal

rente %

Stand per 1 januari
Bij: opgenomen bedragen
Af: afgelost

330
2
8

3,64
4,59
3,49

328
4
2

3,65
4,64
4,54

Stand per ultimo

324

3,72

330

3,64
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Waarvan VSPN

2013

2012

Stand per 1 januari
Bij: opgenomen bedragen
Rente
Af: afgelost

23.877
989
1.564

24.429
1.012
1.564

Stand per ultimo

23.302

23.877

2013

2012

-

-

-

-

23.302

23.877

23.302

23.877

2013

2012

Het verloop van de portefeuille is als volgt:

Deze leningen zijn uitgegeven onder borgstelling van de provincies. Een
voorwaarde voor de borgstelling is dat voldaan wordt aan de bepalingen
opgenomen in artikel 5 en 6 van de Uitvoeringsovereenkomst 2002
tussen het Groenfonds, het ministerie van EZ en het IPO. In het verslagjaar 2013 is voldaan aan deze bepalingen.
Per ultimo is deze portefuille als volgt uit te splitsen:

verstrekt op projecten waarvoor
een fiscale groenverklaring is verkregen
verstrekt op projecten waarvoor
een fiscale groenverklaring is aangevraagd
verstrekt op overige projecten

Het verloop van de portefuille naar aantallen en rentepercentages is als volgt:
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aantal

rente %

aantal

rente %

Stand per 1 januari
Bij: opgenomen bedragen
Af: afgelost

270
-

4,26
0,00
0,00

270
-

4,26
0,00
4,26

Stand per ultimo

270

4,26

270

4,26
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Waarvan pVSPN

2013

2012

Stand per 1 januari
Bij: opgenomen bedragen
Rente
Af: afgelost

126.366
10.808
6.697
8.534

97.403
29.666
5.874
6.577

Stand per ultimo

135.337

126.366

2013

2012

-

-

-

-

135.337

126.366

135.337

126.366

2013

2012

Het verloop van de portefeuille is als volgt:

Deze leningen zijn uitgegeven onder borgstelling van de provincies.
Per ultimo is deze portefuille als volgt uit te splitsen:

verstrekt op projecten waarvoor
een fiscale groenverklaring is verkregen
verstrekt op projecten waarvoor
een fiscale groenverklaring is aangevraagd
verstrekt op overige projecten

Het verloop van de portefuille naar aantallen en rentepercentages is als volgt:

48

jaarverslag 2013

aantal

rente %

aantal

rente %

Stand per 1 januari
Bij: opgenomen bedragen
Af: afgelost

675
42
-

5,28
5,35
0,00

553
122
-

5,32
5,17
0,00

Stand per ultimo

717

5,29

675

5,28
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6. Overige verstrekte leningen aan particulieren

Dit betreft diverse verstrekte leningen ten
behoeve van natuurprojecten van parti
culieren. Deze leningen zijn deels laag
rentend verstrekt met gelden uit het

Revolverend Fonds. De overige leningen
zijn verstrekt voor risico van Triodos Bank
N.V. Tevens is waar nodig recht van hypotheek gevestigd.

Het verloop van de portefeuille is als volgt:

2013

2012

Stand per 1 januari
Bij: opgenomen bedragen
Rente
Af: afgelost

32.097
1.488
972
2.920

33.207
4.859
861
6.829

Stand per ultimo

31.637

32.097

Per ultimo is deze portefuille als volgt uit te splitsen:

2013

2012

verstrekt op projecten waarvoor een
fiscale groenverklaring is verkregen
verstrekt op projecten waarvoor een
fiscale groenverklaring is aangevraagd
verstrekt op overige projecten

9.639

2.834

-

-

21.998

29.264

Totaal

31.637

32.097

2013

2012

Het verloop van de portefuille naar aantallen en rentepercentages is als volgt:

Stand per 1 januari
Bij: opgenomen bedragen
Af: afgelost

Stand per ultimo

49

jaarverslag 2013

nationaal groenfonds | meerwaarde voor natuur en landschap

aantal

rente %

aantal

rente %

99
8
7

3,08
2,42
2,33

105
10
16

2,98
5,42
2,53

100

3,00

99

3,08
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7. Uitgezette deposito’s
Uitgezette deposito’s

De deposito’s hebben betrekking op bij het Groenfonds aangehouden
projectrekeningen en zijn op verzoek van de klant op deposito uitgezet
bij het ministerie van Financiën. De deposito heeft nog een looptijd
van 15 maanden.
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2013

2012

30.000

31.000

Financieel verslag
Vlottende activa

8. Groenfonds Projectrekeningen

Dit betreffen de projectenrekeningen die
per ultimo een debetsaldo vertonen.
Het verloop van de portefeuille is als volgt:

Schuldrest per ultimo
Aantal per ultimo
De kredietlimieten op deze projectrekeningen bedragen:

Provincie Zeeland voorfinanciering ILG 2009-2010
Prov. Zeeland 'Gronden landbouwflankerend beleid'
De Groene Grens
Overige

Op de kredietlimiet is een garantstelling afgegeven door de gemeenten en
de provincie.
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2013

2012

12.853
8

14.044
9

2013

2012

7.500
4.000
1.922

35.000
7.500
4.000
13.048

13.422

59.548
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9. Overige vorderingen en overlopende activa
Hieronder zijn opgenomen:

Rente Compensatiegelden ministerie van Financiën
Rente rekening-courant ministerie van Financiën
Rente banken
Rente lening Natuurmonumenten
rente lening EHS
Rente overige leningen en projecten
Rente uit derivaten
Aangehouden bij ministerie van Financiën
Overige overlopende activa

Per 31 december 2013 wordt voor € 257
miljoen (ultimo 2012: € 343 miljoen) aangehouden bij het ministerie van Financiën
in het kader van Geïntegreerd Middelen
beheer. Nationaal Groenfonds participeert
in het Geïntegreerd Middelenbeheer van de
rijksoverheid, voor zover het rijksmiddelen
betreft. De basis voor het aanhouden van
middelen bij het ministerie van Financiën is
vastgelegd in de Overeenkomst terzake
van de rekeningen-courant “Groenfonds”.
Hierin is opgenomen dat ‘de door het Rijk
aan het Groenfonds beschikbaar te stellen
rijksmiddelen en de daaraan toe te rekenen
rente-opbrengsten door het Groenfonds
zullen worden aangehouden op een rekening bij ’s Rijks schatkist’.
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2013

2012

7
42
2.358
6.370
2.702
31
1.240
257.211
105

7
124
2.425
6.540
2.922
246
972
343.390
904

270.065

357.530

Op de rekeningen-courant BBL/ DLG-
subsidies is tot en met 31-12-2013 een
rente vergoed van Eonia, in 2012 was dit
nog Eonia vermeerderd met een opslag
van 0,42% (totaal 2012: 0,65%). Over
2013 was de Eonia gemiddeld 0,09%.
Op de rekeningen-courant inzake ILG-
middelen wordt gemiddelde rente vergoed
van Eonia. Over 2013 is dat gemiddeld
0,09% (2012:0,23%).
De overige bij het ministerie van Financiën
aangehouden middelen hebben een rentevergoeding van Eonia. Deze was gemiddelde over 2013 0,09% (2012:0,23%).

Financieel verslag
10. Liquide middelen
Banken

Het saldo bij banken wordt voor € 36,5 miljoen aangehouden in
deposito’s met een resterende looptijd variërend van 3 tot 6 maanden.
€ 5 miljoen wordt aangehouden op de zogenaamde ILG- cashpool.
Over het resterende saldo (€ 129.9 miljoen) bedroeg het gemiddelde
rentepercentage over 2013 1,059% (2012: 1,449%). Het bij banken
uitstaande saldo wordt aangehouden bij de Rabobank, ABN AMRO,
ING, BNG en Triodos.
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2013

2012

171.401

159.145
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Passiva
Eigen Vermogen

11. Revolverend Fonds
2013

2012

50.529
2.646
53.175

44.437
1.776
4.026
290
50.529

2013

2012

Stand per 1 januari
Bij: donatie aan bestemmingsreserve

2.914

-

Stand per ultimo

2.914

-

Stand per 1 januari
Bij: toegevoegd uit bestemming resultaat 2010
Bij: toegevoegd uit bestemming resultaat 2011
Bij: overige

Stand per ultimo

12. Bestemmingsreserve Algemene Risico’s

Dit betreft een bestemmingsreserve voor insolventie.
Het verloop is als volgt:
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voorzieningen

13. Voorziening

Dit betreft een bestemmingsreserve voor insolventie.
Het verloop is als volgt:

Stand per 1 januari
Bij: dotatie aan voorziening		
Af: oninbare vordering			

Stand per ultimo

langlopende schulden

Trekkingsrechten Rijk en provincies	
De onder de trekkingsrechten Rijk en provincies
opgenomen posten hebben overwegend een lang
lopend karakter.
De toekenning van trekkingsrechten is vastgelegd in
de ‘Uitvoeringsovereenkomst 2002’ tussen het
ministerie van EZ, de provincies (IPO) en Nationaal
Groenfonds. Het (jaarlijks) te bestemmen resultaat
van het Groenfonds, wordt op grond van deze overeenkomst verdeeld over de daarvoor in aanmerking
komende partijen.
.
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2013

2012

4.211
-4.211
-

3.691
520
-

0

4.211
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14. Rijkscompensatiegelden

Stand per 1 januari
Bij: stortingen
toegevoegd uit bestemming resultaat voorgaande jaren
Af: opnamen

Stand per ultimo
Dit betreft bij Nationaal Groenfonds aangehouden gelden uit
hoofde van het compensatiebeginsel.
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2013

2012

15.810
330
8.302

14.792
1.018
-

7.838

15.810
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15. Overige trekkingsrechten

Deze bestaan uit de volgende componenten:
2013

2012

124.253
7.638
856
52
3.920

92.200
10.002
838
52
2.994

136.718

106.085

2013

2012

Af:	betalingen

92.200
423.784
515.984
391.731

130.944
7.877
478.745
617.566
525.366

Stand per ultimo

124.253

92.200

Nog uit te betalen subsidies BBL/DLG
Nog uit te betalen op extra stortingen
Trekkingsrechten provincies
Nog uit te betalen Rijks Reconstructie gelden
Nog te bestemmen resultaat

Het verloop van elk van deze componenten is:

Verloop nog uit te betalen subsidies BBL/DLG:
Stand per 1 januari
Bij:	bevoorschotting
overige stortingen

Dit betreft de reguliere Rijkssubsidiegelden voor grondverwerving
en inrichting, alsmede de inkomsten van DLG uit onder andere verkoop van
ruilgrond.
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Verloop nog uit te betalen extra stortingen

2013

2012

10.002
1.000
3.364

10.002
-

7.638

10.002

2013

2012

Stand per 1 januari
Bij: gestort
Af: uitbetaald

838
18
-

820
18
-

Stand per ultimo

856

838

Trekkingsechten per provincie ultimo

2013

2012

Gelderland
Noord-Holland

840
16

822
16

Stand per ultimo

856

838

2013

2012

Stand per 1 januari
Bij: gestort
Af: uitbetaald

52
-

52
-

Stand per ultimo

52

52

Stand per 1 januari
Bij: gestort
Af: uitbetaald

Stand per ultimo
Dit betreft bijzondere Rijksstortingen voor onder meer grondaankopen
van DLG, met name stortingen uit hoofde van het Natuuroffensief (2001).

Verloop trekkingsrechten provincies		

Verloop nog uit te betalen Rijks Reconstructiegelden
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De nog uit te betalen Rijks Reconstructiegelden betreft een investeringsbedrag van
aanvankelijk € 4,5 miljoen, dat de rijksoverheid via het Groenfonds beschikbaar
heeft gesteld voor reconstructie-uitgaven
in de provincies Gelderland en Overijssel.
Daarvan is € 3,6 miljoen toegewezen aan
de provincie Gelderland en € 0,9 miljoen
aan Overijssel. Elk van de provincies dient

bij reconstructie-uitgaven een minstens
even groot deel bij te dragen uit eigen
middelen. De provincie Gelderland doet
dit uit een eigen fonds, de provincie Overijssel heeft de middelen beschikbaar
gesteld via een eenmalige storting in
het Groenfonds. DLG beschikt, met goed
keuring van het ministerie van EZ, in
beide gevallen over de rijksmiddelen.

Verloop nog te bestemmen resultaat
Stand per 1 januari
Af: toegevoegd aan compensatiegelden
toegevoegd aan Revolverend Fonds
toegevoegd aan werkkapitaal
Boscerticaten
uitgekeerd aan provincies
trekkingsrechten

jaarverslag 2013

330
2.646
18

2.994

Bij: toevoeging resulaat huidig boekjaar

2.994
0
3.920

Stand per uvltimo

3.920

Het nog te bestemmen resultaat heeft betrekking op de resultaten van het Groenfonds over het jaar 2013 (per ultimo 2012: het
jaar 2012). Voor 2013 wordt een voorstel tot resultaatsverdeling
bij het ministerie van EZ aangeboden.
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2012
1.018
5.802
0
0
0
18

6.838

6.838
0
2.994
2.994

Financieel verslag
Provinciale revolverende fondsen

16. Provincie Limburg

Dit betreft een Revolverend Fonds welke door
het Groenfonds voor de provincie Limburg wordt
beheerd. Totaal gecommitteerd fondsvermogen
is € 7,5 miljoen waarvan € 2,5 miljoen gestort.
deze post is als volgt op te splitsen:

2013

2012

Bedrag

Bedrag

uitgezet in leningen
nog te besteden

254
2.246

2.500

Stand per ultimo

2.500

2.500

2013

2012

Overige langlopende schulden

17. Aangetrokken groene leningen

Dit betreft onder de Fiscale Groenregeling
aangetrokken leningen. Deze leningen zijn
alle aangetrokken bij groenfondsen van
Nederlandse banken.
Het verloop is als volgt:

Perc.
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Bedrag

Perc.

Bedrag

Stand per 1 januari
Bij: opgenomen bedragen
Af: afgelost

2,38% 126.976
0,00%
1,61%
7.435

2,74% 101.749
1,78% 33.077
3,49%
7.851

Stand per ultimo

2,33% 119.540

2,38% 126.976
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Van de aangetrokken groene leningen heeft
€ 24 miljoen een looptijd korter dan 1 jaar.
Aan geldgevers zijn per ultimo de volgende zekerheden gegeven:
door provincies afgegeven garanties
verpanding door Groenfonds verstrekte leningen

81.000
38.540

85.000
41.976

Stand per ultimo

119.540

126.976

2013

2012

Fiscaal groen aangetrokken leningen worden
door het Groenfonds uitgezet in projecten
met een groenverklaring. De door het Groenfonds uitgezette leningen met een reeds
verkregen groenverklaring zijn:
Bedrag

Uitgezette convenantsleningen (post 1)
Overige verstrekte leningen aan overheden (post 4)
Voorfinancieringen Particulier Natuurbeheer (post 5)
Overige verstrekte leningen aan particulieren (post 6)
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Bedrag

94.404
1.238
35.467
9.639

101.204
1.238
38.804
2.834

140.747

144.079

Financieel verslag
18. Aangetrokken leningen EHS

Dit betreft bij banken, het ministerie van Financiën en
overige geldgevers aangetrokken leningen.
2013

Het verloop is als volgt:

Perc.

Bedrag

2012
Perc.

Bedrag

Stand per 1 januari
Bij: opgenomen bedragen
Af: afgelost

3,67% 164.200
2,44% 14.763
4,16% 24.105

3,95% 172.427
0,00%
4,64% 8.227

Stand per ultimo

3,48% 154.858

3,67% 164.200

Van de aangetrokken EHS leningen heeft € 0 miljoen een looptijd korter dan 1 jaar.
Aan geldgevers zijn per ultimo de volgende zekerheden gegeven:
154.858

Borgstelling door ministerie van EZ

164.200

19. Aangetrokken PNB-leningen

Dit betreft bij het ministerie van Financiën aangetrokken leningen.
2013

Het verloop is als volgt:

Perc.

Bedrag

2012
Perc.

Bedrag

Stand per 1 januari
Bij: opgenomen bedragen
Af: afgelost

3,62% 260.980
0,00%
3,59%
6.560

3,61% 267.331
0,00%
0,00% 6.351

Stand per ultimo

3,62% 254.420

3,62% 260.980

Van de aangetrokken PNB leningen heeft € 19 miljoen een looptijd korter dan 1 jaar.
Aan geldgevers zijn per ultimo de volgende zekerheden gegeven:
Borgstelling door ministerie van EZ
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254.420

260.980
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20. Aangetrokken overige leningen

Dit betreft bij banken en provincies
aangetrokken leningen ten behoeve van
grondtransacties en kavelruil.
2013

Het verloop is als volgt:

Perc.

Bedrag

2012
Perc.

Bedrag

Stand per 1 januari
Bij: opgenomen bedragen
Af: afgelost

3,00%
0,00%
2,83%

20.214
14

3,01% 20.227
0,00%
2,83%
13

Stand per ultimo

3,00%

20.200

3,00% 20.214

20.000
200

20.000
214

20.200

20.214

Aan geldgevers zijn per ultimo de volgende zekerheden gegeven:
- door provincies afgegeven garanties
- verpanding van door Groenfonds verstrekte leningen
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21. Aangetrokken leningen VSPN

Dit betreft bij het ministerie van Financiën
aangetrokken leningen.
2013

Het verloop is als volgt:

Perc.

Bedrag

2012
Perc.

Bedrag

Stand per 1 januari
Bij: opgenomen bedragen
Af: afgelost

0,62%
-

23.890
-

1,75% 23.890
-

Stand per ultimo

0,31%

23.890

0,62% 23.890

Van de aangetrokken VSPN leningen heeft € 0 miljoen een looptijd korter dan 1 jaar.
Aan geldgevers zijn per ultimo de volgende zekerheden gegeven:
Borgstelling door ministerie van EZ

23.890

23.890

2013

2012

22. Aangetrokken leningen pVSPN
Het verloop is als volgt:

Perc.

Bedrag

Perc.

Bedrag

Stand per 1 januari
Bij: opgenomen bedragen
Af: afgelost

1,75% 70.000
2,07% 30.000
0,57% 5.000

2,41% 60.000
1,37% 10.000
-

Stand per ultimo

0,91%

95.000

1,75% 70.000

Van de aangetrokken pVSPN leningen heeft € 5 miljoen een looptijd korter dan 1 jaar.
Aan geldgevers zijn per ultimo de volgende zekerheden gegeven:
Borgstelling door provincies
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95.000

70.000

Financieel verslag
Kortlopende schulden

23. Aangehouden rentereserve
convenantsleningen

De provincies storten sinds 1999 jaarlijks
gezamenlijk € 11.345.000,- ten gunste van
het Groenfonds, voor de verplichtingen uit
hoofde van de aan de provincies en DLG
verstrekte convenantsleningen. Deze
afspraak loopt voor onbepaalde tijd. In de
praktijk is het beleid er op gericht dat in
2023 alle convenantsleningen zijn afgelost. Het deel van deze € 11 miljoen dat
niet (direct) nodig is voor rente en aflossing wordt door het Groenfonds voor de
provincies “gereserveerd”, zodat hieruit
toekomstige verplichtingen kunnen
worden voldaan, indien en voor zover de
jaarlijkse € 11 miljoen vanwege rentestijgingen hiertoe niet toereikend mocht zijn.

Indien de jaarlijkse € 11 miljoen en deze
“reserve” niet voldoende mochten zijn
voor de rente- en aflossingsverplichting
op de convenantsleningen, dan zijn de
provincies gehouden hiervoor aanvullende
middelen aan het Groenfonds ter beschikking te stellen. Dit kan door verlenging
van voornoemde looptijd (2023) en/of
door daadwerkelijke extra stortingen ten
gunste van het Groenfonds te doen.
Het voornoemde renterisico over de convenantsleningen is met behulp van renteswaps grotendeels afgedicht (zie de niet
uit de balans blijkende verplichtingen).

Het verloop is als volgt:

Stand per 1 januari
Bij: gestort door provincies
	bijgeschreven rente

11.345
127

Af: rente convenantslening
aflossing convenantslening

5.379
6.800

Stand per ultimo
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2013

2012

7.436

8.297

11.471
12.179
6.728

11.345
195
5.601
6.800

11.539
12.401
7.436
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24. Groenfonds projectrekeningen

Dit betreffen de projectenrekeningen die per ultimo een creditsaldo vertonen.
De samenstelling is als volgt:
2013

2012

Project Boscertificaten
Vereniging Natuurmonumenten
EHS rekening-courant
EHS extra dotatie
Project Mainport Rotterdam
Ruimte voor de Rivier
BBL Ontwikkelgericht werken
Staatsbosbeheer Structuurplan Almere
Peilbesluit Veerse Meer
Realisatie Natuurcompensatieproject Perkpolder
Groen / Blauwe Diensten
Natuurcompensatie Westerschelde
Staatsbosbeheer doelgerichte objecten
Beheervergoeding Klimaatbos Drenthe
RF particulier natuurontwikkeling
Overige projecten

4.605
1.575
9.495
2.987
88.097
1.550
10.615
22.596
1.411
9.530
53.150
1.960
2.132
1.736
18
10.880

4.845
1.612
10.776
7.760
69.143
16.141
12.314
22.606
2.349
9.360
52.665
2.016
2.992
2.196
16
13.574

Schuldrest per ultimo

222.337

230.365

95

94

2013

2012

10.000
3.200
10.000
1.297

10.000
3.200
10.000
714

24.497

23.914

Aantal per ultimo:
De kredietlimieten op deze projectrekeningen bedragen:

Vereniging Natuurmonumenten
Tijdelijke Grondbank Noord-Brabant
Project Mainport Rotterdam
Overige projectrekeningen

Op alle kredietlimieten zijn garanties afgegeven door de provincies.
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25. Nog uit te betalen ILG middelen

Dit betreft de nog aan de provincies uit te
betalen ILG-middelen.
2013

2012

Stand per 1 januari
Bij: gestort door EZ
gestort provincies
rente provincies

216.037
60.011
146
276.194

401.708
23.700
5.855
1.462
432.726

Af: 	beheervergoeding Groenfonds
uitbetalingen

169.704

201
216.487

Stand per ultimo

106.490

216.037

2013

2012

537
2.702
6.239
6.370
1.938
383

548
2.922
6.351
6.540
1.882
505

18.169

18.749

Het verloop is als volgt:

De door provincies aangehouden krediet
limieten bij Groenfonds inzake het ILG
bedragen per 31 december 2013 gezamenlijk
€ 20.500.000,-.

26. Overige schulden en overlopende passiva

Rente en kosten convenantsleningen
Rente EHS
Rente derivaten
Rente lening Natuurmonumenten
Overige te betalen rente (o.a. leningen, projectrek., ILG)
Overlopende passiva (o.a. betalingen onderweg)
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3.5 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Renteswaps Convenantsleningen
Gebruik financiële instrumenten
Om renterisico’s voor de portefeuille
Financiële instrumenten worden slechts
convenantsleningen af te dekken, zijn de
gebruikt om lopende risico’s (vanwege
verstrekte – of hard toegezegde financie- volgende renteswaps gecontracteerd:
ringen) af te dichten. Het beleid is er op
• voor € 95.000.000,- contracten waarbij
gericht gevolgen van renteschomme
een vaste rente wordt betaald van
lingen te beperken. De renterisico’s worgemiddeld 5,446% en een variabele
den afgedekt met renteswap contracten.
rente wordt ontvangen op basis van het
De marktwaarde van de renteswaps
6-maands euribor. Deze contracten kenbedraagt per 31-12-2013 € 38,6 miljoen
nen looptijden variërend tot 1 april 2014
negatief. De negatieve marktwaarde in
en 1 april 2023.
de renteswaps wordt gecompenseerd
• voor € 51.800.000,- contracten waarbij
door een positieve marktwaarde in de
een variabele rente wordt betaald op
verstrekte leningen. Tot slot loopt het
basis van 6 maands euribor en een vaste
Groenfonds geen andere liquiditeits- en
renterisico’s anders dan uit hoofde van de rente wordt ontvangen van 4,283%.
Deze contracten kennen looptijden met
normale bedrijfsvoering.
een einddatum variërend van 1 april 2014
tot 1 oktober 2018.
Met de swaps waarbij een vaste rente
wordt betaald en een variabele rente
wordt ontvangen zijn de renterisico’s (het
risico van algehele stijging renteniveau
op geld- en kapitaalmarkt) van de portefeuille convenantsleningen voor de gehele
looptijd (tot 2023) nagenoeg geheel afgedicht. Voorgaande betekent echter niet
dat de risico’s van liquiditeitsopslagen
bovenop de “normale” rente’s op de
geld- en kapitaalmarkt zijn afgedicht.
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De swaps waarbij een variabele rente
wordt betaald en een vaste rente wordt
ontvangen zijn de “tegenhangers” van
gecontracteerde groene leningen. Deze
groene leningen kennen rentevastheidsperioden die nagenoeg gelijk zijn aan
deze swaps.
De verplichtingen voor het Groenfonds
vanuit deze renteswaps vallen onder de
garanties, zoals deze door de provincies
zijn afgegeven voor de portefeuille convenantsleningen.

Financieel verslag
Renteswaps Voorfinanciering
Subsidieregeling Particulier
Natuurbeheer
Om renterisico’s voor de portefeuille Voorfinanciering Subsidieregeling Particulier
Natuurbeheer (VSPN) af te dekken, zijn
de volgende renteswaps gecontracteerd:

Renteswaps provinciale
Voorfinanciering Subsidieregeling
Particulier Natuurbeheer
Om renterisico’s voor de portefeuille Voorfinanciering Subsidieregeling Particulier
Natuurbeheer (pVSPN) af te dekken, zijn
de volgende renteswaps gecontracteerd:

• voor € 28.390.000,- contracten waarbij
een vaste rente wordt betaald van
gemiddeld 3,99% en een variabele rente
wordt ontvangen op basis van het
6-maands euribor. Deze contracten kennen looptijden met een einddatum variërend van 1 juli 2014 tot 1 december 2035.
• voor € 4.500.000,- contracten waarbij
een vaste rente wordt ontvangen van
gemiddeld 3,75% en een variabele rente
wordt ontvangen op basis van het
6-maands euribor. Deze contracten kennen looptijden met een einddatum van
3 december 2035.

• voor € 135.400.000,- contracten waarbij
een vaste rente wordt betaald van
gemiddeld 3,37% en een variabele rente
wordt ontvangen op basis van het
6-maands euribor. Deze contracten kennen looptijden met een einddatum variërend van 4 oktober 2017 tot 1 juni 2042.
• voor € 50.000.000,- contracten waarbij
een variabele rente wordt betaald op
basis van 6 maands euribor en een vaste
rente wordt ontvangen van 2,52%.
Deze contracten kent een looptijd met
een einddatum van 18 april 2023.

Deze renteswaps zijn aangetrokken onder
borgstelling door het ministerie van EZ.
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De rente derivaten worden ingezet ter
afdekking van het rente risico op portefeuille niveau. Bij de financiering van de
portefeuille wordt gebruik gemaakt van
vast rentende en variabel rentende
financiering. De rentebasis van variabel
rentende aangetrokken financiering is
gebaseerd op 1 – 6-maands euribor, waarbij het kasstroomrisico wordt geaccepteerd. Dit kasstroomrisico is het verschil
tussen 6-maands euribor uit hoofde van
het rente derivaat en het 1 – 6-maands
euribor uit hoofde van de variabel aan
getrokken financiering. In een efficiënte
markt is er geen mogelijkheid tot
arbitrage, waardoor het verschil als
verwaarloosbaar is geclassificeerd.

Renteswaps overige groene leningen
Om renterisico’s voor (een deel van de )
de portefeuille overige groene leningen
af te dekken, zijn de volgende renteswaps gecontracteerd:
• voor € 1.200.000,- contracten waarbij een
vaste rente wordt betaald van gemiddeld
3,55% en een variabele rente wordt
ontvangen op basis van het 6-maands
euribor. Deze contracten kennen looptijden met een einddatum van 1 april 2019.
• voor € 1.200.000,- contracten waarbij
een vaste rente wordt ontvangen van
gemiddeld 2,86% en een variabele rente
wordt betaald op basis van het 6-maands
euribor. Deze contracten kennen looptijden met een einddatum van 8 april 2014.

Financieel verslag
CO 2 -rechten
In het kader van het Bosklimaatfonds
heeft het Groenfonds de CO2-rechten
verworven die 2.521 hectare bos in een
periode van 50 jaar oplevert, gerekend
vanaf 2001. Deze CO2-rechten zijn niet
gewaardeerd, omdat de waarde hoofd
zakelijk bepaald wordt door toekomstige
regelgeving met betrekking tot verhandelbare emissierechten. Er heeft nog
geen besluitvorming plaatsgevonden
over de waardering van de emissierechten uit aangelegd bos.

Wet toezicht kredietwezen
Een deel van de activiteiten van het
Groenfonds vallen onder de werking van
de Wet Financieel Toezicht (onderdeel
“bankstatus”), echter hiervoor is van De
Nederlandsche Bank een ontheffing ontvangen. De activiteiten waarvoor ontheffing is verkregen betreffen specifiek
zogenaamde niet-professionele partijen
die bij het Groenfonds gelden aanhouden.
Bij banken is op dergelijke gelden het
deposito-garantie stelsel van toepassing.
Deze ontheffing is door De Nederlandsche
Bank in 2006 verleend en in 2009 en 2012
telkens voor 3 jaar verlengd. De ontheffing loopt nu tot 1 september 2015. Aan
de aan deze ontheffing gestelde voorwaarden is in 2013 voldaan. Deze voorwaarden behelzen onder andere:
• De som van de bij het Groenfonds, door
niet-professionele partijen, aangehouden
gelden mag maximaal 3% van de totale
toevertrouwde middelen bedragen. Per
eind 2013 was dit percentage 0,338%.
• Het bedrag dat door niet-professionele
partijen bij het Groenfonds wordt aangehouden mag de € 5 miljoen niet overschrijden. Dit bedrag moet worden
gedekt door een bancaire garantstelling
die is afgegeven door de Rabobank.
Het totaal aan aangehouden middelen
voor niet-professionele partijen bedroeg
per 31 december 2013 € 4.139.124,- en
heeft gedurende het jaar de grens van
€ 5 miljoen niet overschreden.
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3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten
27. Rentebaten
De rentebaten zijn als volgt nader te specificeren:

realisatie

2013

jaarverslag 2013

2013

2012

710
24
64
3.145
325
1.162
8.513
0

Rentebaten nog uit te betalen LNV/DLG subsidies
Rentebaten extra stortingen voor grondaankopen
Rentebaten compensatiegelden
Rentebaten liquide middelen
Rentebaten convenantsleningen
Rentebaten Revolving Fund
Overige rentebaten
Rentebaten EHS

109
7
24
2.592
304
1.226
9.558
0

60
10
40
1.583
310
1.250
10.919
0

Totaal

13.818

14.171 13.942

De rentebaten liquide middelen zijn hoger dan
begroot door een hoger dan begroot saldo aan
liquiditeiten op de projectrekeningen.
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28. Rentelasten
De rentelasten zijn als volgt nader te specificeren:

realisatie

2013

begroting realisatie

2013

2012

Rentelasten overige aangetrokken financieringen
Rentelasten saldi klanten
Rente derivaten (saldo baten en lasten)

2.813
1.175
4.261

4.426
826
4.434

2.858
1.635
2.951

Totaal

8.248

9.686

7.444

De rentelasten overige aangetrokken
financieringen zijn lager dan begroot door
de niet begrote liquiditeitsgap in de
pVSPN portefeuille.

29. Overige baten
De overige baten zijn als volgt nader te specificeren:

realisatie

2013
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begroting realisatie

2013

2012

Vergoeding ILG
Vergoeding PNB portefeuille
Beheervergoeding Bosklimaatfonds
Beheervergoeding overige
Afsluitprovisies

100
35
50
20
12

100
35
50
20
30

201
50
50
26
15

Totaal

217

235

342
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30. Beheervergoeding

Dit betreft de door Fondsenbeheer Nederland B.V.
te Hoevelaken in rekening gebrachte managementen servicevergoeding voor het gevoerde beheer.
De kosten zijn als volgt te specificeren
realisatie

2013

begroting realisatie

2013

2012

Managementvergoeding
Kostendeling volgens kostendelingsovereenkomst
Gezamenlijke externe kosten

427
1.676
585

427
1.807
920

411
1.575
868

Totaal

2.689

3.154

2.854

31. Dotatie voorziening

Betreft dotatie aan de voorziening voor insolventie.
De rentebaten zijn als volgt nader te specificeren:

realisatie

2013

Dotatie voorziening

De dotatie voorziening is negatief door een een
malige vrijval van € 1,3 miljoen In 2013 is namelijk
duidelijk geworden dat het Groenfonds geen debiteurenrisico loopt over de VPN portefeuille. De
overige € 2,9 miljoen is vrijgevallen ten gunste
van de bestemmingsreserve algemene risico’s.
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begroting realisatie

2013

2012

4.211-

150

520

4.211-

150

520

Financieel verslag
32. Overige kosten
realisatie

2013

2012

71
35
55
126
22
26
68
72

66
35
50
200
30
100
100
60

60
35
54
150
31
36
48
59

Totaal

475

641

472

Voorzitter
Penningmeester
Lid Financiële Commissie
Overige bestuursleden

26.000,- euro per jaar
12.000,- euro per jaar
8.500,- euro per jaar
6.500,- euro per jaar

Er zijn geen andere vergoedingen, leningen, garanties
en dergelijke verstrekt aan bestuursleden.

jaarverslag 2013

2013

Bestuurskosten
Kosten leerstoel beleving en waardering natuur
Accountantskosten
Advieskosten
Corporate communicatie
Marketing communicatie en voorlichting
Manifestaties en bijeenkomsten
Algemene kosten

De bestuursvergoeding aan bestuursleden inclusief
vergoeding voor gemaakte kosten bedraagt per jaar
(exclusief BTW):
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Financieel verslag
33. Mutaties bestemmingsreserve algemene risico’s
realisatie

2013

75

jaarverslag 2013

begroting realisatie

2013

2012

Dotatie bestemmingsreserve
Vrijval bestemmingsreserve

2.914
-

-

-

Totaal

2.914

-

-
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Financieel verslag
3.7 Overige gegevens en voorstel tot resultaatsbestemming
controleverklaring
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna
opgenomen verklaring.
(Statutaire) regeling betreffende
de bestemming van het resultaat
In de statuten van het Groenfonds zijn
geen bepalingen opgenomen omtrent
de bestemming van het resultaat. Deze
bepalingen zijn opgenomen in de Uitvoeringsovereenkomst tussen het Rijk, de
provincies en Nationaal Groenfonds en
luidt als volgt:
Het Resultaat komt toe aan de Deel
nemers, in de vorm van additionele Trekkingsrechten, per het moment van het
volgens de statuten van het Groenfonds
vaststellen van de jaarrekening, in verhouding tot het gewogen gemiddelde van
Trekkingsrechten van die Deelnemers
gedurende dat jaar.
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Bestemming van het resultaat
over 2013
Het resultaat ad € 3.919.810,- is in de
balans opgenomen onder “Overige Trekkingsrechten”, conform de Uitvoeringsovereenkomst die het Rijk, de provincies
en Nationaal Groenfonds in 1995 hebben
afgesloten en in 2002 hebben herzien.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na
balansdatum plaatsgevonden welke van
invloed zijn op de jaarrekening.

Het bestuur van het Groenfonds stelt
aan het ministerie van EZ voor het resultaat over het boekjaar 2013 als volgt te
bestemmen:

prof. mr. Pieter van Vollenhoven , Voorzitter
ir. P.O. (Pim) Vermeulen, Penningmeester
prof.dr. J.J. (Jaap) van Duijn
mr. G.J. (Geert) Jansen
mr. T.H.J. (Tjibbe) Joustra
mevrouw J.C.M. (Jolande) Sap

• Toevoeging aan de compensatiegelden
(inclusief provinciaal deel) € 341.657,• Toevoeging aan het Revolverend Fonds
		
€ 3.578.153,Dit voorstel is nog niet in de jaarrekening
verwerkt, maar toegevoegd aan het nog
te bestemmen resultaat (balanspost 15).

Hoevelaken, 19 maart 2014
Bestuur Nationaal Groenfonds

Hoofdstuk 4

Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant

controleverklaring van de
onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van Stichting Groenfonds
Wij hebben de in de jaarstukken 2013
opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting Groenfonds te ’s-Gravenhage gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de
balans per 31 december 2013 en de staat
van baten en lasten over 2013 met de
toelichting, waarin zijn opgenomen een
overzicht van de gehanteerde grond
slagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het
bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de
jaarrekening die het vermogen en het
resultaat getrouw dient weer te geven,
alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met
de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving
640 Organisaties zonder winststreven.
Het bestuur is tevens verantwoordelijk
voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fraude of fouten.
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Verantwoordelijkheid van de
accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven
van een oordeel over de jaarrekening op
basis van onze controle. Wij hebben onze
controle verricht in overeenstemming
met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden.
Dit vereist dat wij voldoen aan de voor
ons geldende ethische voorschriften en
dat wij onze controle zodanig plannen
en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaar
rekening geen afwijking van materieel
belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van
werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de
toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van
het inschatten van de risico’s dat de
jaarrekening een afwijking van materieel
belang bevat als gevolg van fraude of
fouten.

Bij het maken van deze risico-inschat
tingen neemt de accountant de interne
beheersing in aanmerking die relevant is
voor het opmaken van de jaarrekening en
voor het getrouwe beeld daarvan, gericht
op het opzetten van controlewerk
zaamheden die passend zijn in de
omstandigheden. Deze risico-inschat
tingen hebben echter niet tot doel een
oordeel tot uitdrukking te brengen over
de effectiviteit van de interne beheersing
van de stichting.
Een controle omvat tevens het evalueren
van de geschiktheid van de gebruikte
grondslagen voor financiële verslaggeving
en van de redelijkheid van de door het
bestuur van de stichting gemaakte
schattingen, alsmede een evaluatie van
het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons
verkregen controle-informatie voldoende
en geschikt is om een onderbouwing voor
ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening
een getrouw beeld van de grootte en
samenstelling van het vermogen van
Stichting Groenfonds per 31 december
2013 en van het resultaat over 2013 in
overeenstemming met de Richtlijn voor
de Jaarverslaggeving 640 Organisaties
zonder winststreven.

controleverklaring van de
onafhankelijke accountant
VerkLaring betreffende overige bij of
krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge de ontheffing als bedoeld in
artikel 3:5, vierde lid van de Wet op het
financieel toezicht, die door De Nederlandsche Bank op 16 oktober 2012 is
verleend aan Stichting Groenfonds,
verklaren wij dat de totale waarde van de
financiële verplichtingen die zijn ontstaan
door het in de uitoefening van het bedrijf
buiten besloten kring aantrekken, ter
beschikking verkrijgen of ter beschikking
hebben van opvorderbare gelden van
anderen dan professionele marktpartijen
steeds is gedekt door een garantstelling
zoals bedoeld in de voorschriften die
De Nederlandsche Bank aan de ontheffing heeft verbonden.
Zwolle, 19 maart 2014
Deloitte Accountants B.V.
was getekend: drs. A.J.E. Jansman RA
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Colofon
Uitgave: Maart 2014, Nationaal Groenfonds
Fotografie Algemeen: Don Wijns e.a., Amsterdam
Ontwerp: Frissewind, profs in communicatie en design, Amsterdam
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