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Jaaroverzicht 2011

Doel en strategie van Beschermers Amstelland

Doel van Beschermers Amstelland is:
Het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote
natuurwaarden, waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden
geboerd en gerecreëerd.

Om deze doelstelling te realiseren werken wij langs drie lijnen:
1. We maken van Amstelland een icoon door zo veel mogelijk bekendheid te geven aan

al het moois dat er voor de bewoners van Amsterdam en omgeving te beleven is.
2. We volgen de overheden op een positief kritische wijze om ze te houden aan de door

hen vastgestelde beleidsuitgangspunten voor de toekomst van Amstelland.
3. V/e brengen boeren, burgers, bedrijfsleven en overheden op een creatieve wijze bijeen.

Met als doel de financiering van de inrichting en het duurzame beheer van Amstelland
in continuiteit mogelijk te maken.

We maken van Amstelland een icoon

Een icoon is iets waardevols. Iets waar je voorzichtig mee om gaat.
De ervaring is dat je Amstelland in je hart sluit als je eenmaal de weldadige rust en de ruimte
ervan aan den lijve hebt ervaren. De polders met de weidevogels, de Amstel, de Vy'aver en de
Bullewijk als dragers van het landschap, de rijke en nog zo goed zichtbare cultuurhistorie. En
dat alles 'om de hoek'. En als je dat unieke gebied hebt weten te vinden zul je er ook voor op
komen als het wordt bedreigd. Dan is het een icoon geworden.
Op vele manieren proberen wij dan ook de mensen uit de wijde omgeving naar het gebied te
krijgen.
Zo organiseren we jaarlijks de Amstellanddag. In 201 I weer met meer deelnemende boeren,
die hun bedrijf open stellen voor belangstellenden, meer evenementen, veel aandacht voor
kunstenaars en meer bezoekers dan in de jaren ervoor. De dag werd geopend door
gedeputeerde Jaap Bond, tevens voorzitter van Groengebied Amstelland.
Velen weten de weg weten te vinden naar onze website met de Amstellandagenda en
informatie over verleden van én actuele ontwikkelingen in Amstelland. De website blijkt in
een behoefte te voorzien. Ook bestaat de mogelijkheid om de ontwikkelingen in Amstelland
te volgen via Facebook en Twitter.
Begin 2010 hebben wij een poging gedaan om Polder de Rondehoep op de voorlopige lijst
met werelderfgoederen geplaatst te krijgen. Eind 2010 kregen we te horen dat de Rondehoep
niet aan de Minister zou worden geadviseerd. De argumentatie hiervoor was uitermate zwak.
Een gesprek begin 2011 met een afvaardiging van de selectiecommissie gaf ons het gevoel dat
onze kandidatuur, hoe terecht ook, van stonde af aankansloos was.
In het najaar organiseerden wij dit keer vier BescheÍnersavonden. Drie daarvan (in
Amsterdam, Amstelveen en Ouderkerk) werden druk bezocht. De derde avond in Uithoom
trok nauwelijks bezoekers, maar de kwaliteit van ons gehoor aldaar maakte veel goed. Het
bijpraten van de Beschermers wordt op prijs gesteld.
Een van de hoogtepunten in2011 was de première in het voorjaar van de documentaire van
Jan Musch en Tijs Tinbergen: Op de bres voor Amstelland. De film kreeg van een volle zaal
in de Stadsschouwburg in Amstelveen een bijzonder enthousiast onthaal. In het begin van de
zomer volgde de eerste voorstelling in de open lucht op de boerderij van Kees en Greet
Lambalk. Ook hier weer veel belangstelling en een positief onthaal. Inmiddels is een langere
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versie van de documentaire door de NCRV tweemaal uitgezonden en is de film op dvd te
koop. Met VWO-scholen wordt gesproken over inzet van de film in het onderwijs.
In het najaar van 2010 is i.s.m. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een begin gemaakt
met een landschapsbiografie van Amstelland. Aan de hand van kaarten zal de ontwikkeling
van Amstelland in beeld worden gebracht. Verwacht mag worden dat deze Atlas in het najaar
van2012 zal verschijnen. De financiering van de atlas, inclusief een Engelse versie, is
inmiddels rond.
Onze activiteiten blijven niet onopgemerkt. Het aantal contribuanten van de stichting nam toe
tot bi jna 1200 ult imo 2011.

We volgen de overheid positief kritisch
Een van de manieren om onze doelstelling te realiseren is het op een positief kritische wyze
volgen van de overheden omze te houden aan de door hen vastgestelde be-
leidsuitgangspunten voor de toekomst van Amstelland.
In de afgelopen jaren hebben wij (exclusief de reacties die betrekking hadden op de golfbaan)
26 zienswij zen in- gediend bij bestemmingsplannen en struc-tuurvisies. V/ij geven veel zorg
aan inhoud, redactie en toonzetting van de zienswij zen.Dat kost veel tijd. Teleurstellend is
het om te moeten ervaren dat er niet éen keer een poging van overheidswege is gedaan om
contact met ons op te nemen om over de inhoud van de zienswtjze te overleggen.
Wat zou eenvoudiger en effectiever zijngeweest? In plaats daarvan worden we ge-
confronteerd met een veelal niet inhoudelijke en formele afdoening van orrze opmerkingen.
Reacties die voor ons gevoel geen recht doen aan onze intentie en de kwaliteit van onze
inbreng.
De al lang slepende kwestie van de golfbaan in de Bovenkerkenpolder is eind 2011 afgerond.
Nadat wij met de actieve steun van VROM, tot twee maal toe bij de voorzieningenrechter een
voor ons gunstige uitspraak kregen besloot de bestuursrechter in 2011 dat de gemeente
Amstelveen terecht de betwiste bouwvergunningen heeft afgegeven.
Omdat wij dat uiterst onbevredigend vonden besloten wij om, na raadpleging van onze
achterban, de zaak voor te leggen aan de Raad van State.
De Raad van State heeft eind 2011 uitspraak gedaan. De gemeente Amstelveen mocht op
basis van het bestemmingsplan uit 1958 de bouwvergunningen afgeven.
De grote verliezer is het landschap.

We brengen boeren, bedrijfsleven en overheid op creatieve wijze bijeen om de
financiering van het landschap veilig te stellen.

Samen met de Zuidas organiseerden wij de jaarlijkse Amstellandlunch. Doel van de
bijeenkomst is om het bedrijfsleven te informeren over de ontwikkelingen in Amstelland.
Voorts overleggen we over de mogelijkheden voor het bedrijfsleven om bij te dragen aan de
instandhouding van het, óók voor hen zo waardevolle Amstelland. Centraal staan hierbij
vragen als: Hoe de meerwaarde voor het bedrijfsleven van die 'groene ruimte om de hoek'
helder op het netvlies te krijgen? En hoe kun je als bedrijfsleven dan aan dat landschap
bijdragen? V/ij realiseren ons dat het om een gezamenlijke zoektocht gaat, dus dat
spectaculaire resultaten niet op korte termijn mogen worden verwacht. Maar wij blijven
geloven in ons doel, we hebben een lange adem en hopen op een verbetering van de
economie. Dit jaar namen ook de zogenaamde 'young potentials' deel aan de lunch. Met hen
wordt nu een aantal ideeën concreet uitgewerkt, zoals een periodiek aan de Zuidas te houden
streekmarkt en een verbetering van de verbindingen (fysiek en overdrachtelijk) tussen de
Zuidas en Amstelland.



In 2010 werd gestart met de mogelijkheid voor bedrijfsleven, instellingen en overheden om
een Streekrekening te openen bij Rabobank Amstel en Vecht. Tijdelijk overtollige
liquiditeiten kunnen op een veilige wijze op een spaarrekening (Streekrekening) worden gezet
bij een solide bank. De Rabobank stort 1/20'deel van de uitbetaalde (marktconforme) rente in
het door de in 2010 opgerichte Stichting Landschap Amstelland beheerde Landschapsfonds
Amstelland. Rekeninghouders worden in de gelegenheid gesteld om dit gebaar te matchen of
om 50% dan wel I00% van de rente in het Landschapsfonds te storten. In2011 bracht de
streekrekening circa €35.000 op.

Amstelland als voorbeeldgebied

De Minister van VROM stelde in de loop vart2009 een bedrag van €950.000 ter beschikking
voor de realisatie van het plan. Van dat bedrag komt de eerste €700.000 beschikbaar als de
Provincie voor een cofinanciering van €950.000 zorgt en de resterende €250.000 als de
Gemeente Amstelveen hetzelfde doet.
De Provincie NH en de llG-gebiedscommissie zagen het belang in van de realisatie van de
plannen en hebben hun best gedaan om de vereiste cofinanciering te vinden. In het najaar van
2010lag het plan hiervoor bij GS ter besluitvorming op tafel. De 'brief van Bleeker' leidde
ertoe dat er geen besluit werd genomen. Het bestuur van de gemeente Amstelveen, zowel het
vorige als het huidige college, bleek niet bereid om serieus met ons te overleggen.
Als resultaat van dit alles dreigde de €950.000 nu te verdampen. Mede dankzij de tnzet van de
Provincie Noord Holland kon in het voorjaar van2011, nog net voor het sluiten van de markt,
een subsidie aanvraag worden ingediend, die inmiddels positief is beoordeeld. In het najaar
ontvingen wij 80% van het subsidiebedrag als voorschot. In november startte het project Mooi
Amstelland.

De Coóperatie Landschap Amstelland U.A.

Eind 2009 richtten wij samen met de Agrarische Natuurvereniging De Amstel de Coóperatie
Landschap Amstelland U.A. op.
Deze coóperatie heeft dezelfde doelstelling als Beschermers Amstelland.
Leden van de coóperatie zijn de ANV De Amstel (de boeren), Landschap Noord-Holland (de
natuur), Groengebied Amstelland (recreatie) en Stichting BescherÍners Amstelland (de
burgers).
Met het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (water) zijn we nog in overleg over toetreding.
Als dat lukt zijn alle voor Amstelland van belang zrjnde functies in de Coóperatie achter één
gemeenschappelijke doelstelling verenigd.
De coóperatie heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Rabobank Amstel en
Vecht, op basis waarvan de baten uit de eerder genoemde Streekrekening aan het
Landschapsfonds Amstelland ten goede zullen komen.
Omdat het onmogelijk bleek om vooÍ de coóperatie ANBl-status te verkrijgen werden we
gedwongen om de Stichting Landschap Amstelland op te richten. Het beheer van het
Landschapsfonds is daar nu ondergebracht. Door de statutaire personele unie tussen de
besturen van de coóperatie en de stichting is eenheid van beleid verzekerd.
De stichting heeft inmiddels wel de ANBl-status gekregen.

Bestuur

Kees van Tilburg werd voor een volgende termijn herbenoemd. Hlj heeft daarbij aangegeven
dat hij tot eind 2013 aan wil blijven als voorzitter.



Plannen 2012

Ook in 2012 zullen we onverdroten voortgaan met het realiseren van onze doelstelling. We
zullen ons draagvlak vergroten door het vergroten van het aantal Beschermers.
De landschapsbiografie voor Amstelland: de Amstellandatlas, zalinhet najaar van20l2
verschijnen.
Zoals in vorige jaren zullen wij weer de Amstellanddag organiseren en i.s.m. de Zuidas de
Amstellandlunch. In het najaar zullen wij onze bijpraatavonden voor beschermers weer
organiseren.
I.s.m. de Rabobank zullen we voortgaan met de Streekrekening.
En we blijven met veel geduld overleggen met de verschillende overheden.

Bestuur Stichting Beschermers Amstelland
15 mei20l2

Kees van Tilburg, voorzitter
Hanneke Brummelhuis, secretaris
Jos Andriessen, penningmeester
Berty van Bockom Maas
Kees Lambalk
Aad van Paassen
Renske Peters
Peter Roos
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Stichting Beschermers Amstelland
Jaarrekening 20í I

Balans per 3í december
(na verdeling baten en
lasten)
Bedragen in Euro (€)

Activa

Vorderingen
Bank
Totaalactiva

Passiva
Vermogen
Vooruit ontvangen subsidies
Nog te besteden aan projecten
Kortlopende schulden
Totaal passiva

201'l

41.631
887.855
929.486

43 .618
760.000
99.929
25.939

929.486

2010

14.432
112.334
126.766

33.423
49.204

44.139
12erca



Stichti ng Beschermers Amstel land
Jaarrekening 2011

Staat van baten en lasten
Bedragen in Euro (€)

Baten

Procesgeld EL&l
Rentebaten

Bijdragen beschermers
Bedrijfsvrienden,giften en sponsors
Overige baten
Totaal baten

Lasten
Kosten Amstellanddag
Sponsorin g Amstellanddag
Kosten Amstellanddag per saldo
Kosten Amstellandlunch
Sponsoring Amstellandlunch door Zuidas
Kosten Amstellandlunch per saldo
Bijdrage Klompenpad Mooi A'land
Kosten ervenproject
Bijdragen aan ervenproject
Kosten ervenproject per saldo
Ontwikkelingskosten plan BKP
Kosten Atlas Amstelland
Sponsoring Atlas
Atlas Amstelland per saldo
Publicatie diverse polders
Werving en promotie

Externe ondersteuning
Oprichting stichting/coóp. Landschap Amsteltand
Diverse bijeenkomsten
Accountantskosten
Apparaatskosten
Kosten documentaire
Sponsorin g docu mentaire
Kosten documentaire per saldo
Kosten diverse projecten
Aankoop boeken
Verkoopopbrengst boeken
Aan-en verkoop boeken per saldo
Totaal kosten t.l.v. procesgeld EL&l
Kosten diverse procedures
Totaal lasten

Saldo baten en lasten

39.336
2.500

2.733
2.733

21.468
21.468

75.000
30.000

14.276
0

1 . 1 9 5
1 . 1 5 5

26.415
9.500

2011

183.192
1.023

27.331
6.491

0
218.037

36.836

0
20.111

190.732
1 7 . 1 1 0

207.842

1  0 . 1  9 5

2010

140.874
2.055

16 .815
3.650

0
163.394

U

45.000
7.500

24.642

-26
1 .665

12.000
18.641

80.000
20.000

14.276
10.047

1.457
350

1 6 . 9 1 5
3.847
3.847

24.922

7.743
2.283
1.650

22.114

60.000
6.1 95

1 .107
142.929

8.967
151 .896

11.498
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 20ll van de Stichting
Beschermers Amstelland

Algemeen

De Stichting Beschermers Amstelland is op 28 november 2006 opgericht.
Doel van Beschermers Amstelland is:
Het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote
natuurwaarden, waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden
geboerd en gerecreëerd.

Leidraad bij het financiële beleid van de stichting is dat verplichtingen eerst worden
aangegÍum als er een redelijk uitzicht bestaat op de dekking van de desbetreffende uitgaven.

Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro's.

\ilaarderings grondslagen

Vorderingen en schulden worden op nominale waarde gewaardeerd, waarbij de vorderingen
worden verminderd met een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.
Baten en lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarop deze betrekking hebben,
waarbij verplichtingen die zijn aangegaÍLn en die gerelateerd zijn aan in het verslagjaar
ontvangen baten, mede in aanmerking worden genomen

Baten

Procesgeld EL&I
Amstelland is door de Minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie ("EL&I",
voorheen: "LNV") aangewezen als een van de vier voorbeeldgebieden waar zal moeten
worden aangetoond dat investeren in landschap loont. In dat kader heeft het ministerie van
EL&.I een bij drage toegekend van 485 .964 voor een periode van 3 j aar (2009 tot en met 20 1 I )
in de vorm van procesgeld. Zowel in 2009 als in 2010 is een voorschot van i 61 .988
ontvangen. In20l1 is een voorschot van 129.590 ontvangen. Na afronding van de
gesubsidieerde activiteiten is een eindafrekening opgesteld in januari 2012, waarna het
definitieve subsidiebedrag is vastgesteld op het maximum van 485.964 bij beschikking dd 19
maart 2012.
In de staat van baten en lasten is voor hetjaar 201 1 een bijdrage van 183.192 alsbaÍe
procesgeld EL &I verantwoord.

Rentebaten
De rentebaten op de Rabo streekrekening worden conform bestuursbesluit afgedragen aan het
Landschapsfonds Amstelland dat in beheer is van de Stichting Landschap Amstelland. De
rentebaten op de overige spaarrekeningen wordt verantwoord in de staat van baten en lasten.

Bij dragen beschermers.
In2011 werdvan 1.128 bescherÍners (2010:880) in totaal27.331 aanbijdragenontvangen,
een gemiddelde bijdrage van 24 (2010:19).



Bedrlfsvrienden en giften
Betreft bijdragen van 3 (2010: 6) bedrijfsvrienden (ABN AMRO bank, Allen & Overy en
Deloitte) voor een totaal van 1.500. De overige bijdragen uit giften en schenkingen bedroegen
4.99r.

Lasten

Amstellanddae
De kosten betreffen voornamelijk kosten van publiciteit en brochures. Enige sponsor in 2011
was Waterschap AGV (2.500).

Amstellandlunch
De kosten van de Amstellandlunch werden, evenals in vorige jaren, door Zuidas voor haar
rekening genomen.

Ervenproject
Als een van de eerste projecten in het kader van Mooi Amstelland is gestart met de verfraaïng
van boerenerven. De bekostiging vindt plaats uit het budget van Mooi Amstelland en is voor
onze Stichting budgetneutraal.

Ontwikkelingskosten plan BKP
In het kader van Amstelland voorbeeldgebied is de Bovenkerkerpolder (BKP) als pilotgebied
geselecteerd. Voor dit gebied is een plan ontwikkeld waarin met als basis het behoud van een
vitaal agrarische bedrijfsleven de behoeften op het gebied van recreatie, cultuurhistorie,
natuur en waterberging een plaats hebben gekregen. De uitvoering vaÍl dit plan is geïntegreerd
in het in 20l l gestarte project Mooi Amstelland.

Externe ondersteuning
De stichting maakt bij de totstandkoming en uitvoering van de planontwikkeling in
Amstelland op afroepbasis gebruik van ZZP-ers.

Atlas Amstelland
Het project Atlas Amstelland is in 2011 gestart. Volgens planning zal de publicatie in het
naiaar van20l2 verschijnen. De totale kosten worden begroot op 130.000, waarvan 45.000
wordt gedekt uit het procesgeld en het restant door sponsors.

Oprichting Stichting/Coóperatie Landschap Amstelland
In het kader van Amstelland voorbeeldgebied is mede op initiatief van de stichting
Beschermers Amstelland in 2009 de Coóperatie en in 2010 de Stichting Landschap
Amstelland opgericht.

Apparaatskosten
Betreft vooral de kosten van het secretariaat, de publiciteit, het drukwerk en de communicatie
met de beschermers en belanghebbenden.
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Documentaire
In het kader van Amstelland voorbeeldgebied is een documentaire gemaakt over het ontstaan
en de huidige functies van Amstelland. De NCRV draagt bij aan de totstandkoming van de
documentaire in de vonn van een rechtstreekse bijdrage aan de producenten en Groengebied
Amstelland en de Zuidas ieder voor 10.000 in de vorïn van een bijdrage aan onze stichting.
De documentaire is in 2011 afgerond en de première vond plaats in juni 2011.

Kosten diverse proj ecten
Betreft onder meer een kunstwerk/rustpunt in de Bovenkerkerpolder ter verfraaïng van het
klompenpad alsmede de bouw van een rijdende vogelkijkhut.

Balans

Vorderinqen
Betreft te ontvangen afrekening procesgeld, rente en sponsorgelden.

Bank
Een bedrag van 887 .728 is geplaatst op spaarrekeningen. Dit bedrag is vrij opneembaar.

Vermoqen
Het vermogen van de stichting is toegenomen met het batig saldo over 2011 (10.195), zoals
blij kt uit bij gaand mutatie-ov erzicht:

Beginsaldo 1 januari 2011

Saldo baten en lasten boekjaar

Eindsaldo 31 december 2011

33.423

1 0 . 1 9 5  +

43.618

Vooruit ontvangen subsidies
Betreft het nog niet bestede gedeelte van de in20l1 ontvangen subsidie Mooi Amstelland
(760.000).

Nog te besteden aan proiecten
Betreft de bedragen die nog aan diverse projecten zijnte besteden, zoals: het Atlasproject
(65.336), het klompenpad (20.111), Vereniging Historisch Amstelveen (7.500) en het
ervenproject (6.982).

Kortlopende schulden
Betreft voornamelijk nog te betalen kosten voor accountant, drukker en diversen, alsmede een
afdracht aan het Landschapsfonds Amstelland ter grootte van de ontvangen rente op de Rabo
streekrekening.
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Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen

De stichting heeft geen personeel in dienst. Zij maakt gebruik van freelance krachten voor de
uitvoering van beleidstaken.
Het bestuur ontvangt geen bezoldiging.

Het bestuur

Kees van Tilburg (voorzitter)

Hanneke Brummelhuis (secretaris)

Jos Andriessen (penningmeester)

Kees Lambalk (id)

Aad van Paassen (lid)

Renske Peters (id)

Peter Roos (lid)

Berty van Bockom Maas (lid)

Amstelveen,15 mei2012

Overige gegevens

Statutaire bepalingen omtrent de bestemming van het resultaat.
De stichting heeft geen winstoogmerk. De statuten bevatten geen bijzondere bepalingen
omtrent de bestemming van het saldo van de staat van baten en lasten.

Bestemming resultaat boekj aar
Het bestuur heeft besloten het batig saldo over 2011 ten bedrage van 10.195 (2010: 11.49S)
toe te voegen aan het vennogen.
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