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1 BESTUURSVERSLAG  

 
Algemene informatie 

 

1.1 Het doel van de stichting deltaplan biodiversiteitsherstel 

Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel heeft als statutaire doelstelling 'Het inspireren en verbinden 

van (markt)partijen met als gezamenlijk einddoel het herstel van biodiversiteit voor een rijkere 
natuur en daarmee de basis voor ons welzijn en onze welvaart, en het verrichten van al wat 
hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn'. 

 
Om ons doel te realiseren werken wij aan 5 succesfactoren. Deze succesfactoren moeten het 
eenvoudig en aantrekkelijk maken om een bijdrage te leveren aan herstel van biodiversiteit. Doordat 
iedereen een positieve bijdrage kan leveren aan deze succesfactoren wordt het herstel van 
biodiversiteit een verantwoordelijkheid en zorg van ons allemaal. De 5 succesfactoren zijn: draagvlak 
en gedeelde waarden, het realiseren van nieuwe verdienmodellen, stimulerende en coherente wet- 
en regelgeving, nieuwe kennis en innovatie en gebiedsgerichte samenwerking tussen alle 
grondgebruikers in een regio. De kern van onze aanpak is om samenwerking tussen alle relevante 
actoren op gebiedsniveau te realiseren. Doen, leren, beter doen staat centraal bij onze aanpak. 

 
Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. 

 

1.2 Samenvatting activiteiten in het verslagjaar 

Biodiversiteit in Nederland herstelt zich niet vanzelf. Het vraagt om een systeemverandering die we 
samen aan moeten pakken. Met boeren, terreinbeheerders, bedrijven, particulieren, onderzoekers 
en overheden. Met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel zetten we ons in voor een Nederland waar 
mensen én natuur zich kunnen ontplooien. Zodat Nederland een voorbeeld kan worden van een 
dichtbevolkte delta waar biodiversiteit en economische ontwikkeling samengaan. 

 
Met het Deltaplan bouwen we aan een maatschappelijke beweging voor biodiversiteitsherstel. Een 
beweging die we structureel willen verankeren in alle geledingen van onze samenleving. Onze 
beweging is in een paar jaar tijd sterk gegroeid van 23 partners in 2019 naar meer dan 100 
partners in 2021. Alle partners hebben een concreet commitment voor bevordering van 
biodiversiteit gegeven waarmee zij zelf aan de slag gaan. In 2021 hebben de partners van het 
eerste uur uitgebreid gerapporteerd over hoe het staat met de uitvoering van hun commitment aan 
het Deltaplan. Ook het aantal supporters is sterk gestegen van 35 tot 81. De groei van het aantal 
partners en supporters laat zien dat het gedachtengoed van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel niet 
alleen door steeds meer partijen wordt onderschreven maar ook vertaald wordt naar concrete actie 
door al deze partijen. Dit verheugt ons bijzonder. 

 
Met elk van de 5 eerder genoemde succesfactoren zijn we samen met onze partners het afgelopen 
jaar hard aan de slag geweest. Zo is de publiekscampagne 'Maak Grijs Groener' die in oktober 2020 
werd gelanceerd, in 2021 voortgezet om de Nederlandse burger laagdrempelig te laten kennismaken 
met wat biodiversiteit inhoudt en hen te inspireren o.a. via de biodiversiteitswijzer om zelf bij te 
dragen aan een groene, biodiverse wereld. Vanuit ons 'Samen voor Biodiversiteit' Innovatiefonds 
hebben we 10 projecten (mede) mogelijk gemaakt die die de samenwerking tussen burgers, boeren 
en terreinbeherende organisaties in de praktijk ondersteunen. In het voorjaar van 2021 is ook het 
Raamwerk Aanvalsplan Landschapselementen gepubliceerd, dat we samen met partners van het 
Deltaplan hebben ontwikkeld. Het Aanvalsplan is aangeboden aan de toenmalige minister van LNV.  
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Er is met input van een groot aantal partners en stakeholders van het Deltaplan ook hard gewerkt 
aan de voorbereiding van de kennis- en innovatie-agenda voor biodiversiteit die in het voorjaar van 
2022 is gelanceerd.  Daarnaast is samen met Groen Kennisnet een toolbox voor biodiversiteit 
ontwikkeld die in het voorjaar van 2022 is uitgebracht. Op het gebied van monitoring zijn trainingen 
over KPI’s voor biodiversiteit gegeven en is o.a. de ontwikkeling van KPI’s voor biodiversiteit in de 
openbare ruimte gestart.  Vanwege Covid heeft kennisuitwisseling over bevordering van biodiversiteit 
vooral plaatsgehad via een groot aantal webinars van het Deltaplan  
 
1.3 Organisatiestructuur & bestuur 

De Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel is opgericht, met een bestuur en een projectbureau 
voor de coördinatie en organisatie van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Ook is er een Raad van 
partners, die door deelname in werkgroepen van het Deltaplan en via onze partnerbijeenkomsten 
en nieuwsbrieven van informatie wordt voorzien en gevraagd en ongevraagd het bestuur van 
advies kan voorzien. 

 
 
 

Partners 

Centraal in het Deltaplan staan onze partners. Om deel te kunnen nemen aan het Deltaplan, vragen 
wij van al onze partners een commitment met oog op biodiversiteitsherstel. Dit houdt in dat zij een 
(afrekenbare) ambitie of doelstelling in de geest van het Deltaplan (specifiek in relatie tot ten minste 
één van onze succesfactoren) formuleren. Als partner zijn ze verantwoordelijk voor de uitvoering 
van het eigen commitment aan het Deltaplan en verbinden ze zich eraan om over de voortgang 
hiervan te communiceren aan de stichting. 

 

 
Supporters 

Naast onze partners ondersteunen ook veel kleine ondernemers en regionale initiatieven het 
Deltaplan. Dit zijn onze supporters. Zij staan volledig achter de doelstelling van het Deltaplan en 
zetten zich lokaal in voor biodiversiteitsherstel. 
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Bestuur 

Het bestuur van stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel bepaalt het beleid van de stichting en 
hoe we onze financiële middelen inzetten. Het bestuur vertegenwoordigt een goede afspiegeling 
van de bloedgroepen van de stichting (overheid, particuliere instellingen, waterschappen en 
onderwijs instellingen). Dit bestuur bestaat uit leden die vanaf het allereerste begin bij het Deltaplan 
betrokken zijn geweest aangevuld met leden die zich later hebben aangesloten bij de stichting. Het 
bestuur komt iedere zes tot acht weken bijeen voor een algemene vergadering. 

 
Het bestuur bestond in 2021 uit: 

 
• Louise Vet (voorzitter) 

Hoogleraar Ecologie aan de WUR en onderzoeker bij NIOO-KNAW  
• Ruud Tijssens (penningmeester) 

Director Public & Cooperative Affairs bij Agrifirm  
• Hank Bartelink (secretaris) 

Directeur-bestuurder bij LandschappenNL  
• Mariska Harte (adviseur) 

Senior beleidsadviseur bij Ministerie van LNV  
• Koos Biesmeijer (algemeen bestuurslid) 

Hoogleraar Natuurlijk Kapitaal en wetenschappelijk directeur bij Naturalis  
• Natasja Oerlemans (algemeen bestuurslid) 

Hoofd Landbouw & Voedsel bij Wereld Natuur Fonds  
• Marcel Belt (algemeen bestuurslid) 

Bestuurder bij Hoogheemraadschap van Delfland  
• Alex Datema (algemeen bestuurslid)  

Melkveehouder en voorzitter bij BoerenNatuur  
• Bas Rüter (algemeen bestuurslid) 

Directeur Duurzaamheid bij Rabobank 
• Edwin Michiels (algemeen bestuurslid) 

Portefeuillehouder Natuur, Klimaat en Energie bij LTO Nederland 

• Anco Hoogerwerf (adviseur) 

Afdelingshoofd Landelijk Gebied en Water bij Provincie Groningen. 
 
  Programmabureau 

De coördinatie en organisatie van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel wordt uitgevoerd door het 
programmabureau. Dit bureau ondersteunt het bestuur en de werkgroepen en is verantwoordelijk 
voor het onderhouden van de contacten met alle partners en supporters en externe stakeholders. 
De administratie van de stichting wordt ook verzorgd door het bureau. Verder is het 
programmabureau verantwoordelijk voor de communicatie over het Deltaplan, organiseert zij de 
partnerdagen en de partner- en supporterdag en fungeert ze als vraagbaak voor (aspirant) 
partners en supporters. 

 

 
Wageningen, 30 juni 2022 

 
R. Tijssens L.M. Vet 
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na verwerking van het verlies)

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1)

Handelsdebiteuren 33.750 21.875
Overige vorderingen en overlopende
activa - 176.300

33.750 198.175

Liquide middelen  (2) 669.497 860.065

 703.247 1.058.240
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31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen  (3)

Overige reserves -46.416 -8.121

Voorzieningen  (4)

Overige voorzieningen 95.508 95.508

Kortlopende schulden  (5)

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 210.262 129.087
Overlopende passiva 443.893 841.766

654.155 970.853

 703.247 1.058.240
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2                WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021

2021

€ €

2020

€ €

Baten

Netto omzet  (6) 782.831 952.096
Bijdrage verstrekte subsidie/prijsvraag  (7) 211.288 350.000
Verstrekte subsidie en prijsvraag  (8) -200.000 -265.208

Totaal opbrengsten 794.119 1.036.888

Niet toegerekende kosten

Arbeidskosten  (9) 448.378 370.396
Algemene kosten  (10) 380.019 519.512

 828.397 889.908

Netto-bedrijfsresultaat -34.278 146.980

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten  (11) -4.017 -1.667

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -38.295 145.313

Belastingen - -

Resultaat -38.295 145.313
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Deltaplan Biodiversiteitherstel bestaan voornamelijk uit:
1 Het inspireren en verbinden van (markt) partijen met als gezamenlijk einddoel het

herstel van biodiversiteit voor een rijkere natuur en daarmee de basis van ons welzijn
en onze welvaart, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel
uitmaken van organen van de stichting.

2 De stichting beoogt het algemeen nut.
3 De stichting heeft geen winstoogmerk.
4 De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het (onafhankelijk) monitoren

van de biodiversiteit en vanuit daaruit sturend op te treden waarmee een plan-do-
check-leer-plan wordt gerealiseerd.
De stichting richt zich hierbij, in eerste instantie, op een rijke biodiversiteit in Nederland
waarbij landschappen herkenbaar zijn aan hun inrichting, begroeiing en mensen zich
hiermee kunnen identificeren en hier ook op trots op zijn.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Deltaplan Biodiversiteitherstel is feitelijk en statutair gevestigd op Bronstraat  12 S te
Wageningen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 74901060.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de richtlijn voor de
jaarverslaggeving C1 'kleine organisaties zonder winststreven'.
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.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk
geachte voorzieningen wegens mogelijke oninbaarheid.

Stichting Deltaplan Biodiversiteitherstel te Wageningen

- 11 -

Gerda van Essen
VAA vandaag



GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengsten en de kosten, alsmede andere
baten en lasten over het verslagjaar.

De winsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd; verliezen
worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten

Onder baten wordt verstaan de bedragen uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en
overige ontvangsten. De subsidies worden naar rato van voortgang van het betreffende project ten
gunste van de exploitatie gebracht. De sponsorbijdragen worden verantwoord volgens het
kasstelsel. 

Kosten

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben en worden
bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten worden toegerekend aan het verslagjaar, waarop zij betrekking hebben. 
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

De vorderingen hebben alle een looptijd korter dan één jaar.

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Handelsdebiteuren

Debiteuren 33.750 21.875

Overige vorderingen en overlopende activa

Subsidie Adessium - 100.000
Subsidie LNV communicatie campagne - 40.000
Vooruitbetaalde kosten website Deltaplan - 36.300

- 176.300

2. Liquide middelen

Bank, rekening-courant 0344 8267 59 669.497 860.065
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PASSIVA

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

3. Eigen vermogen

Overige reserves -46.416 -8.121

2021

€

2020

€

Overige reserves

Stand begin boekjaar -8.121 -153.434
Resultaatbestemming boekjaar -38.295 145.313

Stand einde boekjaar -46.416 -8.121

4. Voorzieningen

De voorzieningen hebben overwegend een langlopend karakter.

Overige voorzieningen

Stand begin
boekjaar

€

Onderzoekskosten voor periode Wereld Natuur Fonds 65.508
Onderzoekskosten voor periode Rabobank 30.000

95.508
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5. Kortlopende schulden

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 210.262 129.087

Overlopende passiva

Vooruitontvangen bijdrage Nationale postcode loterij 257.311 750.000
Rente- en bankkosten 254 -
Vooruitontvangen subsidie LNV 67.300 27.692
Vooruitontvangen subsidie Life IP All 4 Biodiversity 33.956 -
Kortlopende schulden 85.072 39.074
Verstrekking subsidie bruisenden bedrijventerreinen - 25.000

443.893 841.766
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5                TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021

2021

€

2020

€

6. Netto-omzet

Partnerbijdrage 225.750 148.250
Bijdrage Ministerie LNV voor ondersteuning programabureau 54.010 53.846
Bijdrage Ministerie LNV Monitoren Biodiversiteit 10.382 -
Bijdrage Nationale postcode loterij 492.689 750.000

782.831 952.096

7. Bijdrage verstrekte subsidie/prijsvraag

Wereldnatuurfonds prijsvraag - 50.000
Wereldnatuurfonds bijdrage Boerenraad - 20.000
Bijdrage ministerie LNV communicatie campagne - 200.000
Subsidie Adessium - 80.000
Bijdrage Life IP All 4 Biodiversity subsidie 211.288 -

211.288 350.000

8. Verstrekte subsidie en prijsvraag

Prijsvraag - 50.000
Ondersteuning projecten uit innovatiefonds 200.000 195.208
Ondersteuning Boerenraad - 20.000

200.000 265.208

NIET TOEGEREKENDE KOSTEN

9. Arbeidskosten

Arbeidskosten

Arbeidskosten programmabureau 448.378 370.396
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2021

€

2020

€

10. Algemene kosten

Automatiseringskosten 1.079 1.454
Administratie- en auditkosten 53.785 23.879
Advieskosten t.b.v. LIFE IP All4Biodiversity-aanvraag 9.547 25.386
Publiekscampagne 'Maak grijs groener' 223.022 411.592
Website 18.163 30.290
Onderzoekskosten 38.603 -
Project monitoring en ontwikkeling KPI's 20.764 -
Porti- en verzendkosten 8 17
Drukwerk - 169
Kantoorbenodigdheden - 80
Events, webinars en communicatiemiddelen 13.048 20.017
Overige algemene kosten 2.000 6.628

380.019 519.512

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

11. Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten rekening-courant 4.017 1.667

Ondertekening van de jaarrekening

Wageningen,  30 juni 2022

R. Tijssens L.M. Vet 
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