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INLEIDING

In 2020/2021 is tussentijds stilgestaan bij de uitvoering van onze Meerjarenvisie “Samen
zorgen voor de toekomst van een mooi Gelderland”. Naast een tussentijdse evaluatie
periode 2015-2020 is een geactualiseerde vooruitblik periode 2021-2025 opgesteld.
De strategische koers is nog steeds actueel, veel is bereikt. Op onderdelen zal een
versnelling in de uitvoering gerealiseerd gaan worden in de periode 2022 – 2025.
Natuur/landschap en biodiversiteit staan onder druk. Door de natuurterreinen robuuster te
maken door aankoop, (her)inrichting en het verwijderen van invasieve soorten wordt hier op
ingespeeld. De landbouw op onze landgoederen zal meer landschapsinclusief worden.
Voor dit omvangrijke programma is een projectenbureau opgericht, die kan mee “ademen” in
omvang naarmate het programma groeit en externe financiering gevonden wordt. Daarnaast
biedt de programmatische aanpak de mogelijkheid de resultaten meetbaar te maken.
Het verduurzamingsprogramma van ons huizenbezit en de omschakeling naar elektrisch
rijden wordt gecontinueerd. De uitgangssituatie CO2 reductie ten opzichte van 1990 wordt
vastgelegd, evenals de CO2 footprint organisatie (situatie 2022).
Het poortenproject wordt in 2022 uitgevoerd voor de kastelen Cannenburch en Verwolde.
Het totale poortenproject wordt in 2023 afgerond met kasteel Hernen.
De fondsenwervingsacties worden geïntensiveerd. Masterplan Ammersoyen en een
grondaankoopfonds zijn daar onderdeel van.
Het landgoedherstelprogramma loopt door. In 2022 betreft dat de afronding van landgoed
Mariëndaal en Landfort, tweede fase landgoed Brakel, landgoed Hoevelaken en landgoed de
Schaffelaar. De uitgewerkte plannen voor de kern van het landgoed Staverden worden
doorontwikkeld in het kader van de Regiodeal Veluwe.
Om beter inzicht te krijgen in het recreatiebezoek aan onze terreinen worden een drietal
bezittingen gemonitord. Het betreft de (kern) van het landgoed Staverden, Mariëndaal en het
landgoed Duno in combinatie met kasteel Doorwerth.
Op personeelsgebied is de nulmeting ‘diversiteit en inclusie’ zeer actueel. Op basis hiervan
zal een actieplan worden opgesteld en de komende jaren worden uitgevoerd.
Ten tijde van het schrijven van dit jaarplan zijn nog altijd beperkende maatregelen van
toepassing als gevolg van de aanwezigheid Covid-19. Hopelijk zal in 2022 de planvorming
hier geen beperkingen meer van ondervinden. Het afgelopen jaar heeft geleerd dat de
organisatie in staat is hier creatief op in te spelen.
Het jaar 2022 zien we met vertrouwen tegemoet.
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2.1

KW ALITEIT VAN BEZIT EN ORGANISATIE

TERREINBEHEER
KW ALITEITSCYCLUS TERREINBEHEER (KW ALITEITSIMPULS)

Het huidige beheer conform de afgesproken SNL-doelen voor de komende 6 jaar loopt.
Conform planning worden in 2022 diverse beheervisies opgesteld. Ook worden diverse
evaluaties uitgevoerd. Een overzicht is beschikbaar.
In 2022 wordt een aanvang gemaakt met natuurherstelprojecten evenals de uitvoering van de
gewenste recreatiezonering voor de Veluwe als onderdeel van het Natura 2000 beheerplan.
Voor diverse terreinen worden cultuurhistorische en (landschaps)ecologische analyses
uitgevoerd. Mede op basis hiervan worden de concrete inrichtingsplannen voor een aantal
terreinen in 2022 opgesteld en uitgevoerd.
WATERKWALITEITSVERBETERING (KWALITEITSIMPULS)
Onderdeel van de natuurherstelplannen is beter zicht te krijgen op de waterhuishouding van de
terreinen. Een groot deel daarvan vindt plaats via de gesubsidieerde natuurherstelplannen. Op
basis hiervan kan dan de inrichting van het gebied plaatsvinden. Ten behoeve van de
instandhouding en verbetering van de biodiversiteit.
Dit speelt o.a. bij de Regulieren, maar ook op het landgoed Staverden.
LANDGOEDERENHERSTEL (KW ALITEITSIMPULS)
Mariëndaal
De realisatie van een nieuwe parkeerplaats om de kern van het landgoed te ontzien, wordt in
overleg met de gemeente weer opgepakt, naast het herstel van de eendenvijver.
Het digitaal zichtbaar maken van het voormalige klooster wordt afgerond.
Hoevelaken
Een gedetailleerd programmaplan, opgesteld met de gemeente Nijkerk, is operationeel voor de
komende jaren. In 2022 worden onderdelen van dit plan uitgevoerd. Het betreft in 2022 het
onderdeel inrichtingsplan Zuid.
Schaffelaar
Het definitieve plan met betrekking tot de ontsluiting van de Koeweide is gereed. Uitvoering
ervan wordt in 2022 voorbereid.
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Staverden
Het uitvoeringsplan voor het centrale deel van het landgoed is gereed. De aanpassingen van
paden/verlichting/bebossing wordt afgerond in 2022. Voor de nieuwe parkeerplaats loopt het
vergunningentraject. In het kader van de Regiodeal Veluwe zijn in 2021 projectgelden
toegekend.
De parkeerplaats bij het Pauwenverblijf wordt in 2022 heringericht.
Landfort
De nieuwe parkeerplaats aan de grens van het landgoed wordt in samenwerking met de
erfpachter in 2022 afgerond.
NATUURHERSTELMAATREGELEN
Alle natuurherstelmaatregelen zijn ondergebracht in een programmatische aanpak bij het
(nieuwe) projectbureau.
Het betreft de komende jaren een kwaliteitsimpuls van circa 1.000 hectare bestaande natuur,
maar ook de inrichting van nieuw verworven terreinen.
Tevens betreft het een programma om invasieve soorten als Japanse Duizendknoop terug te
dringen in onze terreinen.
De aanvullende (beheer)maatregelen in het kader van het GMS (Gelderse Maatregelen
Stikstof) zijn nog niet bekend. Zodra er duidelijkheid is, wordt dit toegevoegd aan het
programma.
LANDBOUW
De komende jaren zet GLK vaart achter de verduurzaming van landbouwgronden, allereerst op
haar akkers en weilanden in kwetsbare natuurgebieden. Het leidende principe achter de
transitie is ‘landschapsinclusief’.
Bij het beheer van een landgoed kijken we altijd naar het totaal van een huis of kasteel, de
omgeving en de historie. Landbouw heeft al eeuwen een functie in de instandhouding van
landgoederen. Ook in de toekomst zullen agrarisch bedrijven een rol blijven spelen in het
behoud van landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden van landgoederen.
In het kader van de Regiodeal Veluwe wordt met de huidige pachters op het landgoed
Staverden intensief verkend of omvorming naar landschapsinclusieve landbouw mogelijk is. In
2021 is het eerste pachtbedrijf doorgelicht. Op basis hiervan vindt in 2022 vervolgoverleg
plaats.
GLK is daarnaast in overleg met diverse hoevepachters die de ontwikkeling naar (meer)
landschapsinclusieve landbouw ingezet hebben. Deze bedrijven krijgen prioriteit en zullen
worden ondersteund bij de gewenste extensivering de komende jaren door o.a. extra gronden
beschikbaar te stellen. De gesprekken met pachters en het maken van een plan van aanpak
maken onderdeel uit van het Actieplan Natuurinclusieve landbouw van diverse samenwerkende
organisaties, waaronder de provincie, terreinbeherende organisaties en LTO.
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Bij landbouwgronden buiten GNN zullen in de komende jaren bij contractaanpassingen het
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen of van reguliere maisteelt worden beëindigd.
Voorts is de koers dat bij landbouwgronden buiten GNN ook drijfmest en kunstmest in de
toekomst stap voor stap verder worden beperkt. Op basis van de ervaringen bij de pilot
Staverden is duidelijk dat het tijdrovende trajecten betreft die om maatwerk oplossingen vraagt
(bijv. het doorrekenen van het bedrijf om te komen tot een bedrijfsplan).
BOSBOUW / BOSBEHEER
In 2020 is voor de derde maal ongeveer 6.400 hectare bos geïnventariseerd, waardoor GLK
zicht heeft op 30 jaar bosontwikkeling.
De resultaten zijn geanalyseerd en hebben geleid tot de volgende koersrichting van het
bosbeheer voor de komende jaren:
 Houtoogstprognose:
 Verjonging:

 Biodiversiteit:
 Kwaliteitshout:

de komende jaren komt als resultaat van het gewenste
bosbeheer circa 16.000 m3 op jaarbasis uit het bos;
jaarlijks wordt circa 1,5% van ons bosbezit op een
klimaatbestendige wijze verjongd.
Kleinschalig, met diverse boomsoorten met prioriteit de
minst gezonde bossen;
meer dode bomen laten staan, andere boomsoorten inbrengen;
waardoor CO2 langer vastgehouden wordt, omdat het hout na
kap duurzaam en hoogwaardig wordt toegepast.

Bosuitbreiding zal de komende jaren op bescheiden schaal uitgevoerd worden (25-50 hectare)
op bestaande terreinen en eventueel nieuwe locaties.
Verkend wordt of bij het beheer van bestaand bos en bosuitbreiding gebruik kan worden
gemaakt van CO2 certificaten.
Bosverjonging en –uitbreiding zal zoveel mogelijk gericht op verhoging van de biodiversiteit en
klimaatbestendigheid worden uitgevoerd. Dit betekent dat we kiezen voor gebruikmaking van
wat de natuur zelf aanreikt onder meer via natuurlijke verjonging. Maar dat vullen we aan met
het inplanten van een grote variëteit aan boomsoorten. Daarmee zetten we in op gemengd bos.
Gemengd bos kent een grotere biodiversiteit en in geval van ziektes in of wegvallen van één
soort, blijft er bos behouden.
Als gevolg van klimaatverandering zien we vaker dat lanen op diverse landgoederen niet de
ouderdom en monumentaliteit halen die we verwachten. Steeds vaker moeten we ingrijpen en
lanen kappen in verband met veiligheid voor bezoekers en de risico’s van vallend dood hout.
We kiezen nu vaker voor andere soorten bij de herbeplanting om toekomstige risico’s te
beperken.

2.2

GEBOUW EN
ONDERHOUD
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Het reguliere onderhoud vindt plaats aan de hand van het Meerjarenprogramma. Eind 2022 is
het onderhoudsplan (POG / O-prognose) herijkt en waar nodig aangevuld. De verplichtingen en
uitgangspunten voor het reguliere onderhoud zijn helder geformuleerd en duidelijk is waar wij
als eigenaar en verhuurder verantwoordelijk zijn, en waar een gebruiker of huurder
verantwoordelijk voor is. Het onderhoud voeren wij deels uit met externe partijen als
aannemers, schilders en installateurs, deels met eigen mensen in de afdeling bouwkunde. In
2022 zullen we de afdeling versterken met een nieuw geworven timmerman en een leerling
(BBL).
WERKSCHUREN NEERIJNEN EN LOENEN (KW ALITEITSIMPULS)
De werkschuur voor het Rivierengebied (beoogd was in Neerijnen) zullen we op een andere
manier invullen nu er geen draagvlak blijkt te zijn in de gemeente Neerijnen/West Betuwe. De
locatie Buurmalsen zal daarvoor worden aangepast.
Voor de werkschuur in Loenen zal het plan en de vergunning verder worden uitgewerkt. Mocht
het vergunningstraject in 2022 voorspoedig verlopen, kan mogelijk eind 2022 nog gestart
worden.
ENERGIETRANSITIE (KWALITEITSIMPULS)
De verduurzaming van ons gebouwenbestand en autobestand wordt gecontinueerd op basis
van het 10 jaren programma.
Nieuwe locaties worden energieneutraal gebouwd, bestaande gebouwen die gerenoveerd
worden, worden met de nieuwe inzichten zo energieneutraal mogelijk gemaakt. De nul-situatie
voor alle bestaande huurwoningen is gereed. Bestaande huurwoningen worden in eerste
instantie geïsoleerd (dubbel glas, vloer, indien mogelijk muren). In 2022 realiseren we de derde
schijf van huurwoningen met dubbel glas en isolatie (10-12 woningen).
Ook in 2022 realiseren we een derde schijf elektrische auto’s. Oplaadpunten zijn inmiddels per
kasteel beschikbaar (4-5 auto’s).
In 2022 leggen we voor de hele organisatie de situatie vast van CO2-reductie t.o.v. het
uitgangsjaar 1990 en de te nemen maatregelen om in 2030 tenminste het overheidsdoel van
55% te realiseren. Het streven van GLK is 65% reductie. Als deze situatie is vastgelegd zal een
stappenplan opgesteld worden om dit doel te realiseren.
In de kastelen wordt verder gewerkt aan het aanbrengen van energiebesparende maatregelen,
waarbij een goede balans nodig is tussen de klimatologische eisen van de collectie en het
gebouw en een behaaglijk binnenklimaat.

2.3

GROND
AREAAL ONTWIKKELING (KWALITEITSIMPULS)

In 2022 is de ambitie circa 30 hectare gronden aan te kunnen kopen in het kader van de
afronding van het Gelders Natuur Netwerk (GNN).
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De eigen bijdragen aan deze totale aankopen bedragen maximaal € 500.000,-.
RUILINGEN/AANKOOP
Er zijn geen grote ruilingen voorzien in 2022.
Het ruilen van gronden in de uiterwaarden met RWS (Rijkswaterstaat), met als doel de gronden
in de Liendense waard veilig te stellen, zit in een impasse.

2.4

MUSEAAL BEHEER (OPENGESTELDE) KASTELEN EN OVERIGE
MONUMENTEN
PRESENTATIES

De openstelling van de kastelen via het reserveringssysteem blijft gehandhaafd, zij het met
verruimde tijdsloten. Dankzij de nieuwe techniek kan men, bij voldoende ruimte, ook bij de
receptie een ticket kopen. De route en signing is aangepast, de informatieoverdracht voldoet.
En wordt waar nodig nog aangepast. Evenementen in de kastelen en huizen worden weer
opgepakt, voor zover de op dat moment geldende voorwaarden het toelaten.
Poortenfunctie
De poortenfunctie wordt in 2022 uitgevoerd voor kasteel Cannenburch en Verwolde. Winkel en
balie kasteel Hernen wordt uitgevoerd in 2023. Daarmee is de basis van de Poortenfunctie
gereed.
Toegankelijkheid voor allen
Mensen met een beperking willen we zoveel mogelijk in wisselende vormen toegang geven tot
onze opengestelde kastelen. Het blijkt dat GLK zich hiermee onderscheidt en de behoefte groot
is.
In 2022 zullen op diverse kastelen weer diverse aanpassingen plaatsvinden, waaronder een lift
bij Verwolde, mede gebaseerd op de samenwerkingsresultaten met “de Zonnebloem” en
dankzij de crowdfundingsactie onder donateurs.
Kasteel Ammersoyen
Met de publiekspresentatie “Ammersoyen in scherven” kan gestart worden op basis van de 1e
fase meerjarenprojectplan. Het zichtbaar maken van de voormalige bierbrouwerij kan op basis
van de succesvolle fondsenwerving in 2022 uitgevoerd worden.
Kasteel Doorwerth
Met museum Veluwezoom en het Jachtmuseum zijn/worden nieuwe afspraken gemaakt.
Huis Zypendaal
De museale ruimten in het huis zijn toe aan herstel van het schilderwerk en in de Rode salon
herstel van de wandbespanning en het stucwerk.
Kasteel Cannenburch
Er wordt verder gewerkt aan de voorbereiding van een expositie waarin de invloed van
Cannenburch op de omgeving op interactieve wijze zichtbaar wordt.
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Kasteel Rosendael
De planvorming voor het gebruik van de Torckschool is gereed. Indien vergunningen verkregen
worden, zullen de benodigde bouwkundige aanpassingen plaatsvinden.
In het kasteel wordt het stucwerk in de eetkamer hersteld en krijgen de Van Pallandt-tuigen die
door het Nationaal Openlucht Museum werden geschonken een plaats in de kasteelwinkel.
DIGITALISERING
In totaal zijn inmiddels circa 4.000 stukken uit onze kerncollectie van 29.000 stukken
gedigitaliseerd. Ambitie is 5.000 stuks.
In 2022 worden de laatste circa 1.000 stukken gedigitaliseerd én overgezet naar de site van
erfgoed Gelderland.
COLLECTIEBEHEER EN DE KW ALITEITSCYCLUS
De overgang van Adlib naar Axiell is afgerond.
Registratie en standplaatscontrole worden nu regulier onderdeel van het werk, na het inlopen
van achterstanden. In het kader van de kwaliteitsverbetering van het beheer kan nu aandacht
worden gericht op de collectie op de verhuurde huizen.
Het Meerjarenprogramma Preventieve Conservering (MPC) werpt zijn vruchten af bij het
verbeteren van de kwaliteit van de collectie. Een evaluatie van 10 jaar MPC liet zien dat de
schilderijen in eigen bezit en die van de Brantsen van de Zyp Stichting ‘veilig’ zijn en de stukken
in de presentatie geen risico meer lopen. Het is zaak deze grondige controles te continueren,
en uit te breiden onder andere naar lijsten en naar bruiklenen, voor zover het kerncollectie
betreft. Indien externe middelen gevonden kunnen worden zal de actieve restauratie voor
specifieke schilderijen ter hand worden genomen.
Als onderdeel van het collectiebeheer worden museale ruimten klimatologisch zo goed mogelijk
geconditioneerd. Hiervoor is een klimaatstrategie gemaakt die de afgelopen jaren is uitgevoerd.
De geselecteerde museale ruimten worden gemonitord en indien noodzakelijk maatregelen
genomen.

2.5

ALGEMEEN KW ALITEITSMANAGEMENT
CERTIFICERINGEN EN KEURMERKEN

Het behoud van de huidige certificeringen en keurmerken is de beste garantie voor de kwaliteit
van ons bezit.
Voor het natuurbeheer betreft dit de SNL-certificering die GLK in 2021 weer op basis van de
uitgevoerde externe audit voor een periode van 4 jaar heeft gekregen.
Voor het bosbeheer specifiek de FSC-certificering (Forest Stewardship Council)
Voor de gebouwen betreft dit de status van POM (Professionele Organisatie Monumenten). De
periodieke controles door de Monumentenwacht geven een externe toets en controle op de
onderhoudstoetsen.
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Voor het museaal beheer betreft dit de toets voor het Museumregister. Het fundament voor het
handboek Kwaliteit Museaal beheer is in 2021 gelegd. Het handboek geeft de kwaliteitseisen
weer van ons museaal beheer, die de komende jaren worden geïmplementeerd.
Ten aanzien van de eisen goede doelen organisatie, met bijbehorende organisatorische,
voorwaarden verslaglegging en beloningen, de CBF-Erkenning (Centraal Bureau
Fondsenwerving), alsmede de ANBI-status. In 2021 heeft de audit van CBF plaatsgevonden
met een positief resultaat.
Voor de kwaliteit van onze lerende organisatie het keurmerk beroepsonderwijs bedrijfsleven.
Onze terreinen en gebouwen worden daarnaast gemonitord op ontwikkelingen in flora en fauna,
alsmede de kwaliteit van de gebouwen.
In 2022 zijn de zelfaudit voor het CBF/ de POM en het museumregister aan de orde.
PROJECTEN
Gezien de toename van projecten met name ten aanzien van natuurherstel projecten is een
projectbureau opgericht in 2021. In eerste instantie bestaande uit 3 projectleiders. De omvang
van het projectbureau “ademt mee” als het programma verder wordt uitgebreid én externe
financiering gevonden is. Daarnaast biedt de programmatische aanpak de mogelijkheid de
resultaten meetbaar te maken.
De doorlooptijd van projecten neemt toe als gevolg van de omgevingswet, de complexiteit van
vergunningaanvragen (stikstof, CO2), en samenwerking gemeenten en omgevingsdienst.
Projecten worden toebedeeld als de noodzakelijke vergunningen/eventuele
bestemmingswijzigingen geregeld zijn om te voorkomen dat in het lopende jaar de projecten
niet uitgevoerd kunnen worden.

2.6

PERSONEEL

ALGEMEEN
De hoop is dat in 2022 alle geplande bijeenkomsten weer door kunnen gaan en de eventueel
dan nog geldende beperkingen inpasbaar zijn. De personeelsdossiers zijn gedigitaliseerd en de
vrijwilligersadministratie wordt geoptimaliseerd.
ONDERNEMINGSRAAD
Met de ondernemingsraad zal in 2022 diverse malen afstemming zijn over ontwikkelingen die
de organisatie raken.
Naast diverse advies/instemmingsverzoeken worden in 2022 ook nieuwe loonafspraken
gemaakt voor minimaal 2 jaar.
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FUNCTIONERINGSGESPREK NIEUWE STIJL
De huidige systematiek voor het functioneringsgesprek zal worden geëvalueerd. Naar
aanleiding daarvan wordt een nieuw voorstel uitgewerkt en zal deze geïntroduceerd en
geïmplementeerd worden middels trainingen voor alle medewerkers. In deze training zal “de
waarde van het functioneringsgesprek’ centraal staan.
ORGANISATIE ONTWIKKELING
In 2022 zullen de functiebeschrijvingen van alle functies die binnen de beheer-regio’s vallen
geëvalueerd worden. Indien van toepassing worden deze geactualiseerd. Alle voorkomende
functiebeschrijvingen zijn in een 5-jaarlijkse planning ondergebracht om geëvalueerd en
geactualiseerd te worden.
DIVERSITEIT- EN INCLUSIEBELEID
Het beleid dat in 2021 is vastgesteld zal de komende jaren worden uitgewerkt.
In 2022 zal geïnventariseerd worden hoe de huidige situatie binnen GLK is qua diversiteit en
inclusie (nulmeting). Bij werving en selectie, uitingen op en in de media zal op een evenwichtige
vertegenwoordiging van de samenleving worden gelet. Het zijn de eerste stappen.
RISICO-INVENTARISATIE & -EVALUATIE (RI&E)
We hebben continue aandacht voor de veiligheid binnen onze organisatie en houden focus op
de aandachtspunten uit de bestaande RI&E. In 2022 wordt in samenwerking met de
arbodienstverlener Stigas de RI&E geactualiseerd. Daarbij worden alle kastelen en enkele
andere locaties van GLK opnieuw onder de loep genomen op het gebied van veiligheid in brede
zin.
OPLEIDINGSPLAN
Het opleidingsplan 2022 wordt uitgevoerd.
Na het uitvallen van diverse opleidingen in 2020/2021 zal hier extra aandacht voor zijn om de
gestelde doelen te realiseren.
VRIJWILLIGERS
In 2022 zal de vrijwilligersadministratie geprofessionaliseerd worden.
De vrijwilligersbijeenkomst is gepland in voorjaar 2022.
PERSONEELSBIJEENKOMST
De personeelsbijeenkomsten worden gehouden op een drietal maandagen in 2022.
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3

3.1

INTERACTIE

POLITIEK/BESTUURLIJKE ONTWIKKELINGEN
REGEERAKKOORD

In samenwerking met LandschappenNL en andere partijen worden de grote dossiers als
natuurherstel / biodiversiteit / klimaat / duurzaamheid en stikstof continu onder de aandacht
gebracht.
De nieuwe regering staat voor een grote opgave om vanuit samenwerking tot uitvoering te
komen.
COALITIE-AKKOORD GELDERLAND
Het coalitie-akkoord uit 2019 is een goede basis om te komen tot goede uitvoeringsplannen op
gebied van natuur / biodiversiteitsherstel / landbouwtransitie / Gelderse Maatregelen Stikstof.
Ook hier geldt dat de provincie nauwkeurig de landelijke ontwikkelingen volgt om te voorkomen
dat uitvoeringsprogramma’s vertraging oplopen als noodzakelijke landelijke besluitvorming
uitblijft.
In 2022 zullen de nodige voorbereidingen getroffen worden om voorbereid te zijn op de
provinciale verkiezingen in 2023. Daarop vooruitlopend zijn in 2022 de gemeentelijke
verkiezingen.
Voor GK geldt in 2022 specifiek de continuering van de provinciale ondersteuningsbijdragen.
GROENE HANDHAVING (BOA)
Het driejarig programma groene handhaving wordt in 2022 gecontinueerd.

3.2

BELEID, WET- EN REGELGEVING
PROVINCIALE WET- EN REGELGEVING

Omgevingswet en Omgevingsvisie
De inwerkingtreding van de wet is uitgesteld tot eind 2022/2023. De actualisatie/uitwerking van
de visie op onderdelen vindt nog steeds plaats.
GLK treedt hierin op samen met de Natuur en Milieu Gelderland (NMG). Met name de rol van
gemeenten vraagt aandacht. In de toekomst zullen de gemeenten een grotere rol krijgen bij
uitvoering beleid in het landelijke gebied. Hoe dit georganiseerd moet worden vanuit de
belangen natuur, erfgoed en landschap zal komend jaar verkend worden.
Programma Natuur
GLK maakt gebruik van de middelen die via een speciale doeluitkering van het ministerie van
LNV aan de provincie beschikbaar worden gesteld voor natuurherstelmaatregelen.
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BELEID GLK
Voor de meeste beleidsvelden heeft GLK actuele beleidsnota’s. Door de aanwezigheid van
Covid-19 moesten in 2021 de geplande bijeenkomsten voor educatiebeleid en
archeologen/aardkundige waarden uitgesteld worden, maar zijn een aantal activiteiten wel
opgestart
Educatie
Begin 2022 verschijnt de beleidsnota “Educatie” die opgestart is in 2021.
Museaal beheer
Begin 2022 wordt het handboek Museaal beheer afgerond. Tijdens dit proces is gebleken dat
ons huidige beleid m.b.t. Museaal Beheer op een aantal onderdeel aanpassing en actualisatie
behoeft.
3.3

MARKETING EN COMMUNICATIE

Marketingstrategie
De marketingstrategie is er op gericht om de naamsbekendheid ban GLK te verhogen, de
vriendengroep te vergroten en differentiatie in het donateurschap aan te brengen
CORPORATE COMMUNICATIE
Naamsbekendheid
Door het genereren van free publicity vergroten we de zichtbaarheid van onze organisatie. Via
social media proberen we ons bereik te vergroten en nieuwe doelgroepen te bereiken. Dit jaar
willen we ook de zichtbaarheid en merkbeleving van GLK in de natuurgebieden vergroten zodat
de bezoekers van onze terreinen ons meer herkennen en gestimuleerd worden de interactie
met ons op te zoeken.
Contentstrategie
We blijven de interactie met en de betrokkenheid van onze achterban stimuleren via onze
content formats, waaronder ons tijdschrift, blogs en videoseries. In 2022 gaan we met nieuwe
(video)content het SuperSpeurdersprogramma beter neerzetten.
Onze langjarige samenwerking met Omroep Gelderland wordt gecontinueerd, om de inwoners
van Gelderland te inspireren om naar buiten te gaan en de natuur te ontdekken.
Maatschappelijk debat
Ook in 2022 zullen we weer actief deelnemen aan het maatschappelijk debat. Er spelen veel
thema’s die raken aan onze kernactiviteiten, denk aan het verduurzamen landbouw,
klimaatverandering en het koloniaal en slavernijverleden, etc. Wij dragen onze standpunten
actief uit en zoeken interactie met stakeholders in Gelderland. In het landelijke debat trekken we
samen op met de andere provinciale landschappen en worden we vertegenwoordigd door
LandschappenNL.
DRAAGVLAK EN FONDSENWERVING
Donateursbinding
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Het betrekken en binden van bestaande donateurs is en blijft belangrijk voor het behoud van
inkomsten en draagvlak. Dit doen we met een reeks van activiteiten, waaronder communicatie
via ons tijdschrift, telefonische serviceverlening, de nieuwsbrieven en het organiseren van
evenementen voor donateurs en SuperSpeurders.
We hopen dat het in 2022 eindelijk weer mogelijk zal zijn om zonder beperkende (COVID-19)
maatregelen een donateursexcursie, donateursvergadering, bedrijfsvriendenbijeenkomst en
SuperSpeurdersdag te kunnen organiseren. Want persoonlijk contact blijven wij onverminderd
belangrijk vinden.
Vergroten vriendengroep
Zoals geformuleerd in onze marketingstrategie richten we ons op het vergroten van onze
vriendengroep, om het draagvlak voor onze missie te vergroten en om gerichte financiële steun
te kunnen verwerven. In 2022 zal het accent liggen op het vergroten van de social achterban,
leadwerving en het automatiseren van opvolgtrajecten.
Om nieuwe donateurs te werven zullen we ook dit jaar wervingsacties opzetten. Dit jaar zullen
we de huidige donateurspropositie reviewen en mogelijk meer differentiatie aanbrengen.
Extra inkomstenwerving
Tenslotte willen we een campagne lanceren waarmee we extra financiële middelen genereren
voor het aankopen en inrichten van nieuwe gronden, met als doel het Gelders Natuur Netwerk
te vergroten.
SYSTEMEN EN AUTOMATISERING
Binnen GLK hebben we gekozen voor AFAS als ons leidende ERP systeem. De migratie van
onze donateursadministratie naar AFAS Profit CRM liep in 2021 vertraging op vanwege
discontinuïteiten bij onze IT implementatieleverancier. We voorzien een livegang in AFAS in Q12022. Ook de koppelingen naar onze website, emailapplicatie en kassa- en ticketingomgeving
moeten het eerste kwartaal gereed komen. Daarmee wordt het mogelijk om verschillende
processen te automatiseren en de belangrijkste customer journeys te optimaliseren en
automatiseren. Dit zal moeten resulteren in een betere klantervaring en meer
conversiemomenten. Ook de vernieuwde website zal in de eerste helft van 2022 live gaan
waarmee onze online marketing infrastructuur verbeterd is.

3.4

PARTICIPATIE
BURGERPARTICIPATIE

Het aantal projecten waarin diverse vormen van burgerparticipatie plaatsvindt groeit.
Nieuw is het initiatief naar aanleiding van de aankoop van het kerkje op de Heuvel. De
exploitatie van het kerkje is in handen gegeven van de Stichting “Kerkje op de Heuvel”. Met de
nieuwe Stichting wordt in 2022 ervaring opgedaan. Ook de samenwerking met de Stichting
“Randwijkse uiterwaarden” krijgt in 2022 vorm.
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3.5

SAMENWERKING
LANDSCHAPPEN.NL

LandschappenNL is de overkoepelende samenwerkingsorganisatie van de 12 afzonderlijke
Landschappen en de 8 nog zelfstandige landschapsorganistaties. LandschappenNL heeft als
doel de landelijke belangenbehartiging uit te voeren door inbreng in vele landelijke en soms
internationale dossiers, het betrekken van burgers bij een aantal landelijke activiteiten en
relatie/accountmanagement voor de Postcodeloterij en fondsen.
De samenwerking van de koepel is goed en richt zich in 2022 o.a. op het Staatssteun dossier,
impact van ons werk, het CBF, landelijke verkiezingen en continuering ondersteuning Nationale
Postcodeloterij. Tevens is er een landelijke lobby ten aanzien van dossiers als stikstof,
Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, biodiversiteit en natuurherstel aan de orde. GLK wordt
ingezet bij specifieke vakinhoudelijke dossiers (pacht en kabels/leidingen) alsmede buitenleven,
verzekeringen.
BELMONTE
De Stichting Beheer en Behoud Arboretum Wageningen beheert Arboretum Belmonte voor
GLK. Het verankeren van het arboretum in de Wageningse samenleving verloopt goed. Naast
een structurele samenwerking met de WUR en een grote sponsor (Campina), worden ook giften
en nalatenschappen ontvangen.
De stichting functioneert goed. Jaarlijks vinden 2 afstemmingsmomenten plaats.
STICHTING OUDE GELDERSE KERKEN (SOGK)
De samenwerking met SOGK zetten we ook in 2022 voort. SOGK betaalt voor de
werkzaamheden die GLK verricht.
BRANTSEN VAN DE ZYP STICHTING (BVDZ)
De Gelderse portretten op de kastelen zijn voor het grootste deel in bruikleen van de BvdZ,
waarmee GLK een vaste relatie heeft. De collectie is opgenomen in de PDCA cyclus. Samen
met het bestuur van de stichting wordt gewerkt om de conditie van de collectie te verbeteren.
VERENIGING MOLENFEDERATIE GELDERLAND
Met de Vereniging Molenfederatie Gelderland wordt in 2022 de belangenbehartiging naar de
eigenaren van de molens in Gelderland vorm gegeven.
Doel is eigenaren lid te maken én bij tenminste 2/3 van de eigenaren zicht te krijgen op de
onderhoudstoestand van de molens in Gelderland.
NATUUR EN MILIEU GELDERLAND (NMG)
Met de NMG wordt op diverse dossiers samengewerkt. In Natuur-en Landschapsoverleg (NLO)verband vindt strategische afstemming plaats. Aan dit overleg nemen verder deel
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en IVN.
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Belangrijke dossiers zijn de omgevingswet- en verordeningen, de RES-sen én uitwerking ervan,
de Gelderse Maatregelen Stikstof, de gemeentelijke verkiezingen in 2022 en de provinciale
verkiezingen in 2023.
NATIONALE MONUMENTENORGANISATIE (NMO)
De Nationale Monumentenorganisatie (NMo) faciliteert de NMo de erfgoedsector van het
Nationaal Monumenten Portaal, de landelijke kennisdagen, taxaties, etc. en in toenemende
mate de belangenbehartiging voor haar leden.
GLK neemt deel aan het bestuur van deze organisatie. De komende jaren staat de ontwikkeling
van de NMo en welke rol zij wil spelen centraal. In 2022 vindt een eerste bestuurswisseling
plaats.
NATIONALE POSTCODELOTERIJ
LandschappenNL onderhoudt de contacten met de Nationale Postcodeloterij. De middelen die
worden verkregen zijn een zeer waardevolle financiering van ‘groene’ projecten.
In 2022 gelden op basis van de aangescherpte overeenkomst aanvullende afspraken.
ERFGOED ALLIANTIE
Gelderse organisaties die de provincie Gelderland heeft aangewezen als de zgn. Gelderse
Basis voor de provinciale monumentenzorg zijn verenigd in de Gelderse Erfgoed Alliantie.
Het streven is dat de Gelderse Erfgoed Alliantie kennis en ervaring beschikbaar stelt voor de
organisaties en betrokkenen bij het Gelders Erfgoed in brede zin.
ERFGOED GELDERLAND
In 2019 hebben erfgoedorganisaties, waaronder GLK, door het ondertekenen van een
convenant, steun toegezegd om het Verhaal van Gelderland onder leiding van prof. dr. Dolly
Verhoeven (RvA) in een nieuwe uitgave bijeen te brengen in een samenhangend en
toegankelijk overzicht, bestemd voor alle bewoners, bezoekers en belangstellenden. Hiervoor
zal een beroep op de aanwezige kennis bij GLK worden gedaan.
Daarnaast wordt op initiatief van prof. dr. Dolly Verhoeven en Erfgoed Gelderland
samengewerkt aan een gemeenschappelijke agenda van activiteiten die het verhaal van
Gelderland vertalen naar de huidige ontwikkelingen in de samenleving.
GLK is lid van de Coöperatie Erfgoed Gelderland, die het museale werk faciliteert waar het
presenteren van de collectie betreft op de website Collectie Gelderland en het presenteren van
verhalen op de website Mijn Gelderland.
OVERIGE SAMENW ERKING MONUMENTENBEHEER
Met de Stichting Monumentenbezit en met Stichting Huis Bergh en de Veluwse Bekenstichting
zijn afspraken gemaakt over uitwisseling en dienstverlening op het gebied van beheer en
monumenten.
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SAMENWERKING MET TERREINBEHERENDE ORGANISATIES
Natuur- en Landschapsoverleg
In het Natuur- en Landschapsoverleg zitten de terreinbeherende organisaties,
Landschapsbeheer Gelderland, IVN en GNMF (tegenwoordig heet dit Natuur en Milieu
Gelderland). Doel is vooral strategische afstemming te laten plaatsvinden op belangrijke
ontwikkelingen. Jaarlijks wordt ook samen het Oogstfeest georganiseerd waarbij een actueel
thema wordt belicht en waar alle provinciale partners voor worden uitgenodigd.
Grondeigenaren Overleg Veluwe (GOV)
De grondeigenaren op de Veluwe werken hier nauw samen. In het GOV vindt afstemming
plaats over alle belangrijke dossiers op de Veluwe, die momenteel samenkomen in de
Veluweagenda. Het GOV is ook vertegenwoordigd in de Veluweboard en de VeluweAlliantie.
Belangrijke onderwerpen zijn in ieder geval de gebiedstafel stikstof in het kader van Gelderse
Maatregelen Stikstof, de Regiodeal projecten en de Veluweagenda. GLK draagt het
voorzitterschap van het GOV in 2022 over vanwege het verstrijken van de tweejarentermijn.
VeluweAlliantie
In 2020 is de visie Veluwe 2030 vastgesteld en wordt gewerkt aan het nieuwe
uitvoeringsprogramma. GLK wordt door NM in de VeluweAlliantie vertegenwoordigd. Verder is
er een nauwe samenwerking via het GOV. De Regiodeal Veluwe vraagt komende 3 jaar
aandacht, evenals de uitvoeringsalliantie Gelderse Maatregelen Stikstof Veluwe.
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4

4.1

EXPLOITATIE

GROND EN GEBOUWEN
VERHUUR GEBOUWEN

Wij spelen in op veranderingen in de huurmarkt door leegkomende woningen marktconform te
verhuren en goed te onderzoeken welke woonkwaliteit aanwezig en nodig is. Huurders worden
mondiger en wij houden daarmee rekening door wederzijdse verwachtingen af te stemmen.
Indien nodig vernieuwen wij onderdelen, of pakken renovaties projectmatig aan.
Groenendaalseweg Loenen
Voor het betreffende woonhuis wordt een plan van aanpak opgesteld.
Knechtenhuis Hijink
Voor het knechtenhuis naast de woonboerderij wordt een plan van aanpak opgesteld.
Staverden
In het kasteel worden de monumentale ruimten gerestaureerd. Het woongedeelte in het
koetshuis is gereed voor verhuur. In het kader van de Regeling functioneel erfgoed wordt
financiële ondersteuning aangevraagd. De voorbereidingen zijn gestart in 2021.
Diverse verhuurde woningen
In 2020 is een start gemaakt met het aanbrengen van dubbel glas in verhuurde woningen. In
2022 wordt de derde schijf uitgevoerd. In totaal betreft dit ca. 10 – 12 huizen met een maximaal
investeringsbedrag van € 200.000,-.
VAKANTIEWONINGEN
Boerderij Petrea
De voormalige boerderij is bij uitstek geschikt als vakantiewoning, gezien ligging en uitstraling.
In 2022 en 2023 vindt de verbouwing plaats.
OPENGESTELDE KASTELEN
Parkeerterrein Doorwerth
In 2021 heeft de verkenning plaatsgevonden of de huidige parkeerplaats P3 uitgebreid mag
worden met semi-verharding. In 2022 is het vertraagde vergunningstraject en uitvoering
voorzien.
WERKSCHUREN
Neerijnen
Gezien de recente ontwikkelingen is daarvoor de locatie Buurmalsen in beeld (zie ook 4.1.5).
Loenen
Afhankelijk van het vergunningstraject wordt in het laatste kwartaal van 2022 of in 2023 gestart
met de bouwwerkzaamheden.
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VASTGOED
Elzendweg Bergharen
Begin 2021 is dit project opgeleverd en met de aanleg van de toegangsweg naar de
bouwkavels in 2022 wordt het geheel afgerond.
Werkschuur Buurmalsen
Gezien de ontwikkelingen rond de werkschuur in het dorp Neerijnen, wordt deze lokactie
ontwikkeld voor gebruik als nieuwe werkschuur. In het voormalige woongedeelte komen
vertrekken voor kantoor en vergaderruimte, het bedrijfsgedeelte wordt aangepast en vernieuwd
tot werkplaats en machineberging. In 2022 vindt het vergunningentraject plaats, afhankelijk van
deze procedure zal de bouw in 2022 of in 2023 plaatsvinden.
Hoeve Biljoen
Voor de hoeve Biljoen wordt een programma van eisen opgesteld waaraan de nieuwbouw moet
voldoen.
OVERIGE INGEBRUIKGEVING
Zonneweides
Valburg
Naar verwachting in de periode 2022-2024 zal realisatie van een zonnepanelenveld op een deel
van de gronden te Valburg tussen de A15 en de Betuwespoorlijn plaats gaan vinden. Op een
deel van de door GLK in te brengen grond zullen eerst kleibulten uiterlijk eind 2023 worden
verwijderd waarvan de opbrengst in een gemeentelijk gebiedsfonds komt. Na het doorlopen van
de gehele Omgevingswetprocedure zal dit jaar de realisatie van een zonnepanelenveld op een
deel van de gronden te Valburg tussen de A15 en de Betuwespoorlijn worden opgestart. GLK
verleent medewerking voor de realisatie van 17 ha.
Het daadwerkelijk operationeel zijn van dit veld wordt in 2022/2023 verwacht.
Molenkampen
Voor de Molenkampen zal naar verwachting in 2022 definitief overeenstemming worden bereikt
over de te vestigen zakelijke rechten en zal de planning van de realisatie definitief worden. In de
Molenkampen worden de zonnepanelen op water geplaatst

4.2

MEERJARENOVEREENKO MSTEN PROVINCIE
BESTAANDE MEERJARENOVEREENKOMSTEN

De DAEB/DAB-regeling geldt nog voor de periode 2020 – 2024. Afspraak met de provincie is
dat deze regeling in 2024 geheel is afgebouwd.
NIEUWE MEERJARENOVEREENKOMST
SNL 2020-2025
De SNL bijdrage is voor een nieuwe 6-jarige overeenkomst gehonoreerd.
In 2022 is de toegezegde bijdrage aan kosten als uitvloeisel van de Gelderse Maatregelen
Stikstof in ieder geval verhoogd van 75% naar 84%. Deze is structureel voor deze periode.
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Aanvraag Regels Ruimte voor Gelderland (RRvG)
Voor de realisatie van het Gelders Natuurnetwerk (GNN) is de aankoop en inrichting in een
meerjarenplanning opgesteld en is er zicht op de proceskosten.
Met de provincie Gelderland is verkend of dit op financiële ondersteuning kan rekenen voor een
periode van 6 jaar. Proceskosten worden inmiddels vergoed. In projectvorm is ons aandeel in
de realisatie van het GNN opgepakt..
Meerjarenafspraak Cultuurhistorie
De Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen is onderdeel van de Gelderse Basis. Op basis
hiervan kan jaarlijks een aanvraag worden ingediend voor een bijdrage in het instandhouden
van de gebouwde en ongebouwde rijks- en gemeentelijke monumenten, het beheren van de
kasteelmusea en collecties, het openstellen van de kasteelmusea en monumentale terreinen,
het aanbieden van educatie en inzetten van vrijwilligers, en tenslotte het bijdragen aan de
doelen van de Gelderse Erfgoedalliantie. Ons streven is een afspraak met de provincie voor
een periode van 4 jaar.
Partnerovereenkomst
Met de provincie wordt besproken of een nieuwe partnerovereenkomst nog noodzakelijk is
omdat de meeste afspraken in meerjarige subsidieovereenkomsten worden vastgelegd.
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5

5.1

ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN

INFORMATIEPLAN (KW ALITEITSIMPULS)

PROJECTPORTFOLIO 2022
Alle applicaties die in de organisatie worden gebruikt zijn geanalyseerd of ze van toegevoegde
waarde en noodzakelijk zijn voor de diverse functies. Het applicatielandschap is volledig
ingericht. In 2022 worden er geen nieuwe applicaties verwacht/aangeschaft. Kosten worden
waar mogelijk gedrukt door te acteren op de variabele kosten (zoals kosten voor data-opslag,
hosting).
In 2022 wordt een plan van eisen opgesteld voor een ICT-partner (systeembeheer). Hierna
worden verschillende partijen benaderd die deze rol voor GLK kunnen vervullen en wordt de
beslissing genomen of GLK bij dezelfde ICT-partner haar dienstverlening blijft afnemen.
Samen met 6 andere landschappen is in 2021 gestart met het inrichten van een nieuwe
applicatie voor vastgoed-, en terreinadministratie. Door samenwerking worden de kosten
gedeeld. Nieuwe samenwerkingen worden actief gezocht.
Het informatieplan is operationeel. Finetunen van de inrichting, het begeleiden van
medewerkers om zelfstandig de inrichting voor hun afdeling ter hand te nemen, het
onderbrengen van interne processen in AFAS en het koppelen aan andere systemen (kassa,
evenementen, vastgoed) is nu aan de orde.
De inrichting van de omgeving voor de donateursadministratie in AFAS is in een vergevorderd
stadium. Eind 2021 zal de inrichting voltooid zijn en kan de database worden gemigreerd.
Daarbij is ook aandacht voor de koppeling met een data-analyse-organisatie waarbij
marketingdata wordt verkregen uit de systemen AFAS/kassa’s.
Kennis van applicatiebeheer AFAS zal zoveel mogelijk geborgd zijn in de organisatie. M.b.t. de
inzet van derden wordt terughoudend omgegaan.
Naast de inrichting in AFAS zijn er ontwikkelingen op automatiseringsvlak voor:
 Beveiliging en preventie. MFA (multi factor autorisation) wordt volledig aangezet. Toetsen
van veiligheid automatiseringssystemen gebeurt periodiek. Communiceren met
medewerkers over risico’s is belangrijk.
 Telefonie. Overgang naar nieuwe telefooncentrale is eind 2021 gerealiseerd. Koppeling
vaste en mobiele nummers gebeurt in 2022. Middels een app kunnen medewerkers hun
telefonische beschikbaarheid beheren en doorleiding instellen.
 Flexplekken worden op meerdere plaatsen ingericht.
Het thuiswerken en de inrichting hiervan vereisen een gestructureerd plan hoe “de werkplek van
de toekomst” eruit moet zien. Hier wordt onderzoek naar verricht in samenwerking met de ICTdienstverlener. Hieraan gekoppeld is een volledige installatie van Office365.
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6

6.1

FINANCIEEL BELEID

STICHTING HET GELDERSCH LANDSCHAP (GL)

Voor GL wordt in 2022 een resultaat voorzien van -/- € 1.263.000.
6.2

STICHTING VRIENDEN DER GELDERSCHE KASTEELEN (GK)

Voor GK wordt in 2022 een resultaat voorzien van -/- € 175.000.
6.3

STICHTING STEUNFONDS GELDERSCH LANDSCHAP EN KASTEELEN

Voor Stichting Steunfonds Geldersch Landschap en Kasteelen wordt in 2022 een resultaat
voorzien van -/- € 62.000.

20

7

TOEZICHT EN ADVIESRADEN

In de statuten van de Stichtingen en het bijbehorende reglement is uitgewerkt welke rollen de
diverse Raden en commissies hebben. Tevens is vastgelegd ten behoeve van wie het advies
wordt uitgebracht. Hierna worden de belangrijkste onderwerpen ten behoeve van het toezicht
en advies genoemd.
7.1

RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de Directeur-bestuurder.
De Raad van Toezicht is voltallig. In 2022 loopt voor 2 leden de 1e termijn af.
Voor ‘Museaal Beheer’ wordt beleid geformuleerd. Inhoudelijk potentiële thema’s, naast alle
gebruikelijke onderwerpen als jaarrekeningen, jaarverslag 2021 en jaarplan 2022, zijn
natuurherstel, archeologie, cultuurhistorie, kwaliteitscyclus museaal beheer, Omgevingswet,
levend erfgoed naast voortgang landbouwtransitie, GNN en verduurzaming.
Inhoudelijke thema’s zijn herstel/ontwikkeling huis en kern Landgoed Brakel; Fondsenwerving
(kasteel Ammersoyen); Natuur(inrichting) project Vossenbroek en kasteel Cannenburch (kasteel
management).
Voor iedere reguliere vergadering zal een directierapportage beschikbaar zijn. Over de KPI’s
rapporteren we in het 2e en laatste kwartaal.
De vergaderingen Raad van Toezicht 2022 vinden plaats op 17 februari, 29 april, 25 mei, 6
oktober, 18 november en 8 december.

7.2

RAAD VAN ADVIES

De Raad van Advies adviseert de Directeur-bestuurder. Deze geeft aan op welke wijze met de
adviezen is omgegaan.
De Raad van Advies is voltallig.
In 2022 zijn potentiële onderwerpen onder meer Omgevingswet, museaal beheer,
landbouwtransitie, natuurherstel, marketing, energietransitie, diversiteit en inclusie en
duurzaamheid.
De vergaderingen Raad van Advies 2022 vinden plaats op 31 maart, 23 juni en 24 november.

7.3

BEHEER ADVIES COMMISSIE

De Beheer Advies Commissie adviseert de Directeur-bestuurder op tal van inhoudelijke thema’s
op het gebied van natuur, landschap, erfgoed, gebouwen en museaal beheer. De Directeurbestuurder geeft aan op welke wijze met de adviezen is omgegaan.
De voortgang landbouwtransitie, natuurherstel, kwaliteitscyclus museaal beheer, educatie en de
cultuurhistorie zijn potentiële onderwerpen om in de Beheer Advies Commissie te bespreken,
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naast diverse terreinonderzoeken. Betrokkenheid bij de visies en evaluaties blijft een wezenlijk
onderdeel van de commissie. Daarnaast consulteren we individuele leden over actuele
vraagstukken.
De commissie is volledig. In 2022 loopt voor 3 leden de zittingstermijn af.
De vergaderingen Beheer Advies Commissie 2022 vinden plaats op 1 februari, 19 mei en 29
november.

7.4

VERMOGENS BEHEER COMMISSIE

De Vermogens Beheer Commissie adviseert de Directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht
via de Financiële Audit Commissie, die onderdeel is van de Raad van Toezicht. Het betreft het
beleggingsstatuut, vermogensbeheer en het overleg met de Vermogensbeheerder.
Duurzaamheid van de portefeuille, als mede het huidige beleggingsprofiel, zijn in 2022 de
centrale thema’s. Vermogensbeheerder InsingerGilessen zal dit jaar ook invulling geven aan de
mogelijkheid tot fondsenwerving.
Voor een lid zal opvolging gezocht worden.

7.5

ACCOUNTANT

De accountant rapporteert onafhankelijk aan de Directeur-bestuurder en aan de Raad van
Toezicht. Jaarlijks wordt een controleplan opgesteld en vindt interimcontrole plaats, wat leidt tot
de managementletter. Mazars Accountancy is onze huidige accountant.
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BIJLAGE 1. KENGETALLEN 2022
Bezit






Ruim 150 gebieden
36 kastelen, landhuizen en kasteelruïnes (7 opengestelde kastelen/landhuizen, alle 7 zijn
geregistreerd museum)
Ca. 650 gebouwen waarvan 83 rijksmonumenten en 50 gemeentelijke monumenten
Bijna 25.000 museumstukken, waarvan 5000 kerncollectie
Bijna 12.000 hectare landgoederen en natuurterreinen

Financiën





Uitgaven van € 22,2 miljoen per jaar waarvan € 6,8 miljoen aan projecten
80% eigen inkomsten
20% prestatie-ondersteuning provinciale overheid
38% personeelslasten

Draagvlak




51 bedrijfsrelaties
Ruim 48.500 donateurs
17 participatieprojecten

Organisatie





140 medewerkers, en 6 flexmedewerkers (113,5 fte)
950 vrijwilligers
Verdeling x/m – x/v is: 56% - 44%
Gemiddelde leeftijd 48 jaar

Maatschappelijke baten (gemiddeld jaarlijks)1







Recreatieve beleving: €16 mln
Recreatieve exploitatie: €1,3 mln
Werkgelegenheid: €1,2 mln
Woongenot: € 3,3 mln
Klimaatbescherming door koolstofvastlegging: €2 mln
Bijdrage aan drinkwaterbereiding: € 0,6 mln

1

Witteveen+Bos, 2017. Waardebepaling van de instandhoudingsinspanning van Geldersch Landschap en
Kasteleen, Rotterdam. Het betreft hier slechts enkele voorbeelden.
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BIJLAGE 2. MERKVERHAAL

Voor een bijzondere beleving hoef je niet ver te zoeken.
In Gelderland wachten je imposante kastelen, landgoederen en natuurgebieden
om je mee te voeren naar vroegere tijden of gewoon om van te genieten.
Want hier hebben bijzondere mensen en families, geleefd, gewerkt, hebben
oorlogen gewoed, zijn legendes, helden en unieke landschappen ontstaan.
Dit rijke bezit wordt op een professionele en inspirerende manier behouden
voor de toekomst.
Dwalend tussen kasteelmuren en de sfeer proevend van de authentieke
inrichting komt het verleden écht tot leven.
Genietend van de grote variatie aan soms eeuwenoude natuurgebieden zie je
ook het belang ervan voor morgen.
Buitengewone verhalen van vroegere bewoners leiden je door een levend
geschiedenisboek.
Loop door de gangen waar zij gelopen hebben, over heiden, akkers, bossen en
wandelpaden die zij hebben aangelegd.
Laat je inspireren door de eigenzinnige Gelderse historie met de vele bijzondere
kastelen als toegangspoorten naar de omliggende landschappen en de vele
verhalen die daarover zijn te vertellen.

Laat je verwonderen en kom terug vol verhalen.
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