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Jaarverslag  2015 Stichting Blauwzaam 
 
Bedankt voor uw interesse in het jaarverslag 2015  van Stichting Blauwzaam. 
Het is voor ons de eerste keer dat wij de jaarrekening completeren met een jaarverslag.  

Informatie over doelstelling, missie en visie 
 
Augustus 2011  is Stichting Blauwzaam opgericht met als doel: 

a. het draagvlak voor duurzame ontwikkeling van ondernemers te 
vergroten in aanvang in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden; 
b. het initiëren van bewustwording en samenbrengen van groepen, 
instanties en ondernemers teneinde duurzame ideeën en 
experimenten gestalte te geven in aanvang in de regio 
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden; 
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het 
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 
bevorderlijk kunnen zijn. 

 
Sinds de oprichting werken we met een heldere missie. De missie staat helder beschreven 
op de website van Blauwzaam. Als we die er voor 2015 op na slaan dan wordt duidelijk dat 
de gedane activiteiten geheel in de geest van deze missie zijn gedaan. Vermeldenswaardig 
is voor 2015, dat de gebiedsontwikkeling veel aandacht heeft gehad. Dit heeft geresulteerd 
in een nieuwe gebiedsdeal waarin de gezamenlijke gebiedsontwikkeling een boost heeft 
gekregen. Door actief te participeren in de nieuw opgerichte gebiedscoalitie kunnen de 
ondernemers hun stem voor een duurzame regio laten horen. Op www.gebiedsdeal.nl kunt u 
meer lezen over de plannen en de uitvoeringen hiervan. Met deze stap verstevigen wij de 
vitaliteit van de regio en streven naar een gebied waarin het voor jong en oud goed wonen 
en werken is. Wij streven naar een leefbare samenleving met de generaties in een gebied 
waarin het voor iedereen goed wonen en werken is 
 

Informatie over belangrijkste risico’s en onzekerheden  
 
 

http://www.gebiedsdeal.nl/


Na 5 jaar pionieren wordt ook Blauwzaam geconfronteerd met de wetten van de 
organisatieontwikkeling. Bij de oprichting in 2011 en de daarop volgende jaren fantaseerden 
(droomden) en maakten we plannen. De organisatie zat vooral in de hoofden van de 
oprichters, die met hun natuurlijke energie ondernemers aanstaken en goede resultaten 
bereikten. Die natuurlijke energie is niet genoeg om goede resultaten te blijven waarborgen. 
Het contact met de buitenwereld, het groeiend aantal participanten, de hoge wederzijdse 
verwachtingen  zijn ondanks verwoede inspanningen niet afdoende. In 2016 zullen we dus 
een keuze moeten maken hoe de Stichting verder vorm gegeven moet worden. Gas terug 
nemen of zaken op een gestandaardiseerde manier doen? We zullen moeten beslissen of 
we nieuwe werkwijzen, nieuwe systemen en gewoontes moeten omarmen om een 
volwassen organisatie te worden. Of dat we tevreden moeten zijn met de geleverde 
resultaten en een exitstrategie gaan bepalen? Het zal moeten blijken of het succesvolle 
resultaat van deze ontwikkelingsfase tegelijkertijd de aanzet is tot de exit ervan. We zullen 
eerlijk moeten durven beslissen of we toegerust zijn voor een nieuwe fase.  
 

Informatie over doelrealisatie  in 2015 

Energieprojecten: 

De Green Deal “naar een energieneutrale regio” is in 2012 gestart. Met als doel 3 
energieconvenanten van elk 25 ondernemingen bij elkaar te brengen en te komen tot 
energiebesparing en het opwekken van alternatieve energie.In 2015 hebben de leden van 
Energieconvenant 2 hun drie jarige samenwerking in september afgesloten. 
Energieconvenant 3 zal dat in 2016 doen. In het voorjaar van 2015 is officieel de Green Deal 
Energieconvenanten afgesloten en de inhoudelijke en financiële verantwoording 
goedgekeurd door de Rijksoverheid. De stukken daarvan staan op de website bij het kopje 
Green Deal Energieconvenanten. Met een flinke groep organisaties en cofinanciering van 
de gemeenten en van het Rijk is in 2015 veel bespaard en zijn diverse lessen geleerd over 
hoe we als gebied uiteindelijk slimmer en dus ook goedkoper en met minder uitstoot van 
CO2 kunnen groeien naar een energieneutrale regio.  
Ondertussen heeft zich een nieuw Energieconvenant ontwikkeld met als kern gemeente 
Gorinchem (Energieconvenant 4) en hebben de drie zuivelfabrieken uit de regio, samen met 
een 15 tal melkveehouders zich verbonden in een Energieconvenant 5 dat op 22 september 
2015 is ondertekend.  
Naar voorbeeld van het Blauwzaam Energieconvenant  is een Convenant afgesloten in 
Vianen en omgeving door de energiecoöperatie De Knotwilg en heeft Blauwzaam 
meegeholpen bij het tot stand komen van een Energieconvenant in de Krimpenerwaard.  
Ondertussen is er een nieuw sectorinitiatief gestart voor brandstof reductie. Dit initiatief staat 
onder leiding van Will2Sustain. Ook Sportverenigingen willen investeren in 
energiebesparing. Tenminste dat is één van de mogelijkheden voor sportverenigingen om 
kosten te besparen op de grootboekrekening Energie. We werken hiervoor aan een EC6/  
Een poging om een energieconvenant 7 te sluiten met voorlopers, die zich uitspreken voor 
een energie neutrale regio in 2030 staat nog in de kinderschoenen. 3 partijen hebben zich 
hiervoor aangemeld. 
 



 

BlauwGroene projecten 

Green Deal Blauwzaam Lint  

De Green Deal Blauwzaam Lint is in 2012 gestart. Dit ambitieuze initiatief van de 
Rijksoverheid, de Nationale Bomenbank en Stichting Blauwzaam is anno 2015 uitgegroeid 
tot een beweging waarbij vele organisaties (waaronder Provincie ZuidHolland, Waterschap 
Rivierenland, gemeenten, bedrijven, natuurorganisaties en scholen) en talloze vrijwilligers 
zijn betrokken. De beweging om een kleurrijk lint door de Alblasserwaard en 
Vijfheerenlanden te maken is hierdoor op gang gekomen en het lint zelf krijgt steeds meer 
vorm. 
Binnen de Green Deal zijn in 2015 twee onderzoeken uitgevoerd en afgerond door 
Wageningen Universiteit (via de afspraken in de Green Deal bekostigd door de 
Rijksoverheid).  
Allereerst heeft de WUR onderzoek gedaan naar de meerwaarde van vergroenen van 
bedrijventerreinen. Het doel van deze kennisvraag was nieuwe argumenten te verzamelen 
om bedrijven en andere organisaties te enthousiasmeren hun werkomgeving te vergroenen 
en zo bij te dragen aan het Blauwzaam Lint. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat 
vergroenen van bedrijventerreinen baten kunnen opleveren. Zie voor meer informatie het 
eindverslag van de Green Deal.  
 
Een tweede onderzoek van de WUR betrof de vraag: hoe richten we het beheer van het 
Blauwzaam Lint zo in dat het zowel de biodiversiteit versterkt als de kosten niet verhoogt of 
zelfs verlaagt? Oftewel: Is er een verdienmodel mogelijk waarbij het maaisel waarde heeft 
die de beheerkosten verlaagt of zelfs overstijgt (dus meer oplevert dan de kosten)? Voor dit 
onderzoek is op 10 december 2015 een workshop gehouden met partijen die betrokken zijn 
bij het beheerconvenant Blauwzaam Lint (zie hieronder). Daarin zijn aan de hand van het 
Canvasmodel drie mogelijke verdienmodellen verkend:  bemesting of veevoer in de 
landbouw, het opwekken van energie en het gebruik van maaisel als grondstof in de 
biobased economy. Deze mogelijkheden vragen echter een verdere uitwerking, maar die 
valt buiten de scope van de Green Deal. De werkgroep Beheerconvenant Blauwzaam Lint 
gaat hiermee in 2016 verder aan de slag.  
 
Op 31 december 2015 liep de Green Deal Blauwzaam Lint ten einde. In 2016 zal een 
eindverslag worden voorgelegd aan de Rijksoverheid en zal  na goedkeuring  de Green 
Deal inhoudelijk en financieel worden afgerond.  

Realisatie Groenblauw Lint (gebiedsdeal 1) 
Als uitvloeisel van de Green Deal Blauwzaam Lint heeft het bestuur in 2014 via de eerste 
gebiedsdeal Alblasserwaard  Vijfheerenlanden (zie hieronder) bij Provincie ZuidHolland 
een subsidieaanvraag ingediend voor de verdere realisatie van het Blauwzaam Lint. Deze 
aanvraag bevat de volgende doelen:  



1. realisatie van 4 parels en 4 verbindingen aan het Blauwzaam Lint (zoals het 
Natuureducatieproject in Bleskensgraaf, Tijdelijke Natuur op bedrijventerrein 
GorinchemOost en de realisatie van het start en eindpunt van het Blauwzaam Lint 
in Kinderdijk en Leerdam), incl. het ontwikkelen van educatieve elementen, 
mobilisatie van vrijwilligers en het ontwikkelen van spinoff. 

2. ontwikkeling en realisatie van communicatiemiddelen en van een website waarmee 
initiatiefnemers gemakkelijker kunnen bijdragen aan de realisatie van het Blauwzaam 
Lint.  

3. monitoring en evaluatie van de bijdrage aan de biodiversiteit van de gerealiseerde 
parels en verbindingen.  

 
Deze subsidieaanvraag is begin 2015 gehonoreerd en wordt binnen Gebiedsdeal 1 
‘Realisatie Groenblauw Lint’ genoemd. De totale begroting binnen dit deelproject is 
204.119, euro incl btw. De provincie levert hieraan een bijdrage van 97.829, euro incl. btw. 
Stichting Blauwzaam levert een eigen bijdrage van 21.500, euro, bekostigd uit gelabelde 
bijdragen van Rabobank Coöperatiefonds Vijfheerenlanden,  Gasunie en bedrijven uit 
Energieconvenant 1 en 2. Andere partners in dit deelproject (t.w. enkele gemeenten, het 
waterschap, de Vlinderstichting en de Regio Samenwerkende Gemeenten) leveren het 
restant door rechtstreeks deelprojecten uit te voeren die bijdragen aan de doelstellingen van 
dit subsidieproject (dit resterende bedrag loopt dus niet via de rekeningcourant van 
Stichting Blauwzaam).  
 
In 2015 zijn binnen dit project gerealiseerd: 

● In juni is een groot perceel aan de Franklinweg op bedrijventerrein GorinchemOost 
ingezaaid in samenwerking met een aantal omringende bedrijven, Rabobank en 
basisschoolleerlingen (meer info).  

● In september is het het natuureducatieproject in Bleskensgraaf officieel geopend 
door wethouder Vat en kinderen van de basisscholen (meer info).  

● In november is tijdens de natuurwerkdag de nieuwe website en nieuwe naam van het 
project (Prachtlint) gelanceerd. Zie www.prachtlint.nl.  

● In de zomer zijn diverse monitoringswerkzaamheden uitgevoerd.  
 
In de loop van 2015 is geconstateerd dat het project niet binnen de gestelde periode (1 jaar) 
kon worden gerealiseerd. In overleg met Provincie ZuidHolland is de afronding van dit 
project verschoven van 31 december 2015 naar 30 juni 2016. Hiervoor zijn aanvullende 
afspraken gemaakt met de projectleiders en projectpartners. In 2016 zal worden uitgevoerd: 

1. Bloemrijke bermen bij Sportpark Excelsior in NieuwLekkerland 
2. Starteindpunt van het lint in Leerdam 
3. Bloemrijke bermen Ottolandse Vliet 
4. Stadsparels Gorinchem 
5. Kwaliteitsimpuls Vlietskade Arkel 
6. Starteindpunt van het lint bij Stichting Werelderfgoed Kinderdijk 

  

http://www.blauwzaam.nl/content/pijlers/blauwzaam-lint/fotogalerij-bzl/gorinchem-oost-ii-18-juni-2015/
http://www.prachtlint.nl/parels/natuur-ei-land/
http://www.prachtlint.nl/


Beheerconvenant Blauwzaam Lint 
Op10 december ondertekenden Bestuurders en directies van verschillende organisaties 
beheerconvenant Blauwzaam Lint. En niet alleen organisaties maar ook steeds meer 
inwoners van deze streek willen een bijdrage leveren aan een mooier landschap, waarin het 
goed wonen, werken en recreëren is. We zijn het er allemaal over eens, dat goed ecologisch 
beheer een voorwaarde is om meer planten, bijen en vlinders te behouden. Daarover zijn nu 
afspraken gemaakt.  
 

Basis Blauwzaam Lint 
Dit project richt zich op het duurzaam inbedden van het Blauwzaam lint in de regio. In 5 jaar 
wordt het  vrijwilligersnetwerk van het Blauwzaam lint uitgebreid en ondergebracht om het 
lint ook in de toekomst verder te ontwikkelen, (mede) beheren en monitoren. 
Een belangrijk doel van Blauwzaam in deze is om als aanjager te fungeren; een podium te 
bieden waar partijen hun dromen kunnen verwoorden en de krachten kunnen bundelen. 
Blauwzaam zet zich met het Blauwzaam lint in om energieke initiatieven op gebied van 
landschap of natuur helpen te realiseren en dit op eigen kracht verder te beheren. Het 
Blauwzaam lint is dan ook niet alleen een fysiek, kleurrijk lint door de streek, maar ook een 
katalysator om nieuwe, duurzame ontwikkelingen in beweging te zetten. 
Essentieel hierbij is om ook de ondernemer er bij te betrekken. Niet klassiek, als sponsor, 
maar als partij die samen met burgers, maatschappelijk middenveld, onderwijsinstellingen 
en overheden zijn verantwoordelijkheid neemt voor de regio waarin we met elkaar wonen, 
werken en recreëren. De aanvraag voor deze subsidie is eind december 2014 ingediend en 
in juni 2015 gehonoreerd. De  projectvoorbereiding ,uitvoering en begeleiding is in handen 
gegeven van Esther Dijkstra.  

Blauw  groen fundament  
Aan het einde van het symposium dat Blauwzaam in april samen organiseerde met Oasen 
werd de werkgroep water opgericht met als doel in samenwerking met Waterschap, Oasen, 
onderwijs en water gerelateerde bedrijven na te denken over de kansen van water in onze 
regio. Deze partijen willen zich inzetten en aansluiten bij de ontwikkelingen van de 
gebiedsdeals en in 2016 een project inleveren Groen Blauw Fundament om mee doen met 
het meerjarenplan Groen van de Provincie Zuid Holland.  
 

Landschapstafel, gebiedscoalitie en gebiedsdeals  
In de bovenstaande opsomming is al een aantal keren het woord gebiedscoalitie, 
gebiedsdeal, meerjarenplan ed gevallen. Blauwzaam heeft zitting in de gebiedscoalitie die 
tot stand is gekomen nav het onderzoek Alle Kaarten Op Tafel. Onderwijs, Overheid, 
Bedrijfsleven en Ondernemers bespreken in de coalitie de groene regionale agenda. Zij 
stimuleren in samenwerking met de Provincie Zuid Holland in de vorm van een 
Landschapstafel de ideeën die in de regio leven te verbinden en samen met de provincie de 
benodigde financiering te verkrijgen. In 2015 is de 3de gebiedsdeal afgesloten en worden er 



in dit kader projecten uitgevoerd. In 2016 zullen de voorbereidingen voor een meerjarenplan 
worden gedaan.   
 
 

Informatie over communicatie met belanghebbenden  
Blauwzaam heeft een heel diverse club van participanten waarmee ze communiceert.  
Zonder uitputtend te willen zijn bestaat onze communicatie uit: 

● De ondernemingen van de energieconvenanten. op dit moment zijn dat er ongeveer 
120. (5 x 25 bedrijven uit de Energieconvenanten 1 tot en met 5) 

● Nieuwsbrieflezer (Eind 2015 hebben we 682 mensen die de Nieuwsbrief lezen) 
● De werkgroepen. De werkgroepen hebben verschillende grootte. Specifieke items 

worden gecommuniceerd met de specifieke werkgroepen. Algemene dingen worden 
vooral met de Nieuwsbrief verstuurd; 

● Partners: eind 2015 hadden we 70 partners. Dit aantal is in 2015 sterk gegroeid 
omdat er een koppeling is gemaakt met de aanmelding voor het symposium;  

● Overige relaties: 
○ De partijen die betrokken zijn bij de gebiedscoalitie en gebiedsdeals.  
○ In 2015 zijn er gesprekken gevoerd met de Rabobank en met Den Hâneker 

en de Natuur en Vogelwacht Alblasserwaard om op projectniveau tot 
nauwere samenwerking te komen. Tevens is op projectniveau samengewerkt 
met de energiecoöperatie De Knotwilg.  

Het zal duidelijk zijn dat sommige bedrijven en organisaties participeren in meerdere 
groepen.  
 
Het bestuur streeft ernaar regelmatig zowel fysiek als digitaal contact te hebben met 
bovengenoemde partijen. Teneinde dat te bereiken organiseert Blauwzaam :  

Netwerkmomenten, Blauwzaamcafé, Kennissessies en Symposia 
Voortbouwend op de bijeenkomsten en ervaringen van de afgelopen jaren zijn er in 2015 
vele bijeenkomsten georganiseerd. De onderwerpen hadden een grote variëteit, 
uiteenlopend van samenwerking met de Avelingen door het Koersen op kansen, duurzame 
familiebedrijven tot een avond met stamppot over brandstofmanagement.  
Netwerkbijeenkomsten waren er binnen de werkgroep familiebedrijven, de werkgroepen van 
de energieconvenanten, de werkgroep water en de werkgroep Transport en Logistiek boog 
zich over de mogelijke samenwerking met het Transferium in Alblasserdam.  
2015 was ook het jaar van het eerste Blauwzaam Café, een informele manier om met 
ondernemers uit de regio als publiek in gesprek te gaan onder het genot van een glaasje en 
Het eerste Café vond plaats in de Boerenklaas op 5 maart en is georganiseerd door 
Blauwzaam in samenwerking met Het Kontakt.   
Blz. was dit jaar 2 maal actief betrokken bij de organisatie van een symposium. In april 
organiseerde de Stichting in samenwerking met Oasen een symposium over water. Aan het 
einde hiervan is de werkgroep Water opgericht. 
En in oktober kijken we terug op een bijzonder symposium. Onze jaarlijkse netwerkdag ging 
over duurzame inzetbaarheid. Met dit symposium markeerden we als Stichting ook het 



moment dat we naast de thema’s rondom Planet ook werkgelegenheid en duurzame 
inzetbaarheid horen tot het werkgebied van Blauwzaam. Het symposium werd afgesloten 
met de uitreiking van een lintje door burgemeester Dirk van der Borg aan onze 
penningmeester Piet de Winter.  Lees meer over deze sessies op de op de site 
www.blauwzaam.nl  
 

Externe communicatie  
Blauwzaam heeft in 2015 15 nieuwsbrieven uitgebracht. De werkgroep Communicatie en PR 
verzorgt deze verzending. De inhoud wordt aangedragen door de werkgroepen, de 
evenementenkalender, partners en relaties. Met de nieuwsbrief hopen wij onze relaties en 
achterban voldoende te informeren .  
 

Social media 
In het najaar is door een student van de Avans Hogeschool een onderzoek gedaan naar het 
gebruik van social media. Dit onderzoek staat op de website. De secretaris heeft het 
twitteraccount in beheer. Het aantal volgers is nav het onderzoek en de inzet gestegen van 
250 naar 600 volgers. In 2016 zal opnieuw onderzoek gedaan worden naar het gebruik van 
social media en dan met name gericht op het gebruik van Facebook en LinkedIn.  
 

Informatie over financieel beleid  

In een eerdere Nieuwsbrief hebben wij onze jaarrekening over 2015 gepubliceerd en 
voldoen daarmee aan de eisen van de ANBI. De jaarrekening 2015 staat op de website. 

Informatie over governance  
Het bestuur van de Stichting bestaat eind 2015 uit 5 personen,  te weten Edwin van den 
Heuvel (voorzitter), Rolia Wiggelinkhuijsen (secretaris), Piet de Winter (penningmeester), 
Jan van Heukelum en Jan Brandwijk.  
In 2015 heeft Piet de Winter aangegeven in verband met zijn gezondheid graag als 
penningmeester een stapje terug te doen en als gewoon bestuurslid verder te gaan. Ook 
Jan van Heukelum heeft door het aanvaarden van een nieuwe baan in Schoonhoven zijn 
plaats ter beschikking gesteld. Voor beide personen zoeken wij dus een vervanger. 
Het rooster van aftreden is aanwezig.  Natuurlijke afvloeiing en opvolging hebben hierin 
voorzien. De herbenoeming Rolia Wiggelinkhuijsen wordt voorgelegd aan het bestuur  
 
De bestuursleden zijn voor hun activiteiten in de interne en administratieve organisatie 
onbezoldigd met uitzondering van de secretaris. In 2014 is deze financiële ruimte gecreëerd 
door het ontwikkelen van Het Partnerschap. In het partnerschap is duidelijk spraken van een 
financiële vergoeding voor het secretariaat en voor de financiële administratie en voor alle 
voorkomende activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen. De Nationale Bomenbank 
 
neemt vanuit haar MVO doelstelling vrijwillig de financiële administratie van Blauwzaam voor 

http://www.blauwzaam.nl/


 
haar rekening en berekent daar geen kosten voor. Daarnaast ondersteunt een vrijwilliger de 
financiële boekhouding en coördineert en administreert het Partnerschap.De gelden uit het 
partnerschap zijn in 2015 ingezet voor o.a. dit bovengenoemde secretariaat,  communicatie, 
website, symposium ed. In de vergoeding voor de secretaris wordt in 2015 een bedrag van 
€65 uur opgenomen excl. btw voor 4 uur per week. De secretaris verantwoordt de gedane 
activiteiten met een urenoverzicht.  
De Nationale Bomenbank heeft aangegeven het stokje na 5 jaar te willen overgeven aan 
een ander. 
  
Rolia Wiggelinkhuijsen is naast haar inzet als secretaris betrokken bij de uitvoering van 
gesubsidieerde projecten. Zij factureert voor uitvoerende werkzaamheden en betrokkenheid 
bij de projecten op urenbasis. Deze uren zijn geoormerkt op de begroting en 
activiteitenoverzicht en worden bekostigd uit de subsidies en verantwoord aan de 
projectleider.  

Informatie over verwachte gang van zaken  
In ons beleidsplan 20152017 schetsen we een toekomstbeeld van Stichting Blauwzaam. Dit 
beleidsplan staat op de website. In dit verslag blijven we onze statuten trouw maar willen we 
toch een koersverandering inzetten. daar waar we ons het begin vooral focusten op de 
Planet kant van onze activiteiten willen we als bestuur: 

● ook de andere P’s centralere stellen het bedrijfsleven vragen bij elke 
bedrijfsbeslissing niet alleen het effect op de winst te laten tellen, maar ook de 
gevolgen voor mensen binnen en buiten het bedrijf en het milieu een zwaarwegende 
rol te laten spelen  

● het bedrijfsleven nadrukkelijk vragen de samenwerking op te zoeken met de 
kennisinstellingen en bij te dragen draagt aan het “regioleren” 

● nadrukkelijk zullen inzetten op het vergroten van het aantal Partners om hiermee een 
stevig fundament te hebben voor de geplande activiteiten.  

Daarmee veranderen we niet onze doelstelling, maar wordt de focus verschoven naar 
integraal duurzaamheidsbeleid, naar een MVO stichting.  
 
Het beleidsplan voor de komende jaren staat op de website. Het is aan alle participanten 
van Blauwzaam om daar acte van te hebben en er samen aan te werken.  

 

Contactadres: 

Stichting Blauwzaam 
tav Rolia Wiggelinkhuijsen 
Heien Boeicopseweg 59 
4126 RE Hei  en Boeicop 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


