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1. 1. WERKING Streekrekening

Legaten, giften, 
subsidies, streekloterij 
etc.

Rente 
stromen

Activiteiten
Fonds

Schenkingen

Grondaankoop voor natuurbeheer

Onderhoud landschapselementen

Spaarrekeningen



OMVANG Streekrekening (Groene Woud)

Spaarrekeningen

39 miljoen

Giften diversen

€ 500 000

€ 200 000 per jaar

ASN + 0,15%

Activiteiten 
Fonds

Geschonken rente 

Natuur en 
landschap

Rest van de rente 
gaat naar 
rekeninghouders



Sociaal kapitaal

1.2. Voorwaarden

Economisch kapitaal

Ecologisch kapitaal

Bij transitie altijd 3 typen voorwaarden:



Economisch kapitaal in Groningen-
Assen

• Regio Fonds
• Financiele reserves deelnemers
• EU fondsen
• ILG gelden
• Zuiderzee gelden
• SNN
• Bedrijven (NAM?)
• De Landschappen e.a. natuurorganisaties
• Projectontwikkelaars
• De gezondheid- en zorgsector
• Particulieren



Ecologisch kapitaal

• 7 verschillende landschappen

• Delen zijn nationaal en internationaal 
beroemd

• Drentse Aa mooiste beekdal van NL

• Groot deel is EHS



Ecologisch kapitaal Regiopark





Sociaal kapitaal
Groningen-Assen

Er is al veel samenwerking:

• Stedelijk netwerk: Regio Visie/ Regiopark

• Er is politieke samenwerking en 
commitment (zuiderzeelijn)

• Een aantal kleurrijke figuren!



2. CONCLUSIES
2.1. Technische haalbaarheid

• Het product bestaat al en kan zo ingezet worden 
(ASN kan, Rabobank en Triodos geïnteresseerd)

• Er is vraag naar groen beleggen en naar geven in 
eigen streek

• Eenmaal gestart, dan nog meer animo

• Goede PR voor deelnemers

• LET WEL: Idee eenvoudig, invoering kost tijd



• In 1e instantie positief
• Eenvoudig concept
• “Goed” product
• Vergroot de betrokkenheid van burgers 
• Garandeert continuïteit van geldstroom voor 

natuur 
• Maakt rentebesteding van publiekgeld 

duidelijk
• Let wel: “product” duidelijk maken!

2. CONCLUSIES
2.2.Politieke wenselijkheid



DUS…

• Technisch haalbaar

• Politiek aantrekkelijk

• Maar veranderingen kosten altijd tijd en inspanning

• Alvorens het groene licht te geven, nog even een en 
ander verhelderen

» Rond geld
» En taken



3.1. Geldstromen

3.2. Format streekrekening

3.3. Rol banken

3.4. Organisatie algemeen

3. Voorstel stappenplan



1. Overzicht van geldstromen in de regio, met 
name voor natuur en landschap- EU, Rijk, 
Provincies, Waterschappen, gemeenten, 
NGOs, bedrijven   

2. Overzicht van rente % dat nu verkregen 
wordt door diverse instanties

3. Inschatting van ingelegd kapitaal dat nodig is 
voor normaal beheer van Regiopark

3.1. GELDSTROMEN



• Klassieke Streekrekenning, met spaarrekeningen 
plus apart legaten-giften fonds

• Uitgebouwd format: met mogelijkheid van beleggen 
zoals nu met andere rentebestemmig

• Met een om meer banken en met of zonder 
Groenfonds, Waterschapsbank, Gemeentebank etc

• Stichting of andere vorm

3.2. Format Streekrekening



• Verhelderen van wensen tav mogelijke 
rol van de banken

• Verdere gesprekken met banken, rond 
deze wensen

• Verdere gesprekken met banken, om 
concreet aanbod duidelijker te krijgen 

3.3. BANKEN 



• Kostenvergelijking verschillende formats

• Eerste ronde bredere informatie en peiling bij 
verschillende partijen (publiek, ngos, 
particulieren)- mogelijke partners?

• Eerste uitwerking elementen PR en profiel en 
taken van een eventueel ambassadeur / 
trekker

3.4. ORGANISATIE ALGEMEEN



1. Besluitvorming wel of niet streekrekening en in welke 
vorm

2. Onderhandelingen met instanties die nu (natuur)gelden 
beheren 

3. Onderhandelingen met banken

4. PR en Informatieverschaffing

5. Acquisitie

DAARNA
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