Beleidsplan 2014-2017 Stichting Algemeen Belang Nauerna
De vereniging Belangengroep Nauerna heeft, samen met individuele bewoners van Nauerna op
persoonlijke titel, vanaf 2012 tot en met 2014 onderhandeld met een plaatselijke afvalverwerker
“Afvalzorg”, de provincie Noord Holland, de gemeente Zaanstad en het havenbedrijf van de
Gemeente Amsterdam, over de voorgenomen uitbreiding van de stortlocatie in de Nauernasche
Polder. Resultaat van deze onderhandelingen is dat de afvalverwerker de stortactiviteiten mag
voortzetten tot 1 april 2022 en dat een deel van de Nauernasche Polder wordt ingericht als
permanent bedrijfsterrein voor de be- en verwerking van afvalstoffen. Ten behoeve van de
bewoners van Nauerna is een pakket compensatiemaatregelen overeengekomen. Eén van de
overeengekomen compensatiemaatregelen is de betaling door Afvalzorg van een bedrag waarmee :
1. de aanleg van een glasvezelnetwerk in Nauerna kan worden gerealiseerd;
2. huisvesting voor de Nauernase verenigingen kan worden gerealiseerd;
3. overige doelen die het algemeen belang van Nauerna en haar bewoners dienen kunnen
worden gerealiseerd.
Overeengekomen is dat de gelden worden beheerd door een speciaal daartoe op te richten stichting.
Reden om de gelden door een aparte stichting te laten beheren waren gelegen in:
1. de rechtspersoonlijkheid van de stichting en de daarmee samenhangende risicoafdekking;
2. de scheiding van de (besteding van) de bijdragen ten behoeve van Nauerna en al haar
bewoners, en de (besteding van) de (lidmaatschaps)gelden van de vereniging en haar leden.
Mede in verband met de nauwe relatie tussen de vereniging en de stichting is er een Raad van
Toezicht in het leven geroepen middels welke de vereniging toezicht houdt op het beheer van de
gelden van de stichting. Daarnaast is overeengekomen dat de uitgaven van de stichting gedaan
worden in overleg met de gemeente Zaanstad.
De stichting heeft het beleid om de haar ter beschikking staande gelden te besteden aan doelen die
het algemeen belang van Nauerna en haar bewoners betreffen voor zover dat algemeen belang niet
gediend kan worden uit de algemene middelen. Aanvragen voor bijdragen uit gelden die de stichting
beheert zullen daaraan worden getoetst. Hierbij kan gedacht worden aan:
-

aanschaf en/of exploitatie van een dorpshuis of verenigingsgebouw ten behoeve van de
Nauernase verenigingen;
veiligstellen van landelijk gebied in en om Nauerna;
aanleg glasvezelnetwerk ten behoeve van alle bewoners van Nauerna;
inschakelen van deskundigen ter ondersteuning van de bewoners van Nauerna in hun
gesprekken met de plaatselijke afvalverwerker in veiligheidskwesties;
inschakelen van deskundigen in eventuele andere kwesties.

De stichting ontvangt in eerste instantie overeengekomen bijdragen van Afvalzorg. Dit betreft een
totaalbedrag van € 766.000,- welk bedrag in de zomer of in het najaar van 2014 betaalbaar gesteld
wordt. Daarnaast doet de stichting waar mogelijk beroep op subsidieregelingen (bijvoorbeeld voor
de aanleg van een glasvezelnetwerk en voor de eventuele exploitatie van een verenigingsgebouw)
Overeengekomen is voorts dat Afvalzorg een bijdrage aan de stichting verschuldigd is voor het geval
de loswal van Afvalzorg niet is verplaatst op 1 april 2017. Voor het overige zal de stichting
schenkingen en legaten kunnen ontvangen, beheren en besteden overeenkomstig haar doelstelling.

