Beleidsplan 2022 Stichting Algemeen Belang Nauerna
De vereniging Belangengroep Nauerna (BGN) 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. Het
resultaat van deze onderhandelingen is neergelegd in de Overeenkomst Nauerna d.d. 4 juni 2013 en de
Wijzigingsovereenkomst Nauerna d.d. 20 november 2014. Afgesproken 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
diverse projecten in het algemeen belang Nauerna zullen worden gerealiseerd.
Overeengekomen is dat de gelden worden gestort op de rekening van een speciaal daartoe op te richten
stichting. Reden om de gelden onder te brengen in een aparte stichting waren gelegen in:
1.
2.

de rechtspersoonlijkheid van de stichting en de daarmee samenhangende risicoafdekking;
de scheiding van de (besteding van) de bijdragen ten behoeve van Nauerna en al haar
bewoners, en die van BGN en haar leden.

Doel stichting
De stichting heeft als statutair doel: het bevorderen, verbeteren en in stand houden van een goed woonen leefklimaat voor en ten behoeve van de bewoners van de buurtschap Nauerna, gelegen in de
gemeenste 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 onder zich heeft kunnen door eenieder worden gedaan en zullen door het
bestuur van de stichting aan dit doel en dit beleid worden getoetst.
Tijdspad besteding van gelden en opheffing stichting
De stichting heeft de intentie om de thans beschikbare gelden op 31 december 2025 in zijn geheel
besteed te hebben en zichzelf daarna op te heffen.
ANBI-stichting, transparantie en de website
In de oprichtingsakte van de stichting is opgenomen dat het bestuur ervoor zorg draagt dat de stichting
voldoet aan alle van overheidswege gestelde voorschriften met betrekking tot de erkenning en
handhaving van die erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Tot deze verplichtingen
behoort het aanhouden van een internetsite waarop de van overheidswege voor erkenning vereiste
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informatie zal worden gepubliceerd (art. 4.6 en 4.7 en 11 lid 4 oprichtingsakte). Nu de stichting ondanks
het verzoek daartoe niet als Algemeen Nut Beogende Instelling is erkend is deze verplichting een dode
letter. Desalniettemin zal het bestuur een internetsite aanhouden waarop zal worden gepubliceerd:
-

de oprichtingsakte van de stichting
het beleidsplan van de stichting
verslagen van bestuursvergaderingen
financiële jaarverslagen

Opbouw van de gelden
In overeenkomst Nauerna is overeengekomen dat Afvalzorg een bedrag van € 500.000,- beschikbaar
stelt voor het realiseren van het glasvezelnetwerk en dat het evt. resterende bedrag, in overleg met de
gemeente Zaanstad zal worden besteed (artikel 2.4.8.4. overeenkomst Nauerna).
Voorts is in de Overeenkomst Nauerna overeengekomen dat Afvalzorg een boete van € 10.000,- aan de
stichting verschuldigd is voor iedere maand dat de (toentertijd) huidige loswal na 1 april 2016 wordt
gebruikt, te besteden aan een alsdan te bepalen publieke, openbare bestemming in het buurtschap
Nauerna.
In de aanvullende overeenkomst Nauerna is het bedrag van €500.000,- dat door Afvalzorg beschikbaar is
gesteld voor het realiseren van het glasvezelnetwerk, verhoogd tot €530.000,-. Daarnaast is een bedrag
van €235.000,- beschikbaar gesteld aan de stichting, te besteden aan huisvesting voor de Nauernase
verenigingen, en, mits dit niet geheel nodig was, aan een ander publiek doel in Nauerna. Daarbij is de
ingangsdatum van het boetebeding aangaande het gebruik van de (toentertijd) huidige loswal verplaatst
naar 1 april 2017, is er een verplichting opgenomen om resterende gelden te besteden aan een publiek
doel in Nauerna, en is de verplichting tot overleg hierover met de gemeente Zaanstad vervallen.
De loswal is uiteindelijk 17 maanden na 1 april 2017 opgeleverd, wat in 2017 €100.000,- oplevert (9 mnd
2017 + 2018-01) en in 2018 nog eens 7 maanden voor totaal van €70.000,-.
De stichting kan een beroep doen op subsidieregelingen en de stichting kan schenkingen of legaten
ontvangen.
Karakter van de stichting en het beheer en de besteding van de gelden
De stichting beheert de gelden voor zichzelf en is in die zin niet een beheerstichting die gelden van een
ander beheert. Zij is zelf juridisch eigenaar van de gelden die op de rekening van de stichting zijn
bijgeschreven. Aanvragen en/of voorstellen voor bijdragen uit gelden die de stichting onder zich heeft
kunnen dan ook door eenieder gedaan worden en beperken zich niet tot één of meerdere verenigingen
of tot de bewoners van Nauerna. Ideeën ter besteding van de gelden kunnen worden aangebracht bij de
stichting of bij BGN. Bestedingen ter voorbereiding van een plan of ter uitvoering van een plan worden,
na goedkeuring door BGN, aangevraagd bij de stichting.
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Hierbij kan gedacht worden aan:
- aanschaf en/of exploitatie van een dorpshuis of verenigingsgebouw ten behoeve van de
Nauernase verenigingen;
- veiligstellen van landelijk gebied en/of versterken van de sociale leefomgeving in en om
Nauerna;
- duurzaamheidsprojecten in en rondom Nauerna waar de bewoners profijt van hebben;
- inrichting van wandel- en struinpaden in en rondom Nauerna;
- aanvullende inrichting van het toekomstige Park Hoogtij;
- 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;
- aanschaffen van defibrillators;
- een dorpsfeest;
Het karakter van de stichting brengt mee dat het bestuur met inachtneming van het bepaalde in de
Overeenkomst Nauerna, de Aanvullende Overeenkomst Nauerna, de statuten en dit beleidsplan de
eindbeslissing neemt over het beheer en de besteding van de gelden.
Verhouding tot Belangengroep Nauerna
De stichting is opgericht door Belangengroep Nauerna, maar is geen onderdeel van BGN.. Middels een
door Belangengroep Nauerna aangestelde Raad van Toezicht (bestaande uit 3 leden, niet zijnde het
bestuur van BGN) wordt het bestuur van de stichting in de uitoefening van haar taak gecontroleerd.
Vanuit het bestuur of vanuit de leden van Belangengroep Nauerna kunnen aanvragen en voorstellen
komen voor de besteding van gelden van de stichting. Afgesproken is dat voor uitgaven van € 5000,- of
meer het bestuur van de stichting de instemming van de leden van BGN zal vragen. Deze band met
Belangengroep Nauerna maakt dat grote uitgaven van de stichting zowel de goedkeuring van de leden
van BGN als van het bestuur van de stichting behoeven.
Verhouding tot de gemeente Zaanstad
In eerste instantie was in de Overeenkomst Nauerna overeengekomen dat het resterende deel van het
bedrag van (per saldo) €530.000,- dat door Afvalzorg beschikbaar is gesteld voor het realiseren van het
glasvezelnetwerk, in overleg met de gemeente Zaanstad zal worden besteed. (artikel 2.4.8.4.
overeenkomst Nauerna). In de wijzigingsovereenkomst is bepaling dat de besteding in overleg met de
gemeente Zaanstad dient te gebeuren, komen te vervallen. Voor de overige gelden, te weten de
ontvangen boeten en de ontvangen gelden voor een onderkomen voor de Nauernase verenigingen, gold
al vanaf de eerste overeenkomst dat er geen nader overleg over de besteding plaats hoeft te vinden.
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Gerealiseerde projecten
Glasvezel
De stichting heeft de gelden ten behoeve van het glasvezelnetwerk in Nauerna ontvangen en besteed in
het jaar 2016
Externe deskundige onderzoek naar veilig recreëren
Van het resterende deel van het bedrag van (per saldo) € 530.000,- dat door Afvalzorg beschikbaar is
gesteld voor het realiseren van het glasvezelnetwerk is op de dag van de vaststelling van dit beleidsplan
in overleg met de gemeente Zaanstad € 30.000,- betaald/gereserveerd aan de kosten van een externe
deskundige die BGN heeft begeleid bij een onderzoek naar veilig recreëren in Park Nauerna.
Aanschaf Shrimbar ijsvereniging Davos
Aan de ijsvereniging Davos is in het jaar 2016 een bedrag van €60.000,- betaald voor de aanschaf van
een mobiel clubhuis (Shrimbar). De resterende gelden zijn toegevoegd aan de reserves van de stichting.
Juridische bijstand
In 2019 is een bedrag van ruim €3000,- voldaan aan kosten voor juridische bijstand in een door BGN
gevoerde procedure tegen de Gemeente Zaanstad. Dit betrof een namens BGN ingediend beroepsschrift
tegen het bestemmingsplan betreffende park Hoogtij en Park Nauerna ten faveure van het buurtschap.
Dorpsverbindingsprojecten
De volgende uitgaven zijn gedaan in het kader van verbindende projecten in ons buurtschap:
-

vlag (2019)
dorpsfeest (2019)
boek Molen de Pauw (2019)
tuinbank Molen de Pauw (2019)
boom en openingsfeest Park Nauerna (2016)

Lopende projecten
AED’s
Er zijn in 2019 en 2020 AED’s voor ons buurtschap aangeschaft. Er worden thans nog uitgaven gedaan
voor bijscholingscursussen.
Bloemenproject en bijenlinten
Door de stichting zijn subsidiegelden van de Gemeente Zaanstad ontvangen ter besteding aan een
bloemenproject. Van de gelden zijn stalen bloembakken aangeschaft en er zijn gelden in kas die de
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komende vijf jaar besteed worden aan het bijvullen van de bloempakken en aan het inzaaien van
bijenlinten in de bermen.
Projecten in fase idee en plan
Zonnepark Nauerna
Vanuit een initiatiefgroep bestaande uit bewoners van Nauerna (de brainstormgroep) is het idee
gekomen om resterende gelden van de stichting te besteden aan een duurzaamheidsproject voor
Nauerna waar alle bewoners profijt van hebben. Het idee is om een mooi/bijzonder zonnepanelenpark
aan te leggen op de voormalige vuilstort. Het bestuur van de stichting staat positief tegenover dit
initiatief en het idee is in de ledenvergadering BGN al een keer besproken. Dit project is nog in de fase
van ideeën en plannen en er zijn nog geen gelden aan besteed.

Dit beleidsplan is door het bestuur van de Stichting Algemeen Belang Nauerna voorgelegd aan de Raad
van Toezicht en door deze raad goedgekeurd.
Nauerna, (datum)
W.W.M Antonissen,

voorzitter

R.A. Schram,

secretaris

R. Fleer,

penningmeester

en namens de Raad van toezicht:
P. Van Dijk,

Voorzitter van de Raad van toezicht
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