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VAN HET BESTUUR
Het jaar 2015 heeft in het teken gestaan van de uitvoering van
de Interim-regeling 2014-2015. Dankzij de inzet van velen is
het mogelijk gebleken om nieuwe contracten af te sluiten. De
oppervlakte landschap met duurzaam beheer is weer uitgebreid!
We kijken dus tevreden terug, maar er is geen reden om nu rustig
achterover te leunen. We hebben onze ambitie nog niet kunnen
realiseren: 50% van de landschapselementen onder duurzaam
beheer. Dat betekent dat we nog een paar stappen moeten
zetten in de komende jaren. Samen met gemeenten, provincie,
maatschappelijke instellingen, eigenaren zetten we daar graag de
schouders onder.
In dit jaarverslag geven we u inzicht in onze werkzaamheden,
resultaten en financieel situatie per 31 december 2015. Ook geven
we een doorkijk naar 2016 en verder.
We hopen dat u met ons samen de schouders blijft zetten onder
een duurzame bescherming en ontwikkeling van het mooie
Sallandse landschap.
Het bestuur
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SKS HET JAAR IN VOGELVLUCHT
Stichting Kostbaar Salland (SKS) werd op 25 september 2009
opgericht met als doel het stimuleren van de aanleg, het herstel en
het onderhoud van het Sallandse landschap. Een landschap met
tal van karakteristieke landschapselementen zoals houtwallen,
meidoornheggen, solitaire bomen en boomgaarden. Aan het
einde van elk jaar is het goed om de balans op te maken: wat is er
gebeurd, waar staan we wat betreft de resultaten in relatie tot de
opgave die er ligt.
WAARDEVOL LANDSCHAP
Het landschap van Salland is het resultaat van een eeuwenoude
ontwikkeling. Om er enkele te noemen: de geologische en
geomorfologische condities, het beheer van water en de
realisatie van waterlopen en weteringen, de ontginning,
het beheer en de ontwikkeling van natuurgebieden, de
ontwikkelingen in de landbouw, de totstandkoming van fraaie
landgoederen, de bouw van boerderijen en de veranderingen
in de infrastructuur van verbindingswegen. In de loop van de
jaren is de waardering voor en het belang van het kleinschalige
landschap toegenomen. Salland heeft een eigen identiteit en
maakt wonen, werken en recreëren in die streek tot iets van
grote waarde.

Emotionele en ecologische waarde, maar zeker ook economische
waarde. Denk alleen al aan het toenemende belang van het
buitengebied voor bewoners in de dorpen, steden en op het platteland
om te wandelen, te fietsen, te bewegen, tot rust te komen en voor
toerisme en recreatie. Ook het belang van een aantrekkelijk landschap
als vestigingsvoorwaarde voor tal van bedrijven in de dorpen en
steden wordt steeds meer erkend. Niet in de laatste plaats blijft in
het Sallandse landschap de landbouw een belangrijke bron van
inkomen. Het is de kunst voor de overheid en het bedrijfsleven om
samen met de bewoners die hoge kwaliteit van het landschap met
zijn verschillende waarden vast te houden en verder te ontwikkelen.
Dat is een gezamenlijk belang. Het belang om een symbiose van
verschillende functies duurzaam te verankeren: landschappelijke
waarden, agrarisch gebruik, waterhuishouding, ontsluiting wegen en
paden, gebruik door niet agrarische bedrijven, etc.
OPDRACHT EN RESULTAAT SKS TOT NU TOE MET BETREKKING
TOT GROENE DIENSTEN
SKS heeft de specifieke taak om aanleg, herstel en beheer van
landschapselementen te stimuleren en te helpen realiseren. Het
werkgebied van de stichting omvat Salland, met de gemeenten
Deventer, Olst-Wijhe en Raalte.
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SKS beheert een fonds gericht op de vergoeding van groene
diensten. Door contracten te sluiten met eigenaren van
landschapselementen (agrariërs, landgoederen, burgers,
instellingen) geven we invulling aan onze doelstelling.
Beheercontracten zijn gesloten voor een periode van 21 jaar.
Uit inventarisaties blijkt dat in Salland nog ongeveer zeshonderd
hectare aan landschapselementen aanwezig is. In 2015 is 52,67
ha onder contract gebracht. Daarmee is het totaal onder contract
gebrachte landschapselementen in de periode 2009-2015 nu
gekomen op 258,45 ha. Nog ca. 50 ha te gaan om onze ambitie van
50% duurzaam onder beheer te realiseren! Verderop in dit verslag
vindt u de gespecificeerde gegevens.
We constateren dat er nog steeds een grote behoefte bestaat bij
eigenaren van landschapselementen om te participeren. Er is
opnieuw een wachtlijst aangemaakt.
Nieuw is dat we op basis van de regeling 2014-2015 met twee
buurtprojecten zijn gestart, één in de Elshof en één in Wesepe

(daarover verderop meer). Op de wachtlijst staan, mede op basis
van dat succes in Elshof en Wesepe nu drie nieuwe buurtprojecten:
Luttenberg, Zuidloo en Okkenbroek. Wij zijn blij met dat
enthousiasme voor het behoud en beheer van het Sallandse
landschap.
SKS doet dit werk niet alleen: bij de uitvoering wordt de
stichting terzijde gestaan door de Stichting Groene en Blauwe
Diensten Overijssel (SGBDO). De SGBDO is een samenwerking
tussen Landschap Overijssel en de NPO (koepel van agrarische
natuurverenigingen).
SKS ALS STREEKFONDS VOOR SALLAND
SKS ontwikkelt zich verder tot het streekfonds voor Salland
dat, naar verwachting, ruimte gaat bieden voor diverse
kleinschalige initiatieven die het streekeigene bevorderen. Ook
is het streekfonds Kostbaar Salland prima in staat meerdere
fondsen gericht op behoud en beheer van natuur en landschap te
beheren.
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STREEKREKENING
Samen met de Rabobank en met Stichting IJssellandschap en
Landschap Overijssel hebben we in 2013 de RABO Streekrekening
Salland ontwikkeld, waarvan de opbrengsten ten goede
komen aan het streekfonds SKS. Met deze middelen willen we
kleinschalige projecten ondersteunen die het streekeigene en de
samenwerking tussen streekorganisaties bevorderen.
We zijn erg blij dat vele bekende vertegenwoordigers van
(Sallandse) bedrijven en instellingen zich mede inzetten om van de
streekrekening Salland een succes te maken.
Eind 2015 stond een mooi spaarbedrag op de streekrekening.
Helaas is de huidige lage rentestand de reden dat de uitkering
aan rente en de bonus niet erg hoog zijn. Maar alle beetjes helpen
en we zijn dan ook blij dat we op dit moment ca. € 8.000 in de
projecten-pot hebben zitten. In 2016 maken we plannen om in 2017
daadwerkelijk de eerste initiatieven mede mogelijk te maken. We

ontwikkelen daartoe criteria die we op de website bekend zullen
maken.
INKOMSTEN VIA BOOKDIFFERENT
De stichting Kostbaar Salland is eind 2014 erkend als goed doel en
opgenomen in de lijst van goede doelen bij BookDifferent.
BookDifferent is een boekingswebsite voor hotelkamers. Via
BookDifferent worden vergelijkbare diensten geleverd als met
andere boekingswebsites. De gehanteerde prijzen zijn eveneens
vergelijkbaar. BookDifferent ontvangt commissie voor elke
hotelboeking. Omdat BookDifferent als stichting geen winst
nastreeft, kunnen zij per hotelreservering 50 procent van hun
verdiensten doneren aan een door de klant te kiezen goed doel.
Voor de boeking wordt samengewerkt met Booking.com.
Helaas moeten we constateren dat deze bron van inkomsten nog
geen indrukwekkend resultaat heeft opgeleverd.
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BEHEER VAN HET GEBIEDSFONDS GOOIERMARS
Oostelijk van Deventer aan de stadsrand heeft de afgelopen jaren
een gebiedsontwikkeling plaats gevonden: de Gooiermars. De
verkaveling van landbouwbedrijven is verbeterd, er is nieuwe
natuur gerealiseerd, het landschap is versterkt, waterberging en
natuurvriendelijke oevers zijn gerealiseerd evenals wandelpaden.
Diverse landschapselementen (houtwallen, lanen) zijn onder
contract gebracht als Groen Blauwe Dienst bij Kostbaar Salland.
De nieuwe natuur omvat vooral grasachtige vegetaties. Gericht
beheer moet zorgen voor de ontwikkeling van kruiden- en
faunarijk grasland, ruimte voor bijzondere planten en dieren.
Het beheer van deze nieuwe natuur zal door de agrariërs uit dit
gebied in opdracht van de twee landgoederen (De Bannink en
IJssellandschap) worden uitgevoerd. Voor dit natuurbeheer krijgen
de agrariërs een vergoeding. Om een langjarige zekerheid voor dit
beheer te realiseren is door de gebiedspartners besloten dat er een
beheerfonds natuurbeheer Gooiermars wordt ingesteld, waaruit
minimaal 30 jaar dat beheer kan worden betaald. Het college van
GS heeft hiertoe in oktober 2013 besloten.

Dat is nieuw in Overijssel en mogelijk zelfs in Nederland. Tot nu
toe was de maximale zekerheid zes jaar via een SNL-subsidie.
De betrokken gebiedspartners te weten de beide eigenaren
IJssellandschap en landgoed De Bannink, alsmede de gemeente
Deventer en de provincie Overijssel hebben besloten dat dit
fonds voor natuurbeheer, beheerd kan worden door de stichting
Kostbaar Salland. Kostbaar Salland is bij betrokkenen bekend als
landschapsfonds / streekfonds en is werkzaam in Deventer, Raalte
en Olst-Wijhe (Salland).
De basisgedachte: het in te leggen vermogen wordt veilig en met
rendement beheerd door Kostbaar Salland en jaarlijks wordt een
bepaald bedrag uitbetaald aan IJssellandschap en De Bannink, die
dat verder verrekenen met de betrokken agrariërs. De Stichting
Kostbaar Salland ontvangt voor deze dienstverlening een kleine
vergoeding.
Op 3 september 2015 werd het contract tussen de gemeente
Deventer en SKS getekend op locatie, middenin de Gooiermars.
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SKS DE REGELING 2014-2015 IN BEELD
Op basis van de notitie “Versterking van het landschap” en de
samenwerking en het commitment van partijen in de Salland
Deal, heeft het bestuur veel inspanningen verricht om ook in
Salland gebruik te kunnen maken van deze interim-regeling.
Bovendien stonden er meer dan 50 eigenaren al enige tijd op de
wachtlijst.
Bij de voorbereiding van de aanvrage bij de provincie bleek dat
er sprake is van een groot draagvlak in Salland. We noemen op
de eerste plaats de actieve steun van de gemeentebesturen en
–medewerkers. Ook de steun van Landschap Overijssel hierbij
verdient vermelding! De inspanningen en betrokkenheid van

velen resulteerden in een bijdrage van de gemeenten van
€ 167.333. In januari 2015 werd dat door de betrokken wethouders
bevestigd. Het bestuur van SKS had in diezelfde periode besloten
dat bij deze interim-regeling ook een eigen bijdrage van de
eigenaren zou moeten worden gevraagd. Al met al hadden we bij
de provincie Overijssel een verzoek ingediend om voor 2015 een
bedrag van ca. € 1 miljoen beschikbaar te stellen. In maart 2015
heeft het provinciebestuur hierover een positief besluit genomen,
zodat we vanaf maart aan de slag konden met de uitvoering van
de regeling. Vóór 31 december 2015 moesten alle contracten zijn
getekend, en dat is gelukt!
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UITVOERING REGELING 2014-2015
WACHTLIJST
Op de wachtlijst begin 2015 stonden ca. 50 namen. Al deze
eigenaren van landschapselementen zijn aangeschreven en, indien
men nog steeds positief stond tegenover een duurzaam beheer van
het landschap, werd ieder adres bezocht door een veldadviseur.
Deze veldadviseur, in dienst van Stichting Groen Blauwe Diensten
Overijssel, verkende in opdracht van Kostbaar Salland, samen met
de eigenaar de mogelijkheden. Vaak ontstaan aan de keukentafel
aanvullende ideeën, zoals uitbreiding van de aan te leggen
landschapselementen of het herstel van een houtwal, die nog niet
eerder in beeld was. Soms moet worden geconstateerd dat een
landschapselement niet aan de criteria voldoet of te klein is. In dat
laatste geval was het soms mogelijk om betrokkenen te verwijzen
naar een buurtproject.
Al met al werden er in Salland 23 individuele contracten definitief
opgesteld en getekend.
BUURTPROJECTEN
Nieuw in 2015 was de buurtgerichte aanpak. Mede op basis
van de criteria van de provincie Overijssel is het bestuur van
Kostbaar Salland actief op pad gegaan om die mogelijkheden

te verkennen. Belangrijke drijfveer voor ons waren de extra
stimuli die we zagen. In een buurt zouden buurtbewoners
gezamenlijk de schouders kunnen zetten onder een duurzaam
beheer van de landschapselementen in de eigen omgeving. Dat
betekent meer samenhang en betrokkenheid, onderlinge hulp en
solidariteit, gezamenlijke inhuur van een hovenier voor het grotere
onderhoudswerk etc. Een groen project met een stevige sociale
component.
Het bestuur van Plaatselijk Belang Elshof pakte als eerste de bal
op. Met veel betrokkenheid en enthousiasme is men aan de slag
gegaan met informatieavonden, gesprekken en veldbezoeken.
Uiteindelijk zijn er 15 bewoners in het buitengebied rond de
Elshof die participeren. De totstandkoming van het contract
met de Stichting Plaatselijk Belang kostte extra inspanningen
omdat er nog geen eerdere ervaringen waren met een dergelijke
groepsgerichte aanpak. Aspecten als deelname-zekerheid,
financiële risico’s, voortgang en toezicht vroegen aandacht. Maar
het lukte: ook dit contract werd voor 31 december 2015 getekend.
Ook in Wesepe was Plaatselijk Belang geïnteresseerd. Op de eerste
informatieavond kwamen bijna 30 eigenaren af. Maar in Wesepe
zag Plaatselijk Belang behalve als initiatiefnemer zelf geen directe
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RESULTATEN PER 31 DECEMBER 2015:
Periode

Aantal contracten /
deelnemers

Fase 1:
236 individueel
2009-2013

rol in de uitvoering. Gelukkig was de Agrarische Natuurvereniging
Groen Salland te Wesepe bereid de coördinerende rol voor de
buurtgerichte aanpak in Wesepe op te pakken. Ook hier vonden
vele veldbezoeken en gesprekken plaats met een vijftal clusters
van eigenaren rondom Wesepe. Hier doen 21 eigenaren mee. Ook
dit contract werd voor 31 december 2015 getekend, waarna de ANV
met de eigenaren voortvarend aan de slag ging met de aanleg- en
herstelwerkzaamheden.

Aanleg, herstel en
beheer in ha

Vastgelegd budget
voor 21 jaar
uitvoering

205,78 ha

7,3 miljoen euro
1,6 miljoen euro
(eigenaren betalen
hiervan 15% zelf)

Fase 2:
2015

23 individueel en 2
buurtcontracten met 15
(Elshof) en 21 (Wesepe)
deelnemers

52,67 ha

Totaal

295 eigenaren

258,45 ha (ca. 40%
8,9 miljoen euro
van de aanwezige
landschapselementen)

Deze cijfers vertaald in landschapselementen betekenen beheer en
onderhoud voor ruim 60 km houtwallen en –singels, 50 km lanen,
1800 knotbomen, 300 solitaire eiken, etc.
Twee nieuwe buurtprojecten (Luttenberg en Zuidloo) staan in de
wacht met ca. 20 deelnemers. Ook de buurtschap Okkenbroek heeft
zich gemeld. Op de nieuwe wachtlijst van individuele eigenaren
hebben zich al weer 15 mensen gemeld. Kortom, er is veel vraag.

Het bestuur van Kostbaar Salland is enthousiast over de
buurtgerichte aanpak. Het is meer werk, maar er komt ook veel
energie vrij van enthousiaste en betrokken mensen, wat de
duurzaamheid (21 jaar beheer)alleen maar ten goede komt.
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SKS en samenwerking met partners
OVERHEDEN
De stichting onderhoudt veel contact met de drie gemeenten.
Stichting IJssellandschap en Landschap Overijssel. Daarnaast
onderhouden we contact met de provincie Overijssel.
BETROKKEN STREEKINSTELLINGEN
Kostbaar Salland hecht grote waarde aan een goede samenwerking
met andere in Salland actieve organisaties. Uiteraard zijn dat
Landschap Overijssel en IJssellandschap. Verder kunnen genoemd
worden stichting IJsselboomgaarden, stichting IJsselhoeven,
stichting Sallands Erfgoed, ANV-Salland, Landschap Overijssel,
Salland Marketing, IVN-afdelingen Deventer, Olst-Wijhe en
Raalte. In 2015 zijn de contacten incidenteel van aard geweest
omdat enerzijds alle aandacht vereist was voor de uitvoering van
de interim-regeling en anderzijds er nog weinig middelen in de
projecten-pot van het Streekfonds zitten. We weten elkaar echter
te vinden indien nodig.
KRACHT VAN SALLAND
In het kader van de Kracht van Salland heeft SKS geparticipeerd in
tal van bijeenkomsten en was zij aanwezig in het Salland Café, een
ontmoetingsplaats voor vele bij Salland betrokkenen.

SALLAND DEAL
In 2014 is een notitie door het bestuur vastgesteld, waarin we
hebben aangegeven wat onze ambitie is voor de middellange
termijn. Deze notitie is voorbereid samen met Landschap Overijssel,
IJssellandschap en de gemeenten in Salland. De notitie “Versterking
van het Sallandse landschap” geeft aan dat we mogelijkheden zien
om 50% van de aanwezige landschapselementen onder duurzaam
beheer te brengen. De notitie speelt in op de brede ontwikkeling van
de Kracht van Salland. Maar ook sluiten we aan bij de ontwikkeling
van de waterschappen gericht op het meer ecologisch beheer van
watergangen en weteringen, het inrichten van retentiegebieden, het
realiseren van blauwe diensten.
Met deze notitie als basis hebben we aansluiting gezocht bij de
partijen die elkaar troffen onder de titel de ”Salland Deal”. In dat
overleg participeert sinds medio 2014 ook SKS. Verder zitten aan
tafel LTO Salland, Agrarische Natuurvereniging Groen Salland,
Pachtersvereniging Deventer e.o., Waterschap Groot Salland,
IJssellandschap, gemeenten Deventer, Raalte en Olst-Wijhe. In het
bidbook van de Salland Deal “Samen sterk in landbouw, water,
natuur en landschap” (november 2014) is het belang van een
duurzaam landschapsbeheer integraal opgenomen.
SKS ervaart het overleg in de Salland Deal als bijzonder waardevol.
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JAARCIJFERS 2015
GECOMPRIMEERDE JAARREKENING KOSTBAAR SALLAND 2015
BALANS PER 31 DECEMBER 2015
ACTIVA
Vorderingen

Liquide middelen

Totaal

31-12-2015

31-12-2014

2

2

274.001

7.891.415

8.165.416

159.902

6.417.214

6.577.116

PASSIVA
Reserves

Bestemmingsreserve
Continuïteitsreserve
Fondsen

Vooruitontvangen bedragen
Contractverplichtingen

Kortlopende schulden

Contractverplichtingen

Overige schulden

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015
BATEN

-

2

2

2

436.465

441.880

Rentebaten en baten uit beleggingen

284.453

-

-

Giften en baten uit fondsenwerving
Overige baten

OVERIGE LASTEN

12.771

12.771

Saldo van baten en lasten

441.953

1.013.043

RESULTAATBESTEMMING

7.162.458

6.157.320

Continuïteitsreserve

658.345

399.149

6.720.505

41.925

700.270

8.165.416

5.144.277

2014

319.386

294.558

302.688

BEGROTING 2015

Vrijval uit fondsbijdragen

Lasten besteed aan doelstellingen
8.130

2015

Kosten beheer en administratie

Bestemmingsreserve

5.215
250

609.304

2.000

-

438.465

4.417

-

446.297

-313.104

-429.625

-435.822

6.283

6.840

6.058

8.130 		

-

296.200

289.917

8.840

2.000

281.787 		

289.917 		

10.475

4.417

4.417

4.417

7.876

407.025

6.577.116

JAARVERSLAG SKS 2015

12

TOELICHTING OP BELEID RESERVES EN OP BELEGGINGSBELEID

BEGROTING 2016

2

Baten

Vrijval uit fondsbijdragen

(ter dekking van contractverplichtingen)
Vrijval uit fondsbijdragen

(ter dekking van organisatiekosten)
Vrijval uit fondsbijdragen

Rentebaten en baten uit beleggingen
Giften en baten uit fondsenwerving

Donaties rente deelnemers streekrekening
Vergoeding Beheerfonds Gooiermars
Totaal baten
Lasten

Contractkosten

Uitvoeringskosten eigen organisatie
Kosten beheer en administratie

Rentelasten Beheerfonds Gooiermars

648.346
36.350

684.696
140.000
2.500
1.500

828.696

648.346
29.550
6.800
2.000

Totaal lasten

686.696

Resultaat

142.000

BELEID RESERVES:
De stichting heeft in de samenwerkingsovereenkomst met de
gemeenten, gewijzigd per 27 mei 2014, vastgelegd dat een reserve
kan worden aangehouden van maximaal 0,5 miljoen euro ter
dekking van risico’s zoals inflatie en onvoorziene uitgaven van de
stichting Kostbaar Salland.
Het te maken rendement van de stichting wordt aangewend ter
realisatie van de doelstellingen van de stichting.
BELEGGINGSBELEID SKS:
De stichting deponeert haar gelden overeenkomstig de met de
samenwerkingspartners gemaakte afspraak bij een bank die
voldoet aan de wet FIDO en de regeling RUDDO. Op dit moment is
dat de Rabobank Salland. De beschikbare financiële middelen zijn
ondergebracht op rekening-courant, streekrekening Salland en
in rentedragende deposito’s. SKS belegt niet in aandelen en/of in
obligaties.
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BESTUUR EN ORGANISATIE
Kostbaar Salland heeft als rechtspersoon de stichtingsvorm.
Stichting Kostbaar Salland is gevestigd te Olst. Op 2 juni 2015 zijn
de statuten van de stichting op enkele onderdelen aangepast.
Het aantal bestuursleden kan worden uitgebreid en een nieuwe
zittingstermijn is bepaald (maximaal 2 maal drie jaar). In 2015 is
een nieuwe secretaris benoemd, t.w. René Nijmeijer die deze functie
heeft overgenomen van Bernard Heijdeman. Ook zijn twee nieuwe
bestuursleden benoemd ter versterking van de bestuurskracht van
SKS. Dat zijn Christa Barkel en Frans Willem Romer.
DE BESTUURSSAMENSTELLING WAS EIND 2015 ALS VOLGT:
mw. A. (Annemiek) Haven (voorzitter)
dhr. G.J. (Gerard) Jutten (vice-voorzitter)
dhr. R. (René) Nijmeijer (secretaris)
dhr. J.(Jan) van Oudenaarden (penningmeester)
dhr. A.M. (Ton) van Remmen (bestuurslid)
mw. C. (Christa) Barkel,
dhr. F. (Frans Willem) Romer,
De stichting heeft geen medewerkers in dienst.

In de loop van het jaar zijn vele activiteiten gerealiseerd en zijn
vele contacten gelegd en onderhouden. Vanzelfsprekend heeft het
opstellen en sluiten van de 25 nieuwe contracten veel aandacht
gevraagd. SKS heeft met de Stichting Groene Blauwe Diensten
Overijssel (SGBDO) de afspraak dat deze de contracten met
eigenaren opstelt en beheert. SGBDO doet jaarlijks steekproeven
naar het onderhoud en beheer, maakt de betaalopdrachten gereed.
Na 6 jaar samenwerken is het verstandig nog eens goed te kijken
naar de ervaringen en naar een mogelijke noodzakelijke update
van de werkafspraken. Zo is voor de komende jaren het controleen stimuleringsbeleid een belangrijk aandachtspunt.
De SGBDO ontvangt een vergoeding die ten laste komt van de
15% organisatiekosten van de SKS. Deze constructie is bij de start
van de stichting afgesproken: 85% van de beschikbare middelen is
direct bestemd voor de uitvoering van aanleg, herstel en beheer,
15% is bestemd voor organisatiekosten. SKS heeft met de SGBDO de
bestuurlijke afspraak dat in 2016 de huidige samenwerking wordt
geëvalueerd. Daarover berichten we u in ons volgende jaarverslag.
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BIJLAGEN
Overzicht gerealiseerde hectares 2009-2015

In hectares
Doelstelling

Deventer

Raalte

Olst-Wijhe

Salland

130

45

20

195

gerealiseerd tot en met 2015

140,4

64,81

53,24

258,45

gerealiseerd t/m 2013

138,13

21,22

205,78

8,37

84,86

aangepaste afspraak pMJP

gerealiseerd in 2014-2015
gerealiseerd t/m 2012
gerealiseerd t/m 2011

gerealiseerd in 2009/2010

2,27

18,38

32,02

77,18

35,96

19,37

10,18

11,45

3,34

57,19

46,43
19,3

52,67

132,51
24,97

Bron: cijfers SGBDO
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