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Toekomst voor een natuurlijke Bovenkerkerpolder - Nieuwe modellen voor duurzaam weidevogelbeheer
Daan Jochem Groot -  De Natuurverdubbelaars VOF

De weidevogelpopulatie staat onder grote druk in Nederland. In de Bovenkerkerpolder vindt succesvol beheer plaats waardoor 
er goede resulaten worden bereikt op het gebied van weidevogels. Dit beheer staat echter wel onder druk door onzekerheden 
als de toekomstige beschikbaarheid van agrarische natuurbeheersubsidies en de bereidwilligheid van boeren om agrarisch 
natuurbeheer toe te passen. 
 
Dit rapport onderzoekt alternatieve beheermodellen voor een weidevogelleefgebied in de Bovenkerkerpolder, die niet afhankelijk 
zijn van beheervergoedingen voor agrarisch natuurbeheer. Het rapport rekent verschillende bestaande en alternatieve 
beheermodellen door en kijkt daarnaast naar de natuurwaarden en de mate van zekerheid die deze beheermodellen bieden. 
Daarnaast worden er alternatieve wijzen om het weidevogelleefgebied te bekostigen onderzocht.

Uit de doorrekeningen blijkt dat de alternatieve beheermodellen duurder zijn dan het huidige beheermodel, maar dat ze 
ook hogere natuurwaarden en zekerheid bieden. Daarnaast zijn er mogelijkheden om het beheer op een andere manier te 
bekostigen, waardoor de kosten voor de Provincie Noord-Holland niet hoger hoeven te liggen en zelfs lager kunnen liggen. Het 
is daarmee mogelijk om de alternatieve beheermodellen subsidie-arm en zelfs subsidie-vrij in te richten. Een bijzonder kansrijke 
optie lijkt hierbij het realiseren van een meerprijs op de melk. Hiervoor zijn echter wel aanvullende inspanningen vereist. Het 
verdient daarom aanbeveling om dit rapport als startpunt van een gesprek met de verschillende stakeholders te zien en niet als 
een vastomlijnde blauwdruk voor alternatief beheer dat beperkt blijft tot de voorgestelde scenario’s.

In de Bovenkerkerpolder vindt bijzonder succesvol weidevogelbeheer plaats. De financiering van het 
huidige beheermodel kent echter een zekere mate van onzekerheid. Blijft het in de toekomst mogelijk om in 
deze polder een succesvolle weidevogelpopulatie in stand te houden? Wat gebeurt er als de subsidies voor 
agrarisch natuurbeheer wegvallen?
 
Dit rapport onderzoekt daarom verschillende beheermodellen voor de Bovenkerkerpolder. Wat zijn de 
kosten om het weidevogelbeheer op een andere manier in te richten en wat kost de huidige vorm van 
beheer eigenlijk? Daarnaast kijkt dit rapport of het mogelijk is om deze alternatieve beheermodellen ook 
op een alternatieve manier te financieren. Daarmee beantwoord het rapport eigenlijk twee verschillende 
vragen: Ten eerste, welke kosten zijn er verbonden aan een alternatief beheermodel dat meer zekerheid 
biedt voor het weidevogelbeheer? Ten tweede, zijn er manieren om deze kosten op een andere manier te 
bekostigen dan vanuit provinciale subsidies? 

Hoewel deze vragen in de beantwoording sterk aan elkaar gekoppeld worden, is het belangrijk om wel het 
onderscheid tussen deze twee vragen te onderkennen. Dit rapport presenteert onder andere de financiële 
resultaten van een aantal doorrekeningen. Hiermee lijkt de nadruk te liggen op de financiële aspecten 
van het weidevogelbeheer. Het is daarom van belang om het doel (duurzaam weidevogelbeheer) te 
onderscheiden van de middelen (een werkbare en haalbare financiële constructie). 

De doorrekeningen zijn gemaakt door middel van een interactief model waarbij er aan veel verschillende 
parameters gedraaid kan worden. Wanneer naar aanleiding van dit rapport aanvullende doorrekeningen 
gemaakt moeten worden, is het interactief model hierop toegerust. In dit rapport worden al veel 
verschillende doorrekeningen gepresenteerd, maar de kans is groot dat mocht er inderdaad gekozen 
worden voor een alternatief beheermodel voor de Bovenkerkerpolder, het beheermodel en de 
bekostigingsvorm net anders zijn dan de in dit rapport voorgestelde vormen. Zeker voor de gepresenteerde 
bekostigingsvormen geldt dat zij gekozen zijn om de mogelijkheden te laten zien en niet als de enige 
opties om het beheer te bekostigen. Daarmee is de functie van dit rapport om ervoor te zorgen dat alle 
gesprekspartners een goed onderbouwd gesprek te kunnen voeren, niet om al namens alle betrokken 
stakeholders een definitieve keuze te maken voor een beheermodel en bijpassende bekostigingsvorm.

Tenslotte wil ik graag een aantal mensen bedanken die mij hebben geholpen bij het verrichten van dit 
onderzoek: Mark Kuiper en Kees Lambalk van ANV De Amstel en Els Zwartendijk en Lothar Valentijn van 
Landschap Noord-Holland. Hun kennis van en over het gebied heeft erg geholpen bij het opstellen van dit 
rapport. 

Daan Jochem Groot
januari 2016

Dit rapport is geschreven door De Natuurverdubbelaars VOF in opdracht van de Provincie Noord-Holland.
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1 Inleiding

1.1 Achtergrond
De biodiversiteit in Nederland is in de afgelopen 
eeuw flink achteruit gegaan. Zo ook in de Provincie 
Noord-Holland: slechts 15% van de oorspronkelijke 
biodiversiteit is nog aanwezig, en ecosystemen staan 
onder druk (o.a. Greft-Van Rossum, 2014; CBS, PBL, 
2013). Deze afname is voor een groot aantal soorten 
in het landelijk gebied ook in de afgelopen jaren 
nog gaande, zowel in half-natuurlijk grasland (zie 
Afbeelding 1) als in het agrarisch gebied (zie Tabel 1).

Er zijn echter ook gebieden waar door succesvol 
beheer de biodiversiteit stabiel blijft, of 
zelfs is toegenomen. De Ronde Hoep en de 
Bovenkerkerpolder zijn voorbeelden van dergelijke 
gebieden. Agrarische Natuurvereniging De Amstel 
heeft in deze gebieden succesvol weidevogelbeheer 
weten te realiseren, gebaseerd op het principe van 
‘Lerend Beheren’. Kern van dit principe is dat het 
beheer een continue proces is van aanpassen aan de 

ontwikkelingen die zich voordoen, waarbij elk jaar 
goed wordt gekeken hoe de vogels reageren op het 
gevoerde beheer en dit jaarlijks wordt aangepast 
en versterkt. Op dit moment levert dat een aanpak 
op met grote blokken met een rustperiode tot de 
weidevogelkuikens gevlogen zijn in combinatie met 
een hoog waterpeil (ANV De Amstel, 2012).

Hoewel er in beide gebieden goede resultaten 
worden geboekt, zit er ook een wezenlijk verschil 
tussen de Ronde Hoep en de Bovenkerkerpolder. 
In de Ronde Hoep is sprake van een reservaat 
van ± 160 hectare, met begrenzing als NNN, 
aangevuld met een omliggend gebied waarin 
agrarisch natuurbeheer wordt toegepast. In de 
Bovenkerkerpolder is op dit moment alleen sprake 
van agrarisch natuurbeheer. 

Agrarisch natuurbeheer vindt plaats op vrijwillige 
basis en wordt vergoed vanuit provinciale en 
Europese (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, 
tweede pijler, POP3) gelden. De vergoedingen 
worden jaarlijks vastgesteld  en worden 
sterk beïnvloed door het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid, dat op dit moment voor de 
periode 2014-2020 vastligt. Het Gemeenschappelijk 
Landbouw Beleid is het resultaat van 
onderhandelingen tussen verschillende lidstaten, 
de Europese Commissie en het Europees parlement. 
Het resultaat van deze onderhandeling laat zich 
moeilijk voorspellen. Het budget voor agrarisch 
natuurbeheer voor de periode na 2020 is daarmee 

Matige afname
Sterke afname
Onzeker

Sterke toename
Matige toename
Stabiel

Afbeelding 1:  Recente trend half-natuurlijk grasland   
  in Provincie Noord-Holland (1990-2012)   
  (Greft-Van Rossum, 2014)
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Tabel 1: Langjarige trend weidevogels agrarisch gebied in Provincie Noord-Holland (Greft-Van Rossum, 2014)
Periode 1970 1979 - 1984 2007 2013 Trend 1970 - 2013
Kievit 12.500 21.500 12.622 9.331 0.75

Scholekster 6.250 16.250 6.413 6.085 0.97

Grutto 14.500 11.900 7.794 6.067 0.42
Tureluur 3.500 4.050 4.392 3.197 0.91

Watersnip 463 325 45 56 0.12

Kemphaan 975 228 9 1 0.00

Slobeend 2.575 2450 1.187 1.001 0.39

Zomertaling 750 280 77 27 0.04

Zwarte stern 300 40 - - 0.00

Boeren kunnen om verschillende redenen stoppen 
met agrarisch natuurbeheer. Bijvoorbeeld omdat 
de vergoedingen worden verlaagd, of doordat door 
veranderende bedrijfseconomische omstandigheden 
(zoals hogere melkprijs, hogere grondprijs, hogere 
voerkosten) het verschil tussen agrarisch natuurbeheer en 
gangbaar beheer groter wordt. Daarnaast kan bij wijziging 
van eigenaar of gebruiker van grond er een boer actief 
worden die er om uiteenlopende redenen niet voor kiest 
om agrarisch natuurbeheer toe te passen. 

Daarnaast bepaalt de provincie of er voor een bepaald 
gebied subsidies voor agrarisch natuurbeheer 
worden verstrekt, en per gebied welke pakketten er 
kunnen worden toegepast. Dit wordt jaarlijks in het 
Natuurbeheerplan vastgesteld. Voor 2016 geldt dat de 
Ronde Hoep en Bovenkerkerpolder zijn aangemerkt als 
A11.01 Weidevogelgrasland in open landschap. Dit betekent 

dat deze gebieden zijn opengesteld voor vergoedingen 
voor agrarisch natuurbeheer. 

Elke boer kiest zelf of zij al dan niet agrarisch 
natuurbeheer toepassen binnen de voor agrarisch 
natuurbeheer aangewezen gebieden en binnen de voor 
dat gebied afgesproken pakketten. Het aanvragen van 
subsidies gebeurt vanaf komend subsidiejaar (2016) 
echter als collectief. Hiervoor zijn Agrarische Collectieven 
opgericht die een gebiedsaanvraag indienen, dat 
vervolgens wordt getoetst op basis van de kaders van de 
uitvoeringsregelingen en het Natuurbeheerplan.

Naast het feit dat agrarisch natuurbeheer afhankelijk 
is van de bereidwilligheid van individuele boeren, is 
het voortbestaan van agrarisch natuurbeheer voorbij 
de periode 2014-2020 ook afhankelijk van politieke 
beslissingen op provinciaal, nationaal en Europees niveau.

onduidelijk, maar in algemene zin is de verwachting 
dat de budgetten voor agrarisch natuurbeheer 
opnieuw zullen worden beperkt.

De afhankelijkheid van agrarisch natuurbeheer 
resulteert in een grote mate van onzekerheid over 
het weidevogelbeheer in de Bovenkerkerpolder 
(zie Tekstkader 1).  Waar in de Ronde Hoep het 
agrarisch natuurbeheer aanvullend is op een 
reservaat van 16o hectare, zou de weidevogelkern in 
de Bovenkerkerpolder volledig kunnen wegvallen 
wanneer het agrarisch natuurbeheer wegvalt. 

Dit onderzoek richt zich op het verkennen van 
alternatieve, meer duurzame modellen voor 
weidevogelleefgebied. Hoewel in dit onderzoek 
de nadruk ligt op de Ronde Hoep en de 
Bovenkerkerpolder, moeten de modellen in deze 
bredere context worden gezien. Hoewel elk gebied 
anders is en er altijd sprake zal zijn van maatwerk, 
richt dit onderzoek zich op modellen die breder 
toepasbaar zijn dan alleen in de Bovenkerkerpolder. 
Wel biedt de Bovenkerkerpolder de mogelijkheid 
om een anders theoretische oefening toe te spitsen 
op een concrete en geografisch expliciete casus.

Centraal in deze alternatieve modellen staat het idee 
om het midden van de polder, daar waar de kavels 
ruggelings tegen elkaar liggen een aangesloten 
weidevogelleefgebied in te richten ter groote van 

ongeveer 20% van de polder. In het geval van de 
Bovenkerkerpolder gaat het dan om 120 hectare (zie 
Afbeelding 2). 

Zo’n weidevogelleefgebied kan op verschillende 
wijzen worden gerealiseerd, met elk verschillende 
eigendomssituaties en kostenstructuren. Deze 
worden in de verschillende modellen nader 
toegelicht.

1.2 Afbakening
Deze verkenning kent een duidelijke afbakening. 
Geografisch wordt enkel naar de Ronde Hoep en de 
Bovenkerkerpolder gekeken, waarbij de Ronde Hoep 
als bestaand referentiemodel wordt geëvalueerd, 
terwijl voor de Bovenkerkerpolder zowel de 
bestaande situatie als mogelijke alternatieve 
modellen worden doorgerekend:

Tekstkader 1: Onzekerheden agrarisch natuurbeheer

Afbeelding 2:  Voorgesteld weidevogelleefgebied in de  
  Bovenkerkerpolder



10 | Toekomst voor een natuurlijke Bovenkerkerpolder Nieuwe modellen voor duurzaam weidevogelbeheer | 11

(zoals rentestand, grondprijs, areaal etc.). Dit leidt 
uiteraard ook tot andere uitkomsten.

1.5 Leeswijzer
In Hoofdstuk 2 worden allereerst de 
Bovenkerkerpolder  en de Ronde Hoep nader 
beschreven. Vervolgens worden de rekenmodellen 
toegelicht, eerst in algemene termen en vervolgens 
de individuele modellen.

In Hoofdstuk 3 worden de resultaten van de 
verschillende modellen gepresenteerd en toegelicht. 
De focus ligt hierbij aan de kostenkant. 

In hoofdstuk 4 wordt vervolgens nader ingegaan 
op de verschillende manieren waarop het 
weidevogelleefgebied alternatief gefinancierd kan 
worden. Hierbij wordt ook een onderscheid gemaakt 
tussen subsidie-arm en subsidie-vrij.

Tenslotte worden in Hoofdstuk 5 de conclusies 
die volgen uit deze verkenning getrokken en 
aanbevelingen gedaan rondom het verwezenlijken 
van de alternatieve beheermodellen voor 
weidevogelbeheer. Hierbij wordt niet alleen 
naar de inpassing van deze modellen in de 
Bovenkerkerpolder gekeken, maar ook naar de 
mogelijkheden van de modellen om op een grotere 
schaal te worden toegepast.

1. Referentiemodellen:
1a. Huidige situatie Bovenkerkerpolder
1b. Huidige situatie Ronde Hoep;
1c. Verzwaard agrarisch natuurbeheer;
1d. Omzetting naar NNN;

2. Alternatieve basismodellen:
2a. Subsidie-arm lumpsum;
2b. Subsidie-arm met voorfinanciering; 
2c. Omzetting naar NNN zonder 

beheervergoedingen;
2d. Omzetting naar NNN met 

50% afwaardering, zonder 
beheervergoedingen;

3. Hybride modellen:
3a. Subsidie-arm lumpsum (50%) + 

voorfinanciering;
3b. Subsidie-arm lumpsum met beperkte 

NNN omzetting;
3c. Subsidie-arm voorfinanciering met 

beperkte NNN omzetting;
3d. Subsidie-arm lumpsum(33,3%) + 

voorfinanciering met beperkte NNN 
omzetting;

3e. Subsidie-arm lumpsum(6 jaar subsidie) 
+ voorfinanciering met beperkte NNN 
omzetting;

3f. Subsidie-arm lumpsum (33,3%) + 
voorfinanciering met beperkte NNN 
omzetting zonder beheervergoedingen;

Deze scenario’s worden uitgebreid beschreven in 
Hoofdstuk 2 en doorgerekend in Hoofdstuk 3. Naast 
deze doorrekeningen aan de kostenkant worden in 
Hoofdstuk 4 de wijze waarop deze modellen kunnen 
worden gefinancierd beschreven. Hierbij zijn alle 
subsidie-arme modellen in principe ook subsidie-
vrij mogelijk, indien er voldoende alternatieve 
financieringsbronnen kunnen worden aangewend. 
Deze alternatieve financieringsbronnen worden 
schetsmatige weergegeven in deze verkenning: hoe 
kunnen ze werken en op welke wijze zou dit kunnen 
worden ingericht?

1.3 Uitgangspunten
Binnen dit onderzoek hebben wij de volgende 
uitgangspunten gehanteerd:

 ◦ Uitgangspunt van dit onderzoek is het 
doorrekenen van duurzame modellen voor een 

weidevogelleefgebied. In geval van stopzetting 
van de vergoedingen in enig jaar na 2022 
zal het jaarlijkse bedrag dat aan agrarisch 
natuurbeheer wordt uitgegeven vanaf dat 
moment op nul komen te staan en daarmee het 
totaalbedrag vanaf dat moment bevriezen. Het 
agrarisch natuurbeheer houdt echter vanaf dat 
moment ook op (bij gebrek aan een alternatief), 
dus hoewel dit zou leiden tot een ‘goedkoper’ 
scenario, is dit scenario niet meegenomen. 

 ◦ De looptijd van de berekeningen is 25 
jaar. Normaal gesproken worden bij 
Maatschappelijke Kosten en Baten Analyses 
(MKBA’s) looptijden tot 100 jaar gehanteerd. 
Vanwege de aanmerkelijk hogere onzekerheid, is 
geopteerd voor een kortere looptijd. 

 ◦ Er vindt op dit moment een bepaalde mate 
van beheer plaats in de Bovenkerkerpolder. 
De doorgerekende alternatieven kennen een 
minstens gelijke zwaarte van beheer.

 ◦ Per doorgerekend scenario gelden specifieke 
uitgangspunten; deze worden per model apart 
benoemd.

1.4 Werkwijze
Dit onderzoek bestaat uit deskresearch en 
gesprekken met verschillende stakeholders. Voor 
het bureau-onderzoek is onder andere gebruik 
gemaakt van gegevens vanuit het Portaal Natuur 
en Landschap, waar voor de periode 2010-2015 de 
toegekende SNL-beheervergoedingen te vinden 
zijn. Deze gegevens zijn per gebied geïsoleerd, 
geëxtraheerd en geanalyseerd met behulp van een 
GIS-omgeving. Hieruit is een samenvatting gemaakt 
per gebied en subsidiepakket. Op basis hiervan, 
samen met gegevens van 2016 beschikbaar uit de 
subsidieaanvraag van de ANV, is een inschatting 
gemaakt van de te verwachten subsidiestromen voor 
2016-2022 en daarna.

Deze gegevens zijn vervolgens, naast andere data, 
gebruikt als basis voor interactieve modellen. In dit 
rapport worden de uitkomsten van deze modellen 
gepresenteerd. Deze modellen zijn opgebouwd 
uit veel verschillende parameters, waarbij bij de 
in dit rapport gepresenteerde uitkomsten ook 
vermeld staat op welke waarde deze parameters 
zijn ingesteld. Het is mogelijk om de berekeningen 
opnieuw uit te voeren met andere parameters 
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vinden, doordat de gebruiker hier vooralsnog 
geen medewerking aan heeft willen verlenen (zie 
Afbeelding 5).

Binnen de mozaïek Bovenkerkerpolder valt een 
klein gebied dat in het Bovenland ligt, tussen 
de Amsteldijk en de Ringdijk. De voorgestelde 
aanpassingen hebben geen invloed op het beheer in 
dit gebied en worden daarom niet meegerekend in 
de modellen (zie Tabel 3).

De oppervlakken waarop in de Bovenkerkerpolder 
agrarisch natuurbeheer wordt toegepast verschillen 
van jaar tot jaar, waarbij de afgelopen jaren de 
zwaarte van de pakketten is toegenomen. We 
hebben daarom de gegevens van 2016 gehanteerd 
als uitgangspunt. Deze gegevens van 2016 passen in 
de trend, waarbij er sprake is van verdere verzwaring 
van het beheer, en waarbij het totaal areaal licht 
groter is dan het gemiddelde van de periode 2010-
2015, maar lager dan het grootste areaal van de 
afgelopen jaren (2013).

In de gebiedsaanvraag voor 2016 voor de 
Bovenkerkerpolder, is voor het gebied waarop 
uitgesteld maaibeheer wordt toegepast uniform 
uitgesteld maaien tot een datum van 1 juni 
aangevraagd. Zoals aangegeven werkt de ANV 
De Amstel vanuit het principe ‘lerend beheren’. 
Dat betekent dat naar mate het broedseizoen 
vordert er wordt besloten welke percelen een 
latere maaidatum krijgen. De projectie voor de 
doorrekening van dit model is gebaseerd op de 

distributie van maaidata over de periode 2012-2015 
(zie Tabel 2). 

Bovenop het aanpassen van maaidata vindt er ook 
jaarlijks last-minute beheer plaats, bijvoorbeeld 
door het aanwijzen van kuikenland. Over de periode 2.1 Beschrijving gebieden

De modellen die in deze verkenning worden 
doorgerekend zijn in principe op meerdere 
locaties toepasbaar, maar om de modellen in de 
praktijk te brengen is de lokale context altijd van 
belang. De modellen worden daarom geografisch 
expliciet doorgerekend aan de hand van de 
Bovenkerkerpolder, een gebied met haar eigen 
karakteristieken.  Deze karakteristieken worden 
gebruikt als parameters in de verschillende 
modellen. De modellen worden daarnaast in 
algemene zin geschetst, waardoor ze ook op andere 
locaties te hanteren zijn. Daarnaast wordt het 
bestaande model van de Ronde Hoep doorgerekend, 
een gebied waar al sprake is van een duurzaam 
weidevogelleefgebied in de vorm van een reservaat.

Per 1 januari 2016 is het vernieuwde stelsel voor 
agrarisch natuurbeheer van kracht, met nieuwe 
adviesbedragen voor vergoedingen. Binnen de 
Ronde Hoep en de Bovenkerkerpolder zijn voor alle 
pakketten de adviestarieven overgenomen zoals 
vastgesteld door Stichting Collectief Agrarisch 
Natuurbeheer (SCAN, 2015), behalve wat betreft het 
opzetten van het waterpeil vanaf 15 maart (8d en 8e). 
Deze zijn in het SCAN-advies nog niet vastgesteld 

(pro memorie) en zijn in de gebiedsaanvraag 
respectievelijk op €120,00 en €240,00 gezet.

2.1.1 De Bovenkerkerpolder
De Bovenkerkerpolder (± 600 hectare) is een 
polder ten zuiden van Amstelveen, die al sinds 
1760 agrarisch beheerd wordt. Het agrarisch 
natuurbeheer van de afgelopen jaren heeft tot 
een aanzienlijke populatie weidevogels geleid 
(zie Afbeelding 3), zo waren er in 2014 maar liefst 
116 grutto-paren in dit gebied. Het gebied is ook 
aangewezen tot categorie A weidevogelkerngebied 
(Schotman et al., 2014; zie Afbeelding 3) en behoort 
zowel qua dichtheid als absolute aantallen tot de 
beste tien procent van Noord-Holland (Greft-Van 
Rossum et al., 2013). 

Er zijn in de Bovenkerkerpolder ongeveer 20 
melkveehouders actief, waarvan ongeveer 17 hun 
huiskavel binnen de Bovenkerkerpolder hebben.

Aan de noordzijde van de Bovenkerkerpolder is 
een gebied van ongeveer 40 hectare groot als NNN 
begrensd, waarvan de verwerving en inrichting 
op basis van de nu geldende uitgangspunten 
(vrijwilligheid) waarschijnlijk niet plaats zal 

2 Beschrijving gebieden en modellen

Afbeelding 3:  Weidevogelpopulatie  
  in de  
  Bovenkerkerpolder

Afbeelding 4:  Weidevogel- 
  kerngebied in de 
  Bovenkerkerpolder

Afbeelding 5:  NNN-begrenzing  
  in de 
  Bovenkerkerpolder

Tabel 2: Distributie maaidata Bovenkerkerpolder 
(historisch)
Pakketcode Omschrijving Percentage

A01.01.01a Rustperiode tot 1 juni 51,4%

A01.01.01b Rustperiode tot 8 juni 26,9%

A01.01.01c Rustperiode tot 15 juni 21,3%

A01.01.01e Rustperiode tot 1 juli 0,4%

Tabel 3: Agrarisch natuurbeheer in de Bovenkerkerpolder
Pakketcode Omschrijving Totaal in ha Bovenland in ha Doelgebied in ha

1a Rustperiode tot 1 juni 44,9 3,5 41,4

1b Rustperiode tot 8 juni  29,2 4,6  24,6 

1c Rustperiode tot 15 juni 19,7 2,5 17,2

1e Rustperiode tot 1 juli 0,3 0,3

4a Nestbescherming 260,3 7,6  252,7 

5a Kruidenrijk weidevogelgrasland 11,5 11,5

6a Extensief beweid weidevogelgrasland 8,2 8,2

8a Hoog waterpeil, +20cm vanaf 1 februari 4,6 4,6

8d Hoog waterpeil, +20cm vanaf 15 maart 37,6 37,6

8e Hoog waterpeil, +30cm vanaf 15 maart 15,3 15,3

T01 Ruige mest 53 5   48

T03 &T08 Last-minute: Kuikenland & verlengen rustperiode 11% van jaarlijkse SNL basisaanvraag

Afbeelding 6:  Het “Bovenland”
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2012-2015 was er jaarlijks gemiddeld 11% bovenop 
de basisaanvraag aan last-minute beheer (T03 & 
T08). In de berekening hebben we daarom 11% 
gerekend voor last-minute beheer. 

Daarnaast is er sprake van een vergoeding voor het 
uitrijden van ruige mest (T01). Ook deze worden 
jaarlijks in het voorjaar vastgesteld en niet al in de 
aanvraag vooraf. Daarom hebben we ook deze op 
basis van historische gegevens geprojecteerd. Deze 
gegevens zijn pas vanaf 2014 beschikbaar en beslaan 
daardoor een beperktere tijdsreeks dan bij de 
overige gegevens het geval is.

Zie voor een totaal overzicht van de gehanteerde 
arealen agrarisch natuurbeheer in de 
Bovenkerkerpolder Tabel 3.

2.1.2 De Ronde Hoep
De Ronde Hoep (± 1266 hectare, waarvan ±900 
grasland) is een polder ten zuiden van Ouderkerk 
aan de Amstel en ten oosten van de Amstel. Ook dit 
gebied is aangewezen als weidevogelkerngebied 
(Schotman et al., 2014; zie Afbeelding 8) en er is 
sprake van een succesvolle weidevogelpopulatie (zie 
Afbeelding 7). Net als de Bovenkerkerpolder behoort 
de Ronde Hoep zowel qua dichtheid als absolute 
aantallen tot de beste tien procent van Noord-
Holland (Greft-Van Rossum et al., 2013). 

Er zijn in de Ronde Hoep ongeveer 25 
melkveehouders actief, waarvan ±20 hun huiskavel 
binnen de Ronde Hoep hebben.

Midden in de Ronde Hoep is een gebied van ± 
163 hectare groot als reservaat voor weidevogels 
ingericht en begrensd als NNN (zie Afbeelding 9). 
Dit gebied is in zijn geheel aangemerkt als Vochtig 
weidevogelgrasland (N13.01). Het eigendom van dit 
gebied ligt bij Landschap Noord-Holland, dat het om 
niet heeft verkregen van de Provincie Noord-Holland 
bij een herverkaveling en structuurverbetering. 
Landschap Noord-Holland ontvangt voor dit gebied 
jaarlijkse beheervergoedingen conform de Tarieven 
Natuurbeheer van het Stelsel Natuur en Landschap.  
Het beheer in het gebied wordt gecoördineerd 
door Agrarische Natuurvereniging De Amstel, dat 
het gebied om niet pacht van Landschap Noord-
Holland. Daarbij wordt tevens een deel van de 
beheervergoedingen aan de ANV uitgekeerd.

Aangrenzend aan het reservaat wordt er in de Ronde 
Hoep op ± 619 hectare agrarisch natuurbeheer 
toegepast, waarvan ± 561 hectare legselbeheer en ± 
41 hectare uitgesteld maaien (conform historische 
distributie, zie Tabel 4) en ± 16 hectare kruidenrijk of 
extensief beweid weidevogelgrasland. Daarnaast is 
er op ± 22 hectare ruige mest uitgereden en is er voor 
ongeveer 18% van de basis-aanvraag last-minute 
beheer uitgevoerd (zie Tabel 5).

Afbeelding 7:  Weidevogelpopulatie  
  in de 
  Ronde Hoep

Afbeelding 8:   Weidevogel-  
  kerngebied  
  in de Ronde Hoep

Afbeelding 9:  NNN-begrenzing  
  in de Ronde Hoep

Weidevogelreservaat De Ronde Hoep

Tekstkader 2: Interview met Lothar Valentijn & Els Zwartendijk (Landschap Noord-Holland).

Ontstaansgeschiedenis 
Het reservaat voor weidevogels in de Ronde Hoep beslaat 
ongeveer 160 hectare, waarvan 145 hectare uit land bestaat 
en nog eens 15 hectare uit water. Het gebied is in twee 
tranches in eigendom gekomen van Landschap Noord-
Holland. 

In 2005 is 37,6 hectare van het gebied overgedragen vanuit 
het Bureau Beheer Landbouwgronden, waarna in 2011 het 
resterende areaal is overgedragen. In de tussenliggende 
periode is door het maken van afspraken op het gebied 
van agrarisch natuurbeheer met ANV De Amstel wel het 
volledige gebied beheerd als reservaat.

Hierbij zijn in 2006 en 2007 ook een aantal 
inrichtingsmaatregelen getroffen op het gebied van 
waterpeilbeheer, waardoor het mogelijk is om constant 
het waterpeil in het gebied te beïnvloeden.

Unieke elementen Ronde Hoep
Er zijn een aantal elementen uniek aan de Ronde 
Hoep. Zo is het grootte oppervlak dat niet doorsneden 
wordt door wegen uniek voor een weidevogelgebied in 
Nederland. Daarnaast zijn er ook twee elementen in de 
beheerconstructie uniek. 

Ten eerste wordt de grond door Landschap Noord-Holland 
niet aan individuele gebruikers verpacht, maar aan ANV 
De Amstel. De ANV geeft de kavels vervolgens weer in 
gebruik aan individuele boeren. 

Ten tweede wordt er geen pacht betaald door de 
gebruikers aan Landschap Noord-Holland, maar is er 
andersom sprake van een betaling aan de ANV.

Normaal gesproken geeft Landschap Noord-Holland 
vergelijkbare gronden in pacht aan individuele boeren en 
ontvangt Landschap Noord-Holland hier een bedrag voor. 
Dit wordt ook wel gezien als de economische restwaarde 
waarmee in het Subsidiestelsel Natuur en Landschap 
rekening mee wordt gehouden door het subsidieplafond 
vast te stellen op 75% van de standaardkostprijs.

Deze unieke constructie is bij de oorspronkelijke verkoop 
van de gronden afgesproken, maar is niet heel duidelijk 
op papier gezet. Voor Landschap Noord-Holland geldt 
dat dit niet ideaal is, omdat de uitgangspunten van deze 
constructie daardoor niet duidelijk zijn. Dit leidt tot 
terugkerende gesprekken en onderhandelingen over of 
deze constructie nu wel of niet gehandhaaft moet blijven.

Wanneer er opnieuw sprake zou zijn van het opzetten van 
een niet-conventionele constructie waarbij Landschap 
Noord-Holland partij zou zijn, zou het daarom van 

groot belang zijn om de uitgangspunten en afspraken 
duidelijker vast te leggen.

Succesfactoren
Hoewel  de bijzondere beheerconstructie niet volmaakt 
is, is het feitelijke beheer erg succesvol. Dit komt door 
verschillende succesfactoren:

• Formaat 
Het is een gebied van 2,5 kilomer breed en 5 kilometer 
hoog, dat door geen enkele weg wordt doorkruist. 
Hierdoor ontstaat er een grote mate van rust, 
zeker in het meest centraal gelegen gedeelte. Het 
reservaat is daarom ook in dit meest centraal gelegen 
gepositioneerd.

• Aanvullend agrarisch natuurbeheer 
Het reservaat wordt omringd met een schakering 
van beheer, met verschillende maaidata, wel of niet 
beweid, verschillende grassoorten en verschillende 
mate van vochtigheid. Hierdoor is er in veel 
verschillende omstandigheden sprake van geschikt 
kuikenland.

• Sturing waterpeil 
Door de genomen inrichtingsmaatregelen is het 
mogelijk om constant te sturen met het waterpeil, van  
-5 tot -20 cm beneden maaiveld in maart, tot ± -40cm 
vanaf juni.

• Ruige mest 
Hoewel hier nog verder op kan worden 
geoptimaliseerd, geeft het uitrijden van ruige mest 
goede resultaten door verbeterd bodemleven.

• Goede afspraken met Wild Beheer Eenheid 
Goede afspraken met de WBE zorgen voor het actief 
onder controle houden van de predatorstand.

• Opgaande elementen 
Daarnaast is het reservaat roofdier onvriendelijk 
gemaakt door een aantal opgaande elementen om te 
zetten in hakhout.

Naast de genoemde succesfactoren zijn er ook nog 
enkele verbeterpunten, zoals het optimaliseren van het 
uitrijden van ruige mest, verbetering van de biotoop 
door het aanleggen van greppels en het aanleggen van 
vogelvriendelijke oevers(talud 1:>5 en rietvrij houden). 
Daarbij leiden de terugkerende gesprekken over de 
beheerconstructie ertoe dat het overleg over verbeteringen 
in het beheer niet optimaal  wordt gevoerd. 
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Tekstkader 3: Verdisconteren en Net Present Value

2.2 Algemene toelichting modellen
In dit onderzoek worden verschillende modellen 
voor weidevogelbeheer uitgewerkt en doorgerekend, 
zowel bestaande situaties (referentiemodellen) als 
mogelijke alternatieve modellen en  combinaties 
daarvan (hybride modellen). 

In algemene zin geldt dat de modellen eenmalige 
kosten kunnen hebben vooraf en daarnaast 
kosten tijdens de looptijd van het beheer. Om deze 
kosten met elkaar te vergelijken, hebben we zowel 
de cumulatieve als de verdisconteerde kosten 
doorgerekend (zie Tekstkader 3). 

Per model is er een andere opbouw van deze 
kosten, waarbij er soms geen sprake is van kosten 
vooraf en soms geen sprake van kosten tijdens het 
beheer. In de volgende sectie wordt de opbouw per 
model gedetailleerd besproken. In algemene zin 
geldt dat de cumulatieve kosten zijn opgebouwd 
uit de kosten vooraf plus de jaarlijkse kosten, en 
de verdisconteerde kosten de kosten vooraf plus 
de verdisconteerde jaarlijkse kosten. Dit ziet er in 
formule-vorm als volgt uit (zie ook Tabel 6):

        l
Kc = K0 + !  (vergelijking 1 )
     j = 1

KJ

                        l
Kvd = K0 + NPVKj = Ko + !       (vergelijking 2)
                           j = 1

KJ

( 1 + d)j

Om deze formules te kunnen hanteren, is het 
noodzakelijk om naast de eenmalige en jaarlijkse 
kosten ook een discontovoet (d) en een looptijd (l) 

Wanneer kosten of baten door de tijd verspreid zijn, geldt 
dat deze niet één op één kunnen worden vergeleken met een 
bedrag dat in één keer wordt betaald. De nominale waarde 
van een bedrag komt niet overeen met de effectieve waarde 
wanneer er sprake is van een spreiding in tijd. Een euro nu is 
meer waard dan een euro over een jaar, omdat een euro die nu 
beschikbaar is, geïnvesteerd kan worden en een rendement 
kan behalen. Een euro over een jaar kan pas over een jaar 
beginnen met het behalen van een rendement. 

Om bedragen over verschillende tijdsperiodes met elkaar 
toch te kunnen vergelijken, is het noodzakelijk om te  
verdisconteren. Op deze wijze wordt de zogenaamde Net 

Present Value berekend. Bij het verdisconteren worden 
toekomstige kasstromen over een bepaalde looptijd met 
een discontovoet verrekend. Dit levert een bedrag op dat kan 
worden vergeleken met een eenmalig bedrag nu.

Dit ziet er in formule-vorm als volgt uit:
 N
NPV = !  (vergelijking 3)
            t = 1

Rt

( 1 + i)t

Waarbij geldt: t =  periode
  i =  discontovoet
  R =  kasstromen
  N =  aantal perioden

Tabel 4: Distributie maaidata Ronde Hoep (historisch)
Pakketcode Omschrijving Percentage

A01.01.01a Rustperiode tot 1 juni 53,5%

A01.01.01b Rustperiode tot 8 juni 16,5%

A01.01.01c Rustperiode tot 15 juni 30,0%

Tabel 5: Agrarisch natuurbeheer in de Ronde Hoep
Pakketcode Omschrijving Ha

1a Rustperiode 1 april tot 1 juni 22,1

1b Rustperiode 1 april tot 8 juni 6,8

1c Rustperiode 1 april tot 15 juni 12,4

4a Nestbescherming 561,1

5a Kruidenrijk grasland, rustperiode tot 15 juni 10,6

6a Extensief beweid weidevogelgrasland 5,7

8a Hoog waterpeil, +20cm vanaf 1 februari 5,9

8d Hoog waterpeil, +20cm vanaf 15 maart 4,4

8e Hoog waterpeil, +30cm vanaf 15 maart 6,1

T01 Ruige mest 22

T03 &T08 Last-minute beheer: 18%

Tabel 6: Verklaring variabelen
Variabele Omschrijving

      Kc Cumulatieve kosten

      Kvd Verdisconteerde kosten
0  K0

Eenmalige kosten

 KJ
Jaarlijkse kosten

      NPV Net Present Value

       l looptijd

       j jaar

      d discontovoet
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vast te stellen. 

De Minister van Financiën publiceert periodiek 
een herziening van de discontovoet en heeft in 
november 2015 een herziening gepubliceerd, 
waarbij de reële risicogewogen discontovoet op 3% 
is vastgesteld, nadat deze in de periode 2009-2015 
op 5,5% stond (Ministerie van Financiën, 2015a). We 
hanteren daarom in dit rapport een discontovoet 
van 3%.

Per model wordt de opbouw van K0 en Kj apart 
gedefineerd, maar daarin zijn wel een aantal 
terugkerende bouwstenen vast te stellen (zie Tabel 
7):

 Ko = KK + KA (vergelijking 4)

 Kj = Ks + KL  (vergelijking 5)
 
 KS = SANB + SNB  (vergelijking 6)

 SANB = Sbasis + SRM + SLM + SW (vergelijking 7)

 KL=   (LFH of LFL)  (vergelijking 8)

Niet in elk model heeft elke variabele een waarde, 
deze kunnen ook op 0 staan. We geven daarom per 
model de waarde van de variabelen die in dat model 
actief zijn. 

Wat betreft looptijd is het mogelijk om 
verschillende looptijden te kiezen, tot en met 100 
jaar als proxy voor oneindig (rapport Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, 2013). Vanwege de hoge 
mate van onzekerheid kiezen we voor een kortere 
doorlooptijd, in dit geval van 6 en 25 jaar. Een 
looptijd van 25 jaar is een standaardlooptijd voor 
dergelijke analyses: lang genoeg om meerjarige 
kosten op een zinvolle manier mee te nemen, kort 
genoeg om onredelijke aannames over de toekomst 
te voorkomen. 

De looptijd van 6 jaar is gebaseerd op de looptijd van 
het agrarisch natuurbeheer voortvloeiend uit het 
GLB 2014-2020, dat op 1 januari 2016 ingaat en tot en 
met 31 december 2022 vast ligt. Deze looptijd geeft 
echter logischerwijs beperkt ruimte om langjarige 
investeringen terug te verdienen. 

Hoewel het onzeker is wat er gebeurt met de 
vergoedingen vanuit agrarisch natuurbeheer, 
ligt een langere looptijd meer voor de hand om 
tot een zinvol vergelijk te komen. Hierbij is zoals 
aangegeven de voortzetting van subsidies de 
grootste onzekere factor. Deze looptijd van 25 jaar is 
echter toch te billijken, omdat bij het wegvallen van 
de subsidies ook het beheer wegvalt en het scenario 
dus geen duurzaam weidevogelbeheer behelst. In 
geval van het wegvallen van subsidies, komen dus in 
feite de op subsidies gebaseerde scenario’s geheel te 
vervallen. 

In een groot aantal van de modellen is de 
grondprijs een belangrijke variabele. Op dit 
moment ligt de grondprijs van agrarisch land in de 
Bovenkerkerpolder tussen de €45.000 en €55.000 
euro per hectare (Kadaster, 2015). Wij hanteren 
binnen dit rapport een gemiddelde grondprijs van 
€50.000 per hectare. Eventuele veranderingen in 
de uiteindelijke grondprijs hebben een belangrijke 
invloed op de doorrekeningen. In voorkomende 
gevallen kunnen de modellen opnieuw worden 
doorgerekend met de juiste grondprijs.

In een deel van de modellen wordt gerekend met 
voorfinanciering. Het Nationaal Groenfonds is als 
financier in staat om tegen gunstige voorwaarden 
een lening te verstrekken voor projecten op het 
gebied van Natuur en Landschap. Op dit moment 
bestaat er de mogelijkheid om een project tegen een 

Tabel 7: Verklaring variabelen
Variabele Omschrijving
0  KK

Kosten aankoop grond

0  KA
Kosten afwaardering grond

 KS
Subsidievergoedingen

 KL
Financierings kosten lening

 SANB
Vergoedingen agrarisch natuurbeheer

 SNB
Vergoedingen natuurbeheer

 Sbasis
Vergoedingen agrarisch natuurbeheer 
basisaanvraag

 SRM
Vergoedingen ruige mest

 SLM
Vergoedingen last-minute beheer

 SW
Vergoedingen waterpeil

 LFH
Kosten financiering (rente+aflossing) bij hoge rente

 LFL
Kosten financiering (rente+aflossing) bij lage rente

rente van 0,7% te financieren. Hiervoor is uiteraard 
wel een solide business-plan nodig en daarnaast 
is een garantstelling van bijvoorbeeld de Provincie 
Noord-Holland of het Rijk vereist om tegen dit 
percentage te kunnen lenen. Zo’n garantstelling 
houdt in dat de Provincie garant staat voor alle 
kosten tot de hoogte van de garantstelling indien de 
financieringskosten niet voldaan kunnen worden 
door de lener. Dit heeft dus ook een doorwerking 
op  de begroting van de garantieverstrekker. Zonder 
een dergelijke garantstelling zou de rente ongeveer 
2,2% bedragen, wat een directe impact heeft op 
alle doorrekeningen. We hebben alle modellen 
waarbij sprake is van voorfinanciering tegen deze 
twee rente-tarieven doorgerekend. De leningen 
zijn daarbij annuïtair doorgerekend, niet lineair. 
Dit wil zeggen dat de som van rente en aflossing 
elk jaar gelijk blijft, maar de verhouding rente en 
aflossing elk jaar verandert. Aan het begin wordt er 
relatief veel rente betaald en weinig afgelost, aan 
het einde wordt er relatief weinig rente betaald en 
relatief snel afgelost. Voordeel van een annuïtaire 
lening ten opzichte van een lineaire rekening is dat 
bij een annuïtaire lening de financieringskosten 
gedurende de hele looptijd gelijk zijn, terwijl bij een 
lineaire lening de kosten aan het begin hoger zijn 
en gedurende de looptijd afnemen. Dit betekent 
dat ook de cashflow in de eerste jaren hoger moet 
zijn om deze kosten te dekken. Aangezien de 
te verwachten kasstromen over de hele periode 
gelijk zullen zijn is een annuïteitenlening de 
meest geschikte optie. Een annuïtaire lening is qua 
cumulatieve kosten licht duurder dan een lineaire 
lening, maar doordat de kosten in de eerste jaren 
lager liggen dan bij een lineaire lening en pas na 
de helft van de looptijd hoger liggen, liggen de 
verdisconteerde kosten lager dan bij een lineaire 
lening. Immers, kosten nu tellen bij verdiscontering 
zwaarder dan kosten in de toekomst.

In een aantal modellen wordt gerekend met een 
omzetting van grond naar het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN). Dit betekent dat er een 
afwaardering plaats vindt op de betreffende 
grond om de afgenomen economische waarde 
te reflecteren. Deze afwaardering vindt plaats 
door middel van een taxatie en na overleg 
tussen de subsidieverstrekker (provincie) en de 
grondeigenaar, en is vastgesteld op maximaal 85% 
van de grondwaarde. Door dit rapport heen wordt 

een aantal malen gerekend met dit maximale 
bedrag, maar het is ook mogelijk om met een 
lager afwaarderingspercentage te rekenen. Dit 
kan echter alleen indien zowel de grondeigenaar 
als de subsidieverstrekker instemmen met het 
gehanteerde afwaarderingspercentage.

Er zijn in totaal 14 modellen doorgerekend, 4 
referentiemodellen, 4 alternatieve basismodellen 
en 6 hybride modellen waarbij componenten 
van verschillende modellen in verschillende 
configuraties zijn samengevoegd. De resultaten 
van deze modellen worden in Hoofdstuk 3 
gepresenteerd, in dit hoofdstuk wordt de opbouw 
van de verschillende modellen toegelicht.

2.2.1 Referentiemodellen
De referentiemodellen zijn bestaande en 
conventionele modellen, zoals de bestaande 
situaties in de Bovenkerkerpolder en de Ronde Hoep. 

Het bestaande beheer in de Bovenkerkerpolder 
is minder zwaar dan het beheer dat mogelijk 
zou zijn in de alternatieve scenario’s, waarbij het 
zwaartepunt binnen het weidevogelleefgebied 
verder verschuift van agrarisch gebruik naar natuur. 
Omdat de zwaarte van het beheer kostenneutraal 
is in de alternatieve scenario’s, wordt er in de 
alternatieve scenario’s alleen uitgegaan van het 
zwaarste beheer. 

Ter vergelijking wordt daarom ook  het model 
‘verzwaard agrarisch natuurbeheer’ doorgerekend, 
om de alternatieve scenario’s ook te vergelijken met 
de kosten die dezelfde beheerzwaarte binnen het 
Stelsel Natuur en Landschap zou kosten.

Daarnaast wordt binnen het model ‘omzetting naar 
NNN’ doorgerekend wat omzetting van het gehele 
weidevogelleefgebied naar NNN zou kosten. Dit is 
enkel ter referentie; er is geen sprake van omzetting 
van het hele gebied naar NNN.

2.2.2 Alternatieve basismodellen
Naast deze referentiemodellen zijn er vier 
alternatieve basismodellen geïdentificieerd. Twee 
hiervan zijn subsidie-arm, waarbij het grootste 
verschil is of het benodigde geld voor de aankoop 
van de grond vooraf wordt afgerekend, of dat 
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er sprake is van een voorfinanciering waarna er 
jaarlijkse aflossingen en rente moet worden betaald.
De subsidie-arme modellen kunnen overigens ook 
geheel subsidie-vrij zijn. Dit wordt bepaald door 
de wijze waarop de alternatieve modellen worden 
gefinancierd. Hiervoor zijn tal van verschillende 
manieren en deze worden besproken in Hoofdstuk 4.
 
Het derde alternatieve model gaat uit van omzetting 
naar NNN, waarbij alleen aanspraak wordt gemaakt 
op de SKNL-subsidie voor functieverandering en de 
investeringssubsidie, maar niet op de jaarlijkse SNL 
beheervergoedingen. 

Het vierde basismodel is een variant op het 
voorgaande model. Hier wordt alleen niet gerekend 
met de maximale afwaardering van 85% voor 
functieverandering, maar met een beperkte 
afwaardering van 50%.

2.2.3 Hybride modellen
De verschillende referentiemodellen en 
alternatieve basismodellen kunnen in verschillende 
configuraties met elkaar worden gecombineerd. Dit 
heeft enerzijds gevolgen aan de kostenkant, maar 

opent ook de weg om in Hoofdstuk 4 verschillende 
financieringsstromen met elkaar te combineren.
De configuraties die hier worden geschetst zijn 
enigszins arbitrair gekozen en dienen met name om 
een beeld te geven van de mogelijkheden van het 
combineren van de modellen. Andere configuraties 
kunnen op dezelfde wijze worden doorgerekend aan 
de hand van het ontwikkelde model.

2.3 Toelichting per model

Model 1a: Huidige situatie    
Bovenkerkerpolder 
De jaarlijkste kosten voor agrarisch natuurbeheer 
bestaan uit de agrarisch natuurbeheervergoedingen, 
met daarbij de toeslagen voor ruige mest en last-
minute beheer (zie Tabel 9). Bij deze kosten is het 
agrarisch natuurbeheer in het Bovenland buiten 
beschouwing gelaten.

Het is overigens van belang om vast te stellen dat 
er op een groter areaal agrarisch natuurbeheer 
wordt toegepast dan de 120 hectare die in de 
alternatieve scenario’s als weidevogelleefgebied 
wordt voorgesteld. In de alternatieve modellen blijft 
het surplus behouden om tot een eerlijk vergelijk te 
komen.

Daarnaast zijn er in het verleden inrichtingskosten 
gemaakt om peilvlakken aan te leggen. Deze kosten 

Tabel 8: Verklaring en waarde variabelen model 1a: 
Huidige situatie Bovenkerkerpolder
Variabele Omschrijving Waarde

 SANB
Totaal jaarlijkse SNL subsidies €133.255

(€ 72.125) zijn reeds gemaakt en zijn daarom niet 
meegenomen. Wanneer dit model op een andere 
locatie zou worden toegepast, moet er echter wel 
rekening worden gehouden met deze kosten indien 
de waterhuishouding nog niet op orde is.
 
Zie voor de invulling van de benodigde variabelen bij 
voor dit model Tabel 8.

Model 1b: Huidige situatie Ronde 
Hoep
In de Ronde Hoep is sprake van zowel natuurbeheer 
als agrarisch natuurbeheer. Hierdoor bestaan de 
jaarlijkse kosten uit zowel vergoedingen vanuit 
natuurbeheer als vanuit agrarisch natuurbeheer.

Voor het natuurbeheer geldt dat de vastgestelde 
jaarlijkse vergoeding per hectare voor het type 
Vochtig weidevogelgrasland vanaf 2016 €497,61 
bedraagt. Het reservaat meet ± 163,3 hectare.

Voor het agrarisch natuurbeheer gelden de jaarlijkse 
vergoedingen voor agrarisch natuurbeheer, met 
daarbij de toeslagen voor ruige mest en last-minute 
beheer (zie Tabel 12). 

De eerste 37,6 hectare grond is in 2005 overgedragen 
vanuit de Provincie Noord-Holland aan Landschap 
Noord-Holland om niet. Dit gebeurde weliswaar 
met gesloten beurzen, maar deze transactie 
vertegenwoordigt wel degelijk een waarde (zie 

Tabel 10). In 2005 was de gemiddelde grondprijs 
in dit gebied ± €30.000 (LEI, 2013), gecorrigeerd 
voor inflatie bedraagt dit €33.616 (CBS, 2016). De 
resterende 125,7 hectare grond is op de zelfde wijze 
in 2011 overgedragen.  In 2011 was de gemiddelde 
grondprijs in dit gebied ± €45.000 (LEI, 2013), 
gecorrigeerd voor inflatie bedraagt dit €48.033 (CBS, 
2016). Doordat de grondprijs harder is gestegen 
dan het algemeen prijspeil, bedraagt de grondprijs 
in het gebied op dit moment ± € 53.600 (Ministerie 
van Financiën, 2015b). Dit zijn overigens bedragen 

Tabel 10: Grondwaarde reservaat Ronde Hoep
Jaar Areaal Prijs per 

hectare
Totaal

2005
37,6 ha

€30.000 €1.128.000

2005 
(gecorrigeerd)

€35.376 €1.330.138 

2011
125,7 ha

€45.000 €5.656.500

2011
(gecorrigeerd)

€48.033 €6.037.748

2015 163,3 ha €53.600 €8.752.880

Tabel 11: Verklaring en waarde variabelen model 1b: 
Huidige situatie Ronde Hoep
Variabele Omschrijving Waarde

 Ks
Subsidievergoedingen €237.675

 SANB
Vergoedingen agrarisch 
natuurbeheer

€156.415

 SNB
Vergoedingen natuurbeheer €81.260

Tabel 12: Kosten voor agrarisch natuurbeheer in de Ronde Hoep (projectie 2016)
Pakket Omschrijving Vergoeding per ha Areaal (ha) Totaal
1a Rustperiode tot 1 juni  € 400,07 22,1  € 8.842 

1b Rustperiode tot 8 juni  € 583,08 6,8  € 3.965 

1c Rustperiode tot 15 juni  € 779,65 12,4  € 9.668 

4a Legselbeheer (100 broedparen)  € 152,01 561,1  € 85.293 

5a Kruidenrijk weidevogelgrasland  € 1.500,65 10,6  € 15.907 

6a Extensief beweid weidevogelgr.  € 697,30 5,7  € 3.975 

8a Hoog waterpeil, +20cm vanaf 1 februari 138,72 5,9  € 744 

8d Hoog waterpeil, +20cm vanaf 15 maart  € 120,00 4,4  € 528 

8e Hoog waterpeil, +30cm vanaf 15 maart  € 240,00 6,1  € 1.464 

T01 Ruige mest 138,72 22  € 3.052

T03 &T08 Last-minute  € 22.977 

Totaal € 156.415 

Tabel 9: Kosten voor agrarisch natuurbeheer in de Bovenkerkerpolder (projectie 2016)
Pakket Omschrijving Vergoeding per ha Areaal (ha) Totaal
1a Rustperiode tot 1 juni  € 400,07 41,4  € 16.563 

1b Rustperiode tot 8 juni  € 583,08  24,6  € 14.344 

1c Rustperiode tot 15 juni  € 779,65 17,2  € 13.410 

1e Rustperiode tot 1 juli  € 1.500,65 0,3  € 450 

4a Legselbeheer (100 broedparen)  € 152,01  252,7  € 38.413 

5a Kruidenrijk weidevogelgrasland  € 1.500,65 11,5  € 17.257 

6a Extensief beweid weidevogelgrasland  € 697,30 8,2  € 5.718 

8a Hoog waterpeil, +20cm vanaf 1 februari  € 126,06 4,6  € 580 

8d Hoog waterpeil, +20cm vanaf 15 maart  € 120,00 37,6  € 4.512 

8e Hoog waterpeil, +30cm vanaf 15 maart  € 240,00 15,3  € 3.672 

T01 Ruige mest €138,72   48 € 6.659 

T03 &T08 Last-minute  € 11.677 

Totaal  € 133.255 
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zonder afwaardering of kwalitatieve verplichting.

Deze ‘kosten’ zijn reeds gemaakt en worden daarom 
niet meegerekend in de projectie voor de komende 
25 jaar, maar indien er gekeken wordt naar het 
Ronde Hoep-model als voorbeeld voor andere 
gebieden moeten deze kosten wel degelijk worden 
meegenomen. Dit gebeurt dan ook in alle scenario’s 
voor de Bovenkerkerpolder waarbij er sprake is van 
verwerving van grond.

Zie voor de invulling van de benodigde variabelen 
bij voor dit model Tabel 11 .

Model 1c: Verzwaard agrarisch 
natuurbeheer
Op het moment dat er 120 hectare 

weidevogelleefgebied wordt ingericht waarbij het 
primaire belang van het beheer ligt op weidevogels, 
zal er sprake zijn van een zwaarder beheer dan 
het agrarisch natuurbeheer dat op dit moment 
plaatsvindt in de Bovenkerkerpolder.

Ter vergelijking wordt in dit model doorgerekend 
wat het binnen het huidige systeem van 
agrarisch natuurbeheer zou kosten om dezelfde 
beheerzwaarte te realiseren bij gelijke hectares.

Het grootste verschil tussen dit model (zie Tabel 
15) en model 1a is dat er bij het verzwaarde 
beheer op 120 hectare sprake is van kruidenrijk 
weidevogelgrasland met een getrapt maairegime 
(zie Tabel 13), terwijl in het huidige beheer 
voornamelijk sprake is van gewoon grasland met 
bovendien gemiddeld iets eerdere maaidata. 

De verdeling van maaidata die hier is gebruikt is 
geoptimaliseerd op natuurwaarden, waarbij  een 
klein areaal zelfs op 1 augustus wordt gezet ten 
behoeve van de broedende kwartelkoning, een voor 
Nederland kwetsbare soort, die regelmatig in dit 
gebied voorkomt.

Daarnaast is de oppervlakte waarop dit zware 
beheer zal worden toegepast (120 ha) groter dan 
het oppervlakte in de huidige situatie waarop op dit 
moment een rustperiode ligt (± 103,2 ha). 
Dit betekent wel dat er 16,8 hectare waarop nu 
legselbeheer wordt toegepast komt te vervallen, om 
het totaal areaal aan agrarisch natuurbeheer gelijk 

Tabel 13: Distributie maaidata verzwaard beheer
Pakketcode Maaidatum Percentage

5a Rustperiode tot 15 juni 50%

5b Rustperiode tot 22 juni 25%

5c Rustperiode tot 1 juli 23%

5g Rustperiode tot 1 augustus 2%

Tabel 14: Verklaring en waarde variabelen model 1c: 
Verzwaard agrarisch natuurbeheer
Variabele Omschrijving Waarde

 SANB
Vergoedingen agrarisch 
natuurbeheer

 € 275.459

te houden. 

Zie voor de invulling van de benodigde variabelen 
voor dit model Tabel 14 .

Model 1d: Omzetting naar NNN
Wanneer het gehele weidevogelleefgebied zou 
worden begrensd als Natuurnetwerk Nederland, 
zou het weidevogelleefgebied in aanmerking komen 
voor SKNL-subsidie voor functieverandering en 
investeringssubsidie, en daarnaast voor jaarlijkse 
SNL beheervergoedingen. 

Hierdoor zouden grondeigenaren hun grond met 
maximaal 85% kunnen afwaarderen, waarna 
er door middel van een notariële overeenkomst 
een kwalitatieve verplichting op de grond rust. 
Vervolgens zijn alleen die landbouwkundige 
activiteiten toegestaan die vanuit het natuurdoel 
zijn toegestaan.

In principe zou er ook de mogelijkheid bestaan 
voor een investeringssubsidie, maar er is in dit geval 
geen investering benodigd voor het te realiseren 
natuurtype.

Vervolgens zou er jaarlijks aanspraak kunnen 
worden gemaakt op de vastgestelde vergoeding 
voor het betreffende natuurtype, in dit geval Vochtig 
weidevogelgrasland (€497,61 per hectare).

Het omliggende agrarisch natuurbeheer zou in 
principe gehandhaaft blijven, dat wil zeggen 235,9 
hectare aan legselbeheer, aangevuld met toeslagen 
voor ruige mest en last-minute beheer. Voor last-
minute beheer zijn we opnieuw van 11% van het 
basisbedrag uitgegaan.

Zie voor de invulling van de benodigde variabelen bij 
voor dit model Tabel 16.

Model 2a: Subsidie-arm lumpsum
Door de grond van het weidevogelleefgebied 
in een stichting onder te brengen, waarbij elke 
melkveehouder zo’n 20 procent van zijn dan 
voormalige land om niet beheert met een combinatie 
van kruidenrijk weidevogelgrasland, een uitgestelde 
maaidatum en een verhoogd waterpeil, kan er 

een situatie ontstaan waarbij er geen jaarlijkse 
beheerkosten zijn en er bovendien zwaarder beheer 
kan worden toegepast zonder meerkosten. De boer 
ontvangt geen vergoedingen meer vanuit agrarisch 
natuurbeheer en daarmee is de afhankelijkheid van 
het agrarisch natuurbeheerstelsel doorbroken. Als 
tegenprestatie voor het te verrichten beheer kan de 
melkveehouder het land langjarig om niet pachten 
en gebruik maken van de mestruimte van dit land en 
van droge stof die het land oplevert.

Voor dit scenario is er een bedrag ineens (lumpsum) 
en vooraf nodig waarmee deze stichting de grond 
van het weidevogelleefgebied kan kopen. Het 
benodigde bedrag bedraagt de grondprijs maal het 
oppervlak. De mogelijkheden om dit te financieren 
worden in Hoofdstuk 4 besproken.

Doordat de gehele financiering vooraf plaatsvindt 
komen de cumulatieve en verdisconteerde 
kosten voor voor deze grondaankoop met elkaar 
overeen. Daarnaast blijft er in dit scenario sprake 
van aanvullend agrarisch natuurbeheer in het 
omliggende gebied, op dezelfde wijze als in scenario 
1d.

Zie voor de invulling van de benodigde variabelen bij 
voor dit model Tabel 17 .

Model 2b: Subsidie-arm met 
voorfinanciering
Net als in scenario 2a wordt er 120 hectare 

Tabel 15: Kosten bij verzwaard agrarisch natuurbeheer (projectie 2016)
Pakket Omschrijving Vergoeding per ha Areaal (ha) Totaal
4 Legselbeheer (100 broedparen)  € 152,01 235,9  € 35.859 

5a Kruidenrijk grasland, rustperiode tot 15 juni  € 1.500,65 60 € 90.039 

5b Kruidenrijk grasland, rustperiode tot 22 juni  € 1.725,85 30 € 51.776 

5c Kruidenrijk grasland, rustperiode tot 1 juli  € 1.854,54 27,6 € 51.185 

5g Kruidenrijk grasland, rustperiode tot 
1 augustus

 € 2.253,47 2,4 € 5.408 

8a Hoog waterpeil, +20cm vanaf 1 februari  € 126,06 4,6  € 580 

8d Hoog waterpeil, +20cm vanaf 15 maart  € 120,00 37,6  € 4.512 

8e Hoog waterpeil, +30cm vanaf 15 maart  € 240,00 15,3  € 3.672 

T01 Ruige mest €138,72 48 € 6659

T03 &T08 Last-minute  € 25.769 

Totaal  € 275.460 

Tabel 16: Verklaring en waarde variabelen model 1d: 
Omzetting naar NNN
Variabele Omschrijving Waarde
0  KA

Kosten afwaardering grond €5.100.000

 SANB
Vergoedingen agrarisch 
natuurbeheer

€42.023

 SNB
Vergoedingen natuurbeheer €59.713

Tabel 17: Verklaring en waarde variabelen model 2a: 
Subsidie-arm lumpsum
Variabele Omschrijving Waarde
0  KK

Kosten aankoop grond €6.000.000

 SANB
Vergoedingen agrarisch 
natuurbeheer

€42.023
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aangekocht door een stichting. In dit model wordt 
het bedrag echter vooraf geleend en vervolgens over 
de looptijd van 25 jaar afgelost. Daarnaast moet er 
jaarlijks rente worden betaald over het uitstaande 
bedrag. Zie voor de invulling van de benodigde 
variabelen bij voor dit model Tabel 18.

Model 2c: Omzetting naar NNN 
zonder beheervergoedingen
Normaal gesproken kan er bij omzetting naar 
NNN aanspraak worden gemaakt op zowel SKNL-
subsidies voor investering en functieverandering, 

als jaarlijkse vergoedingen vanuit SNL voor 
natuurbeheer.

Het model komt voor de rest overeen met model 
1d, wat betreft eenmalige kosten en aanvullend 
agrarisch natuurbeheer, maar zet de jaarlijkse 
kosten voor natuurbeheer dus op nul. De 
melkveehouders verrichten het beheer om niet, 
in ruil gebruik van de droge stof en het kunnen 
afvoeren van mest. Het is overigens van belang om 
vast te stellen dat natuurterrein niet geldt voor het 
berekenen van de  gebruiksruimte dierlijke mest, 
maar het wel toegestaan om dierlijke mest naar dit 
land af te voeren (zie Tekstkader 4).

Om dit in de praktijk te brengen is overigens nog wel 
een aanvullende overeenkomst nodig waarin wordt 
afgezien van de beheervergoedingen.

Hierbij geldt echter wel dat het feit dat dit model 
wordt meegenomen in de doorrekeningen 
geen indicatie is van bereidwilligheid van de 
grondeigenaren om onder deze voorwaarden 
in te stemmen met functieverandering en een 
kwalitatieve verplichting. Dit geldt overigens voor 
alle modellen.

Zie voor de invulling van de benodigde variabelen bij 
voor dit model Tabel 19.

Model 2d: Omzetting naar NNN 
met 50% afwaardering, zonder 
beheervergoedingen
Model 2d is gelijk aan model 2c, met als enige 
verschil dat hierbij geen afwaardering van de grond 
van 85% plaatsvindt, maar slechts 50%. 

Zie voor de invulling van de benodigde variabelen bij 
voor dit model Tabel 20.

Model 3a: Subsidie-arm lumpsum 
(50%) + voorfinanciering
Het is ook mogelijk om het weidevogelleefgebied 
te realiseren door onderdelen van bovenstaande 
modellen met elkaar te combineren. Deze 
gecombineerde modellen zijn met name relevant 
omdat dan ook bij de financiering verschillende 

financieringswijzen met elkaar kunnen worden 
gecombineerd.

Dit model gaat er vanuit dat 50% van het benodigde 
bedrag voor de aankoop van 120 hectare vooraf en 
ineens (lumpsum) wordt betaald en de resterende 
50% door middel van een voorfinanciering wordt 
gefinancierd.

Zie voor de invulling van de benodigde variabelen bij 
voor dit model Tabel 21.

Model 3b: Subsidie-arm lumpsum 
met beperkte NNN omzetting
Dit hybride model gaat uit van 80 hectare aankoop, 
vooraf en ineens (lumpsum), en 40 hectare (her)
begrenzing als NNN om de 120 hectare voor het 
weidevogelleefgebied te realiseren. 

Hierbij wordt de 40 hectare  NNN door middel van 
gangbare SKNL/SNL vergoedingen gefinancierd, dat 
wil zeggen de maximale afwaardering van 85% ten 
behoeve van de functieverandering en vervolgens 
jaarlijkse beheervergoedingen.

Zie voor de invulling van de benodigde variabelen bij 
voor dit model Tabel 22.

Model 3c: Subsidie-arm 
voorfinanciering met beperkte NNN 
omzetting
Dit hybride model gaat uit van 80 hectare 
aankoop met voorfinanciering en 40 hectare (her)
begrenzing als NNN om de 120 hectare voor het 
weidevogelleefgebied te realiseren. 

Hierbij wordt deze 40 hectare  NNN door middel van 
gangbare SKNL/SNL vergoedingen gefinancierd, dat 
wil zeggen de maximale afwaardering van 85% ten 
behoeve van de functieverandering en vervolgens 
jaarlijkse beheervergoedingen.

Zie voor de invulling van de benodigde variabelen bij 
voor dit model Tabel 23.

Model 3d: Subsidie-arm 
lumpsum(33,3%) + voorfinanciering 
met beperkte NNN omzetting
Dit hybride model gaat uit van 80 hectare aankoop 

Tekstkader 4: Dierlijke mest op ‘natuurterrein’

Voor het Mestbeleid 2006 is natuurterrein geen onderdeel van een 
landbouwbedrijf. Natuurterreinen tellen dus niet mee voor het 
berekenen van de stikstof en fosfaat gebruiksruimte. Ook de dieren 
die in natuurterrein grazen, behoren op dat moment niet tot het 
bedrijf van de pachter. De mestproductie van deze dieren hoeft 
een pachter dus niet mee te tellen. Wel moet worden opgelet dat 
de in het Besluit Gebruik Meststoffen genoemde norm van 170 kg 
stikstof en 70 kg fosfaat uit dierlijke meststoffen en compost niet 
wordt overschreden. Voor natuurterrein is de norm voor fosfaat 
meestal de beperkende factor. 

De mest die in een gepacht natuurterrein wordt gebruikt, gaat 
dus ook niet van de gebruiksruimte van de pachter af maar telt 
als afvoer van het bedrijf. Anders zit de betreffende pachter 
waarschijnlijk met een mestoverschot op eigen grond. Om 
eventuele onduidelijkheid over de status ‘natuurterrein’ weg te 
nemen is het aan te bevelen om dit expliciet in het pachtcontract 
op te nemen, tezamen met het te volgen bemestingsregime.

Tabel 19: Verklaring en waarde variabelen model 2c: 
Omzetting naar NNN
Variabele Omschrijving Waarde
0  KA

Kosten afwaardering grond €5.100.000

 SANB
Vergoedingen agrarisch 
natuurbeheer

€42.023

Tabel 20: Verklaring en waarde variabelen model 2d: 
Omzetting naar NNN met 50% afwaardering, zonder 
beheervergoedingen
Variabele Omschrijving Waarde
0  KA

Kosten afwaardering grond €3.000.000

 SANB
Vergoedingen agrarisch 
natuurbeheer

€42.023

Tabel 21: Verklaring en waarde variabelen model 3a: 
Subsidie-arm lumpsum (50%) + voorfinanciering
Variabele Omschrijving Waarde
0  KK

Kosten aankoop grond  € 3.000.000 

 LFL
Kosten financiering bij laag 
rente tarief

 € 131.225 

 LFH
Kosten financiering bij hoog 
rente tarief

 € 157.293 

 SANB
Vergoedingen agrarisch 
natuurbeheer

€42.023

Tabel 18: Verklaring en waarde variabelen model 2b: 
Subsidie-arm met voorfinanciering
Variabele Omschrijving Waarde
0  KK

Kosten aankoop grond €6.000.000

 LFL
Kosten financiering bij laag 
rente tarief

 € 262.449 

 LFH
Kosten financiering bij hoog 
rente tarief

 € 314.586 

 SANB
Vergoedingen agrarisch 
natuurbeheer

€42.023

Tabel 22: Verklaring en waarde variabelen model 3b: 
Subsidie-arm lumpsum met beperkte NNN omzetting
Variabele Omschrijving Waarde
0  KK

Kosten aankoop grond  € 4.000.000 

0  KA
Kosten afwaardering grond €1.700.000

 SANB
Vergoedingen agrarisch 
natuurbeheer

€42.023

 SNB
Vergoedingen natuurbeheer €19.904

Tabel 23: Verklaring en waarde variabelen model 3c: 
Subsidie-arm voorfinanciering met beperkte NNN 
omzetting
Variabele Omschrijving Waarde
0  KA

Kosten afwaardering grond €1.700.000

 LFL
Kosten financiering bij laag 
rente tarief

 € 174.966 

 LFH
Kosten financiering bij hoog 
rente tarief

 € 209.724 

 SANB
Vergoedingen agrarisch 
natuurbeheer

€42.023

 SNB
Vergoedingen natuurbeheer €19.904
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en 40 hectare (her)begrenzing als NNN om de 
120 hectare voor het weidevogelleefgebied te 
realiseren.  Dit model gaat er vanuit dat 50% van 
het benodigde bedrag voor de aankoop van deze 
80 hectare vooraf en ineens (lumpsum) wordt 
betaald en de resterende 50% door middel van een 
voorfinanciering wordt gefinancierd.

Hierbij wordt deze 40 hectare  NNN door middel van 
gangbare SKNL/SNL vergoedingen gefinancierd, dat 
wil zeggen de maximale afwaardering van 85% ten 
behoeve van de functieverandering en vervolgens 
jaarlijkse beheervergoedingen.

Zie voor de invulling van de benodigde variabelen bij 
voor dit model Tabel 24.

Model 3e: Subsidie-arm lumpsum (6 
jaar subsidie) + voorfinanciering met 
beperkte NNN omzetting
Dit hybride model gaat uit van 80 hectare aankoop 
en 40 hectare (her)begrenzing als NNN om de 120 
hectare voor het weidevogelleefgebied te realiseren.  

Dit model gaat er vanuit dat van het benodigde 
bedrag voor de aankoop van deze 80 hectare een 
bedrag wat gelijk staat aan de vergoedingen voor 
agrarisch natuurbeheer in dit weidevogelleefgebied 
(dus zonder het aanvullend agrarisch natuurbeheer) 
voor een periode van zes jaar (€) vooraf en ineens 
(lumpsum) wordt betaald en het resterende bedrag 
door middel van een voorfinanciering wordt 
gefinancierd. Deze periode is gekozen omdat deze 
periode samenvalt met het GLB2014-2020 en 
daarmeer de subsidies voor agrarisch natuurbeheer 
enigszins zijn te overzien.

Hierbij wordt deze 40 hectare  NNN door middel van 
gangbare SKNL/SNL vergoedingen gefinancierd, dat 
wil zeggen de maximale afwaardering van 85% ten 
behoeve van de functieverandering en vervolgens 
jaarlijkse beheervergoedingen.

Zie voor de invulling van de benodigde variabelen bij 
voor dit model Tabel 25.

Model 3f: Subsidie-arm lumpsum 
(33,3%) + voorfinanciering met 
beperkte NNN omzetting zonder 
beheervergoedingen
Dit hybride model gaat uit van 80 hectare aankoop 
en 40 hectare (her)begrenzing als NNN om de 
120 hectare voor het weidevogelleefgebied te 
realiseren.  Dit model gaat er vanuit dat 50% van 
het benodigde bedrag voor de aankoop van deze 
80 hectare vooraf en ineens (lumpsum) wordt 
betaald en de resterende 50% door middel van een 
voorfinanciering wordt gefinancierd.

Hierbij wordt deze 40 hectare NNN gefinancierd 
op dezelfde wijze als in scenario 2c, dat wil 
zeggen met 85% afwaardering ten behoeve van 
de functieverandering , maar zonder jaarlijkse 

Tabel 24: Verklaring en waarde variabelen model 3d: 
Subsidie-arm lumpsum (33,3%) + voorfinanciering met 
beperkte NNN omzetting
Variabele Omschrijving Waarde
0  KK

Kosten aankoop grond  € 2.000.000 

0  KA
Kosten afwaardering grond €1.700.000

 LFL
Kosten financiering bij laag 
rente tarief

 € 87.483 

 LFH
Kosten financiering bij hoog 
rente tarief

 € 104.862 

 SANB
Vergoedingen agrarisch 
natuurbeheer

€42.023

 SNB
Vergoedingen natuurbeheer €19.904

Tabel 25: Verklaring en waarde variabelen model 3e: 
Subsidie-arm lumpsum (6 jaar subsidie) + voorfinancie-
ring met beperkte NNN omzetting
Variabele Omschrijving Waarde
0  KK

Kosten aankoop grond  € 494.221

0  KA
Kosten afwaardering grond €1.700.000

 LFL
Kosten financiering bij laag 
rente tarief

 € 153.348 

 LFH
Kosten financiering bij hoog 
rente tarief

 € 183.811 

 SANB
Vergoedingen agrarisch 
natuurbeheer

€42.023

 SNB
Vergoedingen natuurbeheer €19.904

beheervergoedingen.

Zie voor de invulling van de benodigde variabelen bij 
voor dit model Tabel 26.

Tabel 26: Verklaring en waarde variabelen model 3f: 
Subsidie-arm lumpsum (33,3%) + voorfinanciering met 
beperkte NNN omzetting zonder beheervergoedingen
Variabele Omschrijving Waarde
0  KK

Kosten aankoop grond €2.000.000

0  KA
Kosten afwaardering grond €1.700.000

 LFL
Kosten financiering bij laag 
rente tarief

 € 87.483 

 LFH
Kosten financiering bij hoog 
rente tarief

 € 104.862 

 SANB
Vergoedingen agrarisch 
natuurbeheer

€42.023
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3.1 Toelichting resultaten
In de overzichtstabel (Tabel 27) staan de 
belangrijkste resultaten van alle modellen vermeld. 
Vervolgens worden in Bijlage (Tabel 37 tot en met 
Tabel 56) alle doorrekeningen per model getoond.

Hierbij geven de verdisconteerde kosten over 25 
jaar het totaalbedrag aan wat de verschillende 
beheermodellen over de gehele looptijd kosten, 
opgesplitst in het weidevogelleefgebied en het 
aanvullend agrarisch natuurbeheer.

Hierbij moet opgemerkt worden dat modellen 
1a en 1b een ander areaal kennen. Voor model 
1a (huidige situatie Bovenkerkerpolder) is het 
totaalareaal gelijk aan modellen 1c-3f, maar is het 
weidevogelleefgebied kleiner en het aanvullend 
agrarisch natuurbeheer groter dan in de de 
modellen 1c-3f. 

Daarnaast is het belangrijk om op te merken dat er 
niet eenzijdig naar de kosten moet worden gekeken 
om de modellen met elkaar te vergelijken. Model 1a 
heeft niet alleen een kleiner weidevogelleefgebied, 
maar kent ook een minder zwaar beheer dan de 
modellen 1c-3f. Waar in model 1a het grootste 
gedeelte van het weidevogelleefgebied alleen een 
uitgestelde maaidatum kent, is er in modellen 1c-3f 
sprake van kruidenrijk grasland met bovendien 
gemiddeld latere maaidata.

Model 1b (huidige situatie Ronde Hoep) is een 
vreemde eend in de bijt, omdat dit over een ander 
gebied gaat, met dientengevolge andere arealen. 
Hierbij moet bovendien worden opgemerkt 
dat in dit model geen kosten zijn opgenomen 
voor de verwerving en inrichting van het 
weidevogelleefgebied. Om dit model in een nieuw 
gebied toe te passen, moeten hiervoor wel degelijk 
kosten worden gemaakt, hetzij door middel van 
afwaarderdering dan wel door middel van aankoop. 
Toepassing van model 1b op de Bovenkerkerpolder 
komt in geval van afwaardering overeen met model 
1d (omzetting naar NNN) en in geval van aankoop 
met model 2a (subsidie-arm lumpsum).

Ook kent model 1a een grote mate van onzekerheid 
door de afhankelijkheid van het stelsel agrarisch 
natuurbeheer. Modellen 1d-3f zijn er op gericht om 
het weidevogelleefgebied voor de lange termijn 
veilig te stellen. Daarbij kennen de modellen met 
voorfinanciering (2b, 3a, 3c-3f) ook enige mate 
van onzekerheid omdat er jaarlijkse inkomsten 
benodigd zijn om de aflossings- en rentekosten 
te dekken. Hoewel er een solide business-plan 
kan worden ontwikkeld, neemt de zekerheid van 
dergelijke inkomsten af naar mate de tijd verstrijkt.  
Deze onzekerheid kan middels een garantstelling 
overigens worden weggenomen.

De modellen met voorfinanciering zijn overigens 
qua cumulatieve kosten duurder dan de 
vergelijkbare modellen met een lumpsum betaling, 
maar qua verdisconteerde kosten goedkoper. Dit 
komt doordat de huidige rente (zowel 0,7% als 
2,2%) lager ligt dan de geldende discontovoet (3%).

Ten slotte is het van belang dat het niet alleen gaat 
om welke kosten er per model worden gemaakt, 
maar bovenal ook door wie deze worden betaald. 

In de huidige situatie (1a en 1b) worden alle kosten 
door de Provincie Noord-Holland gedragen. Dit 
geldt ook voor de hypothetische referentiemodellen 
1c en 1d. 

Voor de scenarios 2a-3f zijn er echter verschillende 
mogelijkheden om de kosten op te brengen. Deze 
worden besproken in Hoofdstuk 4.

3.2 Analyse
Bovenstaande opmerkingen betekenen dat je op 
verschillende onderdelen naar de resultaten kunt 
kijken. Naast kijken naar de kosten - en de verdeling 
daarvan - zijn de modellen ook te beoordelen op 
kwaliteit en zekerheid. 

Gekeken naar kwaliteit scoort scenario 1a (huidige 
scenario Bovenkerkerpolder) lager dan de scenarios 
1c-3f, die allemaal gelijk scoren. Gekeken naar 
zekerheid scoren de scenario’s waarbij alleen 

3 Resultaten
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Tabel 27: Overzichtstabel resultaten
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0,7% 2,2% 0,7% 2,2% 0,7% 2,2% 0,7% 2,2% 0,7% 2,2% 0,7% 2,2%

Weidevogel-
leefgebied

Areaal in hectare 103,2 163,3 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

• waarvan NNN 0 163,3 0 120 0 0 120 120 0 40 40 40 40 40

• waarvan 
eigendom 
stichting

0 0 0 0 120 120 0 0 120 80 80 80 80 80

• waarvan 
• agrarisch 
• natuurbeheer

103,2 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cumulatieve kosten 
(6 jaar)

 € 530.382  € 487.560  € 1.400.617  € 5.458.279  € 6.000.000  € 1.574.694  € 1.887.513  € 5.100.000  € 3.000.000  € 3.787.347  € 3.943.757  € 5.819.426  € 2.749.796  € 2.958.342  € 4.224.898  € 4.329.171  € 3.114.309  € 3.297.088  € 4.224.898  € 4.329.171 

Verdisconteerde 
kosten (6 jaar)

 € 478.863  € 440.201  € 1.264.569  € 5.423.478  € 6.000.000  € 1.421.737  € 1.704.170  € 5.100.000  € 3.000.000  € 3.710.868  € 3.852.085  € 5.807.826  € 2.647.825  € 2.836.113  € 4.173.912  € 4.268.057  € 3.024.937  € 3.189.961  € 4.173.912  € 4.268.057 

Cumulatieve kosten 
(25 jaar)

 € 2.209.924  € 2.031.500  € 5.835.905  € 6.592.830  € 6.000.000  € 6.561.227  € 7.864.638  € 5.100.000  € 3.000.000  € 6.280.614  € 6.932.319  € 6.197.610  € 6.074.151  € 6.943.092  € 5.887.076  € 6.321.546  € 6.027.923  € 6.789.502  € 5.887.076  € 6.321.546 

Verdisconteerde 
kosten (25 jaar)

 € 1.539.269  € 1.414.992  € 4.064.859  € 6.139.795  € 6.000.000  € 4.570.065  € 5.477.924  € 5.100.000  € 3.000.000  € 5.285.032  € 5.738.962  € 6.046.598  € 4.746.710  € 5.351.949  € 5.223.355  € 5.525.975  € 4.864.494  € 5.394.953  € 5.223.355  € 5.525.975 

Aanvullend 
agrarisch
natuurbeheer

Areaal in hectare 252,7 635,1 235,9 235,9 235,9 235,9 235,9 235,9 235,9 235,9 235,9 235,9 235,9 235,9

Cumulatieve kosten 
(6 jaar)

 € 269.149  € 938.490  € 252.139  € 252.139  € 252.139  € 252.139  € 252.139  € 252.139  € 252.139  € 252.139  € 252.139  € 252.139  € 252.139  € 252.139  € 252.139  € 252.139  € 252.139  € 252.139  € 252.139  € 252.139 

Verdisconteerde 
kosten (6 jaar)

 € 243.005  € 847.330  € 227.647  € 227.647  € 227.647  € 227.647  € 227.647  € 227.647  € 227.647  € 227.647  € 227.647  € 227.647  € 227.647  € 227.647  € 227.647  € 227.647  € 227.647  € 227.647  € 227.647  € 227.647 

Cumulatieve kosten 
(25 jaar)

 € 1.121.452  € 3.910.375  € 1.050.579  € 1.050.579  € 1.050.579  € 1.050.579  € 1.050.579  € 1.050.579  € 1.050.579  € 1.050.579  € 1.050.579  € 1.050.579  € 1.050.579  € 1.050.579  € 1.050.579  € 1.050.579  € 1.050.579  € 1.050.579  € 1.050.579  € 1.050.579 

Verdisconteerde 
kosten (25 jaar)

 € 781.121  € 2.723.677  € 731.755  € 731.755  € 731.755  € 731.755  € 731.755  € 731.755  € 731.755  € 731.755  € 731.755  € 731.755  € 731.755  € 731.755  € 731.755  € 731.755  € 731.755  € 731.755  € 731.755  € 731.755 

Totaal Areaal in hectare 355,9 798,4 355,9 355,9 355,9 355,9 355,9 355,9 355,9 355,9 355,9 355,9 355,9 355,9

• waarvan NNN 0 163,3 0 120 0 0 120 120 0 40 40 40 40 40

• waarvan 
eigendom 
stichting

0 0 0 0 120 120 0 0 120 80 80 80 80 80

• waarvan 
• agrarisch 
• natuurbeheer

355,9 635,1 355,9 235,9 235,9 235,9 235,9 235,9 235,9 235,9 235,9 235,9 235,9 235,9

Cumulatieve kosten 
(6 jaar)

 € 799.530  € 1.426.050  € 1.652.756  € 5.710.418  € 6.252.139  € 1.826.833  € 2.139.652  € 5.352.139  € 3.252.139  € 4.039.486  € 4.195.896  € 6.071.565  € 3.121.362  € 3.329.907  € 4.596.464  € 4.700.736  € 3.485.875  € 3.668.653  € 4.477.037  € 4.581.310 

Verdisconteerde 
kosten (6 jaar)

 € 721.868  € 1.287.531  € 1.492.216  € 5.651.125  € 6.227.647  € 1.649.384  € 1.931.817  € 5.327.647  € 3.227.647  € 3.938.515  € 4.079.732  € 6.035.473  € 2.983.298  € 3.171.586  € 4.509.385  € 4.603.530  € 3.360.410  € 3.525.434  € 4.401.559  € 4.495.704 

Cumulatieve kosten 
(25 jaar)

 € 3.331.376  € 5.941.875  € 6.886.484  € 7.643.409  € 7.050.579  € 7.611.806  € 8.915.217  € 6.150.579  € 4.050.579  € 7.331.193  € 7.982.898  € 7.248.189  € 7.622.340  € 8.491.281  € 7.435.265  € 7.869.735  € 7.576.112  € 8.337.691  € 6.937.655  € 7.372.125 

Verdisconteerde 
kosten (25 jaar)

 € 2.320.390  € 4.138.669  € 4.796.614  € 6.871.550  € 6.731.755  € 5.301.820  € 6.209.680  € 5.831.755  € 3.731.755  € 6.016.787  € 6.470.717  € 6.778.353  € 5.825.063  € 6.430.303  € 6.301.708  € 6.604.328  € 5.942.847  € 6.473.306  € 5.955.110  € 6.257.730 
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Tabel 27: Overzichtstabel resultaten
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0,7% 2,2% 0,7% 2,2% 0,7% 2,2% 0,7% 2,2% 0,7% 2,2% 0,7% 2,2%

0  
Eenmalige 
kosten

Subsidie 
functieverandering

             € 5.100.000              € 5.100.000  € 3.000.000          € 1.700.000  € 1.700.000  € 1.700.000  € 1.700.000  € 1.700.000  € 1.700.000  € 1.700.000  € 1.700.000  € 1.700.000 

Grondaankoop 
lumpsum

                 € 6.000.000                  € 3.000.000  € 3.000.000  € 4.000.000          € 2.000.000  € 2.000.000  € 494.221  € 494.221  € 2.000.000  € 2.000.000 

Totaal              € 5.100.000  € 6.000.000          € 5.100.000  € 3.000.000  € 3.000.000  € 3.000.000  € 5.700.000  € 1.700.000  € 1.700.000  € 3.700.000  € 3.700.000  € 2.194.221  € 2.194.221  € 3.700.000  € 3.700.000 

Jaarlijkse 
kosten

Subsidies  € 133.255  € 237.675  € 275.459  € 101.736  € 42.023  € 42.023  € 42.023  € 42.023  € 42.023  € 42.023  € 42.023  € 61.928  € 61.928  € 61.928  € 61.928  € 61.928  € 61.928  € 61.928  € 42.023  € 42.023 

• Vergoedingen 
agrarisch 
natuurbeheer  
weidevogel- 
leefgebied

 € 88.397   € 233.436                                                                     

• Vergoedingen 
aanvullend 
agrarisch 
natuurbeheer  

 € 44.858  € 156.415  € 42.023  € 42.023  € 42.023  € 42.023  € 42.023  € 42.023  € 42.023  € 42.023  € 42.023  € 42.023  € 42.023  € 42.023  € 42.023  € 42.023  € 42.023  € 42.023  € 42.023  € 42.023 

• Vergoedingen 
natuurbeheer

     € 81.260      € 59.713                              € 19.904  € 19.904  € 19.904  € 19.904  € 19.904  € 19.904  € 19.904         

Financiering                      € 262.449  € 314.586          € 131.225  € 157.293      € 174.966  € 209.724  € 87.483  € 104.862  € 153.348  € 183.811  € 87.483  € 104.862 

Totaal  € 133.255  € 237.675  € 275.459  € 101.736  € 42.023  € 304.472  € 356.609  € 42.023  € 42.023  € 173.248  € 199.316  € 61.928  € 236.894  € 271.651  € 149.411  € 166.789  € 215.276  € 245.739  € 129.506  € 146.885 

Overige 
kenmerken

Beheerzwaarte huidig huidig verzwaard verzwaard verzwaard verzwaard verzwaard verzwaard verzwaard verzwaard verzwaard verzwaard verzwaard verzwaard verzwaard verzwaard verzwaard verzwaard verzwaard verzwaard

Onzekerheden voort-
bestaan

stelsel ANB

voort-
bestaan

stelsel ANB

houdbaarheid verdienmodel houdbaarheid verdienmodel houdbaarheid verdienmodel houdbaarheid verdienmodel houdbaarheid verdienmodel houdbaarheid verdienmodel

lumpsum wordt afgerekend en er geen sprake is van 
agrarisch natuurbeheersubsidies of voorfinanciering 
het hoogst (1d,2a, 2c, 2d, 3b). Voor deze scenario’s is 
het bij het verrichten van de transactie zeker dat de 
grond ofwel in eigendom is van een stichting, ofwel 
door middel van een kwalitatieve beperking voor 
natuur is bestemd. 

Zonder naar de kosten te kijken lijkt dus één van 
deze scenario’s (1d, 2a, 2c, 2d of 3b) de voorkeur 
te genieten, immers een hoge natuurwaarde met 
daarbij hoge zekerheid. Deze zekerheid geldt echter 
pas na het verrichten van de transactie. 

De mogelijkheden om de benodigde geldstromen 
te mobiliseren kunnen per model verschillen. 

Het goedkoopste model is niet per sé ook het 
eenvoudigst te realiseren. Scenario 2d (omzetting 
naar NNN met 50% afwaardering, zonder 
beheervergoedingen) vereist bereidwilligheid bij de 
melkveehouders om tegen 50% van de waarde een 
kwalitatieve beperking aan te gaan en daarnaast 
het beheer om niet te verrichten, en vereist van 
de Provincie Noord-Holland dat er 120 hectare 
NNN begrenst wordt en €3.000.000,- budget 
wordt aangewend voor dit gebied. Bij scenario 
2b (subsidie-arm met voorfinanciering) is geen 
enkele voorfinanciering nodig, maar is het jaarlijke 
bedrag dat moet worden opgehaald voor het 
weidevogelleefgebied het hoogst, waarbij het de 
vraag is of dit bekostigd kan worden.
De bouwstenen en randvoorwaarden voor het 

bekostigen van het weidevogelleefgebied worden in 
Hoofdstuk 4 beschreven, waarbij telkens per model 
wordt aangegeven of deze aangewend kan worden 
en welke combinaties daarin kunnen worden 
gemaakt.
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4.1 Overzicht bekostigingsvormen 
Het weidevogelleefgebied kan op tal van manieren 
worden gefinancierd, waarbij ook verschillende 
bouwstenen voor financiering op verschillende 
manieren met elkaar kunnen worden gecombineerd. 
Als een enkele financieringsvorm niet toereikend 
is om het weidevogelleefgebied te realiseren, kan 
een stapeling van financieringsstromen uitkomst 
bieden. Hierbij geldt dat niet alle bouwstenen 
gelijktijdig kunnen worden ingezet, omdat sommige 
bekostigingsvormen logischerwijs niet gestapeld 
kunnen worden. Daarnaast past niet elke bouwsteen 
bij iedere financieringsvorm. 

Eerst volgt een overzicht van de alle bouwstenen, 
met een korte toelichting. Vervolgens worden de 
bekostigingsvormen nader toegelicht en wordt 
per bekostigingsvorm aangegeven onder welke 
voorwaarden deze kan worden ingezet.

 ◦ Eenmalige bijdrage provincie  
 De Provincie Noord-Holland kan een eenmalige 
bijdrage doen voor de totstandkoming van (een 
deel van) het weidevogelleefgebied.

 ◦ Fondsen 
Eén of meerdere fondsen kunnen bereid zijn een 
bijdrage te doen aan de totstandkoming van het 
weidevogelleefgebied.

 ◦ Crowdfunding 
Door middel van crowdfunding kunnen 
omwonenden en natuurliefhebbers een 
bijdrage doen aan de totstandkoming van het 
weidevogelreservaat. 

 ◦ Begrenzen als NNN 
Begrenzing als NNN van (een deel van het) 
weidevogelleefgebied kan voorzien in de 
bekostiging van verwervering of afwaardering.

 ◦ NNN-beheervergoedingen als hefboom 
Indien een deel van het weidevogelleefgebied 
als NNN is begrenst en daarvoor 
beheervergoedingen worden betaald, kunnen 
deze worden ingezet voor de financiering van 
het resterende weidevogelleefgebied.

 ◦ Pacht 
Wanneer de grond van het 

weidevogelleefgebied in eigendom komt 
van een stichting, zou de stichting gebruikers 
(melkveehouders) een pacht kunnen rekenen.

 ◦ Waarde gras 
In plaats van de grond te verpachten kan de 
stichting ook via de verkoop van de droge stof uit 
het weidevogelleefgebied jaarlijkse inkomsten 
vergaren.

 ◦ Premie op melk 
Door een oorsprongsbescherming te 
ontwikkelen is het mogelijk om een premie 
bovenop de melkprijs te realiseren.

 ◦ Waterschapsbelasting  
De waterschapsbelasting voor natuurgebieden 
ligt lager dan voor agrarisch gebied, dit verschil 
kan worden ingezet voor de totstandkoming van 
het weidevogelleefgebied.

Naast deze bekostigingsvormen zijn er ook twee 
elementen die niet zozeer het weidevogelleefgebied 
bekostigen, maar  de kosten voor het 
weidevogelleefgebied kunnen verlagen:

 ◦ Lagere afwaardering 
Als grondeigenaren akkoord gaan met een lager 
afwaarderingspercentage bij het aangaan van 
een kwalitatieve beperking kan hiermee het 
benodigde bedrag voor afwaardering dalen

 ◦ Geen aflossing 
Wanneer (een deel van) de voorfinanciering 
aflossingsvrij kan worden aangegaan, dalen de 
financieringskosten aanzienlijk en daarmee het 
bedrag dat jaarlijks moet worden opgehaald om 
de voorfinanciering te kunnen bekostigen.

4.1.1 Toelichting bekostigingsvormen
Om de verschillende modellen voor het 
weidevogelleefgebied te bekostigen, moet de 
volgende vergelijking worden opgelost (zie ook 
Tabel 28):

 K0  = B0    ;   KJ  =  BJ  (vergelijking 9)

Dit wil zeggen dat de eenmalige en jaarlijkse kosten 
gelijk staan aan de eenmalige en jaarlijkse baten. Dit 

4 Bekostigingsvormen
gaat er overigens vanuit dat de kosten en baten per 
jaar ook aan elkaar gelijk zijn. Als dat niet het geval 
is, moeten de jaarlijkse saldi nog verdisconteerd 
worden.

De eenmalige baten bestaan uit betalingen vanuit 
de provincie en vanuit derden, waarbij de bijdrage 
vanuit de provincie is op te splitsen in bijdrage 
vanuit het Subsidiestelsel Natuur en Landschap en 
een niet hieraan gerelateerde bijdrage.

 B0  = BP + BD (vergelijking 10)

 BP  = BSNL + BX (vergelijking 11)

De jaarlijkse baten bestaan uit betalingen vanuit de 
provincie voor het weidevogelleefgebied, bijdragen 
vanuit de markt en vanuit de boeren en het 
aanvullend agrarisch natuurbeheer.

 BJ  = Bj,P + BM + BB + BAanb   (vergelijking 12)

 Bj,P  = Bj,SNL  (vergelijking 13)

Hierbij is het van belang om op te merken dat elk 
van deze variabelen ook op 0 (nul) kan staan.

De verschillende bekostigingsvormen zijn niet 
allemaal inzetbaar bij ieder beheermodel. In 
Tabel 29 wordt een overzicht gegeven over 
welke bekostingsvormen inzetbaar zijn bij welk 
beheermodel.
 
Net als bij de beheermodellen, is het ook mogelijk 
om de bekostigingsvormen als bouwstenen met 
elkaar te combineren. Uit de rekenvoorbeelden bij 
de afzonderlijkse bouwstenen blijkt dat niet alle 
bouwstenen in gelijke mate kunnen bijdragen. 
Hoewel een aantal bouwstenen de gehele 
kosten zouden kunnen dragen, geldt dit niet 
voor alle bouwstenen. Soms geldt dit overigens 
alleen theoretisch en zal het in de praktijk niet 
haalbaar blijken om op een enkele bouwsteen het 
weidevogelleefgebied te bekostigen.
 
Daarnaast geldt ook dat sommige bouwstenen aan 
elkaar gekoppeld zijn, soms als voorwaarde (NNN-
vergoedingen als hefboom stelt NNN-begrenzing 
als voorwaarde), soms juist als (gedeeltelijk) 
wederzijds uitsluitend (een hoge pacht gaat 

logischerwijs niet samen met een betaling per ton 
droge stof).

Na het bespreken van de afzonderlijke 
bouwstenen, worden een aantal gecombineerde 
bekostingsvormen doorgerekend. In principe 
valt er oneindig met de gebruikte bouwstenen 
en de verhoudingen daarin te variëren. Andere 
opties kunnen daarom op dezelfde wijze worden 
doorgerekend.

4.2.2 Subsidie-arm of subsidie-vrij
Hoewel in alle modellen het aanvullend 
agrarisch natuurbeheer wordt bekostigd door de 
Provincie Noord-Holland, kunnen de alternatieve 
beheermodellen in theorie ook subsidie-vrij zijn. 
Hiervoor is het nodig om voldoende alternatieve 
financieringsbronnen aan te wenden, zoals fondsen, 
premie op melk of pacht. 

Het is echter wel zeer de vraag of het lukt om in 
de praktijk tot een geheel subsidie-vrij model te 
komen, of dat een subsidie-arm model meer tot de 
mogelijkheden behoort.

4.2 Toelichting per 
bekostigingsvorm

Tabel 28: Verklaring variabelen
Variabele Omschrijving
0  K0

Eenmalige kosten

 KJ
Jaarlijkse kosten

0  Bo
Eenmalige baten

0  BP
Eenmalige baten vanuit Provincie Noord-Holland

0  BD
Eenmalige baten vanuit derden

0  BSNL
Eenmalige baten vanuit Subsidiestelsel Natuur en 
Landschap

0  BX
Financiering vanuit Provincie Noord-Holland, niet 
gerelateerd aan Subsidiestelsel Natuur en Land-
schap

 BJ
Jaarlijkse baten

 Bj,P
Jaarlijkse baten vanuit Provincie Noord-Holland

 BM 
Jaarlijkse baten vanuit de markt

 BB 
Jaarlijkse baten vanuit melkveehouders

 Bj,SNL 
Jaarlijkse baten vanuit de  Subsidiestelsel Natuur en 
Landschap

 BAanb 
Baten aanvullend agrarisch natuurbeheer



36 | Toekomst voor een natuurlijke Bovenkerkerpolder Nieuwe modellen voor duurzaam weidevogelbeheer | 37

Eenmalige bijdrage provincie  
Op dit moment wordt natuurbeheer bekostigd 
vanuit de provincies. Dit Provincie Noord-Holland 
kan beslissen om een eenmalige bijdrage te 
doen aan het alternatieve model voor het 
weidevogelleefgebied. Dit kan in principe ieder 
bedrag zijn, van een kleine bijdrage tot het volledige 
bedrag. Hierbij kan een (indirecte) koppeling 
gemaakt worden aan de bedragen die anders via 
subsidies zouden worden uitgegeven, geaggregeerd 
over bijvoorbeeld een termijn van 6 of 25 jaar. 

Daarnaast zou kunnen worden besloten tot een 
hoger bedrag vanwege de hogere natuurwaarden en 

de zekerheid voor natuurbehoud die het alternatieve 
beheermodel bieden.

Rekenvoorbeeld 1: Eenmalige bijdrage provincie   
Bijdrage voor aankoop 120 hectare:
120 x € 50.000 = € 6.000.000

Bijdrage voor aankoop 60 hectare:
60 x € 50.000 = € 3.000.000

Bijdrage voor aankoop 40 hectare:
40 x € 50.000 = € 2.000.000

Tabel 29: Mogelijkheid inzet bekostigingsvormen per model

M
od

el

Referentiemodellen Alternatieve basismodellen Hybride modellen

1a
  H

ui
di

ge
 si

tu
at

ie
 

Bo
ve

nk
er

ke
rp

ol
de

r

1b
 H

ui
di

ge
 si

tu
at

ie
 

Ro
nd

e H
oe

p

1c
 V

er
zw

aa
rd

 ag
ra

ris
ch

 n
at

uu
rb

eh
ee

r

1d
 O

m
ze

tt
in

g 
na

ar
 N

N
N

2a
 S

ub
si

di
e-

ar
m

 lu
m

ps
um

2b
 S

ub
si

di
e-

ar
m

 m
et

 
vo

or
fin

an
ci

er
in

g 

2c
 O

m
ze

tt
in

g 
na

ar
 N

N
N

 
zo

nd
er

 b
eh

ee
rv

er
go

ed
in

ge
n

2d
 O

m
ze

tt
in

g 
na

ar
 N

N
N

 m
et

 50
%

 
af

w
aa

rd
er

in
g,

 zo
nd

er
 b

eh
ee

rv
er

oe
di

ng
en

3a
 S

ub
si

di
e-

ar
m

 lu
m

ps
um

 (5
0%

) +
 

vo
or

fin
an

ci
er

in
g

3b
 S

ub
si

di
e-

ar
m

 lu
m

ps
um

 m
et

 b
ep

er
kt

e 
N

N
N

 om
ze

tt
in

g

3c
 S

ub
si

di
e-

ar
m

 vo
or

fin
an

ci
er

in
g 

m
et

 
be

pe
rk

te
 N

N
N

 om
ze

tt
in

g

3d
 S

ub
si

di
e-

ar
m

 
lu

m
ps

um
(3

3,
3%

) +
 vo

or
fin

an
ci

er
in

g 
m

et
 

be
pe

rk
te

 N
N

N
 om

ze
tt

in
g

3e
 S

ub
si

di
e-

ar
m

 lu
m

ps
um

(6
 ja

ar
 su

bs
id

ie
) 

+ v
oo

rfi
na

nc
ie

rin
g 

m
et

 b
ep

er
kt

e N
N

N
 

om
ze

tt
in

g

3f
 S

ub
si

di
e-

ar
m

 lu
m

ps
um

 (3
3,

3%
) +

 
vo

or
fin

an
ci

er
in

g 
m

et
 b

ep
er

kt
e N

N
N

 
om

ze
tt

in
g 

zo
nd

er
 b

eh
ee

rv
er

go
ed

in
ge

n

Bekostings- 
vormen Eenmalige bijdrage Provincie Nee x Nee Nee Ja Nee Nee Nee Ja Ja Nee Ja Ja Ja

Begrenzen als NNN Nee x Nee Ja Nee Nee Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja

NNN-beheervergoedingen als 
hefboom

Nee x Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ja Ja Ja Nee

Pacht Nee x Ja Nee Nee Ja Nee Nee Ja Nee Ja Ja Ja Ja

Waarde gras Nee x Ja Nee Nee Ja Nee Nee Ja Nee Ja Ja Ja Ja

Premie op melk Nee x Ja Nee Nee Ja Nee Nee Ja Nee Ja Ja Ja Ja

Waterschapsbelasting Nee x Nee Nee Nee Ja Nee Nee Ja Nee Ja Ja Ja Ja

Fondsen Nee x Nee Nee Ja Ja Nee Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Crowdfunding Nee x Nee Nee Ja Ja Nee Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Verlaging 
kosten Lagere afwaardering Nee x Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja

Geen aflossing Nee x Nee Nee Nee Ja Nee Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Rekenvoorbeeld 1: Eenmalige bijdrage provincie   
(vervolg)

Bijdrage ter hoogte van 25 jaar subsidie (NPV):
 € 1.588.634 

Bijdrage ter hoogte van 6 jaar subsidie (NPV):
 € 494.221 

Fondsen
Naast financiering vanuit een eenmalige bijdrage 
van de Provincie Noord-Holland, is het ook 
mogelijk om bestaande fondsen aan te schrijven 

om een bijdrage te geven aan de realisatie van 
het weidevogelleefgebied. Het bedrag dat hierbij 
opgehaald kan worden is op voorhand lastig in 
te schatten, maar ieder bedrag draagt bij aan de 
betaalbaarheid van de modellen doordat het 
resterend te bekostigen bedragt afneemt.

Ook is het wellicht mogelijk om de omliggende 
gemeentes (Uithoorn, Amstelveen, Ouder-
Amstel, Amsterdam) om een bijdrage te vragen, 
of de Metropool Regio Amsterdam. Beheer en 
ontwikkeling van het typisch Hollandsche landschap 
wordt door de MRA genoemd als speerpunt van hun 
beleid. De Bovenkerkerpolder vormt samen met 
de Ronde Hoep een duidelijke recreatieve functie 
voor het omliggende gebied. Naast deze recreatieve 
functie vormen zij ook het enige weidevogelgebied 
van waarde aan de zuidkant van Amsterdam. 
De Bovenkerkerpolder ligt in het projectgebied 
van metropoolproject Amstelscheg, waarin het 
stimuleren van biodiversiteit, en met name van 
weidevogels, tot de doelstellingen behoort. 

Rekenvoorbeeld 2: Fondsen
Bijdrage voor aankoop 120 hectare:
120 x € 50.000 = € 6.000.000

Bijdrage voor aankoop 60 hectare:
60 x € 50.000 = € 3.000.000

Bijdrage voor aankoop 40 hectare:
40 x € 50.000 = € 2.000.000

Crowdfunding
Een andere mogelijkheid is om door middel van een 
crowdfunding campagne geld op te halen voor het 
weidevogelleefgebied. Crowdfunding kan gebruik 
maken van verschillende constructies, zoals een 
eenmalige bijdrage of een renteloze lening.

Hoewel crowdfunding op dit moment een 
veelbesproken financieringsvorm is, is het 
niet per sé eenvoudig om door middel van 
crowdfunding geld in te zamelen. Er zijn succesvolle 
voorbeelden bekend (onder meer via www.
crowdfundingvoornatuur.nl), maar hier betrof het 
te funden bedrag niet meer dan €20.000. Om het 
weidevogelleefgebied geheel door middel van 
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crowdfunding te financieren is een niet eerder 
vertoonde campagne nodig. 

Toch kan het zinvol zijn om een crowdfunding 
campagne te organiseren met een lager doel, omdat 
crowdfunding ook een kans biedt om de lokale 
bevolking van het omliggende gebied te betrekken 
bij het weidevogelleefgebied.

Rekenvoorbeeld 3: Crowdfunding
Bijdrage per vierkante meter:
 € 6.000.000 / 120.000 = € 5,00

Begrenzen als NNN
Wanneer (een deel van) het weidevogelleefgebied 
als Natuurnetwerk Nederland wordt begrenst, opent 
dit mogelijkheden om vanuit het Subsidiestelsel 
Natuur en Landschap (SNL) door middel van een 
subsidie op de afwaardering van de grondwaarde 
(tot maximaal 85%) en de bijbehorende kwalitatieve 
beperking het gebied als weidevogelleefgebied 
zeker te stellen. 

Hoewel het hele gebied begrenzen het duurste 
model (model 1d) is gebleken, is het model door 
bestaande regelingen wel relatief eenvoudig 
te bekostigen, als de keuze wordt gemaakt om 
te begrenzen. Het is uiteindelijk een politiek-
bestuurlijke keuze om een gebied wel of niet te 

begrenzen als NNN, waarbij ook andere factoren en 
prioriteiten zullen meespelen.

Zoals eerder opgemerkt is er in de 
Bovenkerkerpolder sprake van een begrenzing van 
±40 hectare, waarvan de verwachting is dat deze 
niet zal worden gerealiseerd. Het behoort daarom 
ook tot mogelijkheden om deze begrenzing op te 
heffen en in plaats daarvan een zelfde areaal van 
het weidevogelleefgebied te begrenzen als NNN. 
Doordat een huidige begrenzing wordt opgeheven, 
is deze herbegrenzing in principe budget-neutraal.

Hoewel er dan slechts een deel van het 
weidevogelleefgebied via begrenzing wordt 
gerealiseerd, betekent het wel dat het resterende 
bedrag dat nog bekostigd moet worden afneemt. 
Een deel van het weidevogelleefgebied begrenzen 
zou daarom een goede bouwsteen kunnen blijken 
om naast andere bekostigingsvormen in te zetten 
om het gehele weidevogelleefgebied te realiseren.

Rekenvoorbeeld 4: Begrenzen als NNN
Afwaardering 120 hectare:
 € 6.000.000 * 0,85  = € 5.100.000

Afwaardering 40 hectare:
 € 2.000.000 * 0,85  = € 1.700.000

De bruikbaarheid van gras als veevoer bepaalt de waarde en 
daarmee ook de prijs. De prijs wordt hoofdzakelijk berekend 
op basis van energiewaarde met een toeslag voor het 
eiwitgehalte. De energiewaarde wordt hierbij in Nederland 
uitgedrukt in VEM (Voeder Eenheid Melk), waarbij de waarde 
van 1 kg gestandaardiseerd gerst de referentiewaarde van 
1000 VEM bepaalt. Het eiwitgehalte wordt uitgedrukt in gram 
DVE (Darm Verteerbaar Eiwit). 

Verder spelen structuurwaarde en soortensamenstelling ook 
een rol. De structuurwaarde beïnvloedt hoezeer de pens van 
de koe wordt gestimuleerd tot melkproductie, en is hoger 
voor bloemrijk grasland dan voor productiegrasland. De 
soortensamenstelling kan zowel een positief als negatief 
effect hebben op de gezondheid van de koe; dat laatste met 
name als er giftige planten in het kruidenmengsel voorkomen. 
Daarnaast kan, wanneer er erg laat gemaaid wordt, de droge 
stof ook enigszins verhouten, waardoor het DVE-gehalte 
afneemt. 

De waarde van droge stof ziet er in formule-vorm als volgt uit:
Bg=  O × (GehalteVEM * pVEM +〖Gehalte〖DVE* pDVE )  (vergelijking 14)

Waarbij geldt: O  =  Opbrengst
  VEM =  Voeder Eenheid Melk
  pVEM =  prijs energiewaarde
  DVE =  Darm Verteerbaar Eiwit
  pDVE =  prijstoeslag eiwitgehalte

In de hier gemaakte berekeningen wordt alleen gekeken naar 
de VEM en DVE. Op basis van referentie-metingen van de 
WUR (Korevaar, 2014) wordt rekening gehouden met 5 ton 
droge stof per hectare, met per kg droge stof een VEM van 
650 en 40 g DVE. De waarde hiervan is berekend op basis van 
het overzicht van voederwaardeprijzen van WUR Livestock 
research (12 januari 2016). 

Tekstkader 5: Waarde droge stof

Rekenvoorbeeld 4: Begrenzen als NNN
(vervolg)

Beheervergoeding voor 12o hectare:
120 x € 497,61 =  € 59.713 

Beheervergoeding voor 40 hectare:
40 x € 497,61 =   € 19.904

NNN-beheervergoedingen als 
hefboom
Indien er besloten wordt tot begrenzing van een 
deel van het weidevogelleefgebied, betekent dit 
dat er niet alleen aanspraak kan worden gedaan op 
subsidie voor afwaardering, maar daarnaast ook op 
jaarlijkse beheervergoedingen. 

Hoewel dit rapport ook modellen voorstelt 
waarin deze beheervergoedingen komen te 
vervallen (modellen 2d en 3f) waardoor de 
kosten lager uitvallen, is het gangbaar om deze 
beheervergoedingen te betalen. Wanneer hieraan 
wordt vastgehouden, betekent dit dat er sprake is 
van een jaarlijkse inkomstenbron, die zou kunnen 
worden ingezet om overige kosten te kunnen 
dekken. Op deze manier is er sprake van een 
hefboomeffect, waardoor het areaal begrenzing 
voor een groter gebied dan alleen het begrensde 
gebied de kosten kan dekken. 

Rekenvoorbeeld 5: NNN-beheervergoedingen als 
hefboom
Beheervergoedingen 40 hectare:
 40 x € 497,61 =   € 19.904 

Aantal hectare dat hiervan gefinancierd kan 
worden (rente en aflossing):
bij 0,7%: 9,1 hectare
bij 2,2%: 7,7 hectare

Pacht
In de alternatieve beheermodellen wordt er vanuit 
gegaan dat de gebruikers (melkveehouders) het 
beheer van het weidevogelleefgebied om niet 
uitvoeren. Dit betekent dat ze geen vergoedingen 
vanuit agrarisch natuurbeheer ontvangen voor het 
beheer en dat er daarnaast geen pacht of huur wordt 

betaald voor het gebruik van de grond (voor droge 
stof en mestruimte).

In plaats van om niet, zou er ook pacht kunnen 
worden betaald aan de beherende stichting, 
waarmee deze (een deel van) de jaarlijkse kosten 
van voorfinanciering kan betalen.

Rekenvoorbeeld 6: Pacht
Benodigde pacht bij voorfinanciering 120 hectare:
bij 0,7%: € 2.187 per hectare
bij 2,2 %: €  € 2.622 per hectare
(vervolg)

Opbrengst bij pacht van € 200 per hectare:
€200 x 120 = € 24.000

Waarde droge stof
Een andere mogelijke inkomstenstroom uit het land 
is de droge stof die van het land komt. De waarde 
van deze drog stof is afhankelijk van verschillende 
factoren, waaronder de energiewaarde en het 
eiwitgehalte (zie Tekstkader 5). 

Het is echter wel van belang om te realiseren dat er 
voor het verwaarden van de droge stof ook kosten 
moeten worden gemaakt. Uit praktijkonderzoek 
van het programma Verantwoorde Veehouderij 
(WUR) blijkt dat het saldo (dus na aftrek van kosten) 
voor van natuurland €0 - €100 per hectare betreft 
(gemiddeld €42 per hectare).

Het ligt dus niet voor de hand dat een boer bereid is 
het onderhoud op een perceel om niet te verrichten, 
wanneer deze geen aanspraak kan maken op de 
droge stof die van het land komt.

Rekenvoorbeeld 7: Waarde droge stof
Waarde droge stof bij 5 ton per hectare, 
energiewaarde (VEM) 650, eiwitgehalte (DVE) 40:
5 x ( (650 x 0,123) + ( 40 x 0,935) ) = 
€ 586,75 per hectare

Waarde droge stof bij 120 hectare:
120 x €586,75 = € 70.410,00
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Rekenvoorbeeld 7: Waarde droge stof
(vervolg)

Saldo 120 hectare natuurgrasland
120 x €42 = €5.040

Premie op melk
Een andere manier om het weidevogelleefgebied 
te bekostigen kan zijn om het bijzondere karakter 
van dit gebied tot uiting te brengen in de melkprijs. 
Hiervoor is het nodig om een meerprijs te ontvangen 
voor de melk uit dit gebied. Dit zou kunnen door een 
Beschermde Oorsprongsbenaming in het leven te 
roepen, al behoort een een eenvoudigere nationale 
(Erkend Streekproduct) of regionale certificering 
(zoals Groene Hart streekproducten) ook tot de 
mogelijkheden. 

Dit lijkt een beloftevolle benadering: wanneer het 
lukt om een meerprijs te verkrijgen kan een premie 
van 17,5% of 5,24 cent het duurste scenario met 
voorfinanciering (2b met 2,2% rente) financieren, 
terwijl bij het goedkoopste scenario (3d of 3f met 
0,7% rente) slechts een premie van 4,9% of 1,46 
cent vereist is om de voorfinanciering te kunnen 
bekostigen. Hierbij is het echter wel nodig dat 
de verschillende boeren hier aan mee doen, en 
daarvoor willen zij wellicht zelf ook nog een premie 
ontvangen. 

Uit onderzoek van de WUR blijkt dat er in Nederland 
een nog onbenutte marktpotentie is voor dergelijke 
producten:
• Consumenten zijn bereid een beperkte 

meerprijs (gemiddeld 8%) te betalen voor het 
eindproduct;

• Zowel bij bestaande klanten als potentiële 
klanten is er ruimte voor groei. Het aandeel 
consumenten dat regelmatig tot altijd 
streekproducten koopt of wil kopen kan groeien 
van 20% in de huidige situatie naar 64% (WUR, 
2013).

In de Bovenkerkerpolder geldt dat ongeveer 
400 hectare van het land in gebruik is door 
melkveehouders. De premie die de melkveehouders 
ontvangen geldt voor hun gehele productie, niet 
alleen voor het gras dat afkomstig is vanuit het 

weidevogelleefgebied (dit gras wordt overigens 
met name gebruikt voor pinken en droge 
koeien), omdat hun integrale bedrijfsvoering het 
weidevogelleefgebied mogelijk maakt. Gemiddeld 
wordt er in dit gebied ongeveer 15.000 kg melk per 
hectare geproduceerd. 

Dit betekent dat er ongeveer 6 miljoen liter melk 
wordt geproduceerd waarover de meerprijs zou 
kunnen worden afgerekend. Ten tijde van het 
onderzoek was de actuele melkprijs ± € 0,30.

Rekenvoorbeeld 8: Premie op melk
Benodigde premie op melkprijs om 
voorfinanciering (rente en aflossing) te 
bekostigen:

Model (rentevariant) Premie 
(%)

Premie (€-cent)

2b (0,7%) 14,6%  4,37 

2b (2,2%) 17,5%  5,24 

3a (0,7%) 7,3%  2,19 

3a (2,2%) 8,7%  2,62 

3c (0,7%) 9,7%  2,92 

3c (2,2%) 11,7%  3,50 

3d (0,7%) 4,9%  1,46 

3d (2,2%) 5,8%  1,75 

3e (0,7%) 8,5%  2,56 

3e (2,2%) 10,2%  3,06 

3f (0,7%) 4,9%  1,46 

3f (2,2%) 5,8%  1,75 

Dezelfde benadering rondom een Beschermde 
Oorsprongsbenaming kan ook worden toegepast op 
een ander product, zoals kaas of vlees. Het opzetten 
van een dergelijke oorsprongsbenaming gaat 
overigens ook met kosten gepaard.

Waterschapsbelasting
De waterschapsbelasting voor natuurgebieden ligt 
fors lager dan voor agrarisch gebied (€ 76,63 ten 
opzichte van € 2,87). Dit bedrag zou kunnen worden 
ingezet om het weidevogelleefgebied te bekostigen, 
maar dit is wel aan de grondeigenaar om te belissen.

Rekenvoorbeeld 9: Waterschapsbelasting
Verschil waterschapsbelasting 120 hectare:
120 x (€ 76,63 - € 2,87) = € 8.851,20

4.2.1 Kostenverlagingen
Naast de genoemde bekostigingsvormen zijn er ook 
manieren om de kosten te verlagen.

Lagere afwaardering
In de modellen waar sprake is van omzetting tot 
Natuurnetwerk Nederland wordt nu afgewaardeerd 
met het maximale afwaarderingspercentage van 
85%, behalve in model 2d waar wordt gerekend met 
50% afwaardering.

De hoogte van afwaardering kan in onderling 
overleg tussen de provincie en de grondeigenaar 
op ieder percentage liggen tot een maximum van 
85%. In de praktijk wordt nu vaak deze maximale 
afwaardering afgesproken, maar het is dus mogelijk 
om tot een andere afwaardering te komen, 
bijvoorbeeld omdat de economische restwaarde na 
het aangaan van de kwalitatieve beperking groter is 
dan 15%.

Omdat afwaardering een groot onderdeel is van de 
kosten in geval van NNN-begrenzing, ligt hier dus 
ook een mogelijkheid om de kosten te beperken. Dit 
wordt al zichtbaar het verschil tussen model 2c en 
2d, waarbij een afwaardering van 50% in plaats van 
85% een besparing van €2.1 miljoen oplevert. 

Deze kosten worden echter wel degelijk door 
iemand gedragen, namelijk door de grondeigenaren 
die deze €2.1 miljoen niet ontvangen. Het overeen 
te komen afwaarderingspercentage is daarom een 
onderhandeling tussen provincie en grondeigenaar 
en is daarbij waarschijnlijk onderdeel van een 
bredere onderhandelingsagenda.

Rekenvoorbeeld 10: Lagere afwaardering
Kosten afwaardering bij verschillende 
afwaarderingspercentages en arealen:

Afwaarderings-
percentage

Areal NNN

40 hectare 120 hectare
50 %  € 1.000.000  € 3.000.000 

60 %  € 1.200.000  € 3.600.000 

70 %  € 1.400.000  € 4.200.000 

80 %  € 1.600.000  € 4.800.000 

85 %  € 1.700.000  € 5.100.000 

Geen aflossing
In geval van voorfinanciering bestaat het grootste 
gedeelte van de kosten uit aflossing van de 
hoofdsom. Hoewel je in principe ook een lening 
zonder tussentijdse aflossing aan kunt gaan, is dat 
in het geval van het weidevogelleefgebied geen 
optie. In dat geval wordt namelijk aan het einde 
van de looptijd het gehele bedrag ineens afgelost, 
bijvoorbeeld door verkoop van de grond. 

De bedoeling is juist dat het weidevogelleefgebied 
veilig wordt gesteld als natuurgebied en niet 
opnieuw in het economisch verkeer wordt gebracht. 

Het is wel mogelijk indien een fonds of filantroop 
bereid is om een bedrag tegen een bepaalde rente 
weg te zetten. De jaarlijkse financieringskosten zijn 
dan een stuk lager, omdat er niet afgelost wordt, 
maar deze lopen wel oneindig door. De rente is 
daarbij ook hoger, zelfs bij een gelijke rentestand, 
dan de gemiddelde rente in de doorgerekende 
modellen, doordat het rentedragend bedrag niet 
afneemt gedurende de looptijd. Daarnaast is het 
zeer de vraag of een fonds deze constructie ziet 
zitten, de hoofdsom zal namelijk niet terugkeren en 
is daarmee niet revolverend in te zetten.

Rekenvoorbeeld 11: Geen aflossing
Financieringskosten in geval van geen aflossing:

Rente Areal NNN
40 hectare 60 hectare 120 hectare

0,7 %  € 14.000  € 21.000  € 42.000 

2,2 %  € 44.000  € 66.000  € 132.000 
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4.3 Gecombineerde 
bekostigingsvormen

Bekostigingscombinatie 1: 40 hectare 
NNN, 40 hectare lumpsum Provincie, 
40 hectare voorfinanciering, NNN-
vergoedingen als hefboom
Deze bekostigingscombinatie gaat uit van 
beheermodel 3d: Subsidie-arm lumpsum(33,3%) + 
voorfinanciering met beperkte NNN omzetting, in 
de variant met 0,7% rente (met garantstelling).

Voor de bekostiging wordt er een combinatie 
gemaakt tussen een eenmalige bijdrage van 
de Provincie Noord-Holland (€ 2.000.000), 
een begrenzing van 40 hectare van het 
weidevogelleefgebied als NNN (tegen 85% 
afwaardering), en voorfinanciering van het 
resterende bedrag (tegen 0,7% rente, met 
garantstelling). 

De jaarlijkse financieringskosten worden betaald 
vanuit de inzet van de beheervergoedingen als 
hefboom en aangevuld tot het benodigde bedrag 

met een een premie op de melkprijs (3,8%; 1,13 cent). 

De kosten en bekostiging van dit model 
worden weergegeven in Tabel 30. Doordat 
de beheervergoedingen die normaal naar de 
grondeigenaren gaan, als hefboom opnieuw worden 
ingebracht door de grondeigenaren staat er in deze 
tabel een bijdrage van de boeren (BB) vermeld die 
gelijk is aan de jaarlijkse beheervergoedingen vanuit 
SNL (Bj,SNL).

Bekostigingscombinatie 2: 120 hectare 
voorgefinancierd (2,2%), baten vanuit 
melkpremie, waterchap en pacht
Deze bekostingscombinatie gaat uit van 
beheermodel 2b: Subsidie-arm met 
voorfinanciering tegen een rente van 2,2% (zonder 
garantstelling). Dit betekent dus dat het gehele 
weidevogelleefgebied zou worden aangekocht door 
een stichting.

Voor de bekostiging wordt er een combinatie 
gemaakt een premie op de melk van 15% een 
bijdrage. Dit wordt aangevuld met een bijdrage door 
de boeren door middel van een pacht van €372 per 

Tabel 30: Verklaring en variabelen beheermodel 3d en bekostigingscombinatie 1.
Kosten Baten

Variabele Omschrijving Waarde Variabele Omschrijving Waarde
0  K0

Eenmalige kosten  € 3.700.000 0  Bo
Eenmalige baten  € 3.700.000

0  KK
Kosten aankoop grond  € 2.000.000 0  BX

Financiering vanuit 
Provincie Noord-Holland, 
niet gerelateerd aan 
Subsidiestelsel Natuur en 
Landschap

 € 2.000.000

0  KA
Kosten afwaardering grond €1.700.000 0  BSNL

Eenmalige baten vanuit 
Subsidiestelsel Natuur en 
Landschap

€1.700.000

 KJ
Jaarlijkse kosten € 149.410  BJ

Jaarlijkse baten € 149.410 

 LFlr
Kosten financiering bij laag rente 
tarief

 € 87.483  Bj,SNL 
Jaarlijkse baten vanuit de  
Subsidiestelsel Natuur en 
Landschap

 € 19.904

 SNB
Vergoedingen natuurbeheer €19.904  BB 

Jaarlijkse baten vanuit 
melkveehouders

 € 19.904

 BM 
Jaarlijkse baten vanuit de 
markt

 € 67.579 

 SANB
Vergoedingen agrarisch 
natuurbeheer

€42.023  BAanb 
Baten aanvullend agrarisch 
natuurbeheer

€42.023

hectare.

De kosten en bekostiging van dit model 
worden weergegeven in Tabel 31. Deze 
bekostigingscombinatie is daarmee geheel subsidie-
vrij (uitgezonderd van het aanvullend agrarisch 
natuurbeheer), maar vereist wel een vrij hoge 
meerprijs voor de melk (15%; 4,5 cent) en bovendien 
dat boeren pacht betalen voor de gronden.

Bekostigingscombinatie 3: 40 hectare 
NNN, 6 jaar subsidie lumpsum, 
resterend areaal voorgefinancierd 
(2,2%), baten vanuit waterschap, 
NNN-vergoedingen als hefboom en 
melkpremie
Deze bekostigingscombinatie gaat uit van 
beheermodel 3e: Subsidie-arm lumpsum (6 
jaar subsidie) + voorfinanciering met beperkte 
NNN omzetting. Dit betekent dat 40 hectare 
wordt begrensd als NNN (afwaardering 85%), 
de Provincie Noord-Holland 6 jaar aan subsidies 
ineens uitkeert en dat daar 9,9 hectare van kan 
worden gekocht en het restant door middel van een 
voorfinanciering wordt aangekocht (tegen 2,2%, 
zonder garantstelling). 

De voorfinanciering wordt vervolgens terugbetaald 
vanuit jaarlijkse inkomsten vanuit melkpremies 
(8,6%;  2,58  cent), de NNN-vergoedingen die als 
hefboom worden ingezet en vanuit het verschil in 
waterschapsbelasting. De melkveehouders betalen 
het reguliere bedrag (€76,63) aan de stichting 

als gebruiksvergoeding en de stiching betaalt 
vervolgens het natuurbedrag aan het waterschap 
(€2,87), Het verschil wordt aangewend voor de 
financiering. 

De kosten en bekostiging van dit model 
worden weergegeven in Tabel 32. Doordat 
de beheervergoedingen die normaal naar de 
grondeigenaren gaan, als hefboom opnieuw 
worden ingebracht door de grondeigenaren staat 
in deze tabel bij de bijdrage van de boeren (BB) 
een bedrag vermeld dat gelijk is aan de jaarlijkse 
beheervergoedingen vanuit SNL (Bj,SNL), naast de 
gebruiksvergoedingen voor het waterschap.

Bekostigingscombinatie 4: 40 hectare 
NNN, 1 miljoen lumpsum (fondsen), 
resterend areaal voorgefinancierd 
(0,7% met garantstelling), baten 
vanuit NNN-vergoedingen als 
hefboom en melkpremie
Deze bekostigingscombinatie gaat uit van een 
variant op beheermodel 3d: Subsidie-arm 
lumpsum(33,3%) + voorfinanciering(0,7%) met 
beperkte NNN omzetting (afwaardering 85%), 
waarbij in plaats van 33,3% (€2 miljoen) lumpsum, 
slechts € 1 miljoen vooraf wordt bekostigd. De 
eenmalige baten komen vanuit fondsen en/of 
crowdfunding en vanuit afwaardering van 40 
hectare NNN. De jaarlijkse baten komen vanuit 
premies op melk en het inzetten van de NNN-
beheervergoedingen.

Tabel 31: Verklaring en variabelen beheermodel 3d en bekostigingscombinatie 2.
Kosten Baten

Variabele Omschrijving Waarde Variabele Omschrijving Waarde
0  K0

Eenmalige kosten  € 0 0

 Bo

Eenmalige baten  € 0 

 KJ
Jaarlijkse kosten  € 356.609  BJ

Jaarlijkse baten  € 356.609 

 LF
Financieringskosten  € 314.586  BM 

Jaarlijkse baten vanuit de 
markt

 € 270.000 

 BB 
Jaarlijkse baten vanuit 
melkveehouders

 € 44.586 

 SANB
Vergoedingen agrarisch 
natuurbeheer

€42.023  BAanb 
Baten aanvullend agrarisch 
natuurbeheer

€42.023
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Tabel 32: Verklaring en variabelen beheermodel 3e en bekostigingscombinatie 3.
Kosten Baten

Variabele Omschrijving Waarde Variabele Omschrijving Waarde
0  K0

Eenmalige kosten € 2.194.221 0  Bo
Eenmalige baten € 2.194.221 

0  KK
Kosten aankoop grond  € 494.221 0  BX

Financiering vanuit 
Provincie Noord-Holland, 
niet gerelateerd aan 
Subsidiestelsel Natuur en 
Landschap

 € 494.221 

0  KA
Kosten afwaardering grond €1.700.000 0  BSNL

Eenmalige baten vanuit 
Subsidiestelsel Natuur en 
Landschap

€1.700.000

 KJ
Jaarlijkse kosten € 245.738  BJ

Jaarlijkse baten € 245.738 

 LF
Financieringskosten  € 183.811  BM 

Jaarlijkse baten vanuit de 
markt

 € 155.056 

 SNB
Vergoedingen natuurbeheer €19.904  Bj,SNL 

Jaarlijkse baten vanuit de  
Subsidiestelsel Natuur en 
Landschap

 € 19.904

 BB 
Jaarlijkse baten vanuit 
melkveehouders

 (waterschap) € 8.851   
(hefboom) € 19.904 

28.755  

 SANB
Vergoedingen agrarisch 
natuurbeheer

€42.023  BAanb 
Baten aanvullend agrarisch 
natuurbeheer

€42.023

Deze variant is subsidie-arm waarbij de bijdrage 
vanuit de Provincie bestaat uit SNL-subsidies en een 
garantstelling van € 3 miljoen voor de financiering 
van de aankoop van 60 hectare door de stichting. 
Voor deze bekostigingsvorm is een premie nodig van  
1,86 cent, of 6,2% bij een melkprijs van € 0,30.

De kosten en bekostiging van dit model worden 
weergegeven in Tabel 34. Net als in een aantal 
andere bekostigingscombinaties worden de SNL-
beheervergoedingen ingezet als hefboom voor 
het hele gebied. Daarom staat er in deze tabel een 
bijdrage van de boeren (BB) vermeld die gelijk is aan 
de jaarlijkse beheervergoedingen vanuit SNL (Bj,SNL).

Bekostigingscombinatie 5: 40 hectare 
NNN (geen beheervergoedingen), 40 
hectare lumpsum, resterend areaal 
voorgefinancierd (2,2% zonder 
garantstelling, geen aflossing), 
gefinancierd vanuit pacht
Deze bekostigingscombinatie gaat uit van 
beheermodel 3f Subsidie-arm lumpsum (33,3%) 

+ voorfinanciering met beperkte NNN omzetting 
zonder beheervergoedingen. Er wordt dus wel 40 
hectare als NNN begrensd en een subsidie verstrekt 
voor de afwaardering (85%), maar er worden geen 
jaarlijkse beheervergoedingen betaalt voor deze 40 
hectare. Daarnaast gaat deze bekostigingsvorm uit 
van een eenmalige bijdrage van de Provincie Noord-
Holland van € 2 miljoen. De overige 40 hectare 
wordt door middel van een aflossingsvrije lening (2,2 
%, geen garantstelling) gefinancierd. Doordat de 
lening aflossingsvrij is wordt er enkel rente betaald. 
De jaarlijkse kosten hiervoor worden opgebracht 
door het betalen van pacht. Resultaat is wel dat deze 
rentekosten ook na 25 door blijven lopen, terwijl bij 
de andere bekostigingscombinaties waar sprake is 
van voorfinanciering de financieringskosten na de 
looptijd van 25 jaar op € 0 uit komen. 

De benodigde pacht per hectare bedraagt € 550 euro 
en wordt alleen gerekend over de 80 hectare die in 
eigendom is van de stichting.

De kosten en bekostiging van dit model worden 
weergegeven in Tabel 34.

Tabel 33: Verklaring en variabelen beheermodel 3d ( variant € 1 miljoen lumpsum) en bekostigingscombinatie 
4.
Kosten Baten

Variabele Omschrijving Waarde Variabele Omschrijving Waarde
0  K0

Eenmalige kosten  € 2.700.000 0  Bo
Eenmalige baten  € 2.700.000 

0  KK
Kosten aankoop grond  € 1.000.000 0  BD

Eenmalige baten vanuit 
derden

 € 1.000.000 

0  KA
Kosten afwaardering grond €1.700.000 0  BSNL

Eenmalige baten vanuit 
Subsidiestelsel Natuur en 
Landschap

€1.700.000

 KJ
Jaarlijkse kosten € 193.152  BJ

Jaarlijkse baten € 193.152

 LF
Financieringskosten  € 131.225  BM 

Jaarlijkse baten vanuit de 
markt

 € 111.321 

 SNB
Vergoedingen natuurbeheer €19.904  Bj,SNL 

Jaarlijkse baten vanuit de  
Subsidiestelsel Natuur en 
Landschap

€19.904

 BB 
Jaarlijkse baten vanuit 
melkveehouders

€19.904  

 SANB
Vergoedingen agrarisch 
natuurbeheer

€42.023  BAanb 
Baten aanvullend agrarisch 
natuurbeheer

€42.023

Tabel 34: Verklaring en variabelen beheermodel 3f ( variant geen aflossing) en bekostigingscombinatie 5.
Kosten Baten

Variabele Omschrijving Waarde Variabele Omschrijving Waarde
0  K0

Eenmalige kosten  € 2.700.000 0  Bo
Eenmalige baten  € 2.700.000 

0  KK
Kosten aankoop grond  € 1.000.000 0  BD

Eenmalige baten vanuit 
derden

 € 1.000.000 

0  KA
Kosten afwaardering grond €1.700.000 0  BSNL

Eenmalige baten vanuit 
Subsidiestelsel Natuur en 
Landschap

€1.700.000

 KJ
Jaarlijkse kosten € 193.152  BJ

Jaarlijkse baten € 193.152

 LF
Financieringskosten  € 44.000  BB 

Jaarlijkse baten vanuit 
melkveehouders

€44.000  

 SANB
Vergoedingen agrarisch 
natuurbeheer

€42.023  BAanb 
Baten aanvullend agrarisch 
natuurbeheer

€42.023

Deze vijf voorgerekende bekostigingscombinaties 
zijn ter illustratie bedoeld. Zoals opgemerkt is er 
een oneindige reeks aan combinaties te maken 
met de verschillende bouwstenen voor bekostiging 
en de verschillende beheermodellen. Alternatieve 
bekostigingscombinaties kunnen op dezelfde wijze 
worden doorgerekend.

Het is daarbij van belang te realiseren dat de 
uiteindelijke bekostigingscombinatie het resultaat 
is van een onderhandeling tussen de Provincie 
Noord-Holland, grondeigenaren, ANV De Amstel 
en eventuele financiers. Meer hierover volgt in het 
volgende hoofdstuk.
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5 Conclusies en aanbevelingen

Zoals in het voorwoord al naar voren komt gaat 
dit rapport eigenlijk over twee verschillende 
vraagstukken. Enerzijds is er gekeken naar 
alternatieve beheermodellen voor een 
weidevogelleefgebied met zekerheid naar de 
toekomst en wat hiervan de kosten bedragen 
(hoofdstuk 2 en 3), anderzijds naar een eventuele 
alternatieve wijze om dit te bekostigen.

De eerste vraag is vrij eenduidig te beantwoorden, 
per beheermodel zijn de kosten doorgerekend 
en is er gekeken naar de natuurwaarden die dit 
model kan realiseren en de mate van zekerheid 
die de verschillende modellen kunnen bieden. De 
twee vraag is een stuk complexer. Als het eenmaal 
duidelijk is wat de verschillende beheermodellen 
kosten, is het nog niet direct helder wie welke 
kosten kan dragen en wat de bereidheid en 
draagkracht is van de verschillende actoren 
om bepaalde kosten op te brengen. Daarnaast 
zijn sommige bekostigingsvormen niet zomaar 
te realiseren. Vrijmaken van budget vanuit de 
Provincie Noord-Holland vergt een politieke 
beslissing, een premie op melk vereist het opzetten 
van een Beschermde Oorsprongsbenaming, het 

inrichten van een logistiek proces en het aanboren 
van een specifieke markt. 

Voor elk van de alternatieve beheermodellen 
zijn er aanvullende inspanningen vereist voordat 
een dergelijk model kan functioneren om het 
weidevogelleefgebied blijvend te beschermen. 
Tegelijkertijd is het ook duidelijk dat het 
huidige beheermodel gepaard gaat met grote 
onzekerheden voor een duurzame toekomst voor 
weidevogelbeheer in de Bovenkerkerpolder. 

In Tabel 35 wordt een overzicht gegeven over hoe 
de verschillende modellen scoren op verschillende 
criteria: natuurwaarden, zekerheid, haalbaarheid 
van bekostiging en kosten.

Natuurwaarden 
Op het gebied van natuurwaarden scoort het 
huidige beheer lager dan de natuurwaarden 
die in de alternatieve beheermodellen kunnen 
worden gehaald. Hoewel er op dit moment sprake 
is van succesvol beheer in de Bovenkerkerpolder 
kan het nog verder worden verbeterd, met name 
door het omschakelen naar bloem- of kruidenrijk 

Tabel 35: Vergelijk tussen verschillende beheermodellen
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0,7% 2,2% 0,7% 2,2% 0,7% 2,2% 0,7% 2,2% 0,7% 2,2% 0,7% 2,2%

Natuurwaarden + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Zekerheid - + / - + + + + + + / - + + + + + + + + / - + + +
Verdisconteerde kosten (25 jaar) € 2.320.390 € 4.138.669 € 4.796.614 € 6.871.550 € 6.731.755 € 5.301.820 € 6.209.680 € 5.831.755 € 3.731.755 € 6.016.787 € 6.470.717 € 6.778.353 € 5.825.063 € 6.430.303 € 6.301.708 € 6.604.328 € 5.942.847 € 6.473.306 € 5.955.110 € 6.257.730 

Haalbaarheid 
bekostiging

SNL + + - + / - - - - - - - - - -
Subsidie-arm - - - - + / - + / - + / - + / - + / - + + + + / - + + + + + + + + + + +
Subsidie-vrij -  - -  - -  - -  - - + / - + / - -  - -  - - - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  -

grasland en door het verder verlengen van de 
rustperiode. Dit zwaardere beheer wordt op dit 
moment niet toegepast omdat dit vanuit SNL-
beheervergoedingen relatief kostbaar is (zie ook 
model 1c). In de modellen waarin geen sprake is 
van agrarisch natuurbeheer, zijn er echter geen 
additionele kosten verbonden aan dit verzwaard 
beheer. Het is daarom mogelijk om hogere 
natuurwaarden te realiseren.

Zekerheid
Het huidige beheermodel scoort laag op zekerheid, 
zoals ook wordt toegelicht op pagina 9. De modellen 
waarbij er omzetting plaatsvindt naar NNN of 
aankoop (ineens) scoren op het gebied van zekerheid 
het hoogst. Doordat het eigendom bij een stichting 
komt te liggen (zonder dat het als onderpand voor 
een lening fungeert), of als er een kwalitatieve 
beperking op de grond ligt, is het areaal duurzaam 
zeker gesteld als weidevogelleefgebied. Bij de 
beheermodellen waarbij sprake is van volledige of 
gedeeltelijke financiering is de zekerheid lager dan 
wanneer het bedrag ineens wordt betaald, omdat 
de jaarlijkse baten waarmee de voorfinanciering 
wordt betaald om wat voor reden dan ook weg 

kunnen vallen. De zekerheid voor de modellen met 
voorfinanciering is wel hoger dan in het huidige 
beheermodel. Dit gaat er vanuit dat  het alleen lukt 
om de voorfinanciering voor elkaar te krijgen als er 
een voldoende solide businessplan ligt, waarin de 
grootste risico’s zijn afgedekt.

Kosten
Wat betreft de kosten is het huidige model het 
goedkoopst. Hierbij is het wel van belang dat het 
eindresultaat na 25 jaar echter is dat er nog steeds 
geen duurzaam weidevogelbeheer plaatsvindt. 
Zelfs als de subsidies gedurende de gehele looptijd 
beschikbaar blijven, is de eindsituatie min of 
meer gelijk aan de beginsituatie. Dit terwijl er in 
de alternatieve modellen na 25 jaar een volledig 
afbetaald weidevogelleefgebied is waar het beheer 
zonder aanvullende subsidies of vergoedingen in 
stand blijft. 

Daarbij is het mogelijk om de kosten voor de 
scenario’s waarbij sprake is van NNN begrenzing 
te verlagen door uit te gaan van een afwaardering 
van minder dan de maximale 85%. Bij de modellen 
waarin sprake is van voorfinanciering is het mogelijk 
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om te kosten te verlagen door het verstrekken 
van een bankgarantie door de Provincie Noord-
Holland, dan geldt het rente-percentage van 0,7% 
in plaats van 2,2%. Daarnaast kunnen de kosten 
bij voorfinanciering verlaagd worden als er een 
financier bereid is om het geld aflossingsvrij uit te 
lenen. Dit is dan echter niet voor een looptijd van 25 
jaar, maar voor eeuwig.

Tenslotte is het van belang om op te merken dat 
hoewel de totale kosten voor ieder model worden 
vermeld, dit nog niets zegt over de verdeling van 
de kosten. Een model kan duurder zijn dan het 
huidige model, maar de kosten voor Provincie 
Noord-Holland kunnen lager uitpakken door 
de gekozen bekostingsvorm. Ter illustratie, de 
Provincie maakt in de huidige situatie (model 1a) 
€ 2.320.390 aan kosten en kan daarbij 40 hectare 
budgetneutraal herbegrenzen, wat een waarde 
(verdisconteerd over 25 jaar) vertegenwoordigt 
van € 2.046.598 (bij afwaardering van 85% en 
jaarlijkse beheervergoedingen conform SNL). Dit 
betekent dat wanneer de bijdrage in de kosten voor 
de Provincie Noord-Holland onder de € 4.366.988 
blijven, de kosten over de gehele looptijd voor 
de Provincie Noord-Holland niet toenemen (er 
van uit gaande dat de 40 hectare NNN in deze 
periode ook zou worden gerealiseerd in de huidige 
beheersituatie). 

Bekostiging
De wijze waarop de kosten worden opgebracht 
is daarmee een essentieel onderdeel van de 
alternatieve beheermodellen. Hoewel deze 
bekostigingsvormen goed door te rekenen zijn, gaat 
het hierbij uiteindelijk om het maken van keuzes. 
Politieke keuzes maar ook keuzes van ondernemers. 
De haalbaarheid van de bekostiging is daarmee 
het meest complexe criterium.  Conceptueel 
gezien kunnen alleen modellen 1a, 1b, 1c en 1d 
vanuit het bestaande Subsidiestelsel Natuur en 
Landschap betaald worden, waarbij 1c vraagt om 
een fors hoger budget voor agrarisch natuurbeheer 
en 1d vraagt om een additionele begrenzing 
van 80 of 120 hectare (bij instandhouding van 
de huidige begrenzing in het noorden van de 
Bovenkerkerpolder).

Beheermodellen 2a-3f zijn conceptueel allemaal 
mogelijk als subsidie-arme variant, al varieert 
de haalbaarheid wel van model tot model. 
Beheermodellen 2a, 2b en 3a zijn conceptueel de 
enige beheermodellen die geheel subsidie-vrij zijn 
te realiseren. Dit vereist echter wel dat de totale 
eenmalige en jaarlijkse kosten worden opgebracht 
door andere bekostigingsvormen, zoals pacht, een 
premie op melk of een bijdrage vanuit een fonds of 
crowdfunding. Dit lijkt bij de modellen waar ook 
eenmalige kosten moeten worden gedekt, variërend 
van € 2 miljoen tot € 6 miljoen niet haalbaar te 
zijn. Dat maakt dat model 2b het enige model is 
waarbij de bekostiging van een subsidie-vrij model 
enigszins haalbaar zou kunnen zijn. Dit vereist wel 
een flinke premie op melk of alternatieve jaarlijkse 
inkomsten.

De overige bekostigingsvormen zijn dus allemaal 
subsidie-arm. Dat wil zeggen dat er wel degelijk 
van een bijdrage vanuit de Provincie Noord-
Holland wordt uitgegaan, danwel in de vorm van 
begrenzing als NNN, danwel in de vorm van een 
eenmalige bijdrage, of een combinatie hiervan. Dit 
bedrag hoeft echter niet overeen te komen met het 
toaalbedrag  zoals vermeld in Tabel 35. De bekosting 
kan bestaan uit verschillende bouwstenen, zoals 
deze vermeld staan in hoofdstuk 4, of eventueel 
aanvullende baten. 

In Tabel 36 staat een grove inschatting van de 
haalbaarheid van verschillende bekostingsvormen 
en voor verschillende varianten van deze 
bekostigingsvormen. Deze grove inschatting 
vormt de basis van de haalbaarheid zoals deze 
vermeld staan in Tabel 35. Dit is nadrukkelijk een 
grove inschatting; de daadwerkelijke haalbaarheid 
is afhankelijk van verschillende factoren zoals 
bereidwilligheid, draagkracht, en de operationele 
haalbaarheid van een bekostigingsvorm. 

Synthese
Op basis van de verschillende criteria scoren  
modellen 3a, 3d, 3e en 3f het hoogst, waarbij de 
bekostiging komt uit een premie op melk en een 
eenmalige bijdrage van de provincie en daarnaast 
bij modellen 3d, 3e en 3f begrenzing als NNN.  Wat 
betreft de NNN begrenzing is het daarbij mogelijk 

Tabel 36: Haalbaarheid bekostigingsvormen

Va
ria

nt

H
aa

lb
aa

rh
ei

d

Bekostings- 
vormen

Eenmalige bijdrage Provincie 

< € 2 mljoen + +

> € 2 mljoen
 < € 3 miljoen + / -

> € 3 miljoen
 < €6 miljoen -

Begrenzen als NNN
40 hectare + 

120 hectare -

NNN-beheervergoedingen als 
hefboom

40 hectare + +

Pacht

< € 2oo per 
hectare + / -

> € 2oo per 
hectare -

Waarde gras

< € 2oo per 
hectare + / -

> € 2oo per 
hectare -

Premie op melk

< 10 % + 

> 10%
< 20 % + / -

> 20 % -

Waterschapsbelasting 
In 

combinatie 
met pacht

-

Waterschapsbelasting
Niet in 

combinatie 
met pacht

+

Fondsen
< € 1 miljoen + / -

> € 1 miljoen -

Crowdfunding
< € 100.000 +

> € 100.000 -

Verlaging 
kosten

Lagere afwaardering

80 % +

70 % + / -

60 % + / -

50 % -

Geen aflossing -

om de afwaardering op een ander percentage dan 
85% vast te stellen, waardoor de modellen ook 
goedkoper worden, maar dit is uiteraard alleen 
mogelijk met instemming van de grondeigenaren.

Per model verschillen de verhoudingen, maar 
de opbouw is min of meer gelijk. De modellen 
3d, 3e en 3f lijken daarmee de meest realistische 
modellen om als alternatief voor het huidig 
weidevogelbeheer te functioneren. Het is voor 
deze modellen echter wel nodig om naast politieke 
wil voor een bijdrage vanuit de Provincie Noord-
Holland ook een premie op melk te realiseren (of 
een ander jaarlijks verdienmodel op te tuigen). 
Dit betekent dat voordat deze modellen kunnen 
worden geïmplementeerd er eerst een werkend 
business model moet worden ontwikkeld. 
Wanneer dit niet mogelijk lijkt, worden de opties 
gelimiteerd tot de modellen die niet uitgaan van 
een jaarlijkse bijdrage, zoals beheermodellen 1d, 
2a, 2c, 2d en 3b. Deze opties vereisen echter een 
forse voorinvestering, waardoor de vraag rijst wat 
een duurzaam weidevogelleefgebied waard is voor 
de Provincie Noord-Holland  of een derde partij 
zoals een fonds of het publiek (door middel van 
crowdfunding).

Daarnaast bestaat natuurlijk altijd het huidige 
model als uitkomst indien het niet lukt om tot een 
alternatief beheermodel te komen.

Aanbevelingen
De bevindingen in dit rapport leiden niet tot een 
klip en klaar alternatief beheermodel dat klaar is 
om geïmplementeerd te worden. Wel biedt het 
cijfermatige onderbouwing voor een reeks van 
alternatieve beheermodellen en openingen voor 
verschillende bekostigingsvormen. 

Dit rapport beoogt daarmee de basis te vormen voor 
een gesprek tussen de Provincie Noord-Holland 
en haar mogelijke partners in het gebied, zoals 
ANV De Amstel, de verschillende grondeigenaren 
en eventuele derden om een gesprek te kunnen 
voeren over onder welke voorwaarden het mogelijk 
is om een dergelijk alternatief beheermodel te 
implementeren. Welke bereidwilligheid bestaat er 
bij de verschillende partners om te investeren in zo’n 
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beheermodel en op welke wijze kunnen de kosten 
worden verdeeld?

De kans is groot dat bij deze gesprekken de 
voorgestelde beheermodellen net anders worden 
ingestoken, andere bekostigingsvormen worden 
ingebracht of de haalbaarheid en bereidheid voor 
bepaalde investeringen anders wordt ingeschat 
dan bij de grove inschatting in Tabel 36. Wanneer 
hier in hoofdlijnen over één of meerdere scenario’s 
afstemming kan plaatsvinden, kunnen deze 
specifieke scenario’s opnieuw doorgerekend 
worden, indien deze niet volledig overeenkomen 
met de gepresenteerde beheermodellen of 
bekostigingsvormen.

Daarbij moet in het achterhoofd worden gehouden 
dat hoewel de Bovenkerkerpolder haar eigen 
karakteristieken heeft, het beheermodel enige mate 
van schaalbaarheid moet hebben. Het is vanuit 
beleidsdoelstellingen niet zinvol om een grote 
investering te doen in de Bovenkerkerpolder, als dit 
betekent dat andere opgaven niet meer gerealiseerd 
kunnen worden.

Daarnaast verdient het aanbeveling om de 
mogelijkheden voor een premie op melk verder 
te onderzoeken, omdat dit een belangrijke drager 
kan zijn in de bekostiging van de meest kansrijke 
beheermodellen. 

Tenslotte is het van groot belang om de 
uitgangspunten, verwachtingen en afspraken 
helder vast te stellen en op papier te zetten. Dit 
is tevens een belangrijke les uit de Ronde Hoep, 
waar succesvol beheer plaatsvindt maar de 
uitgangspunten en afspraken die bij de inrichting 
zijn gehanteerd, telkens ter discussie komen te 
staan, doordat deze niet op papier zijn gezet.
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Bijlage 1
Doorrekeningen per model

Tabel 37: Model 1a: Huidige situatie Bovenkerkerpolder
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1              € 133.255  € 133.255  € 133.255  € 129.374 

2              € 133.255  € 133.255  € 266.510  € 254.979 

3              € 133.255  € 133.255  € 399.765  € 376.927 

4              € 133.255  € 133.255  € 533.020  € 495.322 

5              € 133.255  € 133.255  € 666.275  € 610.269 

6              € 133.255  € 133.255  € 799.530  € 721.868 

7              € 133.255  € 133.255  € 932.785  € 830.217 

8              € 133.255  € 133.255  € 1.066.040  € 935.409 

9              € 133.255  € 133.255  € 1.199.295  € 1.037.538 

10              € 133.255  € 133.255  € 1.332.551  € 1.136.693 

11              € 133.255  € 133.255  € 1.465.806  € 1.232.959 

12              € 133.255  € 133.255  € 1.599.061  € 1.326.421 

13              € 133.255  € 133.255  € 1.732.316  € 1.417.162 

14              € 133.255  € 133.255  € 1.865.571  € 1.505.259 

15              € 133.255  € 133.255  € 1.998.826  € 1.590.790 

16              € 133.255  € 133.255  € 2.132.081  € 1.673.830 

17              € 133.255  € 133.255  € 2.265.336  € 1.754.452 

18              € 133.255  € 133.255  € 2.398.591  € 1.832.725 

19              € 133.255  € 133.255  € 2.531.846  € 1.908.719 

20              € 133.255  € 133.255  € 2.665.101  € 1.982.499 

21              € 133.255  € 133.255  € 2.798.356  € 2.054.130 

22              € 133.255  € 133.255  € 2.931.611  € 2.123.675 

23              € 133.255  € 133.255  € 3.064.866  € 2.191.194 

24              € 133.255  € 133.255  € 3.198.121  € 2.256.747 

25              € 133.255  € 133.255  € 3.331.376  € 2.320.390 
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Tabel 38: Model 1b: Huidige situatie Ronde Hoep
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1  € 237.675  € 237.675  € 237.675  € 230.752 

2  € 237.675  € 237.675  € 475.350  € 454.784 

3  € 237.675  € 237.675  € 713.025  € 672.290 

4  € 237.675  € 237.675  € 950.700  € 883.461 

5  € 237.675  € 237.675  € 1.188.375  € 1.088.482 

6  € 237.675  € 237.675  € 1.426.050  € 1.287.531 

7  € 237.675  € 237.675  € 1.663.725  € 1.480.783 

8  € 237.675  € 237.675  € 1.901.400  € 1.668.405 

9  € 237.675  € 237.675  € 2.139.075  € 1.850.563 

10  € 237.675  € 237.675  € 2.376.750  € 2.027.416 

11  € 237.675  € 237.675  € 2.614.425  € 2.199.117 

12  € 237.675  € 237.675  € 2.852.100  € 2.365.818 

13  € 237.675  € 237.675  € 3.089.775  € 2.527.663 

14  € 237.675  € 237.675  € 3.327.450  € 2.684.794 

15  € 237.675  € 237.675  € 3.565.125  € 2.837.349 

16  € 237.675  € 237.675  € 3.802.800  € 2.985.460 

17  € 237.675  € 237.675  € 4.040.475  € 3.129.257 

18  € 237.675  € 237.675  € 4.278.150  € 3.268.866 

19  € 237.675  € 237.675  € 4.515.825  € 3.404.409 

20  € 237.675  € 237.675  € 4.753.500  € 3.536.004 

21  € 237.675  € 237.675  € 4.991.175  € 3.663.766 

22  € 237.675  € 237.675  € 5.228.850  € 3.787.807 

23  € 237.675  € 237.675  € 5.466.525  € 3.908.235 

24  € 237.675  € 237.675  € 5.704.200  € 4.025.155 

25  € 237.675  € 237.675  € 5.941.875  € 4.138.670 

Tabel 39: Model 1c: Verzwaard agrarisch natuurbeheer
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0         

1              € 275.459  € 275.459  € 275.459  € 267.436 

2              € 275.459  € 275.459  € 550.919  € 527.083 

3              € 275.459  € 275.459  € 826.378  € 779.168 

4              € 275.459  € 275.459  € 1.101.837  € 1.023.910 

5              € 275.459  € 275.459  € 1.377.297  € 1.261.523 

6              € 275.459  € 275.459  € 1.652.756  € 1.492.216 

7              € 275.459  € 275.459  € 1.928.216  € 1.716.190 

8              € 275.459  € 275.459  € 2.203.675  € 1.933.640 

9              € 275.459  € 275.459  € 2.479.134  € 2.144.757 

10              € 275.459  € 275.459  € 2.754.594  € 2.349.724 

11              € 275.459  € 275.459  € 3.030.053  € 2.548.722 

12              € 275.459  € 275.459  € 3.305.512  € 2.741.924 

13              € 275.459  € 275.459  € 3.580.972  € 2.929.498 

14              € 275.459  € 275.459  € 3.856.431  € 3.111.609 

15              € 275.459  € 275.459  € 4.131.891  € 3.288.416 

16              € 275.459  € 275.459  € 4.407.350  € 3.460.073 

17              € 275.459  € 275.459  € 4.682.809  € 3.626.731 

18              € 275.459  € 275.459  € 4.958.269  € 3.788.534 

19              € 275.459  € 275.459  € 5.233.728  € 3.945.625 

20              € 275.459  € 275.459  € 5.509.187  € 4.098.140 

21              € 275.459  € 275.459  € 5.784.647  € 4.246.213 

22              € 275.459  € 275.459  € 6.060.106  € 4.389.973 

23              € 275.459  € 275.459  € 6.335.566  € 4.529.546 

24              € 275.459  € 275.459  € 6.611.025  € 4.665.054 

25              € 275.459  € 275.459  € 6.886.484  € 4.796.615 
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Tabel 40: Model 1d: Omzetting naar NNN
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0      € 5.100.000 

1              € 101.736  € 101.736  € 5.201.736  € 5.198.773 

2              € 101.736  € 101.736  € 5.303.473  € 5.294.669 

3              € 101.736  € 101.736  € 5.405.209  € 5.387.773 

4              € 101.736  € 101.736  € 5.506.945  € 5.478.164 

5              € 101.736  € 101.736  € 5.608.682  € 5.565.923 

6              € 101.736  € 101.736  € 5.710.418  € 5.651.125 

7              € 101.736  € 101.736  € 5.812.154  € 5.733.846 

8              € 101.736  € 101.736  € 5.913.891  € 5.814.158 

9              € 101.736  € 101.736  € 6.015.627  € 5.892.130 

10              € 101.736  € 101.736  € 6.117.364  € 5.967.832 

11              € 101.736  € 101.736  € 6.219.100  € 6.041.328 

12              € 101.736  € 101.736  € 6.320.836  € 6.112.684 

13              € 101.736  € 101.736  € 6.422.573  € 6.181.962 

14              € 101.736  € 101.736  € 6.524.309  € 6.249.221 

15              € 101.736  € 101.736  € 6.626.045  € 6.314.522 

16              € 101.736  € 101.736  € 6.727.782  € 6.377.921 

17              € 101.736  € 101.736  € 6.829.518  € 6.439.473 

18              € 101.736  € 101.736  € 6.931.254  € 6.499.232 

19              € 101.736  € 101.736  € 7.032.991  € 6.557.251 

20              € 101.736  € 101.736  € 7.134.727  € 6.613.580 

21              € 101.736  € 101.736  € 7.236.463  € 6.668.268 

22              € 101.736  € 101.736  € 7.338.200  € 6.721.364 

23              € 101.736  € 101.736  € 7.439.936  € 6.772.913 

24              € 101.736  € 101.736  € 7.541.673  € 6.822.960 

25              € 101.736  € 101.736  € 7.643.409  € 6.871.550 

Tabel 41: Model 2a: Subsidie-arm lumpsum
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0      € 6.000.000 

1              € 42.023  € 42.023  € 6.042.023  € 6.040.799 

2              € 42.023  € 42.023  € 6.084.046  € 6.080.410 

3              € 42.023  € 42.023  € 6.126.069  € 6.118.867 

4              € 42.023  € 42.023  € 6.168.093  € 6.156.204 

5              € 42.023  € 42.023  € 6.210.116  € 6.192.454 

6              € 42.023  € 42.023  € 6.252.139  € 6.227.647 

7              € 42.023  € 42.023  € 6.294.162  € 6.261.816 

8              € 42.023  € 42.023  € 6.336.185  € 6.294.990 

9              € 42.023  € 42.023  € 6.378.208  € 6.327.197 

10              € 42.023  € 42.023  € 6.420.232  € 6.358.466 

11              € 42.023  € 42.023  € 6.462.255  € 6.388.824 

12              € 42.023  € 42.023  € 6.504.278  € 6.418.299 

13              € 42.023  € 42.023  € 6.546.301  € 6.446.914 

14              € 42.023  € 42.023  € 6.588.324  € 6.474.697 

15              € 42.023  € 42.023  € 6.630.347  € 6.501.670 

16              € 42.023  € 42.023  € 6.672.371  € 6.527.857 

17              € 42.023  € 42.023  € 6.714.394  € 6.553.282 

18              € 42.023  € 42.023  € 6.756.417  € 6.577.966 

19              € 42.023  € 42.023  € 6.798.440  € 6.601.931 

20              € 42.023  € 42.023  € 6.840.463  € 6.625.198 

21              € 42.023  € 42.023  € 6.882.486  € 6.647.788 

22              € 42.023  € 42.023  € 6.924.509  € 6.669.720 

23              € 42.023  € 42.023  € 6.966.533  € 6.691.012 

24              € 42.023  € 42.023  € 7.008.556  € 6.711.685 

25              € 42.023  € 42.023  € 7.050.579  € 6.731.755 
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Tabel 42: Model 2b: Subsidie-arm met voorfinanciering (0,7%)
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0  € 6.000.000 

1  € 5.779.551  € 262.449  € 42.000  € 220.449  € 42.023  € 304.472  € 304.472  € 295.604 

2  € 5.557.559  € 262.449  € 40.457  € 221.992  € 42.023  € 304.472  € 608.944  € 582.598 

3  € 5.334.013  € 262.449  € 38.903  € 223.546  € 42.023  € 304.472  € 913.417  € 861.234 

4  € 5.108.902  € 262.449  € 37.338  € 225.111  € 42.023  € 304.472  € 1.217.889  € 1.131.753 

5  € 4.882.215  € 262.449  € 35.762  € 226.687  € 42.023  € 304.472  € 1.522.361  € 1.394.394 

6  € 4.653.941  € 262.449  € 34.176  € 228.274  € 42.023  € 304.472  € 1.826.833  € 1.649.384 

7  € 4.424.070  € 262.449  € 32.578  € 229.871  € 42.023  € 304.472  € 2.131.306  € 1.896.948 

8  € 4.192.589  € 262.449  € 30.968  € 231.481  € 42.023  € 304.472  € 2.435.778  € 2.137.301 

9  € 3.959.488  € 262.449  € 29.348  € 233.101  € 42.023  € 304.472  € 2.740.250  € 2.370.654 

10  € 3.724.755  € 262.449  € 27.716  € 234.733  € 42.023  € 304.472  € 3.044.722  € 2.597.210 

11  € 3.488.380  € 262.449  € 26.073  € 236.376  € 42.023  € 304.472  € 3.349.195  € 2.817.167 

12  € 3.250.349  € 262.449  € 24.419  € 238.030  € 42.023  € 304.472  € 3.653.667  € 3.030.718 

13  € 3.010.653  € 262.449  € 22.752  € 239.697  € 42.023  € 304.472  € 3.958.139  € 3.238.049 

14  € 2.769.278  € 262.449  € 21.075  € 241.375  € 42.023  € 304.472  € 4.262.611  € 3.439.341 

15  € 2.526.214  € 262.449  € 19.385  € 243.064  € 42.023  € 304.472  € 4.567.084  € 3.634.770 

16  € 2.281.448  € 262.449  € 17.683  € 244.766  € 42.023  € 304.472  € 4.871.556  € 3.824.507 

17  € 2.034.969  € 262.449  € 15.970  € 246.479  € 42.023  € 304.472  € 5.176.028  € 4.008.718 

18  € 1.786.765  € 262.449  € 14.245  € 248.204  € 42.023  € 304.472  € 5.480.500  € 4.187.563 

19  € 1.536.823  € 262.449  € 12.507  € 249.942  € 42.023  € 304.472  € 5.784.973  € 4.361.199 

20  € 1.285.132  € 262.449  € 10.758  € 251.691  € 42.023  € 304.472  € 6.089.445  € 4.529.778 

21  € 1.031.679  € 262.449  € 8.996  € 253.453  € 42.023  € 304.472  € 6.393.917  € 4.693.447 

22  € 776.452  € 262.449  € 7.222  € 255.227  € 42.023  € 304.472  € 6.698.389  € 4.852.349 

23  € 519.438  € 262.449  € 5.435  € 257.014  € 42.023  € 304.472  € 7.002.861  € 5.006.622 

24  € 260.625  € 262.449  € 3.636  € 258.813  € 42.023  € 304.472  € 7.307.334  € 5.156.402 

25  € -    € 262.449  € 1.824  € 260.625  € 42.023  € 304.472  € 7.611.806  € 5.301.820 

Tabel 43: Model 2b: Subsidie-arm met voorfinanciering (2,2%)
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0  € 6.000.000 

1  € 5.817.414  € 314.586  € 132.000  € 182.586  € 42.023  € 356.609  € 356.609  € 346.222 

2  € 5.630.812  € 314.586  € 127.983  € 186.602  € 42.023  € 356.609  € 713.217  € 682.360 

3  € 5.440.104  € 314.586  € 123.878  € 190.708  € 42.023  € 356.609  € 1.069.826  € 1.008.707 

4  € 5.245.201  € 314.586  € 119.682  € 194.903  € 42.023  € 356.609  € 1.426.435  € 1.325.550 

5  € 5.046.010  € 314.586  € 115.394  € 199.191  € 42.023  € 356.609  € 1.783.043  € 1.633.163 

6  € 4.842.437  € 314.586  € 111.012  € 203.573  € 42.023  € 356.609  € 2.139.652  € 1.931.817 

7  € 4.634.385  € 314.586  € 106.534  € 208.052  € 42.023  € 356.609  € 2.496.261  € 2.221.773 

8  € 4.421.756  € 314.586  € 101.956  € 212.629  € 42.023  € 356.609  € 2.852.869  € 2.503.283 

9  € 4.204.449  € 314.586  € 97.279  € 217.307  € 42.023  € 356.609  € 3.209.478  € 2.776.594 

10  € 3.982.361  € 314.586  € 92.498  € 222.088  € 42.023  € 356.609  € 3.566.087  € 3.041.944 

11  € 3.755.388  € 314.586  € 87.612  € 226.974  € 42.023  € 356.609  € 3.922.695  € 3.299.566 

12  € 3.523.421  € 314.586  € 82.619  € 231.967  € 42.023  € 356.609  € 4.279.304  € 3.549.684 

13  € 3.286.350  € 314.586  € 77.515  € 237.070  € 42.023  € 356.609  € 4.635.913  € 3.792.517 

14  € 3.044.065  € 314.586  € 72.300  € 242.286  € 42.023  € 356.609  € 4.992.521  € 4.028.278 

15  € 2.796.449  € 314.586  € 66.969  € 247.616  € 42.023  € 356.609  € 5.349.130  € 4.257.171 

16  € 2.543.385  € 314.586  € 61.522  € 253.064  € 42.023  € 356.609  € 5.705.739  € 4.479.398 

17  € 2.284.754  € 314.586  € 55.954  € 258.631  € 42.023  € 356.609  € 6.062.348  € 4.695.152 

18  € 2.020.433  € 314.586  € 50.265  € 264.321  € 42.023  € 356.609  € 6.418.956  € 4.904.622 

19  € 1.750.297  € 314.586  € 44.450  € 270.136  € 42.023  € 356.609  € 6.775.565  € 5.107.991 

20  € 1.474.218  € 314.586  € 38.507  € 276.079  € 42.023  € 356.609  € 7.132.174  € 5.305.437 

21  € 1.192.065  € 314.586  € 32.433  € 282.153  € 42.023  € 356.609  € 7.488.782  € 5.497.131 

22  € 903.705  € 314.586  € 26.225  € 288.360  € 42.023  € 356.609  € 7.845.391  € 5.683.243 

23  € 609.001  € 314.586  € 19.882  € 294.704  € 42.023  € 356.609  € 8.202.000  € 5.863.933 

24  € 307.814  € 314.586  € 13.398  € 301.187  € 42.023  € 356.609  € 8.558.608  € 6.039.361 

25  € 0  € 314.586  € 6.772  € 307.814  € 42.023  € 356.609  € 8.915.217  € 6.209.680 
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Tabel 44: Model 2c: Omzetting naar NNN zonder beheervergoedingen
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0      € 5.100.000 

1              € 42.023  € 42.023  € 5.142.023  € 5.140.799 

2              € 42.023  € 42.023  € 5.184.046  € 5.180.410 

3              € 42.023  € 42.023  € 5.226.069  € 5.218.867 

4              € 42.023  € 42.023  € 5.268.093  € 5.256.204 

5              € 42.023  € 42.023  € 5.310.116  € 5.292.454 

6              € 42.023  € 42.023  € 5.352.139  € 5.327.647 

7              € 42.023  € 42.023  € 5.394.162  € 5.361.816 

8              € 42.023  € 42.023  € 5.436.185  € 5.394.990 

9              € 42.023  € 42.023  € 5.478.208  € 5.427.197 

10              € 42.023  € 42.023  € 5.520.232  € 5.458.466 

11              € 42.023  € 42.023  € 5.562.255  € 5.488.824 

12              € 42.023  € 42.023  € 5.604.278  € 5.518.299 

13              € 42.023  € 42.023  € 5.646.301  € 5.546.914 

14              € 42.023  € 42.023  € 5.688.324  € 5.574.697 

15              € 42.023  € 42.023  € 5.730.347  € 5.601.670 

16              € 42.023  € 42.023  € 5.772.371  € 5.627.857 

17              € 42.023  € 42.023  € 5.814.394  € 5.653.282 

18              € 42.023  € 42.023  € 5.856.417  € 5.677.966 

19              € 42.023  € 42.023  € 5.898.440  € 5.701.931 

20              € 42.023  € 42.023  € 5.940.463  € 5.725.198 

21              € 42.023  € 42.023  € 5.982.486  € 5.747.788 

22              € 42.023  € 42.023  € 6.024.509  € 5.769.720 

23              € 42.023  € 42.023  € 6.066.533  € 5.791.012 

24              € 42.023  € 42.023  € 6.108.556  € 5.811.685 

25              € 42.023  € 42.023  € 6.150.579  € 5.831.755 

Tabel 45: Model 2d: Omzetting naar NNN met 50% afwaardering, zonder beheervergoedingen

Ja
ar

Pr
o 

re
st

o 
ho

of
ds

om

Fi
na

nc
ie

rin
gs

-
ko

st
en

Re
nt

e 

Af
lo

ss
in

g

Ee
nm

al
ig

e 
ko

st
en

Ja
ar

lij
ks

e 
ko

st
en

To
ta

le
 u

itg
av

en

Cu
m

ul
at

ie
ve

 
ui

tg
av

en

Ve
rd

is
co

nt
ee

rd

0      € 3.000.000 

1              € 42.023  € 42.023  € 3.042.023  € 3.040.799 

2              € 42.023  € 42.023  € 3.084.046  € 3.080.410 

3              € 42.023  € 42.023  € 3.126.069  € 3.118.867 

4              € 42.023  € 42.023  € 3.168.093  € 3.156.204 

5              € 42.023  € 42.023  € 3.210.116  € 3.192.454 

6              € 42.023  € 42.023  € 3.252.139  € 3.227.647 

7              € 42.023  € 42.023  € 3.294.162  € 3.261.816 

8              € 42.023  € 42.023  € 3.336.185  € 3.294.990 

9              € 42.023  € 42.023  € 3.378.208  € 3.327.197 

10              € 42.023  € 42.023  € 3.420.232  € 3.358.466 

11              € 42.023  € 42.023  € 3.462.255  € 3.388.824 

12              € 42.023  € 42.023  € 3.504.278  € 3.418.299 

13              € 42.023  € 42.023  € 3.546.301  € 3.446.914 

14              € 42.023  € 42.023  € 3.588.324  € 3.474.697 

15              € 42.023  € 42.023  € 3.630.347  € 3.501.670 

16              € 42.023  € 42.023  € 3.672.371  € 3.527.857 

17              € 42.023  € 42.023  € 3.714.394  € 3.553.282 

18              € 42.023  € 42.023  € 3.756.417  € 3.577.966 

19              € 42.023  € 42.023  € 3.798.440  € 3.601.931 

20              € 42.023  € 42.023  € 3.840.463  € 3.625.198 

21              € 42.023  € 42.023  € 3.882.486  € 3.647.788 

22              € 42.023  € 42.023  € 3.924.509  € 3.669.720 

23              € 42.023  € 42.023  € 3.966.533  € 3.691.012 

24              € 42.023  € 42.023  € 4.008.556  € 3.711.685 

25              € 42.023  € 42.023  € 4.050.579  € 3.731.755 
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Tabel 46: Model 3a: Subsidie-arm lumpsum (50%) + voorfinanciering (0,7%)
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0  € 3.000.000  € 3.000.000 

1  € 2.889.775  € 131.225  € 21.000  € 110.225  € 42.023  € 173.248  € 3.173.248  € 3.168.202 

2  € 2.778.779  € 131.225  € 20.228  € 110.996  € 42.023  € 173.248  € 3.346.495  € 3.331.504 

3  € 2.667.006  € 131.225  € 19.451  € 111.773  € 42.023  € 173.248  € 3.519.743  € 3.490.050 

4  € 2.554.451  € 131.225  € 18.669  € 112.555  € 42.023  € 173.248  € 3.692.991  € 3.643.979 

5  € 2.441.107  € 131.225  € 17.881  € 113.343  € 42.023  € 173.248  € 3.866.238  € 3.793.424 

6  € 2.326.971  € 131.225  € 17.088  € 114.137  € 42.023  € 173.248  € 4.039.486  € 3.938.516 

7  € 2.212.035  € 131.225  € 16.289  € 114.936  € 42.023  € 173.248  € 4.212.734  € 4.079.382 

8  € 2.096.295  € 131.225  € 15.484  € 115.740  € 42.023  € 173.248  € 4.385.982  € 4.216.146 

9  € 1.979.744  € 131.225  € 14.674  € 116.550  € 42.023  € 173.248  € 4.559.229  € 4.348.925 

10  € 1.862.378  € 131.225  € 13.858  € 117.366  € 42.023  € 173.248  € 4.732.477  € 4.477.838 

11  € 1.744.190  € 131.225  € 13.037  € 118.188  € 42.023  € 173.248  € 4.905.725  € 4.602.996 

12  € 1.625.175  € 131.225  € 12.209  € 119.015  € 42.023  € 173.248  € 5.078.972  € 4.724.508 

13  € 1.505.326  € 131.225  € 11.376  € 119.848  € 42.023  € 173.248  € 5.252.220  € 4.842.482 

14  € 1.384.639  € 131.225  € 10.537  € 120.687  € 42.023  € 173.248  € 5.425.468  € 4.957.019 

15  € 1.263.107  € 131.225  € 9.692  € 121.532  € 42.023  € 173.248  € 5.598.715  € 5.068.220 

16  € 1.140.724  € 131.225  € 8.842  € 122.383  € 42.023  € 173.248  € 5.771.963  € 5.176.182 

17  € 1.017.485  € 131.225  € 7.985  € 123.239  € 42.023  € 173.248  € 5.945.211  € 5.281.000 

18  € 893.383  € 131.225  € 7.122  € 124.102  € 42.023  € 173.248  € 6.118.459  € 5.382.764 

19  € 768.412  € 131.225  € 6.254  € 124.971  € 42.023  € 173.248  € 6.291.706  € 5.481.565 

20  € 642.566  € 131.225  € 5.379  € 125.846  € 42.023  € 173.248  € 6.464.954  € 5.577.488 

21  € 515.839  € 131.225  € 4.498  € 126.727  € 42.023  € 173.248  € 6.638.202  € 5.670.617 

22  € 388.226  € 131.225  € 3.611  € 127.614  € 42.023  € 173.248  € 6.811.449  € 5.761.034 

23  € 259.719  € 131.225  € 2.718  € 128.507  € 42.023  € 173.248  € 6.984.697  € 5.848.817 

24  € 130.312  € 131.225  € 1.818  € 129.407  € 42.023  € 173.248  € 7.157.945  € 5.934.044 

25  € -    € 131.225  € 912  € 130.312  € 42.023  € 173.248  € 7.331.192  € 6.016.788 

Tabel 47: Model 3a: Subsidie-arm lumpsum (50%) + voorfinanciering (2,2%)
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0  € 3.000.000  € 3.000.000 

1  € 2.908.707  € 157.293  € 66.000  € 91.293  € 42.023  € 199.316  € 3.199.316  € 3.193.511 

2  € 2.815.406  € 157.293  € 63.992  € 93.301  € 42.023  € 199.316  € 3.398.632  € 3.381.385 

3  € 2.720.052  € 157.293  € 61.939  € 95.354  € 42.023  € 199.316  € 3.597.948  € 3.563.787 

4  € 2.622.601  € 157.293  € 59.841  € 97.452  € 42.023  € 199.316  € 3.797.264  € 3.740.877 

5  € 2.523.005  € 157.293  € 57.697  € 99.596  € 42.023  € 199.316  € 3.996.580  € 3.912.809 

6  € 2.421.218  € 157.293  € 55.506  € 101.787  € 42.023  € 199.316  € 4.195.896  € 4.079.732 

7  € 2.317.192  € 157.293  € 53.267  € 104.026  € 42.023  € 199.316  € 4.395.211  € 4.241.795 

8  € 2.210.878  € 157.293  € 50.978  € 106.315  € 42.023  € 199.316  € 4.594.527  € 4.399.136 

9  € 2.102.224  € 157.293  € 48.639  € 108.653  € 42.023  € 199.316  € 4.793.843  € 4.551.895 

10  € 1.991.181  € 157.293  € 46.249  € 111.044  € 42.023  € 199.316  € 4.993.159  € 4.700.205 

11  € 1.877.694  € 157.293  € 43.806  € 113.487  € 42.023  € 199.316  € 5.192.475  € 4.844.195 

12  € 1.761.710  € 157.293  € 41.309  € 115.983  € 42.023  € 199.316  € 5.391.791  € 4.983.991 

13  € 1.643.175  € 157.293  € 38.758  € 118.535  € 42.023  € 199.316  € 5.591.107  € 5.119.716 

14  € 1.522.032  € 157.293  € 36.150  € 121.143  € 42.023  € 199.316  € 5.790.423  € 5.251.487 

15  € 1.398.224  € 157.293  € 33.485  € 123.808  € 42.023  € 199.316  € 5.989.739  € 5.379.420 

16  € 1.271.692  € 157.293  € 30.761  € 126.532  € 42.023  € 199.316  € 6.189.055  € 5.503.628 

17  € 1.142.377  € 157.293  € 27.977  € 129.316  € 42.023  € 199.316  € 6.388.371  € 5.624.217 

18  € 1.010.216  € 157.293  € 25.132  € 132.160  € 42.023  € 199.316  € 6.587.687  € 5.741.294 

19  € 875.148  € 157.293  € 22.225  € 135.068  € 42.023  € 199.316  € 6.787.002  € 5.854.961 

20  € 737.109  € 157.293  € 19.253  € 138.039  € 42.023  € 199.316  € 6.986.318  € 5.965.318 

21  € 596.033  € 157.293  € 16.216  € 141.076  € 42.023  € 199.316  € 7.185.634  € 6.072.460 

22  € 451.853  € 157.293  € 13.113  € 144.180  € 42.023  € 199.316  € 7.384.950  € 6.176.481 

23  € 304.501  € 157.293  € 9.941  € 147.352  € 42.023  € 199.316  € 7.584.266  € 6.277.473 

24  € 153.907  € 157.293  € 6.699  € 150.594  € 42.023  € 199.316  € 7.783.582  € 6.375.523 

25  € 0  € 157.293  € 3.386  € 153.907  € 42.023  € 199.316  € 7.982.898  € 6.470.718 
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Tabel 48: Model 3b: Subsidie-arm lumpsum met beperkte NNN omzetting
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0      € 5.700.000 

1              € 61.928  € 61.928  € 5.761.928  € 5.760.124 

2              € 61.928  € 61.928  € 5.823.855  € 5.818.497 

3              € 61.928  € 61.928  € 5.885.783  € 5.875.169 

4              € 61.928  € 61.928  € 5.947.710  € 5.930.191 

5              € 61.928  € 61.928  € 6.009.638  € 5.983.610 

6              € 61.928  € 61.928  € 6.071.565  € 6.035.473 

7              € 61.928  € 61.928  € 6.133.493  € 6.085.826 

8              € 61.928  € 61.928  € 6.195.420  € 6.134.712 

9              € 61.928  € 61.928  € 6.257.348  € 6.182.175 

10              € 61.928  € 61.928  € 6.319.276  € 6.228.255 

11              € 61.928  € 61.928  € 6.381.203  € 6.272.992 

12              € 61.928  € 61.928  € 6.443.131  € 6.316.427 

13              € 61.928  € 61.928  € 6.505.058  € 6.358.597 

14              € 61.928  € 61.928  € 6.566.986  € 6.399.538 

15              € 61.928  € 61.928  € 6.628.913  € 6.439.287 

16              € 61.928  € 61.928  € 6.690.841  € 6.477.878 

17              € 61.928  € 61.928  € 6.752.768  € 6.515.346 

18              € 61.928  € 61.928  € 6.814.696  € 6.551.721 

19              € 61.928  € 61.928  € 6.876.624  € 6.587.038 

20              € 61.928  € 61.928  € 6.938.551  € 6.621.326 

21              € 61.928  € 61.928  € 7.000.479  € 6.654.615 

22              € 61.928  € 61.928  € 7.062.406  € 6.686.934 

23              € 61.928  € 61.928  € 7.124.334  € 6.718.312 

24              € 61.928  € 61.928  € 7.186.261  € 6.748.777 

25              € 61.928  € 61.928  € 7.248.189  € 6.778.354 

Tabel 49: Model 3c: Subsidie-arm voorfinanciering met beperkte NNN omzetting (0,7%)
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0  € 4.000.000  € 1.700.000 

1  € 3.853.034  € 174.966  € 28.000  € 146.966  € 61.928  € 236.894  € 1.936.894  € 1.929.994 

2  € 3.705.039  € 174.966  € 26.971  € 147.995  € 61.928  € 236.894  € 2.173.787  € 2.153.289 

3  € 3.556.008  € 174.966  € 25.935  € 149.031  € 61.928  € 236.894  € 2.410.681  € 2.370.080 

4  € 3.405.934  € 174.966  € 24.892  € 150.074  € 61.928  € 236.894  € 2.647.574  € 2.580.557 

5  € 3.254.810  € 174.966  € 23.842  € 151.125  € 61.928  € 236.894  € 2.884.468  € 2.784.903 

6  € 3.102.627  € 174.966  € 22.784  € 152.182  € 61.928  € 236.894  € 3.121.362  € 2.983.298 

7  € 2.949.380  € 174.966  € 21.718  € 153.248  € 61.928  € 236.894  € 3.358.255  € 3.175.914 

8  € 2.795.059  € 174.966  € 20.646  € 154.320  € 61.928  € 236.894  € 3.595.149  € 3.362.920 

9  € 2.639.659  € 174.966  € 19.565  € 155.401  € 61.928  € 236.894  € 3.832.042  € 3.544.479 

10  € 2.483.170  € 174.966  € 18.478  € 156.488  € 61.928  € 236.894  € 4.068.936  € 3.720.751 

11  € 2.325.586  € 174.966  € 17.382  € 157.584  € 61.928  € 236.894  € 4.305.830  € 3.891.888 

12  € 2.166.900  € 174.966  € 16.279  € 158.687  € 61.928  € 236.894  € 4.542.723  € 4.058.040 

13  € 2.007.102  € 174.966  € 15.168  € 159.798  € 61.928  € 236.894  € 4.779.617  € 4.219.353 

14  € 1.846.185  € 174.966  € 14.050  € 160.916  € 61.928  € 236.894  € 5.016.511  € 4.375.968 

15  € 1.684.143  € 174.966  € 12.923  € 162.043  € 61.928  € 236.894  € 5.253.404  € 4.528.021 

16  € 1.520.966  € 174.966  € 11.789  € 163.177  € 61.928  € 236.894  € 5.490.298  € 4.675.645 

17  € 1.356.646  € 174.966  € 10.647  € 164.319  € 61.928  € 236.894  € 5.727.191  € 4.818.969 

18  € 1.191.177  € 174.966  € 9.497  € 165.470  € 61.928  € 236.894  € 5.964.085  € 4.958.119 

19  € 1.024.549  € 174.966  € 8.338  € 166.628  € 61.928  € 236.894  € 6.200.979  € 5.093.216 

20  € 856.755  € 174.966  € 7.172  € 167.794  € 61.928  € 236.894  € 6.437.872  € 5.224.379 

21  € 687.786  € 174.966  € 5.997  € 168.969  € 61.928  € 236.894  € 6.674.766  € 5.351.721 

22  € 517.634  € 174.966  € 4.815  € 170.152  € 61.928  € 236.894  € 6.911.659  € 5.475.354 

23  € 346.292  € 174.966  € 3.623  € 171.343  € 61.928  € 236.894  € 7.148.553  € 5.595.386 

24  € 173.750  € 174.966  € 2.424  € 172.542  € 61.928  € 236.894  € 7.385.447  € 5.711.922 

25 -€ 0  € 174.966  € 1.216  € 173.750  € 61.928  € 236.894  € 7.622.340  € 5.825.063 
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Tabel 50: Model 3c: Subsidie-arm voorfinanciering met beperkte NNN omzetting (2,2%)
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0  € 4.000.000  € 1.700.000 

1  € 3.878.276  € 209.724  € 88.000  € 121.724  € 61.928  € 271.651  € 1.971.651  € 1.963.739 

2  € 3.753.875  € 209.724  € 85.322  € 124.402  € 61.928  € 271.651  € 2.243.302  € 2.219.796 

3  € 3.626.736  € 209.724  € 82.585  € 127.138  € 61.928  € 271.651  € 2.514.954  € 2.468.396 

4  € 3.496.801  € 209.724  € 79.788  € 129.935  € 61.928  € 271.651  € 2.786.605  € 2.709.754 

5  € 3.364.007  € 209.724  € 76.930  € 132.794  € 61.928  € 271.651  € 3.058.256  € 2.944.083 

6  € 3.228.291  € 209.724  € 74.008  € 135.716  € 61.928  € 271.651  € 3.329.907  € 3.171.587 

7  € 3.089.590  € 209.724  € 71.022  € 138.701  € 61.928  € 271.651  € 3.601.559  € 3.392.464 

8  € 2.947.837  € 209.724  € 67.971  € 141.753  € 61.928  € 271.651  € 3.873.210  € 3.606.908 

9  € 2.802.966  € 209.724  € 64.852  € 144.871  € 61.928  € 271.651  € 4.144.861  € 3.815.106 

10  € 2.654.908  € 209.724  € 61.665  € 148.058  € 61.928  € 271.651  € 4.416.512  € 4.017.240 

11  € 2.503.592  € 209.724  € 58.408  € 151.316  € 61.928  € 271.651  € 4.688.164  € 4.213.487 

12  € 2.348.947  € 209.724  € 55.079  € 154.645  € 61.928  € 271.651  € 4.959.815  € 4.404.018 

13  € 2.190.900  € 209.724  € 51.677  € 158.047  € 61.928  € 271.651  € 5.231.466  € 4.588.999 

14  € 2.029.376  € 209.724  € 48.200  € 161.524  € 61.928  € 271.651  € 5.503.117  € 4.768.592 

15  € 1.864.299  € 209.724  € 44.646  € 165.077  € 61.928  € 271.651  € 5.774.769  € 4.942.955 

16  € 1.695.590  € 209.724  € 41.015  € 168.709  € 61.928  € 271.651  € 6.046.420  € 5.112.239 

17  € 1.523.169  € 209.724  € 37.303  € 172.421  € 61.928  € 271.651  € 6.318.071  € 5.276.592 

18  € 1.346.955  € 209.724  € 33.510  € 176.214  € 61.928  € 271.651  € 6.589.722  € 5.436.159 

19  € 1.166.865  € 209.724  € 29.633  € 180.091  € 61.928  € 271.651  € 6.861.374  € 5.591.078 

20  € 982.812  € 209.724  € 25.671  € 184.053  € 61.928  € 271.651  € 7.133.025  € 5.741.484 

21  € 794.710  € 209.724  € 21.622  € 188.102  € 61.928  € 271.651  € 7.404.676  € 5.887.510 

22  € 602.470  € 209.724  € 17.484  € 192.240  € 61.928  € 271.651  € 7.676.327  € 6.029.283 

23  € 406.001  € 209.724  € 13.254  € 196.469  € 61.928  € 271.651  € 7.947.978  € 6.166.927 

24  € 205.209  € 209.724  € 8.932  € 200.792  € 61.928  € 271.651  € 8.219.630  € 6.300.561 

25  € 0  € 209.724  € 4.515  € 205.209  € 61.928  € 271.651  € 8.491.281  € 6.430.303 

Tabel 51: Model 3d: Subsidie-arm lumpsum(33,3%) + voorfinanciering met beperkte NNN omzetting (0,7%)
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0  € 2.000.000  € 3.700.000 

1  € 1.926.517  € 87.483  € 14.000  € 73.483  € 61.928  € 149.411  € 3.849.411  € 3.845.059 

2  € 1.852.520  € 87.483  € 13.486  € 73.997  € 61.928  € 149.411  € 3.998.821  € 3.985.893 

3  € 1.778.004  € 87.483  € 12.968  € 74.515  € 61.928  € 149.411  € 4.148.232  € 4.122.624 

4  € 1.702.967  € 87.483  € 12.446  € 75.037  € 61.928  € 149.411  € 4.297.642  € 4.255.374 

5  € 1.627.405  € 87.483  € 11.921  € 75.562  € 61.928  € 149.411  € 4.447.053  € 4.384.257 

6  € 1.551.314  € 87.483  € 11.392  € 76.091  € 61.928  € 149.411  € 4.596.464  € 4.509.386 

7  € 1.474.690  € 87.483  € 10.859  € 76.624  € 61.928  € 149.411  € 4.745.874  € 4.630.870 

8  € 1.397.530  € 87.483  € 10.323  € 77.160  € 61.928  € 149.411  € 4.895.285  € 4.748.816 

9  € 1.319.829  € 87.483  € 9.783  € 77.700  € 61.928  € 149.411  € 5.044.695  € 4.863.327 

10  € 1.241.585  € 87.483  € 9.239  € 78.244  € 61.928  € 149.411  € 5.194.106  € 4.974.503 

11  € 1.162.793  € 87.483  € 8.691  € 78.792  € 61.928  € 149.411  € 5.343.516  € 5.082.440 

12  € 1.083.450  € 87.483  € 8.140  € 79.343  € 61.928  € 149.411  € 5.492.927  € 5.187.234 

13  € 1.003.551  € 87.483  € 7.584  € 79.899  € 61.928  € 149.411  € 5.642.338  € 5.288.975 

14  € 923.093  € 87.483  € 7.025  € 80.458  € 61.928  € 149.411  € 5.791.748  € 5.387.753 

15  € 842.071  € 87.483  € 6.462  € 81.021  € 61.928  € 149.411  € 5.941.159  € 5.483.654 

16  € 760.483  € 87.483  € 5.894  € 81.589  € 61.928  € 149.411  € 6.090.569  € 5.576.762 

17  € 678.323  € 87.483  € 5.323  € 82.160  € 61.928  € 149.411  € 6.239.980  € 5.667.157 

18  € 595.588  € 87.483  € 4.748  € 82.735  € 61.928  € 149.411  € 6.389.391  € 5.754.920 

19  € 512.274  € 87.483  € 4.169  € 83.314  € 61.928  € 149.411  € 6.538.801  € 5.840.127 

20  € 428.377  € 87.483  € 3.586  € 83.897  € 61.928  € 149.411  € 6.688.212  € 5.922.852 

21  € 343.893  € 87.483  € 2.999  € 84.484  € 61.928  € 149.411  € 6.837.622  € 6.003.168 

22  € 258.817  € 87.483  € 2.407  € 85.076  € 61.928  € 149.411  € 6.987.033  € 6.081.144 

23  € 173.146  € 87.483  € 1.812  € 85.671  € 61.928  € 149.411  € 7.136.443  € 6.156.849 

24  € 86.875  € 87.483  € 1.212  € 86.271  € 61.928  € 149.411  € 7.285.854  € 6.230.349 

25 -€ 0  € 87.483  € 608  € 86.875  € 61.928  € 149.411  € 7.435.265  € 6.301.709 
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Tabel 52: Model 3d: Subsidie-arm lumpsum(33,3%) + voorfinanciering met beperkte NNN omzetting (2,2%)
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0  € 2.000.000  € 3.700.000 

1  € 1.939.138  € 104.862  € 44.000  € 60.862  € 61.928  € 166.789  € 3.866.789  € 3.861.931 

2  € 1.876.937  € 104.862  € 42.661  € 62.201  € 61.928  € 166.789  € 4.033.579  € 4.019.146 

3  € 1.813.368  € 104.862  € 41.293  € 63.569  € 61.928  € 166.789  € 4.200.368  € 4.171.782 

4  € 1.748.400  € 104.862  € 39.894  € 64.968  € 61.928  € 166.789  € 4.367.158  € 4.319.973 

5  € 1.682.003  € 104.862  € 38.465  € 66.397  € 61.928  € 166.789  € 4.533.947  € 4.463.847 

6  € 1.614.146  € 104.862  € 37.004  € 67.858  € 61.928  € 166.789  € 4.700.736  € 4.603.530 

7  € 1.544.795  € 104.862  € 35.511  € 69.351  € 61.928  € 166.789  € 4.867.526  € 4.739.145 

8  € 1.473.919  € 104.862  € 33.985  € 70.876  € 61.928  € 166.789  € 5.034.315  € 4.870.810 

9  € 1.401.483  € 104.862  € 32.426  € 72.436  € 61.928  € 166.789  € 5.201.105  € 4.998.640 

10  € 1.327.454  € 104.862  € 30.833  € 74.029  € 61.928  € 166.789  € 5.367.894  € 5.122.747 

11  € 1.251.796  € 104.862  € 29.204  € 75.658  € 61.928  € 166.789  € 5.534.683  € 5.243.240 

12  € 1.174.474  € 104.862  € 27.540  € 77.322  € 61.928  € 166.789  € 5.701.473  € 5.360.222 

13  € 1.095.450  € 104.862  € 25.838  € 79.023  € 61.928  € 166.789  € 5.868.262  € 5.473.798 

14  € 1.014.688  € 104.862  € 24.100  € 80.762  € 61.928  € 166.789  € 6.035.052  € 5.584.065 

15  € 932.150  € 104.862  € 22.323  € 82.539  € 61.928  € 166.789  € 6.201.841  € 5.691.121 

16  € 847.795  € 104.862  € 20.507  € 84.355  € 61.928  € 166.789  € 6.368.630  € 5.795.059 

17  € 761.585  € 104.862  € 18.651  € 86.210  € 61.928  € 166.789  € 6.535.420  € 5.895.969 

18  € 673.478  € 104.862  € 16.755  € 88.107  € 61.928  € 166.789  € 6.702.209  € 5.993.940 

19  € 583.432  € 104.862  € 14.817  € 90.045  € 61.928  € 166.789  € 6.868.999  € 6.089.058 

20  € 491.406  € 104.862  € 12.836  € 92.026  € 61.928  € 166.789  € 7.035.788  € 6.181.405 

21  € 397.355  € 104.862  € 10.811  € 94.051  € 61.928  € 166.789  € 7.202.577  € 6.271.063 

22  € 301.235  € 104.862  € 8.742  € 96.120  € 61.928  € 166.789  € 7.369.367  € 6.358.109 

23  € 203.000  € 104.862  € 6.627  € 98.235  € 61.928  € 166.789  € 7.536.156  € 6.442.620 

24  € 102.605  € 104.862  € 4.466  € 100.396  € 61.928  € 166.789  € 7.702.946  € 6.524.669 

25  € 0  € 104.862  € 2.257  € 102.605  € 61.928  € 166.789  € 7.869.735  € 6.604.328 

Tabel 53: Model 3e: Subsidie-arm lumpsum(6 jaar subsidie) + voorfinanciering met beperkte NNN omzetting 
(0,7%)
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0  € 3.505.779  € 2.194.221 

1  € 3.376.972  € 153.348  € 24.540  € 128.808  € 61.928  € 215.276  € 2.409.496  € 2.403.226 

2  € 3.247.262  € 153.348  € 23.639  € 129.709  € 61.928  € 215.276  € 2.624.772  € 2.606.144 

3  € 3.116.645  € 153.348  € 22.731  € 130.617  € 61.928  € 215.276  € 2.840.048  € 2.803.152 

4  € 2.985.114  € 153.348  € 21.817  € 131.532  € 61.928  € 215.276  € 3.055.323  € 2.994.421 

5  € 2.852.661  € 153.348  € 20.896  € 132.452  € 61.928  € 215.276  € 3.270.599  € 3.180.120 

6  € 2.719.282  € 153.348  € 19.969  € 133.379  € 61.928  € 215.276  € 3.485.875  € 3.360.410 

7  € 2.584.969  € 153.348  € 19.035  € 134.313  € 61.928  € 215.276  € 3.701.150  € 3.535.449 

8  € 2.449.715  € 153.348  € 18.095  € 135.253  € 61.928  € 215.276  € 3.916.426  € 3.705.389 

9  € 2.313.515  € 153.348  € 17.148  € 136.200  € 61.928  € 215.276  € 4.131.701  € 3.870.380 

10  € 2.176.362  € 153.348  € 16.195  € 137.153  € 61.928  € 215.276  € 4.346.977  € 4.030.566 

11  € 2.038.248  € 153.348  € 15.235  € 138.114  € 61.928  € 215.276  € 4.562.253  € 4.186.085 

12  € 1.899.168  € 153.348  € 14.268  € 139.080  € 61.928  € 215.276  € 4.777.528  € 4.337.075 

13  € 1.759.114  € 153.348  € 13.294  € 140.054  € 61.928  € 215.276  € 4.992.804  € 4.483.668 

14  € 1.618.080  € 153.348  € 12.314  € 141.034  € 61.928  € 215.276  € 5.208.080  € 4.625.990 

15  € 1.476.058  € 153.348  € 11.327  € 142.022  € 61.928  € 215.276  € 5.423.355  € 4.764.167 

16  € 1.333.042  € 153.348  € 10.332  € 143.016  € 61.928  € 215.276  € 5.638.631  € 4.898.320 

17  € 1.189.026  € 153.348  € 9.331  € 144.017  € 61.928  € 215.276  € 5.853.907  € 5.028.565 

18  € 1.044.001  € 153.348  € 8.323  € 145.025  € 61.928  € 215.276  € 6.069.182  € 5.155.017 

19  € 897.961  € 153.348  € 7.308  € 146.040  € 61.928  € 215.276  € 6.284.458  € 5.277.786 

20  € 750.898  € 153.348  € 6.286  € 147.062  € 61.928  € 215.276  € 6.499.734  € 5.396.979 

21  € 602.806  € 153.348  € 5.256  € 148.092  € 61.928  € 215.276  € 6.715.009  € 5.512.700 

22  € 453.678  € 153.348  € 4.220  € 149.128  € 61.928  € 215.276  € 6.930.285  € 5.625.051 

23  € 303.506  € 153.348  € 3.176  € 150.172  € 61.928  € 215.276  € 7.145.561  € 5.734.129 

24  € 152.282  € 153.348  € 2.125  € 151.224  € 61.928  € 215.276  € 7.360.836  € 5.840.031 

25  € 0  € 153.348  € 1.066  € 152.282  € 61.928  € 215.276  € 7.576.112  € 5.942.847 
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Tabel 54: Model 3e: Subsidie-arm lumpsum(6 jaar subsidie) + voorfinanciering met beperkte NNN omzetting 
(2,2%)
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0  € 3.505.779  € 2.194.221 

1  € 3.399.095  € 183.811  € 77.127  € 106.684  € 61.928  € 245.739  € 2.439.959  € 2.432.802 

2  € 3.290.064  € 183.811  € 74.780  € 109.031  € 61.928  € 245.739  € 2.685.698  € 2.664.434 

3  € 3.178.634  € 183.811  € 72.381  € 111.430  € 61.928  € 245.739  € 2.931.437  € 2.889.320 

4  € 3.064.753  € 183.811  € 69.930  € 113.881  € 61.928  € 245.739  € 3.177.176  € 3.107.656 

5  € 2.948.366  € 183.811  € 67.425  € 116.387  € 61.928  € 245.739  € 3.422.915  € 3.319.632 

6  € 2.829.419  € 183.811  € 64.864  € 118.947  € 61.928  € 245.739  € 3.668.653  € 3.525.435 

7  € 2.707.855  € 183.811  € 62.247  € 121.564  € 61.928  € 245.739  € 3.914.392  € 3.725.243 

8  € 2.583.617  € 183.811  € 59.573  € 124.238  € 61.928  € 245.739  € 4.160.131  € 3.919.231 

9  € 2.456.645  € 183.811  € 56.840  € 126.972  € 61.928  € 245.739  € 4.405.870  € 4.107.570 

10  € 2.326.880  € 183.811  € 54.046  € 129.765  € 61.928  € 245.739  € 4.651.609  € 4.290.422 

11  € 2.194.260  € 183.811  € 51.191  € 132.620  € 61.928  € 245.739  € 4.897.347  € 4.467.949 

12  € 2.058.723  € 183.811  € 48.274  € 135.538  € 61.928  € 245.739  € 5.143.086  € 4.640.306 

13  € 1.920.203  € 183.811  € 45.292  € 138.519  € 61.928  € 245.739  € 5.388.825  € 4.807.642 

14  € 1.778.637  € 183.811  € 42.244  € 141.567  € 61.928  € 245.739  € 5.634.564  € 4.970.104 

15  € 1.633.955  € 183.811  € 39.130  € 144.681  € 61.928  € 245.739  € 5.880.303  € 5.127.834 

16  € 1.486.091  € 183.811  € 35.947  € 147.864  € 61.928  € 245.739  € 6.126.041  € 5.280.971 

17  € 1.334.974  € 183.811  € 32.694  € 151.117  € 61.928  € 245.739  € 6.371.780  € 5.429.647 

18  € 1.180.532  € 183.811  € 29.369  € 154.442  € 61.928  € 245.739  € 6.617.519  € 5.573.992 

19  € 1.022.692  € 183.811  € 25.972  € 157.840  € 61.928  € 245.739  € 6.863.258  € 5.714.134 

20  € 861.380  € 183.811  € 22.499  € 161.312  € 61.928  € 245.739  € 7.108.997  € 5.850.193 

21  € 696.520  € 183.811  € 18.950  € 164.861  € 61.928  € 245.739  € 7.354.735  € 5.982.290 

22  € 528.032  € 183.811  € 15.323  € 168.488  € 61.928  € 245.739  € 7.600.474  € 6.110.539 

23  € 355.837  € 183.811  € 11.617  € 172.195  € 61.928  € 245.739  € 7.846.213  € 6.235.053 

24  € 179.854  € 183.811  € 7.828  € 175.983  € 61.928  € 245.739  € 8.091.952  € 6.355.940 

25  € 0  € 183.811  € 3.957  € 179.854  € 61.928  € 245.739  € 8.337.691  € 6.473.307 

Tabel 55: Model 3f: Subsidie-arm lumpsum (33,3%) + voorfinanciering met beperkte NNN omzetting zonder 
beheervergoedingen (0,7%)
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0  € 2.000.000  € 3.700.000 

1  € 1.926.517  € 87.483  € 14.000  € 73.483  € 42.023  € 129.506  € 3.829.506  € 3.825.734 

2  € 1.852.520  € 87.483  € 13.486  € 73.997  € 42.023  € 129.506  € 3.959.012  € 3.947.806 

3  € 1.778.004  € 87.483  € 12.968  € 74.515  € 42.023  € 129.506  € 4.088.519  € 4.066.323 

4  € 1.702.967  € 87.483  € 12.446  € 75.037  € 42.023  € 129.506  € 4.218.025  € 4.181.387 

5  € 1.627.405  € 87.483  € 11.921  € 75.562  € 42.023  € 129.506  € 4.347.531  € 4.293.100 

6  € 1.551.314  € 87.483  € 11.392  € 76.091  € 42.023  € 129.506  € 4.477.037  € 4.401.560 

7  € 1.474.690  € 87.483  € 10.859  € 76.624  € 42.023  € 129.506  € 4.606.543  € 4.506.860 

8  € 1.397.530  € 87.483  € 10.323  € 77.160  € 42.023  € 129.506  € 4.736.049  € 4.609.094 

9  € 1.319.829  € 87.483  € 9.783  € 77.700  € 42.023  € 129.506  € 4.865.556  € 4.708.349 

10  € 1.241.585  € 87.483  € 9.239  € 78.244  € 42.023  € 129.506  € 4.995.062  € 4.804.714 

11  € 1.162.793  € 87.483  € 8.691  € 78.792  € 42.023  € 129.506  € 5.124.568  € 4.898.272 

12  € 1.083.450  € 87.483  € 8.140  € 79.343  € 42.023  € 129.506  € 5.254.074  € 4.989.105 

13  € 1.003.551  € 87.483  € 7.584  € 79.899  € 42.023  € 129.506  € 5.383.580  € 5.077.292 

14  € 923.093  € 87.483  € 7.025  € 80.458  € 42.023  € 129.506  € 5.513.087  € 5.162.911 

15  € 842.071  € 87.483  € 6.462  € 81.021  € 42.023  € 129.506  € 5.642.593  € 5.246.036 

16  € 760.483  € 87.483  € 5.894  € 81.589  € 42.023  € 129.506  € 5.772.099  € 5.326.740 

17  € 678.323  € 87.483  € 5.323  € 82.160  € 42.023  € 129.506  € 5.901.605  € 5.405.094 

18  € 595.588  € 87.483  € 4.748  € 82.735  € 42.023  € 129.506  € 6.031.111  € 5.481.165 

19  € 512.274  € 87.483  € 4.169  € 83.314  € 42.023  € 129.506  € 6.160.617  € 5.555.021 

20  € 428.377  € 87.483  € 3.586  € 83.897  € 42.023  € 129.506  € 6.290.124  € 5.626.725 

21  € 343.893  € 87.483  € 2.999  € 84.484  € 42.023  € 129.506  € 6.419.630  € 5.696.341 

22  € 258.817  € 87.483  € 2.407  € 85.076  € 42.023  € 129.506  € 6.549.136  € 5.763.929 

23  € 173.146  € 87.483  € 1.812  € 85.671  € 42.023  € 129.506  € 6.678.642  € 5.829.549 

24  € 86.875  € 87.483  € 1.212  € 86.271  € 42.023  € 129.506  € 6.808.148  € 5.893.257 

25 -€ 0  € 87.483  € 608  € 86.875  € 42.023  € 129.506  € 6.937.655  € 5.955.110 
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Tabel 56: Model 3f: Subsidie-arm lumpsum (33,3%) + voorfinanciering met beperkte NNN omzetting zonder 
beheervergoedingen (2,2%)
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0  € 2.000.000  € 3.700.000 

1  € 1.939.138  € 104.862  € 44.000  € 60.862  € 42.023  € 146.885  € 3.846.885  € 3.842.607 

2  € 1.876.937  € 104.862  € 42.661  € 62.201  € 42.023  € 146.885  € 3.993.770  € 3.981.060 

3  € 1.813.368  € 104.862  € 41.293  € 63.569  € 42.023  € 146.885  € 4.140.655  € 4.115.481 

4  € 1.748.400  € 104.862  € 39.894  € 64.968  € 42.023  € 146.885  € 4.287.540  € 4.245.986 

5  € 1.682.003  € 104.862  € 38.465  € 66.397  € 42.023  € 146.885  € 4.434.425  € 4.372.690 

6  € 1.614.146  € 104.862  € 37.004  € 67.858  € 42.023  € 146.885  € 4.581.310  € 4.495.704 

7  € 1.544.795  € 104.862  € 35.511  € 69.351  € 42.023  € 146.885  € 4.728.195  € 4.615.135 

8  € 1.473.919  € 104.862  € 33.985  € 70.876  € 42.023  € 146.885  € 4.875.080  € 4.731.087 

9  € 1.401.483  € 104.862  € 32.426  € 72.436  € 42.023  € 146.885  € 5.021.965  € 4.843.663 

10  € 1.327.454  € 104.862  € 30.833  € 74.029  € 42.023  € 146.885  € 5.168.850  € 4.952.959 

11  € 1.251.796  € 104.862  € 29.204  € 75.658  € 42.023  € 146.885  € 5.315.735  € 5.059.072 

12  € 1.174.474  € 104.862  € 27.540  € 77.322  € 42.023  € 146.885  € 5.462.620  € 5.162.094 

13  € 1.095.450  € 104.862  € 25.838  € 79.023  € 42.023  € 146.885  € 5.609.505  € 5.262.115 

14  € 1.014.688  € 104.862  € 24.100  € 80.762  € 42.023  € 146.885  € 5.756.390  € 5.359.224 

15  € 932.150  € 104.862  € 22.323  € 82.539  € 42.023  € 146.885  € 5.903.275  € 5.453.504 

16  € 847.795  € 104.862  € 20.507  € 84.355  € 42.023  € 146.885  € 6.050.160  € 5.545.037 

17  € 761.585  € 104.862  € 18.651  € 86.210  € 42.023  € 146.885  € 6.197.045  € 5.633.905 

18  € 673.478  € 104.862  € 16.755  € 88.107  € 42.023  € 146.885  € 6.343.930  € 5.720.185 

19  € 583.432  € 104.862  € 14.817  € 90.045  € 42.023  € 146.885  € 6.490.815  € 5.803.951 

20  € 491.406  € 104.862  € 12.836  € 92.026  € 42.023  € 146.885  € 6.637.700  € 5.885.278 

21  € 397.355  € 104.862  € 10.811  € 94.051  € 42.023  € 146.885  € 6.784.585  € 5.964.236 

22  € 301.235  € 104.862  € 8.742  € 96.120  € 42.023  € 146.885  € 6.931.470  € 6.040.894 

23  € 203.000  € 104.862  € 6.627  € 98.235  € 42.023  € 146.885  € 7.078.355  € 6.115.319 

24  € 102.605  € 104.862  € 4.466  € 100.396  € 42.023  € 146.885  € 7.225.240  € 6.187.577 

25  € 0  € 104.862  € 2.257  € 102.605  € 42.023  € 146.885  € 7.372.125  € 6.257.730 


