
Profielschets bestuursleden stichting Landschapsfonds Wageningen 

 

Stichting Landschapsfonds gemeente Wageningen 

Gemeente Wageningen heeft een prachtig buitengebied. Het Landschapsfonds is 

een van de projecten die is opgenomen in het uitvoeringsprogramma van de Visie 

Buitengebied.  

Biodiversiteit is een belangrijk thema in de Visie. Het ontwikkelen en versterken van 

de biodiversiteit kan de gemeente niet alleen. Hierbij ziet zij de grote meerwaarde die 

inwoners en grondeigenaren kunnen bieden. Zij hebben zowel veel kennis op gebied 

van natuur als van landschapsbeheer.  

Om het landschapsbeheer financieel aantrekkelijker te maken wil de gemeente een 

landschapsfonds oprichten. De insteek is een onafhankelijk fonds voor het gehele 

buitengebied. Het Landschapsfonds wordt,  gefinancierd vanuit diverse geldstromen 

zoals bijvoorbeeld compensatiegelden voor verlies aan landschap (zonneparken),  

fondswerving en crowdfunding.  

 

De kwaliteit van het landschap is gebaat bij gegarandeerde financiering van het 

beheer voor meerdere jaren. Een struweel heeft bijvoorbeeld een ontwikkeltijd van 8 

tot 10 jaar. Een landschapsfonds biedt de mogelijkheid om de financiering hiervan te 

waarborgen los van de jaarlijkse begrotingsrondes, met een horizon die verder reikt 

dan de vierjarige cyclus van het gemeentelijke bestuur. Te denken valt aan een 

horizon van 10 – 20 jaar. 

Voor het bestuur van deze stichting is de gemeente op zoek naar bestuursleden die 

zijn/haar bestuurlijke ervaring en maatschappelijke betrokkenheid wil inzetten.  

 

Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, de uitvoering van de activiteiten en 
het beheer van het vermogen van het Landschapsfonds Het doel is  het versterken 
van natuur en landschap van het buitengebied van Wageningen, zowel in 
kwalitatieve als in kwantitatieve zin. Taken zijn het innemen van plannen voor natuur 
en landschap, samen met de gemeentelijk adviseur het beoordelen van deze 
plannen, het sluiten van contracten met grondeigenaren en het opstellen van 
(financiële) voortgangsrapportages danwel jaarverslagen. Daarbij houdt het bestuur 
de verdeling van de financiën over de verschillende deelgebieden en de verdeling 
over aanleg en beheer en onderhoud in het oog.   

Tijdsindicatie 

De tijdsindicatie voor het uitvoeren van deze functie is afhankelijk van het aantal 
plannen dat binnenkomt, maar er kan worden uitgegaan van 1 tot 2 avonden per 
kwartaal. Reguliere bestuursvergaderingen zullen in onderling overleg tussen 
bestuursleden afgesproken moeten worden, 4 keer per jaar boven op de al 



genoemde overleggen. Minimaal 1 keer per jaar wordt er een overleg met de 
verantwoordelijk wethouder ingepland.  

Het bestuur 

Binnen het bestuur heerst een open, gelijkwaardige sfeer, waarbij ieder gewaardeerd 
wordt om zijn kennis en waarbij ieder bereid is mee te denken en doen op zowel het 
abstracter bestuursniveau als bij de praktische uitvoering van zaken. Ieder krijgt 
ruimte te groeien in zijn/haar functie. De omvang van het bestuur wordt ingezet op 1 
voorzitter, 1 penningmeester, 1 secretaris en 1 algemeen lid. Vanuit de gemeente 
wordt een adviseur met kennis van ecologie en/of landschap aangeleverd. De 
adviseur legt de plannen langs het gemeentelijke beleid en treedt hierover in overleg 
met het bestuur.  
 

Van bestuursleden vragen wij: 

• Een warm hart voor het Wageningse landschap, voor behoud en ontwikkeling 
van groen, natuur, natuur-inclusieve landbouw en biodiversiteit en voor de 
beleving daarvan; 

• Kennis van en ervaring met contractvorming, financiering (voorzitter en 
penning-meester)) en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen; 

• Kennis van en een netwerk op het gebied van het Wageningse landschap, 
ecologie en landbouw strekt tot aanbeveling; 

• Affiniteit met de belangen van verschillende partijen die actief zijn op het 
gebied van landschap en ecologie en voor de verschillende belangen van 
deze organisaties; 

• Het niet gelijktijdig uitoefenen van een bestuurlijke functie bij één van de 
gebieds-gerelateerde (groene) organisaties en de  mogelijk toekomstige 
bestuurlijke functie bij het Landschapsfonds; 

• Daarnaast: een creatieve teamspeler, projectmatig kunnen werken, 
oplossingsgericht zijn met oog voor lange termijn beleid van de Stichting; 

• Goede communicatieve vaardigheden, in woord en geschrift.  

Vergoeding en benoemingstermijn 
Het betreft een onbezoldigde functie. De benoemingstermijn is 4 jaar. Men kan voor 

maximaal 3 termijnen worden benoemd. 

Geïnteresseerd? 

Wanneer u interesse hebt deze functie kunt u contact opnemen met de gemeente 

door een mailtje te sturen aan Wilma Pol. Dit kan tot uiterlijk 16 december 2021.  

Het mailadres is: wilma.pol@wageningen.nl 
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