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JAARVERSLAG 

1. Inleiding  

Algemeen 

De stichting landinrichting en bodemverontreiniging (SLB) is ingeschreven in het handelsregister 

van de Kamer van Koophandel voor Groningen onder nummer 02071827 en in het jaar 2000 

opgericht voor het oplossen van stagneringen van land- inrichtingsprojecten. De kerntaak van de 

SLB richt zich volledig op het gestand doen van de aan eigenaren verleende vrijwaringen. De 

SLB heeft de juridische aansprakelijkheid overgenomen die op de grondeigenaren rust, voor 

bodemverontreiniging als gevolg van demping van wijken en sloten zoals dat in het verleden 

plaatsvond. De werkgebieden van de SLB zijn: Blok I (Ommelanderwijk), Hefshuizen, Pekela's, 

Blok IV (Hoogezand) en Blok III (Gieten). 

 

SLB beheert de gelden die de partijen destijds hebben ingebracht en betaalt daaruit het beheer 

van de stichting. De dagelijkse werkzaamheden van SLB worden uitgevoerd door een directeur 

en twee technische medewerkers. Een Raad van Toezicht, samengesteld uit vertegenwoordigers 

van alle partijen, voert de controle op het werk van SLB uit. De directeur rapporteert jaarlijks in 

een jaarverslag en legt financiële verantwoording af via een jaarrekening. 

 

De taken en bevoegdheden van de Stichting sluiten aan bij de bevoegdheden en taken op grond 

van de Wet Bodembescherming. Bevoegd gezag bij ernstige bodemverontreiniging is het college 

van gedeputeerde staten. Zij stellen de ernstige bodemverontreiniging vast en nemen de 

benodigde maatregelen. Verder kunnen GS een sanerings- of een onderzoeksbevel afgeven. Door 

deze bevoegdheid zijn zij tevens bevoegd om de grondeigenaren/veroorzaker van de 

bodemverontreiniging te vrijwaren voor de juridische aansprakelijkheid. 

 

Statutaire doel  

In de statuten uit 2000 worden de volgende doelen genoemd: 

1. Het versterken van de milieuhygiënische kwaliteit in het gebied in relatie met de 

landinrichting, in verband met het uitvoeren van het beheer van dempingen, zoals nader 

bepaald in de Overeenkomst, het Raamsaneringsplan en de Bodembeheerplan; 

2. Het beheer van de fondsen die zijn gevormd voor het beheer van dempingen in de 

gebieden tijdens en na de looptijd van de Overeenkomst; 

3. Het verrichten van al hetgeen verder terzake van het vorenstaande bevorderlijk kan zijn, 

alles in de ruimste zin des woords. 

 

In 2008 is door de Raad van Toezicht geconstateerd dat de risico's van de vervuiling in de 

onderzochte locaties aanzienlijk geringer bleken te zijn dan bij de oprichting van de Stichting was 

voorzien, waardoor minder sanerigen zijn verricht. De Raad van Toezicht van de SLB heeft in 

zijn vergadering van 17 februari 2011 ingestemd met het voorstel de jaarlijkse verantwoording 

over het gevoerde beleid te vereenvoudigen. De procedure moet recht doen aan de sterke afname 

van de activiteiten en de daarmee samenhangende lagere uitgaven, als gevolg van de fase van 

passief beheer die per 1 januari 2011 is ingegaan.  

 



 

 --  2 

Kern van de veranderingen is dat er niet langer een formeel en door de accountant goedgekeurd 

jaarverslag wordt uitgebracht, maar in plaats daarvan een tot op het niveau van de afzonderlijke 

uitgaven toelichtende verantwoording.  

 

De Raad van Toezicht heeft bij zijn instemming met deze nieuwe aanpak tevens bepaald dat de 

definitieve besluitvorming over een en ander moet plaatsvinden aan de hand van een concreet 

uitgewerkt rapportagemodel. De nu voorliggende rapportage is overeenkomstig de nieuw 

voorgestelde lijn uitgewerkt.  

 

Het boekjaar 2017 

Voor u ligt de financiële verantwoording over het boekjaar 2017 van de SLB. De door de 

provincie Groningen opgestelde jaarrekening 2017 en de balans per 31 december 2017 vormen de 

basis voor deze verantwoording. U treft ze als bijlagen hierbij aan.  

 

In 2017 heeft geen fysiek (veld)onderzoek en of sanering plaatsgevonden. Wel zijn er algemene 

uitvoeringskosten aan de orde geweest.  

 

Voorts zijn bijgevoegd de gedetailleerde overzichten per SLB beheerd fonds, waarin de uit de 

rekening en de verantwoording blijkende uitgaven per 31 december 2017 zijn verwerkt. 

 

Directie 

 

A. Hoogerwerf 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017 

(na winstbestemming)  

 

 

A c t i v a                 2 0 1 7     2 0 1 6

                  €        €      

Vlottende activa 

 

Vorderingen en overlopende activa 

Rekening-courant provincie Groningen 2.405.449 2.361.587

    
  

Totaal activa 2.405.449 2.361.587 
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P a s s i v a  

             2 0 17     2 0 16 

 

        € € 

Eigen vermogen 

Bestemmingsreserves 2.405.449 2.361.587 

 

 

  

 

  

Totaal passiva 2.405.449 2.361.587 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017 

   2017 2016 

          € € 

 

Doorberekende kosten                  

Dienstverlening provincie Groningen 17.683 14.761 

Nazca (informatiesysteem)   5.233 5.233 

Overige bedrijfskosten        52         52 

 

Som der kosten 22.968 20.046 

 

 
 

Financiële baten en laste 

Rente baten 66.830 44.277 

Afwikkeling Landsbanki          0      1.022 

 

Som financiële baten en lasten 66.830 45.299 

 

Saldo van baten en lasten 43.862 25.253 

 

Bestemming saldo van baten en lasten 

Toevoeging aan: 

Bestemmingsreserves 43.862 25.253 
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GRONDSLAGEN 

ALGEMEEN 

Bij het samenstellen van de jaarrekening is uitgegaan van Richtlijn 640 voor Organisaties-zonder-

winststreven. De jaarrekening is gebaseerd op basis van historische kosten. Tenzij bij het 

desbetreffende balanshoofd anders vermeld, zijn activa en passiva tegen de nominale waarde 

opgenomen. De grondslagen zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande 

boekjaar. 

 

 

Grondslagen voor waardering 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt 

een voorziening getroffen. 

 

 

Overige activa en passiva 

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

 

Bepaling van baten en lasten 

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben en worden 

gewaardeerd tegen de nominale waarde. Verliezen en risico's die hun oorsprong hebben in het 

boekjaar, worden in de jaarrekening verwerkt indien zij bekend zijn op het moment van het 

opmaken van de jaarrekening. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 

Vorderingen en overlopende activa 

Rekening-courant provincie Groningen  

Over het gemiddeld uitstaande saldo wordt jaarlijks een gewogen lange termijn rente berekend 

over 2017 was deze 2,83% (in 2016 1,89%).           

 

Voor het jaar 2017 zijn i.v.m. de dienstverleningskosten van de provincie Groningen, voor het 

eerst de btw meegerekend. Ten opzichte van 2016 is dit de reden van de verhoging van deze 

kostenpost.         

 

Eigen vermogen 

Bestemmingsreserves 

Per project is er bestemmingsreserve gevormd. Het onderstaand overzicht geeft het verloop in 

Euro's weer. 

 

bestemmingreserve saldo 

 1-1-17 

directe project- 

kosten boekjaar 

doorbelaste kosten 

boekjaar 

financiële baten 

boekjaar 

saldo  

31-12-17 

Hefshuizen 30.502 0 -918 863 30.447 

Ommelanderwijk 1.021.994 0 -11.025 28.921 1.039.890 

Blok III 317.383 0 -2.527 8.982 323.838 

Blok IV 871.693 0 -7.580 24.668 888.781 

Pekela 120.015 0 -918 3.396 122.493 

Totaal 2.361.587 0 -22.968 66.830 2.405.449 
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OVERIGE GEGEVENS 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er zijn geen noemenswaardige gebeurtenissen na balansdatum. 

Bezoldiging bestuurders 

De stichting verstrekt geen vergoedingen aan bestuurders. 

Resultaatbestemming 2017 

Het positieve resultaat over 2017 zal worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Het 

voorstaande is als zodanig verwerkt in de jaarrekening. 

 

 

 


