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Rabo StreekRekening Veluwe 
Op 4 juni heeft Rabobank Apeldoorn en omgeving in samenwerking met Veluwefonds de Rabo 
StreekRekening Veluwe gelanceerd. Het was een feestelijke bijeenkomst met lekkere streekhapjes 
van de Cantharel, voorzien van een prachtige kijk op de Veluwe door Reinier van den Berg. 
 
De Rabo StreekRekening is een formule van de Rabobank met de volgende kenmerken: 
- Zakelijke spaarrekening, direct opvraagbaar 
- Marktconforme rente 
- De Rabobank doneert jaarlijks 5% van de uitgekeerde rente aan het Veluwefonds 
- De Rabobank verzoekt de spaarder jaarlijks ook een vast deel van de ontvangen rente te doneren 

aan het Veluwefonds. 
Bij de lancering verraste Het Nationaal Groenfonds ons door een bedrag van maar liefst 5 miljoen 
Euro op de StreekRekening in te leggen, waarbij het Groenfonds de uitgekeerde rente jaarlijks 
volledig aan de Stichting doneert. 
 
Op dit moment voert alleen Rabobank Apeldoorn en omgeving (gemeente Apeldoorn, Eerbeek, 
gemeente Voorst) de StreekRekening Veluwe. Of andere Rabobanken op de Veluwe te interesseren 
zijn het ook te gaan doen hangt af van het succes met de huidige StreekRekening Veluwe. 
 
Ambassadeurs 
Op 11 september waren wij met een ambassadeursbijeenkomst weer te gast op Huis Zypendaal van 
Geldersch Landschap en Kastelen. Belangrijke onderwerpen waren  

 de lancering van de Rabo StreekRekening Veluwe en de rol die de ambassadeurs kunnen spelen 
zakelijke spaarders daarvoor te interesseren, 

 de voorbereiding en werving voor deelname t.b.v. de Landschapsveiling voor de Veluwe  te 
houden op 8 juni 2015, 

 oriëntatie op de mogelijkheid een bedrijvenconferentie te organiseren, vooral gericht op 
ondernemen in Natura 2000 gebied te houden voorjaar 2016, 

 wat kunnen Veluwefonds en ondernemers voor elkaar betekenen (contacten leggen, donateurs en 
deelnemers StreekRekening werven).  

 
Business Case Nationaal Landschap Veluwe  
Op uitnodiging van provincie Gelderland heeft het Veluwefonds in januari 2013 een 
strategiebijeenkomst Nationaal Landschap Veluwe georganiseerd. In aansluiting daarop heeft het 
Veluwefonds een business case ontwikkeld voor de promotie van het merk Veluwe en de financiering 
van het landschap. In augustus 2013 hebben Gedeputeerde Staten deze business case vastgesteld. 
Na nadere onderbouwing is eind december 2013 de bijbehorende subsidieaanvraag positief beschikt 
met als eindtermijn juli 2015. In eerste instantie richt deze business case Nationaal Landschap Veluwe 
zich op de volgende deelprojecten (tussen haakjes de stand van zaken einde 2014): 

 Opstellen communicatieplan en ontwikkeling website (zo goed als voltooid), 

 Werving donateurs en PR via blad Nieuwe Veluwe, 

 Erkenning 11 nieuwe Veluwse streekproducenten, 

 Lancering Rabo StreekRekening Veluwe    (voltooid), 

 Ontwikkeling van systeem voor validatie groene diensten  (voltooid), 

 Uitvoering landschapsveiling voor de Veluwe   (voltooid), 
 
Natura 2000 Bedrijvenconferentie 
Vanuit de doelstelling het Veluwefonds in een positie te brengen dat het wordt herkend en erkend als 
belangrijke partij die in staat is op de Veluwe economie en ecologie aan elkaar te verbinden, is een 
werkgroep van enkele bestuursleden en externe adviseurs aan het werk gegaan. Op zoek naar een 
geschikt thema heeft deze werkgroep geconcludeerd dat er bij het bedrijfsleven onbekendheid, 
onzekerheid en zorg is met betrekking tot ontwikkelingsmogelijkheden in relatie tot de beperkingen 



 
 
van Natura 2000 regelgeving. De werkgroep ziet het als een van de kernactiviteiten van het 
Veluwefonds de verbinding tussen economische en ecologische ontwikkeling tot stand te brengen. In 
het licht van bovengenoemde signalering heeft het Veluwefonds het voornemen ontwikkeld een 
Natura 2000 Bedrijvenconferentie te organiseren.  
 
Doel van deze conferentie is om, daar waar Natura 2000 voor bedrijven knellend wordt ervaren 

 door kennisoverdracht onbekendheid en onzekerheid bij bedrijven goeddeels weg te nemen,  

 door een aanbod van netwerk en dienstverlening aan bedrijven ontwikkelingsperspectief te bieden 
en waar mogelijk zorg weg te nemen, 

 de conferentie te organiseren binnen een sluitende exploitatie. 
De werkgroep gaat uit van een opzet met ca. 500 deelnemers inclusief provincie en gemeenten. De 
voorbereiding voor een dergelijke conferentie zal ongeveer een jaar kosten. Inmiddels is intensief 
overleg met provincie Gelderland, Vitens, Eelerwoude en Rombou. Uitvoering wordt verwacht in 
voorjaar 2016. 
 
Landschapsveiling 2014 
In de zomer van het verslagjaar heeft het bestuur geconcludeerd dat de voorgenomen 
Landschapsveiling voor het najaar geen kansrijke onderneming zou zijn. Na bespreking met de 
ambassadeurs en in overleg met Triple E is gekozen voor een wijziging in het concept. De 
Landschapsveiling wordt meer ingebed in een ondernemersavond. In de velling zal het accent liggen 
op de door de bieders te verwerven tegenprestatie, een unieke Veluwse beleving die gebruikt kan 
worden als teambuilding of relatieprogramma. De planning is gericht op 8 juni 2015, in samenwerking 
met hotel De Cantharel te Apeldoorn. 
 
Majeure opgave Veluwe 
In de loop van 2014 is op de Veluwe een beweging op gang gebracht die moet leiden tot een nieuwe 
samenwerkingsvorm, vooral om de Veluwe toeristisch als nummer 1 op de kaart te zetten. 
Veluwefonds heeft in dit proces een belangrijke rol kunnen spelen en daarbij ook de verbinding tussen 
recreatie en toerisme en natuur kunnen leggen. Dit kwam tot uiting in het motto Veluwe op1 met een + 
voor natuur! Het heeft geleid tot een presentatie op de MOM-parade te Nijmegen op 1 september. 
Bovendien heeft Veluwefonds op verzoek van de samenwerkende partijen en in samenwerking met 
provincie Gelderland de organisatie op zich genomen van een Veluwe (netwerk) bijeenkomst op 21 
januari 2015 te Radio Kootwijk, eveneens onder het motto Veluwe op1 met een + voor natuur! 
 
Bestuur en Raad van Toezicht 
In het jaar 2014 is het bestuur vier maal bij elkaar geweest, waarvan één maal met de Raad van 
Toezicht. 
Terugkerend punt op de agenda van de bestuursvergaderingen is de noodzaak organisatorisch te 
professionaliseren. 
 
Het bestuur had de volgende samenstelling: 

 Jan van Muyden, wethouder gemeente Voorst, vanuit het openbaar bestuur als voorlopig 
voorzitter, vanaf april als onafhankelijk voorzitter, 

 Timmo Terpstra, directeur-eigenaar koffiebranderij Peeze, vanuit het algemeen bedrijfsleven als 
penningmeester, 

 Bert van der Stoep, directeur-eigenaar Vadesto outdour adventure, vanuit het recreatief 
bedrijfsleven secretaris, 

 Marian Teer, directeur-bestuurder Woonstede, vanuit het maatschappelijk bedrijfsleven, 

 vacature vanuit het openbaar bestuur. Er heeft kennismaking plaats gehad met een kandidaat. 
Het bestuur werd ondersteund door Danny Witte. 
 
De Raad van Toezicht had de volgende samenstelling: 

 People Frans de Lange, burgemeester Gemeente Elburg, voorzitter, 

 Planet Jan Gorter, regiodirecteur Natuurmonumenten, 

 Profit Hans Wesselink, voormalig directievoorzitter Rabobank Apeldoorn 
Met het toetreden van Hans Wesselink tot de Raad van Toezicht is deze nu compleet. 
 


