
Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF) 
Stichting De Helderse Vallei 2015 - 2018 

26 november 2014 
Ondergetekenden, 

Gemeente Den Helder, gevestigd op het adres drs. F. Bijlweg 20, 1784 MC Den Helder, te 
dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder de heer P. Kos, op grond van artikel 
171, tweede lid Gemeentewet door de burgemeester aangewezen om als zodanig deze 
gemeente te vertegenwoordigen en handelende ter uitvoering van het besluit van 
Burgemeester en Wethouders van 16 december 2014, hierna te noemen de gemeente; 

En 

Stichting De Helderse Vallei, gevestigd op het adres De Helderse Vallei 9-11, 1783 Den 
Helder, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw Katelijne van Spronsen in 
haar hoedanigheid als directeur, hierna te noemen De Helderse Vallei. 

Zijn het volgende overeengekomen: 
1. De budgetcontractfinanciering treedt in werking op 1 januari 2015 en eindigt op 31 

december 2018. 
2. De gemeente zal op basis van de budgetcontractfinanciering een meerjarige 

subsidiebeschikking afgeven waarbij jaarlijks een bedrag aan subsidie wordt verleend 
van €679.318,00. De subsidie zal worden aangewend voor de in deze 
budgetcontractfinanciering genoemde doelstellingen. De jaarlijkse subsidie wordt in 
2 termijnen (01-01 en 01-07) beschikbaar gesteld aan De Helderse Vallei. 

3. De in de overeenkomst genoemde diensten en afspraken worden jaarlijks 
geëvalueerd en afgestemd op actuele beleidsontwikkelingen. 

Aanleiding en afspraken 
1. De gemeentelijke afdeling 'De Groene Poolster' is in 2010 geïntegreerd in Stichting 

De Helderse Vallei. Omdat het subsidiebudget op deze afdeling gebaseerd is, moest 
sinds de start van de exploitatie de focus worden gelegd op het genereren van 
aanvullende eigen inkomsten, fondsenwerving en samenwerking met andere 
Helderse partijen. Uitsluitend op deze wijze zijn doelstellingen gerealiseerd en is 
De Helderse Vallei een krachtige partner die binnen de gemeente Den Helder 
natuurbeleving en milieueducatie dichter bij de inwoners brengt. 

2. De Helderse Vallei is één van de partners die sinds 2010 vorm en inhoud geeft aan 
het gemeentelijk beleid. De prestatieafspraken zijn gebaseerd op de gemeentelijke 
nota 'Naar een duurzaam Den Helder' en de gemeentelijke Toerisme en Recreatie 
nota 'Bestemming Den Helder'. Voor de doelstellingen in deze overeenkomst, zie 
bijlage 1, zijn drie toeristische profielen richtinggevend: 
• Spannend Den Helder 
• Maritiem Den Helder 
• Gezond Den Helder 

Partijen zijn overeengekomen dat De Helderse Vallei in de BCF periode een concrete 
bijdrage levert aan het volgende maatschappelijke effect: Inwoners van Den Helder 
wonen in een aantrekkelijke en leefbare stad, Den Helder is een aantrekkelijke 
vestigings- en verblijfsplaats. Stichting De Helderse Vallei heeft als doel met haar 
activiteiten om mensen uit de gemeente Den Helder dichter bij de (Helderse) natuur 
te brengen voor een duurzame(r) omgang met de natuur. Door de opbouw van een 
aantal basisfaciliteiten en een actief netwerk werkt De Helderse Vallei mee aan een 
duurzame gemeente waarin inwoners met een goede balans in hun leefomgeving 
wonen. 



Indirect levert De Helderse Vallei een positieve bijdrage aan de versterking van het 
economische vestigingsklimaat van de stad, de centrumfunctie van de stad en de 
toeristische identiteit van Den Helder (unieke stad omringt door water, zoet en zout). 
Om bovenstaande doelen te bereiken, zijn de taken voor De Helderse Vallei voor de 
contractperiode 2015-2018 opgebouwd uit drie opeenvolgende doelstellingen: 

A. KENNIS UITDRAGEN EN INFORMEREN 
In de pure en ruige natuur van de kop van Noord-Holland komen inwoners en recreanten van 
de gemeente Den Helder tot zichzelf. De Helderse Vallei raakt bezoekers door ze positief te 
verrassen met de grote gevolgen van wat klein begint. 

B. VOORBEELDEN GEVEN EN KEUZES MAKEN 
Alle kinderen die geboren worden in de gemeente Den Helder hebben recht op natuur; om 
op te groeien in een omgeving met groen waarin zij spelen, leren en bewegen en zo een 
basis leggen voor een duurzame levenshouding. 
Inwoners en bezoekers van Den Helder krijgen voorbeelden en inspiratie voor het kunnen 
maken van duurzame keuzes. De Helderse Vallei heeft een voorbeeldfunctie en bouwt aan 
een doorlopende leerlijn van kinderdagverblijf tot beroepsonderwijs. 

O BEHEREN EN BEHOUDEN 
Vanaf 2011 is het recreatieknooppunt rondom De Helderse Vallei opgebouwd. Het is van 
belang deze natuur- en milieu voorzieningen als eenheid te beheren en behouden. 
Contacten vasthouden met het werkveld, doelgroepen en stakeholders zijn daarbij van 
belang. 

3. De Helderse Vallei levert gedurende de looptijd van deze budgetcontractfinanciering 
aan de hand van de doelstellingen zoals deze staan genoemd in bijlage 1 
"Doelstellingen 2015 - 2018" bij deze overeenkomst. 

Kader 
• Nota 'Bestemming Den Helder', 2008. 
• Nota' Naar een duurzaam Den Helder'. 
• De bepalingen van de Algemene Subsidie Verordening Den Helder 2013 zijn onverkort 

van toepassing. 

Financiën en verantwoording 
De Helderse Vallei draagt zorg voor een zodanige inrichting van haar administratie dat op 
een directe, eenduidige en voor haar accountant goed controleerbare wijze inzicht wordt 
geboden in de realisatie van de doelstellingen en afspraken die in deze overeenkomst zijn 
opgenomen. 

1. De Helderse Vallei dient ieder jaar de volgende stukken aan de gemeente te 
overleggen: 

• Twee keer per jaar (1 november en 1 april) vindt er op basis van de schriftelijke 
voortgangsrapportage (1 november) en de jaarrekening (1 april) een bestuurlijk 
overleg plaats tussen de wethouder en het bestuur van De Helderse Vallei over de 
uitvoering van deze overeenkomst. 

• In de schriftelijke voortgangsrapportage van 1 november worden de behaalde doelen 
en afspraken vastgelegd en wordt er een prognose gegeven van de te behalen 
doelen en afspraken voor het resterende deel van de contractperiode; 

• vóór 1 april van ieder jaar een jaarrekening en een accountantsverklaring 
(zogenaamde controleverklaring) zoals bedoeld in artikel 2:393, vijfde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, van het voorgaande jaar. In het verslag van de accountant dient 
aandacht te worden besteed aan de doelmatigheid en de rechtmatigheid van de 
besteding van de verkregen subsidie; 



• vóór 1 april 2018 wordt door De Helderse Vallei een nieuwe offerte aangeboden voor 
een nieuwe BCF periode. De gezamenlijke voorbereidingen hiervoor worden telkens 
op initiatief van de stichting getroffen in het derde contractjaar van de lopende 
contractperiode. 

2. De gemeente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze van uitvoering 
van de werkzaamheden van dit besluit of andere werkzaamheden door, of in 
opdracht van, De Helderse Vallei tevens mogen activiteiten die door De Helderse 
Vallei worden ontplooid nooit strijdig zijn met het beleid van de gemeente Den Helder 

3. Een verschil van mening tussen partijen ter zake van de uitleg en uitvoering van deze 
overeenkomst zal zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. Indien een 
verschil van mening niet langs minnelijke weg kan worden opgelost, wordt geacht 
een geschil te bestaan. Mocht één van de partijen besluiten een geschil voor te 
leggen aan de rechter, dan is ter zake van het geschil bevoegd de rechter in het 
arrondissement Alkmaar 

Den Helder, 27 januari 2015 
Stichting De Helderse Vallei 

fijne van Spronsen 

Het college van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Den Helder, 
Namens deze, 

-WeThuudor EconomiGoho Blooi, PieteEKos 



Bijlage 1. Doelstellingen De Helderse Vallei 2015-2018 

A. KENNIS UITDRAGEN EN INFORMEREN 
In de pure en ruige natuur van de kop van Noord-Holland komen inwoners en recreanten van 
de gemeente Den Helder tot zichzelf. De Helderse Vallei raakt bezoekers door ze positief te 
verrassen met de grote gevolgen van wat klein begint. 

Hoofddoelstelling 1. Permanente aanwezigheid van informatie en educatie over 
natuurgebieden in en om Den Helder, tevens over algemene natuur- en milieu-
onderwerpen 

Subdoelstellingen 1. 

1. permanente expositie over natuur in en om Den Helder 
2. permanente aanwezigheid informatie over natuurrecreatiemogelijkheden Den Helder 
3. permanente informatie over algemene natuur- en milieuonderwerpen (zoals leestafel, 

foldermolen, aankondigingenbord) 
4. interactieve informatievoorziening (zoals vraag-en-antwoord borden, inzet social 

media) 

Hoofddoelstelling 2. De Helderse Vallei onderneemt via een zichtbare duurzame 
bedrijfsvoering 

Subdoelstellingen 2. 

1. zichtbare aandacht voor duurzame huisvesting- en energiegebruik in bedrijfsvoering 
2. zichtbare voorkeur duurzame materialen- en productiekeuze in assortiment, 

activiteiten en beheer/onderhoud 
3. aandacht voor duurzaam personeelsbeleid (zoals flexibele inzet medewerkers 

dagbesteding, herintreders en reintegreerders) 
4. bij voorkeur duurzame leveranciers en partners 
5. structurele werving en inzet van vrijwilligers en stagiairs 

Hoofddoelstelling 3. De Helderse Vallei beheert een kinderboerderij 

Subdoelstellingen 3. 

1. verzorging van diverse dieren op de kinderboerderij conform keurmerk 
Kinderboerderijen 

2. boerderijeducatie is geïntegreerd onderdeel van programmering (thema's: voeding, 
verzorging, communicatie, slapen, jonge dieren) 



B. VOORBEELDEN GEVEN EN KEUZES MAKEN 
Alle kinderen die geboren worden in de gemeente Den Helder hebben recht op natuur; om 
op te groeien in een omgeving met groen waarin zij spelen, leren en bewegen en zo een 
basis leggen voor een duurzame levenshouding. 
Inwoners en bezoekers van Den Helder krijgen voorbeelden en inspiratie voor het kunnen 
maken van verantwoorde keuzes. De Helderse Vallei bouwt aan een doorlopende leerlijn 
van kinderdagverblijf tot beroepsonderwijs. 

Hoofddoelstelling 4. Kinderen zo vroeg mogelijk kennis laten maken met ecosystemen 
en een positieve natuurbeleving realiseren, zodat zij met een duurzame levenshouding 
in Den Helder opgroeien (waar je van houdt, wil je beschermen) 

Subdoelstellingen 4. 

1. inhoudelijke aansluiting op actualiteit en lesmethodes van onderwijs (doorlopende 
ontwikkeling en evaluatie van educatieve programma's) 

2. kennisoverdracht via veldwerk lessen en door in aanraking te komen met educatieve 
elementen op het terrein (zoals weerstation, vlindertuin, paddenpoel, diverse 
bebording) 

3. voorbeeldfunctie voor duurzaam gedrag; bieden van handelingsperspectieven (zoals 
keuze gebruik duurzame energie, diervriendelijk tuinieren, hoe omgaan met afval en 
recycling) 

Hoofddoelstelling 5. Realisatie educatief jaarprogramma voor basis- en voortgezet 
onderwijs, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, vakantieschool, 
weekendschool, beroepsonderwijs 

Subdoelstellingen 5. 

1. realisatie van minimaal 1 (veldwerk)les of activiteit per doelgroep 
2. mogelijkheid bieden voor (beroeps)stageplaatsen (zoals Clusius College, InHolland) 
3. aanbod van minimaal 1 educatief arrangement per jaar met andere organisatie(s) 

(zoals Warme Truiendag, Dierendag, Dag van de Duurzaamheid) 
4. afstemming jaarprogrammering met accountmanager gemeente Den Helder (jaarlijks 

in september) 



Hoofddoelstelling 6. Aanbieden activiteiten voor bewoners, recreanten en toeristen 
gericht op natuur, gezondheid, beweging en landschapsbeleving (lezingen, 
wandelingen, workshops, demonstraties) 

Subdoelstellingen 6. 

1. realisatie van minimaal 2 activiteiten per maand (met specifieke aandacht voor 
jongeren en senioren) 

1. samenwerken en promotie van excursies en lezingen van groenverenigingen in en 
om Den Helder (zoals Landschap Noord-Holland, KNNV, Vogelwerkgroep, 
bijenvereniging, Zenith, Waddenvereniging) 

2. vrije toegankelijkheid tot faciliteiten van De Helderse Vallei voor inwoners Den Helder 
3. media- en PR plan waarin promotie activiteiten specifiek benoemd zijn 

Hoofddoelstelling 7. De Helderse Vallei is inspirator en voorbeeld voor inwoners van 
gemeente Den Helder op het gebied van duurzame keuzes en groen in de 
woonomgeving 

Subdoelstellingen 7. 

1. ondersteunen wijkmanagers bij relevante activiteiten (zoals boomfeestdag) 
2. kennisoverdracht belang van groen in eigen omgeving 
3. faciliteren in gemeentelijk armoedebeleid (zoals gratis activiteiten aanbod) 

Hoofddoelstelling 8. Adviseren over natuur- en milieuonderwijs 

Subdoelstellingen 8. 

1. educatief medewerker is op werkdagen bereikbaar: kennis en ideeën zijn permanent 
aanwezig en natuur- en milieu onderwijs (scholen, organisaties en verenigingen) 
kunnen altijd terecht voor vragen en ondersteuning 

2. flexibel aanbod van materialen, activiteiten en mogelijkheden. Aanwezigheid leskisten 
en lesmateriaal, veldwerkmaterialen, natuurhistorische collectie voor ondersteuning 
en aanvulling thema schoolprojecten of evenementen van andere organisaties of 
wijkevenementen 



C. BEHEREN EN BEHOUDEN 
Vanaf 2011 is het recreatieknooppunt rondom De Helderse Vallei opgebouwd. Het is van 
belang deze natuur- en milieu voorzieningen als eenheid te beheren en behouden. 
Contacten vasthouden met het werkveld, doelgroepen en stakeholders zijn daarbij van 
belang. 

Hoofddoelstelling 9. Het onderhouden van een netwerk op het gebied van natuur- en 
milieueducatie 

Subdoelstellingen 9. 

1. Samenwerken en contacten onderhouden binnen educatieve organisaties Den 
Helder (zoals Triade, Reddingmuseum, Oranjerie, Fort Kijkduin, Marinemuseum, 
Kopwerk Bibliotheek, Windmolenvereniging De Eendragt, St Kinderdagopvang Den 
Helder, maneges, sportverenigingen) 

2. realiseren structurele relevante ambtelijke samenwerking (zoals afstemming beleid 
met accountmanager gemeente Den Helder en onderzoeken van externe 
subsidiekansen) 

Hoofddoelstelling 10. Betrekken en verbinden van relevante organisaties, bedrijven, 
verenigingen en initiatieven 

Subdoelstellingen 10. 

1. samenwerken en contacten onderhouden met verenigingsleven, serviceclubs 
(sponsoring), WVLB (beheer en onderhoud), Top van Holland (promotie), 
Sportservice en De Wering (inhoudelijk) om doelstelling te bereiken 

2. afstemmen activiteiten met diverse organisaties in en rondom De Helderse Vallei 
(zoals Vogelasiel De Paddestoel (veldwerkles), De KlimVallei, horeca en Helder 
events (arrangementen), wijkplatforms, SSN (informeren bezoekers i.h.k.v. Blauwe 
Vlag), Openluchttheater (als deelnemer in werkgroep) 

Hoofddoelstelling 11. Focus op behoud en positieve ontwikkeling van eigen omzet 

Subdoelstellingen 11. 

1. jaarlijkse stijging van minimaal 2% in omzet vergaderzaal, activiteiten en onderwijs 
(grootboeknummers van De Helderse Vallei; 8150; 8201, 8202 en 8203; 8701, 8702 
en 8703) 

2. permanente inspanningen en kennis van fondsenwerving middels sponsoraanvragen 
en subsidieverzoeken 

3. jaarlijks fondsenwervingplan opstellen 



BUDGET 

De taken die de stichting als partner van de gemeente uitvoert, zijn opgebouwd uit drie 
opeenvolgende delen: beginnen met informeren en kennis overdracht (hiervoor zijn de 
basisvoorzieningen noodzakelijk); zodat bezoekers daarna met die kennis en informatie zelf 
duurzame keuzes kunnen maken om als laatste ook verbindingen in een groter geheel te 
kunnen leggen. 
Het budget en de doelstellingen zijn onlosmakelijk met elkaar verweven en 
kostentoerekening gebeurt vanuit deze opbouw. 

Budget per jaar€ 679.318,00 

Doelstelling 1 t/m 3 
- Permanente aanwezigheid van informatie en educatie over natuurgebieden in en om Den 
Helder, tevens over algemene natuur- en milieu-onderwerpen 
- Ondernemen via een zichtbare duurzame bedrijfsvoering 
- Beheren van een kinderboerderij 

Doelstelling 4 t/m 8 
- Kinderen zo vroeg mogelijk kennis laten maken met ecosystemen en een positieve 
natuurbeleving realiseren, zodat zij met een duurzame levenshouding in Den Helder 
opgroeien (waar je van houdt, wil je beschermen) 
- Realisatie educatief jaarprogramma voor basis- en voortgezet onderwijs, kinderdagopvang, 
buitenschoolseopvang, vakantieschool, weekendschool, beroepsonderwijs 
- Aanbieden activiteiten voor bewoners, recreanten en toeristen gericht op natuur, 
gezondheid, beweging en landschapsbeleving (lezingen, wandelingen, workshops, 
demonstraties) 
- Inspirator en voorbeeld zijn voor inwoners van gemeente Den Helder op het gebied van 
duurzame keuzes en groen in de woonomgeving 
- Aanwezigheid adviseursfunctie over natuur- en milieuonderwijs 

Doelstelling 9 t/m 11 
- Onderhouden van een netwerk op het gebied van natuur- en milieueducatie 
- Betrekken en verbinden van mensen, relevante organisaties, bedrijven, verenigingen en 
initiatieven 
- Focus op behoud en positieve ontwikkeling van eigen omzet 


