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Werk(t) aan ons landschap!

Groene en (Blauwe) Diensten Groene en (Blauwe) Diensten 

OverijsselOverijssel

Duurzame financiering voor het beheer van landschap(selementen)Duurzame financiering voor het beheer van landschap(selementen)

Eibert Jongsma

Landschap Overijssel & Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel 

Inhoud presentatie

• Waarom groene diensten in Overijssel?

• Hoe werkt het systeem?

• Resultaten in de uitvoering

• De toekomst....
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Waarom dan groene diensten?

Al veel aandacht voor landschap: 

• Landschapzorgsysteem, Programma Beheer, LOP, Landinrichting, 

gemiddeld € 25.000,- / jaar/ gemeente. 

Maar�.

• geen directe financiering meer voor landschap middels Landinrichting

• te weinig aandacht voor beheer van het landschap 

• vraag naar een simpel en transparant systeem

• behoefte aan gebiedsgericht en –specifiek systeem

• nog steeds geen markconforme beloning

• tot op heden niet structureel en duurzaam

• de kosten en baten van het landschap worden verkeerd gedragen

Economie van het landschap

• Omzet (recreatief) 528 miljoen

• Werkgelegenheid 6000

• Vermeden kosten waterzuivering 13,3 miljoen

• CO2 opslag bossen 850 miljoen

• Toeristenbelasting in 17 gemeenten 2,2 miljoen

Bron: Rapport ‘Kansrijk in het groen’ KPMG, Tom Bade

Investeren in landschap loont!

– Mooier landschap en behoud van cultuurhistorie en 
biodiversiteit

– Baten zijn hoger dan de kosten

• € 540 miljoen vs. € 7 miljoen

– Provincie Overijssel: 

• € 50 miljoen voor beheer van 35% van bestaande 
landschapselementen in 2013 (50% in 2016)

• De basis is er: wie volgt?
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Uitgangspunten provincie Overijssel

• Beheer landschap door particulieren, koppeling met aanleg en 
herstel

• Op basis van vrijwilligheid en een maatschappelijk belang dienend

• Duurzame en structurele financiering (fondsvorming)

• Financiering vanuit de regio (50%) en stimulering private 
financiering

• Langjarige afspraken (20 – 30 jaar) over financiering en uitvoering

• Reële vergoeding voor het beheer binnen EU kaders

• Gebiedsgerichte afstemming van vraag en aanbod

Hoe werkt het systeem?Hoe werkt het systeem?

Het systeem van groene diensten

• Vraag en aanbod

� Vragers: provincie, gemeente, en andere financiers (privaat)

� Aanbieders: grondeigenaren en –gebruikers

• Regionaal en lokaal maatwerk: Regio bepaalt!

� De vraag naar groene diensten

� Dienstenbundel: vergoedingen en voorwaarden groene diensten

� Uitvoering in en door de streek

Projectvoorstel basis voor uitvoering

• Gemeente of andere partij neemt initiatief

• Voorwaarde provincie aan projectvoorstel:

� Visie op landschap als basis

� Benoeming en uitwerking van de diensten 

� Uitwerking van de financiering 

� Uitwerking van de organisatie

De vraag naar groene diensten: Hardenberg De vraag naar groene diensten: Steenwijkerland
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De vraag naar groene diensten: Enschede

Soort groene diensten

1. Houtwallen en –singels

2. Hak- en giefhoutbosjes

3. Poelen 

4. Toegankelijkheid (wandelpaden)

5. Hoogstamboomgaard

6. Raster

7. Grafheuvels

8. CC

Uitwerking in Dienstenbundel

• Keuze en uitwerking door gebied

• Inhoud dienstenbundel:
� Kwaliteitseisen � voorwaarden deelname

� (Technische) beheersvoorschriften

� Beschrijving werkzaamheden/maatregelen

� Reële Vergoedingen binnen Catalogus GBD

• Contracten voor 20 – 30 jaar

De gevraagde groene diensten
Landschapsfonds

• Waarom? 
• Een onafhankelijke financieringsconstructie

• (Meer) Garanties t.a.v. continuïteit financiering (20-30 jaar)

• Mogelijkheid voor bundelen van geldstromen

• Mogelijkheden voor verkrijgen van additionele financiering

• Eén loket: dicht bij en weinig (administratieve) rompslomp

• Vertrouwen door fonds van gebied

•Combinatie vermogens- en beheerfonds

Fondsvermogen
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Financiering Groene Diensten

• Beleidskader provincie

• 50% provincie – 50% gebied

• Afspraken worden in pMJP-convenant vastgelegd

• Voorwaarden:

� EU-voorwaarden � Catalogus Groenblauwe diensten

� Duurzaam en gebiedsgericht

� Op basis van een gebiedsvisie

� Landschapsfonds bij Nationaal Groenfonds

Landschapsfonds

Private stichting spil in uitvoering

• Specifieke statuten gericht op groene diensten

• Privaat geld blijft privaat geld 

• Los van politieke grillen

• Kan gericht fondsenwerving doen

• Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel

• Opgericht door Landschap Overijssel en NPO

• Provinciebrede taak: aanjagen en stimuleren

• Lokale taak: Rechtspersoon landschapsfondsen

Rechtspersoon Landschapsfonds:Rechtspersoon Landschapsfonds:

• St. GBD Overijssel of lokale stichting

• Financiering middels fonds

Taken:Taken:

•• Verantwoording aan financiers

• Aansturing organisatie

• Fondsenwerving

Taken:Taken:

-- Acquisitie / werving deelnemers

- Opstellen principecontracten

- Ondersteuning fondsenwerving

- Administratie

- Uitbetaling

- Tussentijdse advisering 

- Opstellen rapportages

- Controle en naleving

UitvoeringsorganisatieUitvoeringsorganisatie

•• Inhuur: Landschap Overijssel, ANV’s, gebiedsmakelaars, derden

• Financiering middels fonds (max. 15%)

Nationaal GroenfondsNationaal Groenfonds

•• Financieel beheerderFinancieel beheerder

LandschapsfondsLandschapsfonds

Werk(t) aan ons landschap!

Uitvoeringsorganisatie

Landschapsfonds 

(Stichting en NGF)

Vraag naar groene diensten Dienstenbundel

Grondeigenaren en -

gebruikers
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Resultaten en ervaringenResultaten en ervaringen

Ontwikkeling 2006 - 2008

• 2006: Beleidskader GBD Overijssel

• € 50 miljoen provinciaal cofinanciering

• € 50 miljoen financiering uit gebied noodzakelijk!

• Eind 2007/begin 2008:
• Drie pilots in uitvoering � € 6 miljoen

• Overgangsjaar tussen oud en nieuw systeem

• 20 projectvoorstellen voor aanleg en herstel, nog weinig 

duurzaam beheer � € 1,2 mln. 

Medio 2009

Overijssel laat zien dat het kan!Overijssel laat zien dat het kan!

• Duurzaam beheer van landschap loont

• Lokale landschapsfondsen spil in uitvoering

•• OmOm landschap in stand is (meer) geld nodig:

• Nu ook Rijk en EU en private partijen?
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Succesfactoren tot nu toe.....

• Trekkende en stimulerende rol provincie

• Bestuurlijk draagvlak:

• Paradepaardje gedeputeerde

• Creëren van goed bestuurlijk klimaat rondom GBD:

• Investeren in stimuleren en aanjagen via Stichting GBDO

• Aantonen nut & noodzaak

• Koppeling met andere belangen

• Daag de gebieden uit:

• Provincie zet enkel randvoorwaarden

• Gebieden gaan zelf nadenken over hun ambitie

Opgave voor de toekomst

• De “tweede stap” in groene en blauwe diensten

• Gevolgen economische crisis?

• Hoeveel private financiering is mogelijk?

• Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

• Waterschappen

• Breed verankeren van GBD

• Goede en efficiënte uitvoering

• Goede samenwerking tussen partijen

• Genoeg animo voor GBD behouden/verkrijgen

Dank u voor de aandacht!Dank u voor de aandacht!


