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Samenwerkingsovereenkomst                                                              
Provincie Utrecht – Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

Experiment groenblauwe diensten Utrecht West 
 

Partijen 
� De publiekrechtelijke rechtspersoon, de provincie Utrecht, te dezen krachtens volmacht van de 

commissaris van de Koningin, de heer R.C. Robbertsen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. 
R.W. Krol, gedeputeerde, hierna te noemen "de provincie"; 

� De publiekrechtelijke rechtspersoon, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de dijkgraaf, P.J.M. Poelmann, hierna te noemen “HDSR”.  

 

Constateren dat 
� Partijen hebben gemeenschappelijke en deels overlappende doelen voor het landelijk gebied van 

Utrecht West. Deze zijn gezamenlijk vastgelegd in de AVP gebiedsprogramma’s voor resp. De 
Venen en Utrechtse Waarden. 

� Gemeenschappelijke doelen zijn onder andere het klimaatbestendig maken van het gebied 
(kwantitatief waterbeheer), verbeteren waterkwaliteit en bevorderen van migreerbaarheid van 
soorten, bijvoorbeeld langs watergangen. 

� Voor de realisatie van deze doelen zijn de overheden onder andere afhankelijk van grond van 
particulieren, veelal in bezit van agrariërs. De realisatie van de doelen vraagt om inspanningen van 
agrariërs die verder gaan dan waartoe zij als ondernemer wettelijk verplicht zijn. 

� Voor het aangaan van contracten over te verrichten diensten tussen overheden en agrariërs, de 
EU staatssteunregels gelden zoals neergelegd in de Catalogus Groenblauwe diensten. 

� Voor het afsluiten van contracten voor groenblauwe diensten in het gebied zoeken partijen naar 
synergie tussen doelen en geldstromen en naar een gemeenschappelijk instrumentarium (zie ook 
brief van Minister Veerman van juli 2004). 

� Er is in de afgelopen twee jaar toegewerkt naar synergie van individuele initiatieven van het 
waterschap en de provincie voor realisatie van groenblauwe diensten met deels overlappende 
doelen. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk experiment groenblauwe diensten voor 
Utrecht West, waaraan ook andere partijen kunnen deelnemen. 

� Het Algemeen Bestuur van HDSR heeft op 29 oktober 2008 de stimuleringsregeling 
natuurvriendelijke oevers en nieuw open water vastgesteld en voor de uitvoering van deze 
regeling geld op de begroting gereserveerd.  

 



Komen overeen dat  
� Zij bereid zijn voor een proefperiode van drie jaar de krachten te bundelen zodat zij een 

experiment voor groenblauwe diensten in Utrecht West realiseren. Gedurende drie jaar kunnen 
contracten worden aangegaan met een looptijd van minimaal 5 jaar.  

� Beide partijen daar de komende jaren middelen voor beschikbaar willen stellen. Deze middelen 
zullen met een bestuurlijk besluit voor 15 november 2008 kenbaar zijn gemaakt. 

� Om succesvol diensten te verwerven en te doen uitvoeren is een gebiedsmakelaar essentieel. 
Deze heeft het vertrouwen van agrariërs en burgers. De gebiedsmakelaar bevordert dat de 
leveranciers van diensten (particuliere grondeigenaren) zich gezamenlijk verantwoordelijk achten 
voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige diensten en dat doelen en resultaten worden 
gehaald. 

� Partijen het erover eens zijn dat op dit moment de gezamenlijke agrarische natuurverenigingen de 
meest aangewezen partij is om deze rol te vervullen. Zij hebben ervaring met sluiten van 
beheerscontracten, controle op resultaat, etc. Hun positie hierin zal vastgelegd worden. 

� De administratieve organisatie in staat moet zijn om met een minimum aan kosten een 
nauwkeurige administratie te verzorgen van de contracten en daarbij in het oog houden dat er 
geen ruimtelijke overlap plaatsvindt van diensten en dus kans op overcompensatie. 

� Door in één keer voor een totaalpakket van groene en blauwe diensten deelnemers te werven, de 
efficiency zal verbeteren en het effect vergroot wordt. 

� Op korte termijn een nadere overeenkomst tussen partijen zal worden gesloten waarin nadere 
afspraken worden gemaakt over  

o de wijze waarop het experiment organisatorisch zal worden vormgegeven.  
o de inzet van de financiële middelen. 

 

5 november 2008 
 

Namens de provincie,     Namens HDSR, 
 

drs. R.W. Krol, gedeputeerde    P.J.M. Poelmann, dijkgraaf 
 


