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Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Groenblauwe diensten zijn werkzaamheden op het gebied van natuur, water, landschap en 
cultuurhistorie en recreatie die de kwaliteit en toegankelijkheid van het landelijk gebied verhogen, en 
meer inhouden dan wat wettelijk al verplicht is. Het experiment Groenblauwe diensten Utrecht West 
voorziet in de realisatie van een aantal diensten, die nu niet of onvoldoende met bestaande 
instrumenten kunnen worden gerealiseerd. Het betreft: wandelpaden over boerenland 
(toegankelijkheid), onderhoud van geriefbosjes (cultuurhistorie), natuurvriendelijke inrichting en 
beheer van slootkanten en sloten, inclusief de aanleg van natuurvriendelijke oevers (water en natuur) 
en soortbescherming (zwarte stern). 
 
Doel experiment 
Doel van dit experiment is ervaring op te doen met het gebiedsgericht formuleren en uitvoeren van 
groenblauwe diensten. Dit levert o.a. input op voor het onderdeel ‘regionaal maatwerk’ in het nieuwe 
programma beheer. Daarnaast worden er doelen gerealiseerd uit de AVP-gebiedsprogramma’s.  
 
De overeenkomst Provincie Utrecht-HDSR 
Het tekenen van de overeenkomst vond plaats op 5 november 2008 door gedeputeerde Krol en 
dijkgraaf Poelman van HDSR. Dit symboliseert de start van het experiment Groenblauwe diensten. In 
de overeenkomst worden afspraken vastgelegd over de samenwerking, de rollen en 
verantwoordelijkheden en de inzet – ook financieel- van HDSR. Wij kiezen bewust voor een 
overeenkomst tussen provincie en HDSR om daarmee te benadrukken dat overheden gezamenlijk 
optrekken in het realiseren van de doelen in het landelijk gebied. Tijdens deze happening wordt ook 
symbolisch de verantwoordelijkheid voor de uitvoering in het gebied gelegd door het loket iets te 
overhandigen.  
 
Voorgeschiedenis 
In het vorige coalitieakkoord (2005) is voor experimenten met groene diensten budget gereserveerd. 
Op 9 januari 2007 is het bestedingsvoorstel Groenblauwe diensten door ons vastgesteld, en bent u met 
een statenbrief geïnformeerd. Met dit bestedingsvoorstel is door ons ingestemd met het starten van 
twee experimenten, waaronder het Experiment Groenblauwe diensten Utrecht West.  
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Meetbaar / beoogd beleidseffect 

• Overeenkomst waarin de samenwerking met en de bijdrage van HDSR wordt bezegeld. 
• Input voor het ‘regionaal maatwerk’ in het nieuwe Programma Beheer.  
• Realiseren van de doelen uit de AVP-gebiedsprogramma’s De Venen en de Utrechtse 

Waarden door inrichting en/of beheer van wandelpaden, natuurvriendelijke oevers en sloten, 
soortenbescherming en pestbosjes. 

 
Financiële consequenties 
Geen, er zijn hiervoor al budgetten gereserveerd. Via de overeenkomst draagt het waterschap ook bij. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
De regeling 
Voor de juridische basis wordt er een regeling opgesteld binnen het kader van de Subsidieverordening 
inrichting landelijk gebied provincie Utrecht 2006. De subsidieregeling van het AVP. Hiervoor is 
gekozen omdat het experiment doelen realiseert van het AVP en de gebiedsprogramma’s. In de 
regeling worden de procedures, de rollen en verantwoordelijkheden vastgelegd. De subsidieregeling 
Inrichting landelijk gebied wordt op dit moment herzien. Herziening van dit kader is door u 
gemandateerd aan ons college. Omdat er al eerder gestart wordt met de uitvoering van het experiment 
wordt er gebruik gemaakt van de mogelijkheid te anticiperen op een regeling (art. 4:23, derde lid, 
Awb). 
 
Planning 
Er in het gebied veel aandacht en draagvlak voor dit experiment. Het experiment is in nauwe 
samenhang met het programma beheer ontwikkeld. Beoogd wordt gelijktijdig met de openstelling van 
het programma beheer, de kaderregeling open te stellen op 15 november. Hiermee is gekozen voor een 
traject met enige tijdsdruk.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
U verzocht kennis te nemen van het Experiment Groenblauwe diensten Utrecht West, overeenkomst 
met het HDSR. 
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