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Uitwerking van het regionale maatwerk in de provincie Utrecht

1. Aanleiding en doelstelling 
 
a. Nieuw subsidiestelsel 
Per 1 januari 2010 is het nieuwe subsidiestelsel Natuur- en Landschapbeheer (SNL) voor alle 
provincies in werking getreden. Dit nieuwe subsidiestelsel vervangt de oude subsidieregelingen van 
het Programma Beheer. Het subsidiestelsel wordt in principe gefinancierd met rijksgeld. Het nieuwe 
subsidiestelsel biedt mogelijkheden voor regionaal maatwerk, met de mogelijkheid om de “Index” van 
beheertypen uit te breiden met regionale maatwerkpakketten. 
 
In gevallen waar op gebiedsniveau de omstandigheden zodanig afwijkend zijn van de doelstelling 
en/of maatregelen van de agrarische beheertypen en landschapsbeheertypen uit de Index kan een 
provincie ervoor kiezen om een regionaal pakket samen te stellen. Uitgangspunt is dat de subsidie- en 
uitvoeringskosten voor het realiseren van provinciale doelen in principe voor rekening van de 
provincie zijn. 

 
b. Initiatieven vergoeding beheer natuur en landschap  
In Utrecht bestaat al langer de behoefte om met eigen maatwerkpakketten te werken. Al voor de 
invoering van het Programma Beheer in 2000 werkte de provincie met een eigen subsidieregeling voor 
het beheer van kleine landschapselementen (de Bijdrageregeling Kleine Landschapselementen, ofwel 
KLE). Ook na de invoering van het Programma Beheer bleef de wens in Utrecht bestaan om maatwerk 
te leveren, voor specifiek Utrechtse omstandigheden. Mede om die reden is de provincie gestart met de 
uitvoering van een pilot op het gebied van de Groenblauwe Diensten.  
 
Daarnaast worden verschillende initiatieven opgestart die in verschillende stadia van uitwerking zijn. 
Zo worden ideeën geopperd voor landschapsfondsen en streekrekeningen. Vaak worden deze ideeën 
op gebiedsniveau ontwikkeld. Voor de initiatiefnemers is het van belang dat de provincie duidelijk is 
over de wijze waarop zij omgaat met de mogelijkheden van het regionale maatwerk en welke 
spelregels zij daarbij hanteert. 
 
c. Vraag Provinciale Staten 
PS hechten veel waarde aan de uitwerking van het regionale maatwerk. Bij de vaststelling van de 
Agenda natuur hebben PS aangegeven te streven naar een verhoging van het rendement van agrarisch 
natuurbeheer. Daarbij wordt gestreefd naar een verbreding van mogelijkheden om het 
beheersinstrumentarium breder, maar vooral ook integraler in te zetten. Daarom hebben Provinciale 
Staten, op 20 april 2009, bij de behandeling van het nieuwe subsidiestelsel, de vraag bij GS neergelegd 
om een verdere uitwerking te geven van het regionale maatwerk in de provincie Utrecht. PS hebben 
daarbij tevens gevraagd om een nadere uitwerking van andere financieringsvormen; in het bijzonder 
de landschapsfondsen. 
 
d. Doel van deze notitie 
Duidelijk is dat de uitwerking van het regionale maatwerk een proces is dat in ontwikkeling is. In deze 
notitie wordt de stand van zaken weergegeven rond de uitwerking van het regionale maatwerk. 
Daartoe worden de doelen en de randvoorwaarden van het regionale maatwerk verder uitgewerkt. Ook 
wordt in beeld gebracht welke uitwerking op korte en langere termijn aan het regionale maatwerk 
gegeven kan worden. Tenslotte worden de mogelijkheden van andere vormen van financiering in 



beeld gebracht, in het bijzonder de landschapsfondsen, en de randvoorwaarden waaronder die 
toegepast kunnen worden.  
 
2. Te realiseren doelen 
 
a. Beheer van natuur en landschap 
Een goed beheer van natuur en landschap is noodzakelijk voor het behoud ervan en om de kwaliteit 
hoog te houden. Het (financieel) mogelijk maken van het beheer van natuur en landschap is zo een 
belangrijk middel van de provincie om de doelen van het natuur- en landschapsbeleid te bereiken. 
Doelen voor natuurbeleid zijn onder andere bepaald in het Beleidsplan Natuur en Landschap Provincie 
Utrecht (BNLU, 1992). Het plan geeft een visie op natuur en landschap en beschrijft de doelstellingen 
van het provinciale natuur- en landschapsbeleid. Het ontwikkelen van de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS) in de provincie Utrecht is daarbij de belangrijkste. Daarnaast heeft de provincie het beleid om 
ook natuurwaarden buiten de EHS te behouden. In de Agenda Natuur (2007) heeft de provincie een 
analyse gemaakt van de voortgang van de realisatie van de provinciale natuurdoelstellingen. De 
Agenda Natuur bevat concrete aanbevelingen op hoofdlijnen voor de aanpak van het natuurbeleid en 
beschrijft verder de doelen, aanpak, resultaten en ontwikkelingen in het natuurbeleid. De routekaart 
2007-2018 geeft de belangrijkste ambities en beleidsaccenten voor de komende jaren aan. 
 
Aanvullend op het ecosysteemgerichte natuurbeleid werd door zowel rijk als provincie op soorten 
gericht beleid gevoerd; het soortenbeleid. In 2007 is een nieuwe benadering voor soortenbeleid 
uitgewerkt, de leefgebiedenbenadering (De leefgebiedenbenadering - Een nieuwe Beleidsstrategie 
voor Soorten, 2007). Dit is een aanpak om de internationale afspraken voor het behoud van 
biodiversiteit na te komen. Maatregelen zijn niet meer specifiek gericht op één soort, zoals bij de 
soortbeschermingsplannen het geval was, maar op leefgebieden en groepen van soorten. 
 
De landschapsvisie (2002) geeft de ambitie aan voor landschap en vanuit die ambitie worden 
verschillende sectorale opgaven uitgewerkt tot een samenhangend ruimtelijk beeld, waarin de kwaliteit 
van het landschap optimaal wordt versterkt. De doelstellingen en het uitvoeringskader voor het 
landschap zijn verder uitgewerkt in Landschap in Ontwikkeling (LIO) in 2007. Momenteel worden 
voor de Nationale Landschappen en het provinciaal landschap Utrechtse Heuvelrug de zogenoemde 
kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen opgesteld. In de kwaliteitsgids wordt een verdere uitwerking 
gegeven van de kernkwaliteiten van de nationale en provinciale landschappen. Tevens worden de 
Gelderse Vallei en enkele ‘witte gebieden’ toegevoegd, waarmee heel Utrecht qua landschap wordt 
uitgewerkt. Naast ruimtelijke instrumenten worden ook inrichtings- en beheersmaatregelen 
voorgesteld. De kwaliteitsgids maakt dus duidelijk welke landschappelijke kwaliteiten behouden of 
verder ontwikkeld moeten worden.  
 
Veel beheer dat een bijdrage levert aan bovengenoemde beleidsdoelstelling kan worden gedekt met de 
maatregelen zoals deze worden gefinancierd via de SNL. Het beheer van een aantal specifiek voor de 
provincie Utrecht belangrijke of bijzondere zaken zou echter buiten de boot kunnen vallen. Te denken 
valt aan bijzondere natuurterreinen, specifieke landschapselementen of maatregelen ten behoeve van 
agrarisch natuurbeheer. Met de verdere uitwerking van het beleid voor de leefgebiedenbenadering en 
de kwaliteitsgids wordt ook duidelijk welke beheeropgave er voor deze beleidsthema’s ligt. Hier wordt 
in hoofdstuk 6 nader op in gegaan. 
 
b. Koppeling met doelen cultuurhistorie en recreatie 
Een aantal natuur- en landschapsdoelstellingen ligt op het snijvlak van natuur, landschap en 
cultuurhistorie. Te denken valt bijvoorbeeld aan het beheer van bijzonder parken en tuinen of het 
behouden van grafheuvels. De provincie heeft zich als beleidsdoel gesteld om zowel natuur- als 



cultuurelementen te behouden. Naast de bovengenoemde beleidsdoelen voor natuur en landschap heeft 
de provincie haar beleidsdoelen voor cultuurhistorisch erfgoed vastgelegd met de Cultuurhistorische 
Hoofdstructuur (de CHS) Onderdeel van het Uitvoeringsprogramma voor de CHS is het herstel van 
erfgoedstructuren; het bijdragen aan historische groenstructuren die een belangrijke samenhang 
vertonen.  
 
Beleving van natuur en landschap zijn belangrijk. Daarom is ook een koppeling met recreatiedoelen 
gewenst, bijvoorbeeld in de vorm van recreatieve ontsluiting als ‘klompenpaden’.  
 
Het instrument van het regionale maatwerk zou het gat, wat mogelijk bestaat voor het onderhoud 
cultuurhistorische elementen die provinciaal belangrijk zijn en tevens onderdelen zijn voor landschap 
of natuur, kunnen dichten. 
 
c. Koppeling met doelen water, bodem en milieu 
Een goede kwaliteit en kwaliteit van water, bodem en milieu vormen randvoorwaarden voor het 
behoud en ontwikkeling van natuur. Tegelijkertijd kunnen maatregelen op het gebied van natuur ook 
een belangrijke bijdrage leveren aan bijvoorbeeld de waterkwaliteit. Zo zorgt een slootkant, die om 
botanische reden minder bemest wordt, er tevens voor dat er minder meststoffen naar het 
oppervlaktewater afspoelen.  
 
In Nederland geldt verder de EU-Kaderrichtlijn Water (KRW) die een taakstelling heeft voor de 
kwaliteit van water. Van bestaande beheersmaatregelen is bekend dat ze een effect hebben op de 
waterkwaliteit. Waterschappen zijn daarom begonnen met experimenten, bijvoorbeeld in het kader van 
van de pilot Groenblauwe Diensten. Naast de kwaliteit van water kunnen beheermaatregelen ook 
effect hebben op de kwantiteit, zoals waterberging.  
 
De provincie is gestart met een project waarin de ambities uit het Waterplan en de Bodemvisie 
vertaald worden naar concrete diensten. Het regionale maatwerk zal als instrument dienen om deze 
diensten tot uitvoer te brengen. 
 

3. Randvoorwaarden regionaal maatwerk 
Bij de uitwerking van het regionale maatwerk dient voldaan te worden aan een aantal 
randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden worden deels ingegeven door Europese regelgeving. 
Daarnaast dient de provincie zelf randvoorwaarden te koppelen aan het ontwikkelde regionale 
maatwerk. 
 
a. Europese Staatssteunregels 
Het regionaal maatwerk en de uitvoering daarvan dienen te voldoen aan de met de Europese Unie 
gemaakte afspraken over staatssteun. Indien er sprake is van Europese cofinanciering dan gelden ook 
daarvoor aanvullend gemaakte afspraken.  
 
Er mag geen sprake zijn van ongeoorloofde staatssteun. Dit wordt geregeld in de Europese 
Verordening (EG) nr. 1698/2005. In deze verordening is ook geregeld dat staatssteun voor 
landbouwers die zogenaamde agromilieuverbintenissen aangaan toegestaan is, als voldaan wordt aan 
de bij artikel 39 van die Kaderverordening vastgestelde voorwaarden. 
 
De basisbeginselen waaraan diensten volgens deze verordening moeten voldoen zijn als volgt: 
- Uitsluitend en alleen betalen voor inspanningen die verder gaan dan wat wettelijk verplicht is en 

in normen is vastgelegd (Base-line). Het gaat zowel om de zogenaamde cross compliance 



vereisten, de minimumeisen voor gebruik van mest en gewasbeschermingsmiddelen als andere 
relevante verplichte eisen vanuit de Nederlandse wetgeving; 

- Uitsluitend en alleen betalen voor iets dat niet kosteloos kan worden geleverd. Betalingen zijn 
alleen gerechtvaardigd wanneer dit nodig is om levering van publieke diensten te bevorderen (ten 
behoeve van de samenleving) en wanneer dit dus niet aan de markt kan worden overgelaten; 

- Weten waarvoor betaald wordt (goed koopmanschap). Er mag dus geen sprake zijn van 
overcompensatie; 

- Steun voor de één mag de ander niet schaden (geen concurrentieverstoring). Maximumbedragen 
voor overheidssteun genoemd in de Europese Kaderverordening gelden voor alle clusters op het 
vlak van plattelandsontwikkeling, ongeacht of de bron zich op nationaal of internationaal niveau 
bevindt. 

 
Om te voldoen aan de Europese regels ten aanzien van staatssteun, en om te voorkomen dat Nederland 
voor iedere maatwerkregeling afzonderlijk naar Europa moet, is de Catalogus Groenblauwe Diensten 
opgezet. Deze catalogus geeft de ingrediënten waarmee binnen de Europese randvoorwaarden een 
dienst (in dit geval: een maatwerkpakket) kan worden samengesteld. Daartoe omvat deze catalogus 
een lijst met maatregelen en maximale bedragen bij deze maatregelen. Op basis van deze set van 
maatregelen kan een overheid een dienst of, in dit geval, regionaal maatwerkpakket opzetten. 
 
Ook ten aanzien van de uitvoering van eigen diensten zijn de Europese staatssteunregels van belang. 
Zo zijn er afspraken gemaakt over de minimale controle die plaats dient te vinden en de duur van een 
subsidieovereenkomst (tussen de 5 en 7 jaar). Ook is afgesproken dat gecontroleerd wordt dat een 
beheerder niet tweemaal, via verschillende regelingen, voor dezelfde maatregel geld kan krijgen. Bij 
de uitvoering van de SNL wordt rekening gehouden met deze uitvoeringsafspraken. Het is daarom 
zeer wenselijk om met het regionale maatwerk zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 
uitvoeringssystemen van de SNL.  
 
b. Landelijke randvoorwaarden 
De Nederlandse overheid moet erop toe zien dat (decentrale) overheden zich aan de richtlijnen van de 
catalogus houden. Dit is afgesproken met de Europese Commissie, in het kader van de goedkeuring 
van de Catalogus. Nederlandse overheid moet jaarlijks een staatssteuninventarisatie uitvoeren, en 
doorgeven aan de Europese Commissie hoeveel geld er via de catalogus is uitgekeerd. Om hieraan 
invulling te geven is door het Ministerie en IPO een onafhankelijke adviesgroep in het leven geroepen, 
die advies geeft over de ontwikkelde diensten. Deze commissie beoordeelt dus of ontwikkelde 
maatwerkpakketten passen binnen de Europese regels. In IPO-verband is daarom afgesproken dat 
ontwikkelde maatwerkpakketten gezamenlijk verzameld en gemeld worden. 
 
Voor zover bij het regionaal maatwerk tevens rijksgeld betrokken is, is de Bestuursovereenkomst ILG 
van belang.. In deze bestuursovereenkomst zijn afspraken gemaakt over het beschikbare geld en de te 
leveren prestaties. Indien rijksgeld voor maatwerkdoelen wordt ingezet zal dus in overleg met het rijk 
bezien moeten worden of dit past binnen de afspraken in de Bestuursovereenkomst. 

 
c. Provinciale randvoorwaarden 
Bij de ontwikkeling van regionaal maatwerk dient de provincie rekening te houden met de hierboven 
genoemde regels ten aanzien van staatssteun. Ook heeft de provincie eigen regels afgesproken over de 
wijze van subsidiëring. In 2009 heeft de provincie een nieuwe kader voor subsidieverstrekking 
opgesteld. Bij de uitwerking van het regionaal maatwerk wordt zoveel mogelijk aangesloten dat kader. 
Onder andere is bepaald dat als voor een activiteit waar de provincie subsidie aan wil verstrekken 
andere Nederlandse overheden eveneens subsidies verstrekken de provincie ernaar streeft de 
toekenning, verantwoording en monitoring door één uitvoeringsorganisatie te laten uitvoeren. Ook is 



vastgesteld dat subsidietoekenning en verantwoording aan staatsteuneisen dienen te voldoen en dat 
uitvoeringskosten beperkt gehouden worden. 
 
Tenslotte is van belang dat de provincie zich kan verantwoorden over de doelmatigheid van de 
voorgestelde maatwerkpakketten. Het gaat immers om publiek geld, waarmee wordt gepoogd om zo 
goed mogelijk publieke doelen te realiseren. 
 
Op basis hiervan stellen we de volgende randvoorwaarden voor ten aanzien van het regionale 
maatwerk: 
- de met het maatwerkpakket te realiseren doelen zijn helder en passen binnen het provinciale beleid 

(of het beleid van de medefinancierende overheid) t.a.v. de in deze notitie opgenomen doelen; 
- de voorgestelde maatregelen zijn effectief voor het te realiseren doel. Bij voorkeur is reeds in de 

vorm van pilots ervaring opgedaan met de voorgestelde maatregelen; 
- de maatregelen zijn gericht op beheer en passen binnen de Catalogus Groenblauwe Diensten, en 

voldoen zodoende aan de Europese Staatssteuneisen; 
- de maatregelen zijn voldoende onderscheidend van reeds in het subsidiestelsel opgenomen 

beheertypen en -pakketten; 
- er is voor het doel een duidelijke trekker in het gebied aanwezig (bijv. in de vorm van een 

agrarisch natuurvereniging) die zich verantwoordelijk voelt voor het wegzetten van het 
maatwerkpakket (zie ook hieronder); 

- voor het betreffende doel is voldoende budget beschikbaar; 
- de uitvoering van het regionale maatwerkpakket loopt via de uitvoeringssystematiek van de SNL. 
 
De bovenstaande randvoorwaarden brengen ook met zich mee dat een heldere verdeling van rollen en 
taken bestaat. De provincie heeft daarbij primair de rol als regelingseigenaar en bewaker van de 
doelen. In overleg met het gebied wordt bepaald of en op welke wijze een regionaal maatwerkpakket 
gerealiseerd wordt. De gebiedscommissie of het programmabureau heeft vervolgens naast een 
adviserende taak ook de taak om te zorgen dat het maatwerkpakket tot uitvoer gebracht wordt. Daartoe 
worden contacten gelegd met de partijen die de uitvoering van het maatwerk gaan oppakken, zoals een 
agrarisch natuurvereniging, landschapscoördinator of loket. Deze uitvoerende partij legt de contacten 
met de agrariërs en is aanspreekpunt voor de daadwerkelijke uitvoering van de regeling. De 
administratieve afhandeling en controle liggen  tenslotte bij de uitvoerende organisaties van de SNL. 
Daarmee wordt geborgd dat op een eenduidige en juridisch juiste wijze gewerkt wordt. 
 

4. Bestaande regelingen 
 
a. Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) 
De in de Index Natuur en Landschap van de SNL opgenomen beheertypen zijn een stuk ruimer 
geformuleerd dan in de voorgaande subsidieregelingen, waardoor veel regionale variatie kan worden 
meegenomen in de nieuwe beheertypen. Voor veel situaties, waarvoor in het verleden 
maatwerkoplossingen noodzakelijk waren, hoeven daardoor nu geen extra subsidiepakketten of 
regelingen meer ontwikkeld te worden. Het stelsel biedt daarnaast de mogelijkheid om voor 
afwijkende doelen of omstandigheden de index uit te breiden met eigen provinciale 
maatwerkpakketten.  
 
De subsidieverordening biedt een goede juridische basis, met een uitvoeringsorganisatie, die in staat is 
om de door Brussel vereiste controles uit te voeren. Daarmee kan de subsidieverordening goed 
functioneren als ‘Kaderverordening’ waarmee maatwerkpakketten (of: groene diensten) weggezet 
kunnen worden. Aansluiting van groene diensten op het nieuwe subsidiestelsel voorkomt tevens dat er 



een wildgroei aan subsidiemaatregelen voor beheer ontstaat. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om 
subsidiemogelijkheden voor beheer via één digitaal aanvraagsysteem aan te bieden. Ook wordt 
voorkomen dat beheerders bij verschillende subsidieregelingen en –loketten moeten aankloppen voor 
subsidiegelden. 
 
Inzet van regionaal maatwerk is met name interessant bij het beheer van (cultuurhistorische) 
landschapselementen en bij het agrarische natuurbeheer. Bij het reguliere natuurbeheer is sprake van 
instandhoudingverplichting, met ruime mogelijkheden voor de beheerder om de maatregelen te nemen 
die in zijn/haar situatie het meest passend zijn. In de Index Natuur zijn feitelijk alle relevante 
natuurtypen opgenomen. Inzet van regionaal maatwerk voor natuurgebieden lijkt daarom niet nodig. 
Voor landschapsbeheer en agrarisch natuurbeheer zijn in de Index wel concrete beheermaatregelen 
benoemd. Voor specifieke regionale omstandigheden, waar de in de beheerpakketten opgenomen 
maatregelen niet passend zijn, kunnen maatwerkpakketten opgesteld zijn. Maatwerkpakketten kunnen 
tevens ingezet worden voor doelen die nog ontbreken in de Index.  
 
b. Pilot Groenblauwe Diensten 
De provincie Utrecht heeft zich in voorgaande jaren sterk ingezet voor de ontwikkeling van 
Groenblauwe Diensten. Samen met de provincie Brabant heeft de provincie Utrecht het initiatief 
genomen om met het IPO en het Ministerie van LNV de Catalogus Groenblauwe Diensten op te 
stellen. 
 
Momenteel voert de provincie, samen met waterschappen en agrarisch natuurverenigingen in het 
Westelijke Veenweidegebied een pilot uit op het gebied van groenblauwe diensten Het gaat 
bijvoorbeeld om het inrichten van natuurvriendelijk oevers van sloten, de aanleg van open water voor 
waterberging, het baggeren van sloten met de baggerspuit, de aanleg van wandelpaden en het 
uitleggen van kleine drijvende vlotjes in sloten als nestgelegenheid voor de zwarte stern. In de pilot 
worden niet alleen andere vormen van beheer uitgevoerd; voor sommige doelen is ook sprake van 
financiering door verschillende overheden. Naast de provincie hebben ook Hoogheemraadschap de 
Stichtse Rijnlanden middelen voor deze pilot beschikbaar gesteld. 
 
Er worden vijfjaarlijkse contracten afgesloten. Het experiment loopt van 2008 tot 2014 en wordt 
uitgevoerd door het Loket Groenblauwe diensten Utrecht West, Dienst Regelingen en Dienst 
Landelijk Gebied. Daarbij heeft het Loket de primaire taak om bij de agrariërs diensten te werven. 
Dienst Regelingen en Dienst Landelijk Gebied hebben bij de pilot gelijksoortige uitvoeringstaken als 
bij de uitvoering van de SNL. 
 
Na afronding van de pilot wordt bezien op welke wijze integratie van de maatregelen uit de pilot in de 
SNL kan plaatsvinden. Daartoe zal een evaluatie plaatsvinden van de pilot, inclusief de effectiviteit 
van de in de pilot opgenomen maatregelen. De maatregelen uit de pilot kunnen dan mogelijk 
opgenomen worden als maatwerkpakketten.   

 
c. Regeling Kleine Landschapselementen (KLE) 
De bestaande regeling Kleine Landschapselementen (KLE) heeft als doel om onderhoud, herstel en 
aanleg van kleine landschapselementen in eigendom van particulieren te ondersteunen. Het gaat 
daarbij om kleine landschapselementen die kenmerkend zijn voor het landschap van de provincie 
Utrecht, zoals poelen, houtwallen, grienden en knotbomen. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door 
Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), die bij de uitvoering gebruik maakt van een netwerk van 
landschapscoördinatoren.  Bij de invoering van het Programma Beheer is de KLE in stand gehouden 
als vangnet voor de landschapselementen die niet voldeden aan de randvoorwaarden van het 
Programma Beheer. 



Met het nieuwe subsidiestelsel zijn veel voorwaarden bij landschapsbeheer vereenvoudigd. Daardoor 
is de noodzaak van een aanvullende regeling, als vangnet, komen te vervallen. Om die reden wordt in 
overleg met LEU bezien op welke wijze overname van de landschapselementen in de KLE kan 
worden geregeld, en de rol die LEU daarbij speelt. Aandachtspunt bij deze overgang is de 
financiering. Op dit moment wordt de KLE bekostigd met provinciaal geld. Omdat met de Minister in 
de Bestuursovereenkomst ILG geen uitbreidingstaakstelling voor landschap is afgesproken is er voor 
deze elementen geen rijksgeld beschikbaar. Als het gewenst is dat het beheer van de betreffende 
elementen wordt voortgezet dan zal de provincie daarvoor dus middelen beschikbaar moeten blijven 
stellen.  
 

5. Financiering en inzet van landschapsfondsen 
 
a. Beschikbaar budget 
Op dit moment zijn de middelen voor regionaal maatwerk beperkt. Naast de bovengenoemde middelen 
voor de KLE zijn middelen beschikbaar voor de pilot Groenblauwe Diensten. De middelen voor deze 
pilot zijn echter verspreid over verschillende potjes en doelen, waardoor de verantwoording en 
uitvoering sterk gecompliceerd worden. Tevens geldt dat rijksmiddelen die in het kader van AVP 
beschikbaar zijn lastig in te zetten zijn voor het regionale maatwerk, omdat deze middelen in principe 
niet voor beheeractiviteiten zijn bedoeld. Daarnaast zijn deze middelen beschikbaar tot 2013, wat 
moeilijk in te passen is in de 6-jarige cyclus van beheerpakketten i.h.k.v. de SNL. Voor het regionale 
maatwerk zou het daarom wenselijk zijn als er, net zoals bij de SNL, sprake is van één pot waarmee de 
doelen gerealiseerd worden.  
 
De beschikbaarheid van rijksgeld voor het regionale maatwerk is beperkt. In de Bestuursovereenkomst 
ILG zijn strakke afspraken gemaakt over middelen en te realiseren prestaties. Zo is er bijvoorbeeld 
geen uitbreidingstaakstelling voor beheer van landschapselementen afgesproken, terwijl er op dat vlak 
wel degelijk een behoefte ligt. De inzet van provinciaal geld bij de realisering van doelen zal daarom 
onvermijdelijk zijn. Het provinciale geld zal daarbij primair ingezet worden voor de provinciale 
doelen (zie hoofdstuk 2). Als deze middelen op dit moment nog niet beschikbaar staan zal bij de inzet 
van maatwerkpakketten aan PS om middelen gevraagd moeten worden. 
 
b. Landschapsfondsen 
Gelet op het beperkte beschikbare budget zal ook gekeken moeten worden naar andere mogelijke 
vormen van financiering, zoals de landschapsfondsen. Op 6 april 2009 is in de Statencommissie RGW 
al een discussienotitie over de landschapsfondsen besproken. Daarbij is met name discussie gevoerd 
over de financiering van de landschapsfondsen (publiek of privaat) en de vraag of bij een publieke 
financiering de inzet van een landschapsfonds gewenst is. In de Statencommissie is afgesproken de 
verdere uitwerking van de landschapsfondsen te koppelen aan de uitwerking van het regionale 
maatwerk. Deze uitwerking volgt hieronder. 
 
Er zijn veel verschillende beelden over landschapsfondsen; als provincie Utrecht hanteren we de 
volgende definitie: 
Een landschapsfonds is een streekgebonden organisatie die beschikt over gelden voor inrichting en/of 
beheer van natuur en landschap in een bepaalde streek. Het fonds kan bestaan uit publieke middelen, 
private middelen of een combinatie van beide. Soms wordt het landschapsfonds ook opgevat als een 
loket dat doorverwijst.  
 



Zoals de naam al suggereert worden landschapfondsen in de praktijk vaak ingezet voor het realiseren 
van landschapsdoelen. Het hoofddoel is dan: de kwaliteiten van het landschap behouden en verbeteren. 
Een landschapsfonds kan echter ook voor andere ‘groene doelen’ ingezet worden, zoals versterking 
van natuurwaarden of van cultuurhistorische of recreatieve waarden. Het gaat hierbij niet per definitie 
om doelen van het rijk of de provincie. 
 
Een afgeleid doel is vaak een grotere betrokkenheid van de streek genereren bij behoud en verbetering 
van het landschap. Daarnaast bieden de landschapsfondsen de mogelijkheid om, bijvoorbeeld via een 
loket, de toegankelijkheid tot groene regelingen te verbeteren. Met de inzet van het instrument 
landschapsfonds kan ook een bredere groep partijen middelen inzetten voor deze doelen. De realisatie 
van deze doelstelling wordt dan in feite een gezamenlijk doel van meerdere partijen. De partijen die 
participeren in het landschapsfonds kunnen in twee groepen verdeeld worden: 
 
Publiek – In dat geval vindt de financiering van de beoogde doelen door de overheid plaats. Zowel de 
provincie, gemeente als waterschap kan in het landschapsfonds participeren. In sommige gevallen 
kunnen ook rijksmiddelen ingezet worden in het landschapsfonds.  
 
Privaat – In dat geval worden middelen van burgers (bijvoorbeeld in verenigingsverband) en bedrijven 
ingezet.  
 
Als sprake is van publiek geld zal sprake moeten zijn van een duidelijke subsidieregeling, waarmee de 
middelen weggezet kunnen worden. De SNL kan die rol als ‘kaderregeling’ invullen; ook wanneer 
sprake is van financiering door meerdere overheden. 
 
c. Modellen voor landschapsfondsen 
Er zijn verschillende modellen mogelijk bij de inzet van landschapsfondsen. 
 
A. Situatie met landschapsfonds met uitsluitend publieke middelen 
Een landschapsfonds met uitsluitend publieke middelen kan ingezet worden in situaties waarin 
financiering door meerdere overheden plaatsvindt. Aan de instelling van zo’n fonds kan gedacht 
worden in situaties waarin meerdere overheden de wens hebben om te investeren in (dezelfde) groene 
doelen of wanneer maatregelen uitgevoerd worden waarmee verschillende doelen gelijktijdig 
gerealiseerd worden. Het uitgangspunt bij een landschapsfonds is in al die gevallen dat er sprake is 
van financiering door meerdere overheden. Op dit moment wordt er in Utrecht al met een dergelijke 
aanpak ervaring opgedaan in het kader van de Pilot Groenblauwe Diensten in het veenweidegebied. 
 
De opzet van een dergelijk landschapsfonds dient te passen binnen de Europese Staatssteunregels, 
zoals omschreven in hoofdstuk 3. Dat vergt dat een goede uitwerking wordt gemaakt van 
maatregelenpakketten en bijbehorende vergoedingen. Deze zullen moeten passen binnen de Europees 
goedgekeurde ‘Catalogus Groenblauwe Diensten’. Daarnaast dient zorg te worden gedragen voor een 
heldere uitvoeringsorganisatie. De SNL kan in dat geval gebruikt worden als kaderregeling. 
 
Het is ook denkbaar een landschapsfonds zonder geld in het leven te roepen, teneinde één loket te 
realiseren voor de streek. De subsidieaanvragen worden ingediend op een centrale plek en verder 
afgehandeld via verschillende loketten of organisaties. De beschikking blijft daarmee een 
verantwoordelijkheid van de overheden. Een dergelijke functie, indien gewenst, zou ook door de 
gebiedscommissie of andere partijen georganiseerd kunnen worden. Uiteindelijk is het de vraag of dat 
voor een beheerder leidt tot vereenvoudiging, omdat een dergelijk loket naast een agrarische 
natuurvereniging of landschapscoördinator komt te staan. Aandachtspunt is tevens dat als het gaat om 
subsidies met Europese cofinanciering (zoals het agrarische deel van de SNL) dat deze alleen kunnen 



worden betaald door een Europees erkend betaalorgaan. Een dergelijk ‘landschapsfonds’ zonder geld 
loopt dus tegen veel praktische bezwaren aan en heeft daarom niet onze voorkeur. 
 
B. Situatie met landschapsfonds met uitsluitend private middelen 
In dit geval wordt aan de huidige uitvoering, door middel van de SNL, KLE en pilot groenblauwe 
diensten,een privaat fonds toegevoegd dat zelf kan bepalen waarvoor de middelen worden ingezet. Dit 
kan zijn voor inrichtingsmaatregelen die de streek wenst. Ook kan extra vergoeding worden verstrekt 
voor beheermaatregelen (opplussen van subsidies). De gelden kunnen tevens worden aangewend als 
cofinanciering. Deze bijdragen vallen niet onder de staatssteuneisen en geven meer armslag om 
bepaalde activiteiten per gebied te stimuleren met een extra financiële bijdrage. De situatie blijft 
overzichtelijk en duidelijk wat betreft verantwoordelijkheden. Er komt in deze situatie wel een 
onafhankelijk loket bij. Randvoorwaarde bij deze inzet is dat er voldoende draagvlak voor is, zodat het 
verwerven van privaat geld inderdaad gaat lukken. 
 
C Situatie met landschapsfonds met publieke en private middelen 
Provincie, gemeenten, waterschappen, bedrijven en/of particulieren kunnen samen een fonds oprichten 
en van daar uit landschapsdoelen helpen realiseren. In een dergelijk fonds zijn zowel publieke als 
private gelden opgenomen. 
 
Publieke middelen kunnen (deels) voor de streek al beschikbare middelen zijn. Over middelen van het 
subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer kan niet worden beschikt vanwege o.a. Europese 
regelgeving. De overheid kan ook extra middelen ter beschikking stellen, mogelijk onder voorwaarde 
dat ook private middelen ter beschikking komen. Voor een gemengd fonds moet een gedegen (kleine) 
organisatie worden opgezet. Geborgd moet worden dat de doelen bereikt worden en de gelden goed 
besteed. Vanwege het staatssteunaspect moet voortdurend onderscheid worden gemaakt tussen inzet 
van private en publieke middelen. De financiering kan lopen via een vermogensfonds of betrokken 
partijen storten jaarlijks hun bijdrage. Een vermogensfonds betekent het inleggen van een behoorlijk 
vermogen. Deze gelden zijn als het ware geparkeerd en leggen beslag op de beschikbare middelen. 
Zo’n fonds kan gekoppeld worden aan een streekrekening (zie hieronder). Omdat er sprake is van 
overheidsgeld zal in dit geval sprake moeten zijn van een juiste regeling en uitvoeringssystematiek, 
waarbij de SNL als kaderregeling kan fungeren. 
 
Op dit moment wordt in het Binnenveld, in de Gelderse Vallei, een pilot gedaan met een dergelijk 
landschapsfonds. Rijk (de ministeries LNV en VROM), gemeentes en beide provincies dragen bij aan 
dit fonds. Het Ministerie van VROM is initiatiefnemer voor dit fonds en heeft een 
inspanningsverplichting opgelegd voor de te realiseren private bijdrage. 
 
Streekrekening 
Een mogelijkheid om (extra) private middelen te genereren, zonder problemen met de Europese 
regelgeving te krijgen, is de streekrekening. 
 
De streekrekening werkt als volgt: bij de bank kunnen particulieren, het bedrijfsleven en de publieke 
sector een rekening openen voor hun eigen (spaar)geld. Periodiek ontvangen zij dan rente (normaal 
percentage). Over dit gegenereerde rentebedrag wordt door de bank een apart percentage op de 
streekrekening gestort. Dit geld kan als een ‘bonus’ op de reguliere rente worden gezien, en geldt als 
privaat geld. Op deze ‘bonus’ gelden dus niet de eerder omschreven staatssteunverplichtingen. Dit 
geld is privaat geld dat door de eigenaar van de streekrekening of het landschapsfonds kan worden 
uitgegeven. Een landelijk voorbeeld is het Groene Woud. Op dit moment onderneemt ook het Utrechts 
Landschap initiatieven om streekrekeningen in Utrecht op te zetten. 
 



d. Inzet landschapsfondsen in Utrecht 
Er zijn in de provincie Utrecht veel initiatieven voor landschapsfondsen. De bestaande fondsen hebben 
voornamelijk betrekking op privaat geld en zijn klein van karakter. De huidige initiatieven in de 
gebieden zijn gericht op een publieke samenwerking (gemeenten en provincie) of een combinatie van 
publiek en privaat geld en zijn nog in de verkennende fase. 
 
De meerwaarde van landschapsfondsen is primair het genereren van meer geldbronnen voor de 
inrichting en het beheer van het landschap. Met name gemeenten betalen op dit moment nog 
nauwelijks mee aan het beheer van landschap. Een tweede belangrijke meerwaarde van een dergelijk 
fonds is de ‘gezamenlijke verantwoordelijkheid’ die er wordt gevoeld in een gebied. Bij een goede 
organisatie kan ook de toegankelijkheid van de budgetten verbeterd worden. 
 
De realisatie van landschapsfondsen is dus met name interessant in die gevallen dat aanvullende 
financiering bij andere partijen voor groene doelstellingen gevonden kan worden. De realisatie van een 
landschapsfonds zal echter wel binnen voorwaarden moeten gebeuren. Voor de Utrechtse situatie zijn 
die voorwaarden in ieder geval: 
- De doelen moeten helder zijn; het fonds moet een duidelijke meerwaarde hebben bovenop 

bestaande financieringsconstructies. Het is niet gewenst dat voor dezelfde maatregelen sprake is 
van meerdere regelingen of meerdere loketten. 

- Het fonds is aanvullend op bestaande regelingen. Indien de doelen via een bestaande regeling al 
gerealiseerd worden is een landschapsfonds niet gewenst. 

- Bij financiering met overheidsgeld zal voldaan moeten worden aan de Europese Staatssteuneisen. 
Om dat te realiseren zal een heldere omschrijving van maatregelenpakketten, vergoedingen en de 
te realiseren doelen gemaakt moeten worden, gebaseerd op de Europees goedgekeurde Catalogus 
Groenblauwe Diensten.  

- Vermenging van publiek en privaat geld moet voorkomen worden. Wanneer er sprake is van een 
‘gemengd’ fonds, dan zal in de uitvoering een strikte scheiding tussen publiek en privaat geld 
gemaakt worden. 

- Er zal een heldere relatie gelegd moeten worden met bestaande loketten. Daarbij gaat het niet 
alleen om de programmabureaus, maar ook om andere partijen die reeds een rol hebben richting de 
potentiële deelnemers, zoals agrarisch natuurverenigingen of gebiedscoördinatoren 
weidevogelbeheer. Het opzetten van een landschapsfonds gebeurt in ieder geval in overleg met 
een gebiedscommissie, om aan te sluiten op meerdere initiatieven. 

- Bij fondsen met publiek geld is een eenduidige uitvoering vereist. De overheden zullen zich helder 
moeten verantwoorden. Bij beheer zal daarom zoveel mogelijk aangesloten moeten worden op de 
bestaande systematiek van Dienst Regelingen.  

- Er moet zekerheid zijn van structurele financiering; in ieder geval voor de betreffende 
subsidieperiode.  

 
Wij bezien op dit moment de mogelijkheid om te participeren in twee projecten op het gebied van 
landschapsfondsen en streekrekeningen. In het Binnenveld is in het kader van een pilot van VROM 
een fonds in ontwikkeling dat wordt bekostigd met rijks-, provinciaal, gemeentelijk en privaat geld. 
De Utrechtse bijdrage wordt geleverd uit AVP-geld. Daarnaast is het Utrechts Landschap samen met 
de Rabobank gestart met het opzetten van een Streekrekening voor de Utrechtse Heuvelrug. Op dit 
moment wordt nog bezien of wij gebruik zullen maken van deze rekening. Bij beide trajecten wordt 
rekening gehouden met de randvoorwaarden zoals verwoord in deze notitie. 
 
6. Naar concrete maatwerkpakketten 
 
a. Welke doelen? 



Regionaal maatwerk kan ingezet worden voor doelen op het gebied van natuur- en (cultuurhistorisch) 
landschapsbeheer en voor maatregelen die tevens een bijdrage leveren aan het recreatie-, bodem-, 
water- en milieubeleid. Het is wenselijk dat bij de uitwerking van deze doelen zoveel mogelijk wordt 
aangesloten bij de gebiedsdoelen, zoals verwoord in de AVP gebiedsprogramma’s. 
 
Ten aanzien van natuurbeheer is inzet van regionaal maatwerk vooral gewenst bij maatregelen die 
betrekking hebben op de verbetering van leefgebieden van soorten of groepen van soorten (het 
leefgebiedenbeleid). Daarnaast kan regionaal maatwerk ingezet worden bij het agrarische natuurbeheer 
ten behoeve van specifiek Utrechtse situaties. 
 
Bij landschapsbeheer geldt dat regionaal maatwerk ingezet kan worden voor maatregelen waarmee de 
kernkwaliteiten van Nationale en provinciale landschappen versterkt kunnen worden. De 
kwaliteitsgidsen die op dit moment opgezet worden bieden daarbij de kaders. 
 
Ten slotte moet de relatie gezocht worden met andere beleidsvelden. Deze relatie is met name bij 
water- en milieubeleid en bij het CHS-beleid te vinden. Voor beide beleidsthema’s lopen op dit 
moment trajecten om de verschillende doelen in relatie met de groene doelen te realiseren. Ten 
aanzien van het bodem-, water- en milieubeleid is een traject gestart om een vertaling te maken van 
deze doelen, naar concrete diensten. We zullen op een dergelijke manier ook een vertaling maken van 
de doelen van cultuurhistorie en recreatie. 
 
Voor veel doelen die met het regionale maatwerk gerealiseerd kunnen worden, worden op dit moment 
nog uitwerkingen gemaakt. Feitelijk kan voor deze doelen pas goed worden vastgesteld of en hoe 
regionaal maatwerk kan bijdragen, als de onderliggende uitwerkingen gereed zijn. Wel hebben we 
bekeken of er specifieke Utrechtse elementen zijn, waarvoor ontwikkeling van maatwerk op korte 
termijn noodzakelijk is. Daarbij hebben we gekeken naar andere provincies. Op dit moment werken de 
provincies Noord- en Zuid-Holland en Limburg met eigen maatwerkpakketten. Het gaat om dan 
vooral om zeer kenmerkende elementen die alleen in deze provincies voorkomen en die niet via SNL 
geregeld zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om de tuunwallen op Texel, de schurvelingen op Goeree-
Overflakkee en de beheerpakketten voor hamsters in Limburg. Vooralsnog zien wij een wens voor 
dergelijke provinciespecifieke maatregelen vooral bij het Zwarte sternbeheer. Voor het Zwarte 
sternbeheer is echter pakket opgenomen in de pilot Groenblauwe Diensten, dus opname van een 
maatwerkpakket voor deze soort is op dit moment nog niet noodzakelijk. 
 
b. Inventarisatie wensen veld  
Om een beeld te krijgen van de wensen en mogelijkheden heeft de provincie zomer/najaar 2009 een 
inventarisatie uit laten voeren naar de wensen en ideeën die in het veld leven aan het regionale 
maatwerk. Deze inventarisatie is uitgevoerd binnen het traineeprogramma van de provincie. Het doel 
van deze inventarisatie was om een goed beeld te krijgen van de wenselijkheid en mogelijkheden van 
het regionale maatwerk bij betrokken partijen. Deze inventarisatie heeft geleid tot een lijst van ideeën 
voor maatwerkpakketten, welke als bijlage is bijgevoegd.  
 
Deze ideeën zijn vergeleken met bestaande regelingen en er is bekeken in hoeverre er sprake is van 
nieuwe pakketten. Ook is bekeken hoe concreet de ideeën zijn, of dat nog een nadere uitwerking nodig 
is. Uit deze vergelijking bleek dat veel ingebrachte wensen (nog) niet bruikbaar zijn voor opname in 
het regionale maatwerk, omdat: 
- deze betrekking hebben op elementen die al geregeld worden in de SNL, bijvoorbeeld omdat 

enkele gedetailleerde randvoorwaarden uit het oude Programma Beheer zijn komen te vervallen;  
- de ingebrachte maatregelen al opgenomen in de pilot Groenblauwe Diensten in het 

veenweidegebied;  



- ingebrachte wensen (in het bijzonder bij het weidevogelbeheer) betrekking hebben op maatregelen 
die in het oude Programma Beheer wel bestonden, maar die om ecologische effectiviteit niet in het 
nieuwe SNL zijn opgenomen 

- in sommige gevallen is wel de wens geuit om maatregelen voor soorten te nemen (zoals de Das), 
maar een uitwerking in de vorm van concrete gewenste maatregelen nog ontbreekt. 

 
De conclusie die getrokken kan worden uit de inventarisatie is dat er een aantal ideeën bestaan die een 
verdere uitwerking vragen, bijvoorbeeld in de vorm van pilots. Daarnaast zijn veel wensen geuit van 
maatregelen die al geregeld zijn via de SNL of de pilot Groenblauwe Diensten. Met de ruimere 
randvoorwaarden van het nieuwe subsidiestelsel is het voor veel elementen ook niet meer noodzakelijk 
om maatwerkpakketten te leveren. Ook bestaat een duidelijke behoefte naar een verdere uitwerking 
van beheersmaatregelen waarmee meerdere doelen gerealiseerd kunnen worden. Daarbij gaat het met 
name om beheer gericht op behoud van cultuurhistorisch belangrijke landschaps- of natuurelementen 
(bijvoorbeeld grafheuvels) en beheer waarmee naast natuurdoelstellingen ook water- of milieudoelen 
gerealiseerd kunnen worden (bijv. aangepast oeverbeheer). Tenslotte is duidelijk geworden dat in 
situaties met hoge weidevogeldichtheden meer op het gebied toegesneden maatregelen voor 
weidevogelbeheer gewenst zijn. Op basis van de inventarisatie zijn daarom geen concrete 
maatwerkpakketten beschikbaar, maar is wel duidelijk dat er verschillende kansen zijn die om een 
verdere uitwerking vragen. 

 
c. Wat is realiseerbaar? 
Korte termijn 
Er zijn tot dusverre geen regionaal maatwerkpakketten beschikbaar die op korte termijn in de SNL 
ingevoerd zouden kunnen worden. Wel is, mede op basis van de bovengenoemde inventarisatie, 
gestart met enkele pilots, die indien succesvol meegenomen kunnen worden als regionale 
maatwerkpakketten. Het gaat om een tweetal nieuwe pilots: 
- In de Gelderse Vallei en het Kromme Rijngebied is gestart met pilots met aangepast randenbeheer 

bij maïspercelen. Doel van deze pilot is onder meer versterking van biodiversiteit rondom 
maïspercelen.  

- In de Maatpolder in Eemland passen de weidevogelpakketten van de SNL onvoldoende, door de 
zeer hoge weidevogeldichtheid en de specifieke situatie van de betreffende agrariërs. In dit gebied 
wordt bezien of op het gebied toegesneden maatregelen voor weidevogelbeheer kunnen worden 
opgezet. 

Indien bovengenoemde pilots succesvol zijn dan kan omzetting naar een maatwerkpakket in de SNL 
plaatsvinden. 
 
Langere termijn 
De meeste mogelijkheden voor regionaal maatwerk zullen op de wat langere termijn (met name het 
komende jaar) uitgewerkt kunnen worden. Voor de verschillende doelen van maatwerk zal aangehaakt 
worden bij de nu in ontwikkeling zijnde uitwerkingen voor de leefgebiedenbenadering, de 
kwaliteitsgidsen voor nationale en provinciale landschappen, en de uitwerking van doelen op het 
gebied van water-, bodem, cultuurhistorie- recreatiedoelstellingen naar diensten. 
 
Daarnaast kunnen de KLE-regelingen en de regeling van de pilot Groenblauwe Diensten geïntegreerd 
worden in het regionale maatwerk. De lopende pilot Groenblauwe diensten in het veenweidegebied 
geeft belangrijke input voor dit regionale maatwerk. Enerzijds wordt ervaring opgedaan met het 
werken met Groenblauwe diensten, anderzijds worden nieuwe diensten in de praktijk uitgeprobeerd. 
Ervaringen uit deze pilot en ervaringen uit de bijdrageregeling Kleine Landschapselementen (KLE) 
zullen dan ook meegenomen worden in het regionale maatwerk. 
 



7. Conclusies  
Het is duidelijk dat het regionale maatwerk goede mogelijkheden biedt voor het realiseren van de 
provinciale groene doelen. Tegelijkertijd is het instrument op dit moment nog sterk in beweging. Voor 
veel doelen vindt op dit moment nog een uitwerking plaats, die uiteindelijk kan resulteren in de 
uitwerking van een regionaal maatwerkpakket. Met deze notitie worden dus nog geen concrete 
maatwerkpakketten voorgesteld. Wel worden kaders vastgesteld, waaraan het regionaal maatwerk zal 
moeten voldoen. 
 
Gelet op deze aanpak stellen wij op dit moment de volgende aanpak voor:  
- Bij de verdere uitwerking van het regionale maatwerk wordt aangehaakt bij de uitwerkingen die 

op dit moment worden gemaakt voor het leefgebiedenbeleid, de kwaliteitsgids voor Utrechtse 
landschappen en de uitwerking van diensten voor water-, bodem- en cultuurhistorie- en 
recreatiedoelen. Deze uitwerking krijgt voor een belangrijk deel zijn beslag in 2010. 

- We starten in 2010 met twee pilots op het gebied van regionaal maatwerk. Een dergelijke aanpak 
via een pilot leert ons ook of de voorgenomen maatregelen effectief zijn. 

- De regeling KLE wordt geïntegreerd in de SNL. Omdat deze integratie financieel consequenties 
heeft zal een apart voorstel worden ingediend in PS. 

- Najaar 2010 wordt een voorstel aan PS voorgelegd voor de integratie van de KLE en voor de 
maatwerkpakketten die volgen uit de voorgaande stappen. 

- Na evaluatie worden de succesvolle onderdelen van de pilot Groenblauwe Diensten in het 
veenweidegebied opgenomen in het regionale maatwerk. 

- Bij de ontwikkeling van het regionale maatwerk hanteren we de in hoofdstuk 3 opgenomen 
randvoorwaarden. 

 
Ten aanzien van landschapsfondsen stellen we vast dat deze een meerwaarde kunnen hebben, maar dat 
dit wel zal moeten passen binnen de in hoofdstuk 5 opgenomen randvoorwaarden. Het initiatief bij 
landschapsfondsen komt zoveel mogelijk uit het gebied zelf. Wel wordt bekeken of wij kunnen 
participeren in de initiatieven in het Binnenveld en het initiatief van het Utrechts Landschap voor de 
Utrechtse Heuvelrug. 


