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Inleiding 

Naar aanleiding van de decentralisatie van de uitvoering van de wet ‘Werk en bijstand’ (I/D banen 
regeling) is er een tekort ontstaan van € 65.000,- per jaar bij de landschapsbeheerploegen van Stichting 
Landschapsbeheer Utrecht. Het onderhoud en daarmee de instandhouding van het Utrechtse landschap 
is afhankelijk van deze ploegen. In deze ploegen werken langdurig werklozen op basis van 
werkervaringsplaatsen, samen met VUT’ters en andere vrijwilligers.  
 
Deze 3 ploegen doen onderhoudswerk in het landschap in de provincie Utrecht. Zij zorgen dat het 
landschap mooi blijft.  
 
GS hebben 19 december 2006 besloten dit werk te ondersteunen, in dit voorstel wordt aangegeven uit 
welke begrotingspost dit wordt betaald. 
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Ontwerp-besluit 

Besluit van Provinciale Staten van 24 september 2007 tot ondersteuning van de 
landschapsbeheerploegen van Landschap Erfgoed Utrecht (v/h) Landschapsbeheer Utrecht  
 
Provinciale staten van Utrecht;  
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 26 juni 2007, dienst Ruimte en Groen, sector Landelijk 
gebied, ontwikkeling, nummer 2007REG001450i; 
 

Gelet op;  
het belang van het onderhoud van het Utrechtse landschap en op de sociale vangnet functie van de 
landschapsbeheerploegen, 
 

Besluiten:  
 
� ARTIKEL 1 
 
Uit de stelpost ‘nog toe te wijzen middelen 2007’, €195.000 toe te kennen voor een periode van 3 jaar 
aan Landschap Erfgoed Utrecht (v/h Landschapsbeheer Utrecht) voor de instandhouding van haar 
landschapsbeheerploegen. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
 



PS2007RGW07 - 4 - 

 



PS2007RGW07 - 5 - 

 

Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 

Wettelijke grondslag 
Provinciewet, artikel 193. 
 

Beoogd effect 
Doorstart van de landschapsbeheerploegen mogelijk maken, zodat landschapsonderhoud 
gecontinueerd blijft en de maatschappelijke functie van de ploegen in stand blijft. 
 

Argumenten 
� Landschapselementen zijn bepalend voor de kwaliteit van het Utrechtse landschap. Onderhoud 

van landschapselementen is van belang voor de instandhouding ervan. (Knotbomen moeten 
geknot, poelen geschoond en heggen gesnoeid.) Onderhoud van landschap is gespecialiseerd en 
arbeidintensief werk. De landschapsbeheerploegen leveren een grote bijdrage aan dit werk. 

� Het economische equivalent van het werk van de landschapsbeheerploegen is een veelvoud van de 
kosten. Uitgaande van de inzet van 22000 mensuur per jaar (zie jaarverslag) en gezien de 
samenstelling van de ploeg rekenen we met 75 % rendement, leveren de ploegen € 440.000,- aan 
resultaat per jaar. 

� De ploegen zijn het kader waarbinnen de doelstelling ‘maatschappelijke uitval’ uit het programma 
"sociale agenda in uitvoering" van de provincie Utrecht, heel direct tot uiting komt. De 
landschapsbeheerploegen bieden, door hun samenstelling, kleinschalige laagdrempelige 
mogelijkheden tot sociale integratie. 

� De ploegen verlenen het beheer en onderhoud van landschap door LEU de nodige continuïteit. 
� Werken in de ploegen betrekt mensen heel direct met het landschap. Dit versterkt de 

maatschappelijke betrokkenheid van burgers bij de eigen omgeving. 
 
Financiën 
Voorstel om van de stelpost ‘nog toe te wijzen middelen 2007’ om  € 195.000 beschikbaar te stellen. 
Voor het niet bestede deel wordt eind 2007 en 2008 u een overboekingsvoorstel voorgelegd. 
 
Realisatie 
Landschapsbeheer Utrecht zorgt voor de realisatie, zij doen het onderhoud van het landschap. De 
subsidie wordt beschikbaar gesteld door middel van de aangepast subsidiebeschikking ter 
ondersteuning van Landschapsbeheer Utrecht. 
 
Communicatie 
Bekendmaking van het besluit aan Landschap Erfgoed Utrecht, v/h LBU. 
Bij besluitvorming zal een persbericht verschijnen. 
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Bijlagen 
1. Achtergrondinformatie over de Landschapsbeheerploegen 
 

Gedeputeerde staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, drs. H.H. Sietsma 
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