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1.

Welkom

Dagvoorzitter van de Kennisdag Financiering Landschap is Jeroen Gosse, regiodirecteur van
regio Zuid van het ministerie van LNV.

Anita Wouters, ministerie van LNV
Anita Wouters, directeur-generaal bij LNV, heet iedereen van harte welkom op deze dag over de
toekomst van het Nederlandse landschap. Mede namens het ministerie van VROM, waarmee LNV
nauw samenwerkt voor een mooier Nederland, richt zij een speciaal welkom aan de initiatiefnemers
van de 36 projecten die zijn aangemeld voor de voorbeeldgebieden ‘Investeren in Landschap’.
Amstelland, Het Groene Woud, Het Binnenveld en Ooijpolder – Groesbeek werden uitgekozen als
voorbeeldgebied. Aan de andere 32 gebieden is voorgesteld om na een jaar een kennismarkt te
organiseren. Deze kennisdag is bedoeld om elkaar te leren kennen, kennis en ervaringen met elkaar
te delen en om van elkaar te leren. Om het programma optimaal te laten aansluiten bij de praktijk
heeft Wing van verschillende initiatieven successen, knelpunten en informatiebehoefte in beeld
gebracht.
Er is in het afgelopen jaar veel gebeurd op het gebied van landschap. Zo zijn de voorbeeldgebieden
Investeren in Landschap gestart, heeft de Commissie Rinnooy Kan een advies uitgebracht, is het
Landschapsmanifest opgesteld en het Akkoord van Apeldoorn gesloten en hebben de ministeries van
LNV en VROM de Agenda Landschap gepresenteerd. De aanleiding voor deze agenda zijn de
veranderingen van het Nederlandse landschap die steeds sneller gaan. Veel functies zoals wonen,
werken en verkeer vragen steeds meer ruimte ten koste van de groene ruimte. Door de intensivering
en schaalvergroting in de landbouw staat de kwaliteit van het landschap onder druk. De Agenda
Landschap geeft aan dat LNV en VROM het landschap willen versterken via drie centrale opgaven;
zorgvuldig met schaarse ruimte, het wordt mooier als u meedoet en duurzame financiering. Met het
instellen van de Taskforce Rinnooy Kan is een eerste invulling gegeven aan deze derde opgave.
Deze taskforce heeft geconstateerd dat de bestaande aanpak onvoldoende is om de kwaliteit van het
landschap te waarborgen en te versterken. De taskforce stelt het agrarisch ondernemerschap
centraal en heeft onder andere aanbevelingen gedaan met betrekking tot bovenplanse verevening,
fiscale instrumenten en de vorming van landschapsfondsen. Overheden en private partijen staan
gezamenlijk voor deze opgave. Het Rijk en de provincies moeten een belangrijke rol spelen bij de
kennisontwikkeling en de kennis verspreiding. In dat kader past ook deze dag.
Vanuit de vier Voorbeeldgebieden zijn diverse initiatieven gestart. Ter ondersteuning daarvan is door
LNV bijna € 2 mln. procesbudget beschikbaar gesteld voor de eerste drie jaar. Het ministerie van
VROM heeft € 3,8 mln. beschikbaar om in elk van de vier voorbeeldgebieden een proefgebied
landschappelijk in te richten. Uitgangspunt daarbij is dat provincies, gemeenten en private partijen
ieder een even grote bijdrage leveren.
Anita Wouters complimenteert alle initiatiefnemers met
hun bijdrage. Zij hoopt dat de onderlinge
kennisuitwisseling niet beperkt blijft tot deze dag en
geeft aan dat LNV en VROM waar mogelijk nieuwe
ideeën voor kennisuitwisseling zullen ondersteunen.
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2.

Financiering landschap in de praktijk

Door Joost Tersteeg, Wing

Aanleiding
De aanleiding van deze Kennisdag Financiering Landschap was de oproep van LNV om voorstellen
in te dienen voor projecten ‘Investeren in Landschap’. Deze oproep heeft 36 inzendingen opgeleverd,
waarvan in het voorjaar van 2008 vier gebieden als voorbeeldgebied zijn aangewezen. Aan de
overige 32 gebieden is aangekondigd dat een jaar na deze aanwijzing een bijeenkomst zou worden
georganiseerd om de opgedane kennis en ervaringen te delen.
In het afgelopen jaar is er veel gebeurd. Het LEI heeft bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de
bekendheid met en betrokkenheid van bewoners en bedrijven bij de financiering van landschap
(‘Investeren in landschap’). Verder is een Community of Practice Financiering Landschap opgezet om
de uitwisseling van kennis en ervaring tussen de voorbeeldgebieden te bevorderen. Ook is de
Agenda Landschap gepubliceerd, heeft de commissie Rinnooy Kan haar advies uitgebracht en
worden onderzoeken gedaan naar financieringsinstrumenten en vormen van beheer van
landschapsfondsen. Vandaag komen vele van deze initiatieven bij elkaar.

Ter voorbereiding op deze kennisdag heeft Wing een quick scan uitgevoerd over de stand van zaken
van de verschillende initiatieven. Het doel van deze quick scan was;
 inzicht krijgen in de huidige stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen
 in beeld brengen succes- en faalfactoren en leerervaringen
 onderzoeken informatiebehoefte en verwachtingen van deze kennisdag.

Stand van zaken voorbeeldgebieden ‘Investeren in Landschap’
Het Groene Woud
Het Groene Woud is een gebied in het hart van BrabantStad met een kleinschalig landschap van
hoogwaardige natuurgebieden (Natura 2000, EHS), waardevolle cultuurlandschappen, karakteristieke
beekdalen en verspreid liggende dorpskernen. De omgeving van Het Groene Woud is sterk
verstedelijkt. Het ontwikkelen van een gezonde stad-land relatie is daarom erg belangrijk. Met name
in het agrarische cultuurlandschap liggen hiervoor kansen, onder andere door kernkwaliteiten tot
ontwikkeling te brengen die als economische drager voor maatschappelijke functies kunnen dienen.
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Door tegelijkertijd een afgewogen balans tussen People, Profit en Planet na te streven, worden
garanties ingebouwd voor een duurzame ontwikkeling van het landschap.
De trekker van dit voorbeeldgebied is Streekrekening Het Groene Woud. Via de Streekrekening
worden overheden, particulieren en bedrijven uitgenodigd om te investeren in het landschap. Met
deze gelden wordt ondermeer een aaneengesloten netwerk van landschapselementen gerealiseerd,
wordt aandacht besteed aan het beheer van cultuurhistorische elementen en wordt het landschap
toegankelijker gemaakt.
De belangrijkste resultaten die het afgelopen jaar in Het Groene Woud geboekt zijn:
 Versterking van de bestuurlijke betrokkenheid op lokaal en op provinciaal niveau
 Keuze van Moerenburg als pilotgebied binnen Het Groene Woud
 Nieuwe bancaire partner achter de Streekrekening
 Intensivering van communicatietraject rond de Streekrekening
Het Groene Woud

Ooijpolder - Groesbeek

Ooijpolder – Groesbeek
Voorbeeldgebied Ooijpolder – Groesbeek bestaat uit een zeer gevarieerd landschap, waaronder het
rivierenlandschap van de Ooijpolder, de stuwwal bij Nijmegen en Mook en het heuvellandschap bij
Groesbeek. De trekker van dit voorbeeldgebied is landschapsfonds Via Natura, een
samenwerkingsverband van drie gemeenten, ZLTO, Waterschap en enkele lokale partijen.
De ambitie van voorbeeldgebied Ooijpolder – Groesbeek is het bevorderen van landschapsbeheer
door particulieren door groenblauwe diensten regelingen en een duurzame financiering van het
landschapsbeheer. Hiertoe is een meerjarenplan voor private financiering opgezet. In dit gebied is de
eerste Nederlandse landschapsveiling georganiseerd. Om maatwerk te kunnen leveren op de laagste
niveaus, is het van groot belang dat de grote verscheidenheid aan dossiers en publieke
verantwoordelijkheden bij elkaar worden gebracht (LNV, VROM, provincies, gemeenten, waterschap).
Amstelland
Amstelland omvat een authentiek landschap van veenweiden, droogmakerijen en riviertjes als de
Amstel, de Waver en de Bullewijk. Het gebied is een groene scheg die bijna geheel is omkaderd door
het stedelijke gebied van Amsterdam, Amstelveen en Uithoorn.
De Stichting Beschermers Amstelland is de trekker van dit voorbeeldgebied. De ambitie is om het
landschapsbeheer te organiseren via de lokale agrarische bedrijven. De daarvoor benodigde
financiering wordt gezocht bij de overheden en het bedrijfsleven in het omliggende stedelijke gebied.
Hiervoor is nodig dat de betrokkenheid bij het landschap wordt vergroot onder bewoners en bedrijven
in de stad. Op verschillende manieren wordt aandacht gevraagd voor het mooie landschap. Zo wordt
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een jaarlijkse Amstellanddag georganiseerd, komen schoolklassen bij boeren op bezoek en vinden
landschapsveilingen plaats. Amstelland moet een icoon worden, vergelijkbaar met het Rijksmuseum!
Het Binnenveld
Tussen de vier WERV gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal ligt Het Binnenveld.
Het is een open en groen gebied, laaggelegen tussen twee stuwwallen met daarbinnen een aantal
hoger gelegen sikkelduinen. Het gebied heeft geomorfologisch en (cultuur)historisch een aantal
interessante kwaliteiten, waarvan het centrale deel rond de Grift gelegen is in de EHS. De 4 WERV
gemeenten werken samen om deze kwaliteiten te behouden en te versterken.
Amstelland

Het Binnenveld

De ambitie van dit voorbeeldgebied is de oprichting van een privaat-publiek gefinancierd
landschapsfonds, waar overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan deelnemen. Als
economische dragers van het landschap worden nieuwe arrangementen ontwikkeld, zoals
groencertificaten, uitzicht- en uitloopgaranties en het produceren en verwerken van biomassa.
Tot dusverre is veel energie gaan zitten in het organiseren van de betrokkenheid van bestuurders en
gebiedspartijen, zoals de boeren. Om deze betrokkenheid te vergroten wordt een Binnenvelddag
georganiseerd en werken de WERV gemeenten aan het opzetten van een gebiedsproces en een
marketingplan.

Quick scan overige 32 initiatieven ‘Investeren in Landschap’
Het doel van de quick scan is het in beeld brengen van de stand van zaken van de initiatieven, die in
het najaar 2007 zijn ingediend als voorbeeldgebied ‘Investeren in Landschap’, met name gericht op
de 32 initiatieven die niet zijn aangewezen als voorbeeldgebied. Daarnaast diende de analyse als
voorbereiding op de Kennisdag Financiering Landschap. U vindt de uitgebreidere resultaten in de
bijlage.
Stand van zaken
Op het moment van de kennisdag waren via e-mail en telefonische interviews 20 reacties ontvangen.
Behalve één slapend project hebben rond alle initiatieven ontwikkelingen plaatsgevonden. Vaak geldt
dat het projectplan is ‘gedownscaled’. Men concentreert zich in eerste instantie op deelprojecten,
mogelijk als gevolg van het gebrek aan middelen. Ook hebben verschillende projecten zich buiten het
oorspronkelijke plan ontwikkeld in nieuwe richtingen en zijn er vele nieuwe initiatieven ontstaan.
De meeste projecten bevinden zich in de opstartfase. Men is bezig met het maken van plannen,
verkennen van financieringsbronnen en het zoeken van samenwerking.
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Successen en knelpunten
Op de vraag; ‘Wat was het grootste succes’? noemen initiatiefnemers vaak de samenwerking die tot
stand is gekomen met lokale bestuurders, regionale overheden, ondernemers en particulieren. Het
betrekken van deze partijen is vaak moeilijk. Deze samenwerkingsverbanden worden echter gezien
als factor waarmee succes behaald kan worden. Daarnaast worden concrete zichtbare activiteiten
frequent genoemd als succes, zoals de realisatie van een bezoekerscentrum of een
publieksevenement.
Genoemde knelpunten zijn voor het gebrek aan middelen, versnipperde regelgeving, onvoldoende
menskracht en professionele organisatie.
De belangrijkste informatiebehoefte en kennisvragen gaan over het betrekken van mensen, het
opzetten van gebiedsmarketing en over instrumenten. Welke instrumenten zijn er? Hoe kan ik
hiermee werken in mijn gebied? Daarnaast worstelen veel gebieden met het organiseren van
voldoende structurele (private) financiering. Hoe kan ik grondeigenaren winnen voor mijn project?
Hoe organiseer ik beheer van kleine landschapselementen door particulieren? Leerervaringen en tips
die gebieden meegeven variëren van ’Niet te groot beginnen, dan kun je niet scoren’, tot ‘Alle partijen
vanaf het begin betrekken’ en van ‘Neem de tijd voor het proces en procedures’ tot ‘Denk na over een
communcatiestrategie’.

Conclusies
Er zijn veel lopende projecten en initiatieven. De analyse van de resultaten, die de 36 initiatiefnemers
financiering landschap het afgelopen jaar hebben geboekt, leidt tot de conclusie dat er vijf
succesfactoren lijken te zijn:
1. Er is een actieve trekker of gebiedsorganisatie,
2. De bestuurlijke omgeving is actief betrokken,
3. De juiste instrumenten en middelen zijn beschikbaar,
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4. Maatschappelijke partijen voelen zich betrokken,
5. Er is een constructieve samenwerking tussen de betrokken partijen.
Om het project te trekken is een trekker nodig met flair en een netwerk, die het gezicht vormt van het
project. Deze trekker legt contacten en is in staat de bestuurlijke omgeving en het bedrijfsleven actief
te betrekken. Zonder deze contacten en bestuurlijke inbedding komt een fonds of gebied niet van de
grond. Daarnaast dienen de juiste instrumenten en middelen beschikbaar te zijn. Hoewel deze een
belangrijke succesfactor vormen, is het opzetten van een duurzame financiering van landschap niet
mogelijk zonder de betrokkenheid van maatschappelijke partijen en een constructieve samenwerking
tussen de verschillende actoren.
Voor meer resultaten van de inventarisatie: zie bijlage.
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3.

Themasessies

In drie ronden werden elf verschillende themasessies georganiseerd. Deelnemers hadden de
gelegenheid de sessies van eigen interesse te bezoeken.

3.1.

Voorbeeldgebied Het Groene Woud - De Streekrekening

Introductie
De Streekrekening is een 'voertuig' waarmee voorbeeldgebied Het Groene Woud met privaat en
publiek geld een fonds vult. Dat fonds is vervolgens een private geldbron. Het is onder meer
inzetbaar voor aanleg en langjarig onderhoud van landschapselementen. Deze geldstroom is niet
onderworpen aan de Brusselse staatssteuntoets.
Sessieleider
Ger van den Oetelaar – Gemeente Boxtel
Hoofdlijnen presentatie
Het opzetten en het laten functioneren van de streekrekening in Het Groene Woud.
Belangrijkste vragen / discussiepunten
 Acquisitie
 Participatie overheden
 Cesuur publiek –privaat geld
 Rol Rabobank

Belangrijkste conclusies
Elke regio heeft nu de kans om een streekrekening op te zetten.
Verrassende zaken / aanbevelingen
Tijdens de Kennisdag bleek dat er rond de zomervakantie vijf actieve streekrekeningen zullen zijn.

3.2.

Voorbeeldgebied Amstelland - Bovenkerkerpolder mooi!

Introductie
In Voorbeeldgebied Amstelland is een breed scala aan activiteiten gestart, uitgevoerd en/of gepland,
die vanaf nu moeten leiden tot substantiële vorderingen bij het verfraaien van het landschap en het
verkrijgen van maatschappelijk en financieel draagvlak daarvoor. Voor het project ‘Bovenkerkerpolder
Mooi’ is samen met de agrariërs in deze polder gewerkt aan een concreet plan van aanpak. Het plan
richt zich op het concretiseren van versterking en verfraaiing van het agrarisch cultuurlandschap. In
deze themasessie was mogelijkheid voor discussie over deze aanpak en werden deelnemers
gevraagd eigen ideeën over de daadwerkelijke realisering in te brengen.
Sessieleiders
 Hanneke Brummelhuis – Stichting Beschermers Amstelland
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 Aad van Paassen – Stichting Beschermers Amstelland

Hoofdlijnen presentatie
Verslag van het proces en de opgedane ervaringen bij het betrekken van de agrariërs bij de
planvorming voor de Bovenkerkerpolder.
Belangrijkste vragen / discussiepunten
 Positie Stichting Beschermers Amstelland ten opzichte van organisaties/overheden.
 Betrokkenheid lokale overheden bij het proces.
 Tegengestelde belangen; hoe wordt daar mee omgegaan?

Belangrijkste conclusies
 Bestuurlijke trekker gewenst
 Bewust benaderen lokale raadsleden

3.3.

Voorbeeldgebieden Ooijpolder - Groesbeek en Het Binnenveld

Introductie
Wat zijn de ervaringen van deze twee voorbeeldgebieden tot nu toe? Deze themasessie ging over de
stappen die in beide voorbeeldgebieden zijn gezet. Wat is gelukt? Wat zijn de problemen waar de
gebieden tegen aanlopen? Wat is de rolverdeling van de verschillende actoren binnen het thema
financiering landschap? Wie beheert de regeling groenblauwe diensten? Deelnemers werden in de
gelegenheid gesteld vragen te stellen en eigen ervaringen in te brengen.
Sessieleiders
 Jac. Meter – Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei
 Tiny Wigman – Via Natura
 Marina Karsten – WERV gemeenten

Hoofdlijnen presentatie
Verslag van de ervaringen van de voorbeeldgebieden tot nu toe. Waar is op ingezet, wat is de ambitie
voor 2009? Wat maakt het gebied bijzonder? Wat zijn knelpunten waar men tegen oploopt? Beide
gebieden hebben aangegeven welke plannen dit jaar ten uitvoer worden gebracht en hoe men denkt
verder te gaan. Verder is aandacht besteed aan de aanwending van de VROM gelden.
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Belangrijkste vragen / discussiepunten
Hoe regel je de geldstromen, in hoeverre is er maatwerk mogelijk, hoe organiseer je de groenblauwe
diensten, wat is de rol en toegevoegde waarde van een landschapsfonds. Hoe regel je draagvlak, wat
is de waarde van communicatie? Hoe verkrijg je privaat geld?
Belangrijkste conclusies
Gebied heeft behoefte aan duidelijkheid en maatwerk:
 één loket waar grondeigenaren/gebruikers terecht kunnen voor regelingen:
 één duidelijk herkenbare organisatie bijv. Landschapsfonds.
Via Natura is hierin al vergevorderd.
De regelingen op het gebied van Groenblauwe diensten en agrarisch en particulier natuurbeheer
moeten voldoende maatwerk bevatten (op het gebied zijn toegespitst). Contracten dienen langdurig
te zijn. Alle regelingen moeten meegenomen worden in de koffer naar de partij die het beheer gaat
uitvoeren, informatie moet worden gegeven, contract getekend, daarna snel verwerkt. Zo min
mogelijk bureaucratie. Het liefst ziet men dat de beschikbare gelden worden gestort in het
landschapsfonds (via rekening bij Nationaal Groenfonds).
Er bestaat zorg over de voorgestelde aanpak van provincie Gelderland. Nu kan Via Natura heel
gemakkelijk een privaatrechtelijke overeenkomst regelen. Straks is het maatwerk geminimaliseerd.
Verrassende zaken / aanbevelingen
De rol van het landschapsfonds wordt onderstreept, de wens van één loket in een gebied, een
uitvoeringsorganisatie dicht bij de mensen (via ANV/ landschapsbeheer). Communicatie is zeer
belangrijk voor draagvlak.
Ook een sterke trekker is belangrijk, een persoon/organisatie die geaccepteerd en gewaardeerd
wordt en waarvoor deuren opengaan. Scheiding publiek/privaat geld belangrijk, mogelijk via
gelabelde geldstromen bij Nationaal Groenfonds. In geval de provincie zich nog aan het beraden is
op de invullen van PB en groenblauwe diensten is het belangrijk dat de gebiedspartijen aangeven wat
gewenst en werkbaar is, zodat een regelingenpakket ontstaat waarmee men uit de voeten kan.

3.4.

De kost gaat voor de baat

Introductie
Het is belangrijk dat bewoners zich betrokken gaan voelen bij landschap en het beleid om het te
behouden/ontwikkelen, in plaats van landschap als vanzelfsprekend te zien. Pas daarna kun je hen
om een bijdrage vragen. In deze themasessie zijn de belangrijkste conclusies gepresenteerd van het
LEI-onderzoek ‘Investeren in landschap’ onder bewoners en bedrijven in Amstelland, Binnenveld, Het
Groene Woud en Ooijpolder-Groesbeek. (www.lei.wur.nl: Nieuws, persbericht 6 maart: ‘Bewoners en
bedrijven kunnen meer doen voor landschap’).
De centrale vraag was: Hoe kan een bijdrage van bewoners en bedrijven worden gerealiseerd door
meer betrokkenheid en bekendheid van het landschap?
Sessieleider
Greet Overbeek – Wageningen UR - LEI
Hoofdlijnen presentatie
 Onderzoek betreft de resultaten van een enquête onder 1360 bewoners en 235 bedrijven.
 Centraal staan bekendheid, betrokkenheid en bijdrage.
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 Bekendheid van de gebieden is vooral lokaal = binnen het gebied en/of op 2 km. afstand.

Stedelingen die verder weg wonen, blijken het gebied minder te kennen (m.u.v. Nijmegenaren).
Kies het gebied niet te groot en zorg voor een bij de bevolking herkenbare naam.
 Betrokkenheid is sterk bij de gebieden, soms alleen vanwege de gehechtheid (Binnenveld) of de
aantrekkelijkheid van het landschap (Het Groene Woud), dan wel beide (Amstelland, OoijpolderGroesbeek). Bij het landschapsbeleid is men minder betrokken en niet bekend.
 Bijdrage: kan zowel fysiek als financieel zijn voor landschap. Amstelland valt op door een grote
fysieke bijdrage, Ooijpolder-Groesbeek door meer financiële bijdragen. Het Binnenveld en Het
Groene Woud vallen niet zozeer op door de bijdrage aan landschap, maar wel door de grote
bereidheid van bewoners en bedrijven om aan lokale doelen voor hun medebewoners te geven
(respectievelijk religie en sport en cultuur).
 Conclusie:
− Landschap meer prikkelen met een invulling door bewoners, hen hiervoor ook motiveren bij te
dragen (in plaats van alleen sociaal-culturele betrokkenheid bij medebewoners al blijft dit
belangrijk)
− Vergroot het bereik van landschap zodat stedelingen zich betrokken gaan voelen.
− Behoefte aan lokale (persoonlijk, passie) constructies door de overheid erkend
− Kortom:Maak jezelf als organisatie zichtbaar door je belofte voor landschap kenbaar te maken
(als lijn van activiteiten die je daarom wel of juist niet doet) en zorg voor een betrouwbare
organisatie.
Belangrijkste vragen / discussiepunten
 Het belang van de herkenbaarheid van het gebied wordt gedeeld (kies goede naam)
 Hoe realiseer je eigen invulling bij landschap door bewoners? Succesvol project in de Hoekse








Waard waar uiteenlopende groepen bewoners tot een gezamenlijk plan voor een lokale invulling
van biodiversiteit kwamen. De vraag is tot hoever een overheid een plan vooraf moet invullen
totdat zij de bewoners aan het woord laat. Veel plannen voor landschap(sbeheer) hebben winsten verliesaspecten in zich. Informeer bewoners over wat er gebeurt als je niets doet (het verlies
heeft zich namelijk vaak al in gezet) en wat als je wel wat doet. Verder is het belangrijk om de
kennis van bewoners te mobiliseren. Zij weten vaak goed wat er lokaal wel en niet kan.
Hoe mobiliseer je de stedeling? De gebrekkige aandacht van de stedeling (en diens gemeente)
voor het ommeland wordt herkend. In het gebied zelf zijn de bewoners wel betrokken, maar
erbuiten niet. Tegelijkertijd wordt de lat over de vermeende participatie van stedelingen door het
beleid nogal hoog gelegd door van een ruimer bereik dan 5 km tot het gebied uit te gaan. De
vraag is of dat realistisch is. Ecoducten zijn belangrijk om de toegang vanuit de steden te
verbeteren. Kijk ook naar eigen initiatieven van bewoners.
Zorg voor een goed communicatieplan.
Vraag was vooral of er veel grondbezitters aan de enquête hadden meegedaan. Aangezien die
maar een klein deel van de bevolking uit maken, is hun aandeel onder de respondenten ook
gering. De behoefte was wel om over de grondbezitters verder te praten, met name omdat in het
Binnenveld en in Ooijpolder-Groesbeek boeren weinig bereid zijn om mee te doen. In deze
gebieden is ook nauwelijks sprake van een goed functionerende agrarische natuur- en
landschapsvereniging. Met andere woorden: niet de bewoners of de stedelingen zijn het probleem
(geld genoeg), maar de mensen die het landschapsbeheer moeten gaan uitvoeren.
Ervaringen uit Amstelland, waar boeren eerder met hun rug tegenover dit soort zaken en de
andere wensen van de stad stonden, laten zien dat boeren meer ontvankelijk worden voor de
gebiedsplannen als die in een wat ruimer perspectief worden geplaatst (aandacht voor
waterberging, nieuwe wegen, recreatie en natuur), hun wantrouwen wegnemen om te kunnen
blijven boeren door het agrarisch gebruik voorop te stellen en ze meer grond te bieden (en
wandel- en fietspaden aan te leggen).
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 Bij de catalogus groenblauwe diensten is het belangrijk om voor flankerend beleid te zorgen om

agrarische grondruil mogelijk te maken. Ervaringen in Het Groene Woud tonen een goede
samenwerking met de landbouw.
 De beleving van boeren verandert ten goede voor landschap, maar realiseer je als overheid de
urgentie om betrouwbaar te zijn met een garantie van 30 jaar voor het beheer zonder dat dit
planologische schaduwwerking heeft en dat je grondeigenaren aanspreekt voor wie het
uitoefenen van het bedrijf voorop staat en waar moet het landschapsbeheer dus in moet passen.
Belangrijkste conclusies
 Het belang van het realiseren van een goede bekendheid en betrokkenheid wordt gedeeld. Zorg

voor een goed communicatieplan.
 Nadenken over de invulling van landschap door burgers, met name de timing, en het beter

betrekken van stedelingen.
 Investeer meer in de bereidheid van boeren om aan landschapsbeheer te gaan doen.

Verrassende zaken / aanbevelingen
 Erkenning dat stedelingen niet zo gemakkelijk te bereiken zijn, terwijl het beleid dat nogal

makkelijk aanneemt.
 Erkenning dat in veel gebieden nog (flink) geïnvesteerd moet worden in de bereidheid van boeren

om aan landschapsbeheer te gaan doen.

3.5.

Community of Practice Geld, Gebied en Organisatie

Introductie
Deze themasessie was een bijdrage vanuit de Community of Practice 'Geld, Gebied en Organisatie'.
Naast de technische mogelijkheden voor financiering draaide het in deze CoP ook om
organisatorische aspecten. Telkens stond het gebied centraal. Hoe krijg je in een regio bepaalde
ontwikkelingen van de grond? In z'n algemeenheid signaleren wij de trend dat organisatie en
beslissingsbevoegdheid steeds meer door gebieden zelf wordt 'opgeëist'. Hierbij is het van belang dat
daarbij ook financiële instrumenten horen. De centrale vraag was: Wat voor financieringsinstrumenten
zijn nu van belang wanneer je spreekt over autonome gebieden?
Sessieleiders
 Henk Kieft – ETC Adviesgroep
 Michiel van Amersfoort – Aequator Groen & Ruimte

Hoofdlijnen presentatie
Toelichting op praktijkkringen vanuit het Netwerk Platteland. Daarnaast een minipraktijkkring met als
centrale vraag gebiedsorganisatie.
Belangrijkste vragen / discussiepunten
 Of praktijkkringen overal kunnen
 In minipraktijkkring ging het vooral om ‘ trekkerschap’

Belangrijkste conclusies
Praktijkkringen kunnen een succesvol instrument zijn bij het verder ontwikkelen van gebieden.
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3.6.

Landschapsfondsen

Introductie
In de Agenda Landschap is het Groenfonds gevraagd te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor
het beheer van (gebieds)fondsen. Een fonds is niets anders dan een bundeling van geldstromen en
uitbetaling via één loket. Samenwerking en samenhang (in de uitvoeringsstructuur) zijn van belang
voor het welslagen van fondsvorming. In deze themasessie werd met name aandacht besteed aan
de 1-loket gedachte: één plan, één afspraak, één organisatie en één verantwoording.
Sessieleider
Gertine van der Vliet – Nationaal Groenfonds
Hoofdlijnen presentatie
 Profiel Groenfonds
 Opdracht Agenda Landschap
 Oprichting en inrichting landschapsfonds –enkele facetten

Belangrijkste vragen / discussiepunten
 Kunnen landschapsfondsen en streekrekening gecombineerd worden?
 Kan de rente op de ILG middelen ingezet worden als co-financieringsconstructie, gecombineerd





met streekrekening?
Is systeem van landschapsfondsen wel verenigbaar met ILG kader/EU-kader?
Welke uitvoeringsstructuur voor landschapsfondsen verdient de voorkeur (Overijssel, Gelderland,
Brabant of een mix)?
Je kunt publiek en privaat geld wel bundelen, maar kan het ook via één subsidiebeschikking
toegekend worden of hoeft dit niet?
Zijn er vergelijkbare fondsen als Nationaal Groenfonds in Europa?

Belangrijkste conclusies
 Er is duidelijk behoefte aan een toolkit voor ‘landschapsfondsen’.
 Onderdelen daarvan die werden getoond, zoals het financieel planningsmodel, boden perspectief.
 In het traject van oprichting/inrichting borrelen steeds dezelfde vragen op. Deze moeten we nu

gaan benoemen en beantwoorden, samen met de provincies Overijssel, Gelderland, Brabant,
Noord Holland, Zuid Holland en Groningen.

3.7.

De Overijsselse aanpak

Introductie
Het Overijsselse systeem van groene en blauwe diensten. In deze sessie zijn verschillende
onderwerpen aan bod gekomen. Waarom groene diensten? Hoe werkt het systeem? Wat zijn de
rollen van de verschillende partijen in het systeem? De resultaten en ervaringen tot nu toe? De
uitdaging naar de toekomst?
Sessieleiders
 Eibert Jongsma – Landschap Overijssel
 Ivo Rooze – Provincie Overijssel
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Hoofdlijnen presentatie
Landschapsfondsen in de praktijk: van denken naar doen. De Overijsselse aanpak laat zien dat
landschapsfondsen werken. Goede bestuurlijke voorbereiding, regie door provincie en publieke
(provinciale) middelen beschikbaar stellen, verantwoordelijkheid en cofinanciering in het gebied,
maatwerk en goede afstemming tussen (publieke) vraag en (particulier) aanbod zijn hierbij
succesfactoren. Inmiddels zijn in ruim 20 gemeenten landschapsfondsen (of in voorbereiding voor
2009). Totaal reeds beschikbaar meer dan € 30 mln., waarvan circa € 3 mln. privaat en € 10 mln. van
gemeenten.
In Overijssel worden private overeenkomsten gesloten via lokale stichtingen. De contracten hebben
een looptijd van 20 tot 30 jaar. De beschikbare middelen blijven door fondsvorming gedurende de
hele looptijd beschikbaar. Dit biedt zekerheid naar de aanbieders (voornamelijk agrariërs) en
zekerheid voor het realiseren van landschapsdoelen.
In Overijssel is de praktijkervaring dat een landschapsfonds een ideaal instrument is om andere
‘private initiatieven’ te koppelen en te bundelen.
Belangrijkste vragen / discussiepunten
 Hoe zit het nu precies met die contracten van 30 jaar? De contracten hebben een looptijd van 20

tot 30 jaar. Dit is mogelijk door een clausule op te nemen, dat het contract om de 6-7 jaar kan
worden gewijzigd als een wijziging in EU dit noodzakelijk maakt. Om de 6-7 jaar worden
vergoedingen getoetst aan de normen uit de Catalogus GBD.
 Waarom privaatrechtelijke contracten? De gemeente geeft een subsidie beschikking aan de
lokale landschapsstichting (publiek-privaat). Deze stichting sluit vervolgens overeenkomsten met
de agrariër (privaat-privaat). Hiervoor is gekozen om private middelen, die ook in het fonds
komen, privaat te houden. Indien private middelen ook publiekrechtelijk beschikt worden, worden
deze middelen door de EU ook als publiek gezien. Hiermee gaat enige flexibiliteit voor wat betreft
de inzet verloren.
 Zijn de vergoedingen wel marktconform? De Catalogus Groene Blauwe Diensten biedt in
Overijssel meer dan voldoende ruimte om interessante vergoedingen te geven voor bijbehorende
diensten.
 Waarom lukt het in Overijssel al wel? Zie ook boven voor succesfactoren.
Belangrijkste conclusies
 Provincie kan goed het voortouw nemen en de regie pakken. Daarna is het belangrijk in het

gebied de verantwoordelijkheid te pakken (ook cofinanciering). Sterke bestuurlijke trekker is
essentieel. Geef het proces de ruimte.
 Doen!
Verrassende zaken / aanbevelingen
 Geïnteresseerden gaven aan onder de indruk te zijn van het feit dat er eigenlijk al heel veel

mogelijk is. “Het is een kwestie van doorpakken”.
 Er is gesproken over de koppeling van het concept Streekrekening met de Groene en Blauwe
Diensten. Deze lijkt goed mogelijk. De rente van de streekrekening kan als financieringsbron voor
de landschapsfondsen dienen van waaruit vervolgens de GBD-vergoedingen worden bekostigd.
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3.8.

Lokale landschapsontwikkeling

Introductie
Overal in Nederland namen burgers, bedrijven en instellingen initiatieven voor projecten die bijdragen
aan de ontwikkeling en het beheer van het landelijk gebied. Dergelijke initiatieven worden ook wel
‘gebiedseigen instrumenten’ genoemd. Regelmatig worden bij dergelijke initiatieven private
financieringsbronnen aangeboord. Al deze initiatieven tezamen vormen een substantiële bijdrage aan
het landschap. In deze themasessie zijn de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar
gebiedseigeninstrumenten dat in opdracht van het ministerie van LNV is uitgevoerd. Deelnemers
hadden de mogelijkheid om met de onderzoekers van gedachten te wisselen.
Sessieleiders
 Martin Schulz – Berenschot
 Michiel Kort – Berenschot

Hoofdlijnen presentatie
Kleine lokale initiatieven leveren een belangrijke bijdrage aan ontwikkeling landelijk gebied. Private
financiering regelen is goed mogelijk door belangen bedrijven aan te spreken.
Belangrijkste vragen / discussiepunten
 Hoe gelden vinden voor witte gebieden? Door economische waarde te bepalen, door te

sprokkelen en door vooral bedrijven aan te spreken / duidelijk te maken welke belang ze hebben.
 Oormerken gelden gemeentefonds voor landschap
 Negatieve effecten van beprijzen: totale kosten ontwikkeling en beheer landschap stijgen, doordat

vrijwilligers (boeren die voorheen uit plichtsbesef gewoon hun gebied goed onderhielden) nu ook
betaald willen gaan worden.
Belangrijkste conclusies
Zie discussiepunten.

3.9.

Beloningssysteem Winterswijk

Introductie
Het project Boeren met Natuur en Landschap in Winterswijk is in 2004 voorgedragen als
voorbeeldgebied. Op dit moment is in dit gebied het Landschapsfonds Winterswijk in oprichting. Dit
fonds bestaat uit een puntensysteem op basis van het Programma Meervoudig Duurzaam
Landgebruik en met steun van Wageningen UR.
Sessieleider
Arie Schoemaker – Gemeente Winterswijk
Rob Geerts – Wageningen UR
Hoofdlijnen presentatie
 Hoe beloon je boeren duurzaam voor het onderhoud van het landschap?
 Toelichting van een beloningsysteem (puntensysteem) dat ontwikkeld is voor het beheer van het

landschap in NL Winterswijk.
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 Meervoudig Duurzaam Landgebruik Winterswijk: kosten en baten, wie onderhoudt het landschap

wie profiteert?
Belangrijkste vragen / discussiepunten
 Wat hebben jullie gedaan om aan private gelden te komen?
 We zijn één van de weinige gebieden die ook milieumaatregelen (bijv, groenbemesters) als

diensten willen belonen. Deze passen niet in de Catalogus GBD, hoe ga je daarmee om?
Belangrijkste conclusies
 Het toekomstige GLB beleid van de EU, waarbij er geldstromen verschuiven van de eerste naar
e

de 2 pijler, biedt voor de Winterswijkse situatie wellicht veel meer perspectief dan fondsen.
 Winterwijk heeft geen stedelijk gebied met veel inwoners en geen grote, kapitaalkrachtige
bedrijven, i.t.t. tot de 4 pilotgebieden, private en ook publieke financiering vanuit de gemeente zal
lastig zijn.
 De Brusselse regels zijn lastig, veel juridische hobbels. Ook ander gebieden lopen daar tegen
aan. Bepaalde diensten zijn lastig onder de Catalogus te brengen, de ‘leuke’ diensten zoals ‘koe
in de wei’, kunnen alleen beloond worden door privaat geld apart daarvoor in te zetten.
Verrassende zaken / aanbevelingen
 Voor NL Winterswijk lijkt de (RABO) Streekrekening (o.a. storten van melkgeld) een interessante

mogelijkheid en het bestuderen waard (privaat geld!).
 Er zijn fondsen waarmee het landschap mooier wordt gemaakt en het beheer wordt gegarandeerd

en er zijn fondsen (zoals Winterswijk) die met de fondsen proberen hun natuurlijke handicaps
gecompenseerd te krijgen.
 Waar kun je met vragen ten aanzien van fondsvorming terecht? Is een website zinvol waar alle
initiatieven van vandaag bij elkaar komen en waar je vragen kunt stellen en waar je dan ook snel
antwoord krijgt. Is er al zoiets onder de Agenda Landschap? Of is de IPO-site Catalogus GBD een
schikte plek of moet er iets nieuws worden opgezet?

3.10. Ontwikkelings Fonds Platteland
Introductie
Het ontwikkelingsfonds platteland is een fonds waarin middelen worden gegenereerd zowel door de
overheid, bedrijven en de burgers ter ontwikkeling van het landschap.
Sessieleider
(Mr. Ing.) Engbert Stroobosscher – Gemeente Barneveld
Hoofdlijnen presentatie
Gebiedsontwikkeling en Fondsvorming, maar dan op een manier die juridisch houdbaar en
afdwingbaar is.
Belangrijkste vragen / discussiepunten
 Mogen wij een keer met je van gedachten wisselen?
 Dit idee kun je verder uitrollen zodat ook bij ander initiatieven betaald gaat worden voor het

landschap.
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Belangrijkste conclusies
 Dat het nu nog om een noviteit gaat.
 Dat de wet (Bro) aangepast moet worden om bovenplanse kosten ook via het publiekrechtelijke

spoor te kunnen verhalen.
Verrassende zaken / aanbevelingen
Bro aanpassen. De GREX-wet is überhaupt gemaakt voor het stedelijk gebied. Gebiedsontwikkeling
buitengebeid vergt andere onderwerpen en definities die nu nog onbenoemd zijn.
Jammer dat deze presentatie niet vaker wordt gehouden.

3.11. Landschapsveilingen
Introductie
De Landschapsveiling is een innovatieve manier om gebruiker en beheerder van het landschap met
elkaar te verbinden en tevens een nieuwe geldstroom op gang te brengen. De veilingen bieden
particulieren, bedrijven en anderen een tastbare en directe manier om bij te dragen aan het in stand
houden van het landschap. Deze themasessie ging over de ervaringen van deelnemers. De centrale
vraag was: Hoe is de landschapsveiling toepasbaar op gebied?
Sessieleider
Daan Wensing – Triple E
Hoofdlijnen presentatie
In de zoektocht naar nieuwe financieringsvormen voor het landschap is de landschapsveiling
ontstaan als verbinding tussen burger, bedrijf en het landschap. Direct, tastbaar en leuk: what you get
is what you see. Middels de veiling wordt niet alleen financiering van het landschap voor een langere
periode, 10 jaar, mogelijk, maar ontstaat een band tussen de beheerders van het landschap en hen
die daar gebruik van maken (bijvoorbeeld vanuit de auto). Het gaat dus ook om communicatie, de
transformatie van NIMBY naar PIMBY, een positieve insteek.
Belangrijkste vragen / discussiepunten
 Wat zijn de lessen welke geleerd zijn bij de implementatie van landschapsveilingen?
 Hoe is de veiling toepasbaar op mijn situatie/gebied?
 Hoe ziet u de toekomst van het concept?

Belangrijkste conclusies
De landschapsveiling is een breed toepasbaar concept dat een goede manier biedt om gebruikers en
beheerders van het landschap met elkaar in contact te brengen en een additionele geldstroom op
gang te brengen. Het is noodzakelijk om de veiling aan de lokale context aan te passen voor het
beste resultaat.
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4.
1

Het Groene Woud

Kennismarkt
Voorbeeldgebied

Ger van den

Gemeente Boxtel, DLG

Oetelaar, Nelly
Raedts
2
3

Amstelland

Hanneke

Stichting Beschermers

Brummelhuis

Amstelland

Jac. Meter,

Stichting Vernieuwing

Groesbeek en Het

Tiny Wigman,

Gelderse Vallei,

Binnenveld

Marina Karsten

Via Natura, WERV

Ooijpolder -

Voorbeeldgebied
Voorbeeldgebieden

gemeenten
4

Agenda Landschap

Het Nederlandse landschap is van ons allemaal. Om in te

LNV

wonen, te werken en te recreëren. Toch staat ons
karakteristieke, unieke en mooie landschap steeds meer onder
druk. De aanpak in de Agenda Landschap verloopt langs drie
sporen: zorgvuldig omgaan met de ruimte, het betrekken van
burgers en bedrijven: 'het wordt mooier als u meedoet' en door
het zorgen voor een duurzame financiering van het landschap.
5

Innovatieprogramma

Om Nederland mooi te houden of mooier te maken, stelt het

Linda Koops,

'Mooi Nederland'

Rijk geld beschikbaar. Innovatieve plannen krijgen hiermee

Renee Mekel,

een steun in de rug. Mooi Nederland is op zoek naar

David van Zelm

inspirerende aanpakken en/of inrichtingen van

van Eldik

VROM

werklandschappen, groene zones met betekenis voor de stad,
en identiteitsbepalende plekken in dorp, stad of landschap.
6

WUR - LEI

Investeren in landschap (2009), Landschapskunst,

Ernst Bos

WUR - LEI

Nationaal Groenfonds

Economische waardering van landschappen (MKBA),
procesbegeleiding bij gebiedsprocessen in het kader van
Innovatieprogramma Recreatie en Ruimte.
7

Nationaal

Op de kennismarkt staan de medewerkers van het Groenfonds

Dorit Bouwman,

Groenfonds

u graag te woord. U krijgt de gelegenheid om u te laten

Brigitte Bultinck,

voorlichten over de financiële producten van Nationaal

Willem Meijers,

Groenfonds in het bijzonder voor de financiering van

Gertine van der

8

De Overijsselse

9

Regiopark

landschap.

Vliet

Het Overijsselse systeem van groene en blauwe diensten.

Eibert Jongsma,

Landschap Overijssel,

Ivo Rooze

Provincie Overijssel

Edward Sie

Provincie Groningen

Gerben Smit

Triple E (ism

aanpak
Het Regiopark, een groot gebied tussen Groningen - Assen, is
in 2004 voorgedragen als voorbeeldgebied financiering
landschap. Zij is destijds niet uitgekozen, maar ondertussen
zijn flinke stappen gezet. Samenwerking met 2 provincies en
14 gemeenten.
10

Naar een rijk

In opdracht van het Ministerie van LNV hebben Triple E en

landschap

NovioConsult de mogelijkheden voor alternatieve financiering

Novioconsult)

voor de twintig nationale landschappen onderzocht. Aan een
mooi landschap wordt geld verdiend. Nog te weinig daarvan
komt ten goede aan het landschap. In de atlas ‘Naar een rijk
landschap’ zijn de twintig nationale landschappen beoordeeld
op indicatoren als ‘kracht landbouwsector’, ‘stedelijke invloed
& recreatie’, ‘toeristische potentie’ en ‘organisatie & draagvlak’.
Op basis van deze indicatoren is een inschatting gemaakt van
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het potentieel voor alternatieve financiering vanuit de regio en
welke financieringsvormen met name geschikt zouden kunnen
zijn voor het bewuste nationale landschap. Dit potentieel moet
zeker niet te hoog worden ingeschat. De rijksoverheid blijft een
grote verantwoordelijkheid behouden. Ook blijven in de huidige
situatie gelden onbenut. Het laatste deel van het rapport
bestaat dan ook uit een synthese met adviezen aan het Rijk.
Deze atlas geeft inzicht in de financiering aan opdrachtgever
Ministerie van LNV, maar zeker ook aan iedereen die zich druk
maakt over de kwaliteit van het landschap. Een atlas om de
landschappen te vergelijken en om uit te leren.
11

Berenschot over

Berenschot heeft in opdracht van het ministerie van LNV

‘Lokale

onderzoek gedaan naar initiatieven voor

landschapsontwikkel

landschapsontwikkeling op lokaal niveau. De resultaten van dit

ing’

onderzoek zijn neergelegd in een boekje dat u bij de stand van

Martin Schulz

Berenschot

Henk Kieft,

ETC Adviesgroep,

Michiel van

Aequator Groen & Ruimte

Berenschot kunt ophalen en waarover u met de aanwezige
auteurs van gedachten kunt wisselen.
12

Netwerk Platteland

Netwerk Platteland en praktijkkringen

Amersfoort
13

Landschapsmanifest

Bij een toenemend aantal burgers en organisaties groeit het

Joost Kingma,

besef dat het Nederlandse cultuurlandschap, één van de

Johan Wytema

Landschapsmanifest

meest waardevolle kenmerken van ons land, een krachtige
kwaliteitsimpuls nodig heeft. Reden om aan dat probleem nu
aandacht te schenken omdat we anders straks weinig ‘mooi
Nederland’ meer hebben. De partijen verenigd in het
Landschapsmanifest hebben in 2008 het initiatief genomen om
de belangrijkste bij het landschap betrokken partijen in
Nederland een landschapsakkoord te laten ondertekenen. Dit
akkoord verbindt 44 maatschappelijke organisaties, de
ministeries van LNV, VROM, OC&W en de 12 provincies om
zich gezamenlijk actief in te zetten voor een krachtige impuls
in de kwaliteit van het landschap om zo Nederland mooier te
maken en te houden. Daartoe ondertekenden zij op 27
september 2008 het Akkoord van Apeldoorn.
In de periode 2008-2011 voeren zij gezamenlijk een
Landschapscampagne en werken zij aan een actieplan voor
(internationale) kennisuitwisseling, kwaliteitszorg, verbreding
van de financiering en een adequate organisatie van uitvoering
en beheer.
Met als doel dat de uitvoering van de extra impuls in het
cultuurlandschap gereed is binnen maximaal 15 jaar na 2011.
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5.

Column - Zie de wind waait door de wieken

Een reis vol verwondering door ons energielandschap, met
uitzicht op een vreemde economie en de noodzakelijke inzet van
adequaat instrumentarium.
Door Tom Bade, Triple E

We maken een kleine reis naar de Wieden-Weerribben, een prachtig
gebied waar men kan overnachten in een bed & breakfast, met een
bootje kan varen en mooie winkels kan bezoeken.
Maar weet u dat dit eigenlijk ramptoerisme is? De Wieden Weerribben is een ecologisch rampgebied. Het landschap is door
mensen gemaakt, maar daarbij zijn gaandeweg hele dorpen onder
water verdwenen. Wij varen over onze overleden voorouderen!
De Wieden-Weerribben is een oud energielandschap, waar de mens
laagveen heeft afgegraven voor turf. Het landschap van vroeger is
dus niet gemaakt door boeren, maar door de energiewinning. Alles
draaide om biomassa. Hout, veen, alles voor de kachel. Dat dit
problemen opleverde met het waterpeil nam men op de koop toe. Het
lege landschap dat uiteindelijk overbleef noemen wij nu natuur! In
heel Europa gebeurt hetzelfde. Als er geen bos of veen meer over is,
noemen we het een nationaal park. Andere mensen zouden dit een
ramp noemen.
Economische dragers voor een oud energielandschap
De mens heeft door de eeuwen heen overal alle biomassa geoogst.
Daarbij verdween de energieproductie steeds meer onder de grond.
Eerst werd het bos gekapt. Daarna stak men hoogveen en laagveen.
Ten slotte werd bruinkool en steenkool gedolven en aardgas
gewonnen. Hoe onderhouden we dan een oud energielandschap als
de traditionele economische drager is verdwenen en de nieuwe niet
bijdragen?
Vroeger stonden 20 molens langs de beek in Arnhem, maar de
productie van fossiele energie heeft geen relatie meer met het
landschap. Het gevolg is dat de natuur met rust werd gelaten. Bossen
konden weer groeien. Op arme gronden, dat wel, maar met de
stijgende CO2 concentraties in de atmosfeer komt dat goed.
De economie van het uitzicht
Sinds kort komt de energieproductie weer boven de grond in de vorm
van windmolens en zonnepanelen. Maar is dat wel het
energielandschap dat wij wensen?
Het uitzicht wordt verstoord en uitzicht is één van de belangrijkste
ruimtelijke kwaliteiten in Nederland. Biodiversiteit is ook heel
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interessant, maar het verkoopt niet. Het gaat om het plaatje. Mensen
zijn bereid hiervoor te betalen.
Het gaat bijvoorbeeld helemaal mis in Arnhem. Je kunt nauwelijks
van het Sonsbeekpark genieten zonder die grote gebouwen te
moeten zien. We moeten nadenken over het nieuwe
energieproductielandschap. Waar kan het wel, waar niet?
Biomassa als financieringsbron
Wij moeten nadenken over de impact van onze energieproductie.
Gaat dit niet opnieuw ongericht ons landschap veranderen? Of
kunnen we nieuwe energie juist goed gebruiken als financieringsbron
voor het Nederlandse landschap? Boeren uit de Flevopolder halen nu
al een groot deel van hun inkomsten uit energie, maar dit resulteert in
een woud van stalen molens. Dat kan op sommige plaatsen prima,
maar elders is het wellicht beter om echte bossen aan te planten.
Biomassa! Het bos als energiedrager! Zo kan een energielandschap
best mooi zijn. De Kinderdijk staat nota bene op Unesco’s
werelderfgoedlijst.
Landinrichting heeft de toekomst
Wat nodig is, is meer centraal georganiseerde planologie. Niet
willekeurig zomaar molens of bossen, maar een geregisseerde
aanpak. Beter nadenken over ons energielandschap. Wat je er in
stopt, krijg je er ook weer uit. Niet een gezellig gebiedsproces, maar
centraal georganiseerd onder een strakke overheidsregie.
Landinrichting en ruilverkavelingen hebben hierbij weer toekomst.
Daarmee kunnen we opnieuw iets groots verrichten! Ons
energielandschap organiseren, maar daarbinnen ook de
wateropgave, de voedselvoorziening, etcetera.
Iedere generatie heeft zijn eigen landschap. Er is ruimte voor
verandering. Maar kwaliteit vraagt om een centrale visie. Dat biedt
meteen kansen om de financiering van ons landschap goed te
organiseren.
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6.

Slotdiscussie

Tijdens de inleiding van deze kennisdag zijn verschillende succesfactoren voor financiering van
landschap gedefinieerd (bijlage). Heeft u deze succesfactoren vandaag herkend? Dagvoorzitter
Jeroen Gosse en discussieleider Joost Tersteeg maken een rondje langs de deelnemers.
Durf te kiezen
Walter Kooy, Nationaal Groenfonds, onderschrijft de vijf bollen met succesfactoren. Voor de
financiering van het landschap zijn bijvoorbeeld de juiste bestuurlijke condities nodig. Elk gebied heeft
een trekker, die eigenlijk in de bestuurlijke omgeving een beschermheer nodig heeft. Die bestuurder
dekt de trekker waar nodig en helpt hem door het proces.
Middelen en instrumenten zijn ook genoemd als conditie voor een succesvolle financiering van het
landschap. Walter Kooy is van mening dit vanzelf in orde komt als de rest maar goed georganiseerd
is. Echter, dit is lastig als er onvoldoende middelen zijn, als er bijvoorbeeld te weinig bedrijvigheid is
om met het landschap economische meerwaarde te creëren. Om private middelen te vinden is
koopkracht nodig en een gebied met een smoel, met een naam, waar mensen zich mee willen
identificeren. Het verkrijgen van een dergelijk draagvlak vraagt bovendien veel tijd.
Wat kunnen we hieraan doen? Essentieel is dat we durven te kiezen. Investeer in private financiering,
maar doe dit vooral in gebieden die daarvoor perspectiefvol zijn. Probeer niet in te zetten op heel
Nederland, maar durf de aandacht te concentreren op gebieden waar kansen liggen, waar aandacht
is en middelen beschikbaar zijn.
Helderheid over verantwoordelijkheden
Henk Hengeveld, Landschap Overijssel, acht beschikbare middelen als belangrijke succesfactor voor
de financiering van het landschap. Anders dan Walter Kooy, verwacht hij niet dat dit vanzelf voor
elkaar komt als de rest maar goed georganiseerd is. Ook wordt de oproep van de heer Kooy om
keuzes te maken niet gedeeld. In heel Nederland wonen mensen en de stelling van Henk Hengeveld
is dat alle gebieden moeten worden beschermd om voor iedereen een mooi landschap te
onderhouden. In de Agenda Landschap wordt naar zijn smaak te sterk ingezet op private financiering.
We moeten durven erkennen dat er ook een collectieve verantwoordelijkheid ligt, bijvoorbeeld voor
gemeenten en provincies. Door te focussen op private financieringsbronnen, wordt deze discussie
momenteel vermeden.
Belang van particuliere initiatieven
Binnen het Landschapsmanifest heeft de werkgroep Uitvoering en Beheer zich uitgesproken over het
agrarisch cultuur landschap. Johan Wytema vertelt dat geconstateerd wordt dat er veel regels zijn
voor de EHS, maar dat er tot nu toe maar weinig aandacht is gegeven aan particuliere initiatieven. Hij
noemt dit de witte gebieden. Veel van de genodigden voor de kennisdag van vandaag zijn
overheden, maar waar zijn de particulieren? Ook van hen is enthousiasme in de streek nodig. Er
bloeien veel bloemen in dit vakgebied en initiatief van al deze mensen is hard nodig.
Ook Egbert Jaap Mooiweer van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, vindt dat er tot nu toe
nog te weinig gebeurt om lokale initiatieven op te schalen. Wat moeten we doen om de financiering
van het landschap daadwerkelijk van de grond te krijgen? Gebieden zijn actief, maar we hebben de
overheid nodig als aanjager.
Reconstructiewet
Er wordt veel gezegd over het belang van bestuurlijke druk en het gebrek aan slagvaardigheid. Bert
Mens, provincie Zuid-Holland, geeft aan dat dit binnen het project Mooi en Vitaal Delfland juist goed
gaat. Tot nu toe hadden we de Reconstructiewet. Deze bood duidelijkheid over de inhoudelijk
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eigenaar, een planologisch regime en structureel geld. Nu deze wet wordt afgeschaft zijn alle drie
zekerheden weggevallen. De heer Mens roept op het niet steeds weer op een andere boeg te gooien.
Ruilverkaveling / landinrichting is geen vies woord.
Het zou wenselijk zijn om per gebied de doelen bij elkaar te laten komen. Andre Smit, provincie ZuidHolland, benadrukt dat gebieden op dit moment met veel verschillende doelen te maken hebben. Er
zou een constructie moeten worden bedacht waarin ook het geld samenkomt. Hierbij is de aansturing
door een enthousiaste bestuurder van belang. In plaats van naar de overheid te kijken, zou op deze
manier geld bij elkaar moeten kunnen worden gebracht.
Private middelen
Volgens Herbert Biemont, Wageningen UR – Alterra is het een misvatting dat financiering landschap
met privaat geld geregeld kan worden. De Landschappen zullen dan failliet gaan. Hij kent
voorbeelden in Polen waar goede resultaten worden geboekt met publiek geld.
Ger van den Oetelaar, Gemeente Boxtel, is het hier grotendeels mee eens. Er zijn grenzen aan
private financiering. Echter, private bijdragen kunnen soms net een verschil maken. Er bestaan goede
manieren om toch private middelen beschikbaar te krijgen. Er zijn verschillende voorbeelden
genoemd, waarin je met publieke middelen niks kunt. Voor sommige initiatieven zijn private middelen
dus noodzakelijk.
Innovatieprogramma Mooi Nederland
De identiteit van het landschap wordt bepaald door de synergie tussen beeld, betekenis en identiteit.
David van Zelm van Eldik, programmamanager innovatieprogramma van VROM, legt uit dat de
identiteit een belangrijke katalysator is voor het proces. VROM zet in op het versterken van deze
identiteit. Voor ieder voorbeeldgebied wordt daarom € 950.000 beschikbaar gesteld. Daarnaast heeft
VROM de Innovatieregeling Mooi Nederland gestart. Via deze regeling worden inspirerende,
aansprekende projecten gestimuleerd, die bijdragen aan de identiteit van het landschap, die een
groot innovatief vermogen hebben, waar aantoonbare samenwerking is en snelle zichtbare
resultaten. Initiatieven kunnen participeren door aanvragen in te dienen. Ten slotte nodigt David van
Zelm van Eldik iedereen uit deel te nemen aan het kennis- en leertraject dat door VROM wordt
georganiseerd om gezamenlijk te werken naar een mooier Nederland.
Slotconclusie
Ontwikkelingen in ons landschap gaan snel en de kwaliteit van het landschap staat onder druk. Wij
leven in een periode waarin veel aandacht is voor het landschap. Er zijn zelfs twee ministers die zich
er mee bezig houden. Er moet een nieuwe aanpak worden gevonden om de verrommeling van het
landschap tegen te gaan, de kwaliteit van het landschap te waarborgen en de identiteit te verbeteren.
Het doel van deze kennisdag was het bijeenbrengen van initiatieven die zich bezighouden met
nieuwe vormen van financiering van het landschap.
Voor een succesvolle financiering van landschap zijn een goede bestuurlijke inbedding en een
enthousiaste trekker een eerste vereiste. Daarnaast zijn samenwerking en betrokkenheid van partijen
uit het gebied en de beschikbaarheid van financiële middelen van belang. Deze kennisdag laat zien
dat veel enthousiasme en initiatief aanwezig is. Voor financiering van het landschap staat de publieke
taak voorop. Private financiering is daarnaast interessant; als aanvullende financiering en in
constructies waarin publieke middelen niet kunnen worden gebruikt. Daarnaast heeft private
financiering positieve effecten op de betrokkenheid en het draagvlak. Deze private financiering heeft
de meeste kansen in hoogdynamische gebieden.
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Het boeken van kleine successen draagt bij de betrokkenheid en bekendheid van een gebied te
vergroten. Een ander belangrijk aspect is de identiteit van ons landschap. Wat is de identiteit van ons
landschap en hoe kunnen we deze verbeteren?
In de zoektocht naar financiering van landschap blijkt de verdeling van verantwoordelijkheden een
worsteling. Het is hard nodig hierin helderheid te brengen.
Ten slotte, het doel van deze kennisdag was het uitwisselen van kennis en ervaring. Deelnemers
geven aan veel mensen te hebben ontmoet en nieuwe inzichten te hebben verworven. De dag was
echter een momentopname en er is behoefte aan een vervolg. Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen?
Hoe kunnen we verder van elkaar leren? Aan een eventuele volgende bijeenkomst zou een extra
dimensie kunnen worden toegevoegd, bijvoorbeeld door het kiezen van een thema.
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Bijlage I – Programma

Kennisdag Financiering Landschap
Datum
Tijd
Locatie

Kennisdag Financiering Landschap
13-5-2009
Kasteel Groeneveld, Baarn

09.30

Ontvangst

10.00

Welkom – door Anita Wouters, directeur-generaal LNV

10.10

Inleiding – o.l.v. dagvoorzitter Jeroen Gosse, regiodirecteur Zuid LNV
Financiering landschap in de praktijk – door Joost Tersteeg, Wing
Resultaten van een analyse onder 36 gebieden. Wat is de stand van zaken? Wat zijn
geboekte resultaten tot nu toe en wat zijn belangrijke kennisvragen?

10.45

Themasessies – 1
U heeft de keuze uit 6 parallelle groepsgesprekken, waarin u informatie deelt en discussie
voert over een specifiek thema, project of initiatief. De onderwerpen voor deze themasessies
treft u aan in de bijlage.

11.30

Koffie en thee

12.00

Themasessies – 2
In een tweede ronde sluit u zich aan bij het volgende groepsgesprek van uw keuze.

12.45

Netwerklunch en kennismarkt
De kennismarkt bestaat uit een informatiebeurs voor en door partijen die actief zijn op het
gebied van de financiering van het Nederlandse landschap. U vindt hier informatie over
financieringsconstructies en –arrangementen en u ontmoet de betreffende initiatiefnemers,
projectuitvoerders, beleidsmakers en onderzoekers.

14.15

Gesproken column – door Tom Bade, Triple E

14.45

Themasessies – 3
Derde ronde van parallelle groepsgesprekken.

15.45

Plenaire discussie

16.15

Conclusies en afsluiting – door dagvoorzitter Jeroen Gosse

16.45

Borrel + kennismarkt

De Kennisdag Financiering Landschap wordt u aangeboden door het ministerie van LNV en het
ministerie van VROM. De organisatie van de dag is in handen van Wing, partner in ruimte en
ontwikkeling.
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Bijlage II - Deelnemerslijst
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Bijlage II – Deelnemerslijst
Organisatie

Naam

Initiatief

Aequator Groen & Ruimte
Berenschot
Berenschot
BMC Ruimte & Wonen
Commissie Hoeksche Waard
De12landschappen
Dienst Landelijk Gebied
Gebiedscommissie ILG Texel
Gemeente Boxtel / Innovatieplatform
Duurzame Meierij
Gemeente Ede
Gemeente Haarlemmermeer

Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mw.
Mw.
Dhr.
Mw.
Mw.
Dhr.

Wouter
Martin
Michiel
Karin
Mellany
Sven
Nellie
Anita
Ger

Rozendaal
Schulz
Kort
Komdeur
Vonk
Gutker de Geus
Raedts
Meijer
van den Oetelaar

Mevr.
Dhr.

Sonja
Willem

Fris
Geldof

Gemeente Hardenberg
Gemeente Leidschendam - Voorburg
Gemeente Tubbergen
Gemeente Tubbergen
Gemeente Voorst
Gemeente Wassenaar
Hof van Twello
InnovatieNetwerk
Landschap Noord-Holland
Landschap Noord-Holland
Landschap Overijssel
Landschap Overijssel
Landschapsbeheer Drenthe
Landschapsfonds Eem en Vallei
Landschapsmanifest
Landschapsmanifest
Ministerie van LNV - Directie Kennis
Ministerie van LNV - Directie Platteland
Ministerie van LNV – DRZ
Ministerie van LNV – DRZ
Ministerie van LNV – DRZ
Ministerie van LNV – DRZ
Ministerie van LNV – DRZ
Ministerie van VROM
Ministerie van VROM
Ministerie van VROM
Ministerie van VROM
Nationaal Groenfonds
Nationaal Groenfonds
Nationaal Groenfonds
Nationaal Groenfonds
Nationaal Groenfonds
Nationaal Groenfonds
Netwerk Platteland / Aequator Groen &
Ruimte

Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mw.
Dhr.
Mw.
Dhr.
Mw.
Mw.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mw.
Dhr.
Mw.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mw.
Mw.
Mw.
Dhr.
Dhr.

Jan
Frank
Jan Willem
Rob
Henk
Sau Lan
Gert Jan
Marleen
Jaap
Hanneloes
Judith
Eibert
Erik
Dick
Joost
Johan
Louis
Hans
Albert
Jeroen
Gerard
Jos
Gerard
Linda
Gert
Renée
Roeland
Walter
Willem
Gertine
Dorit
Brigitte
Martin
Michiel

van der Giessen
van Vliet
Beijen
Klein Beumink
Zenderink
Van Golberdinge
Jansen
van den Ham
Beets
Weeda
Snepvangers
Jongsma
de Gruijter
Haver Droeze
Kingma
Wytema
Fliervoet
van den Heuvel
Ettema
Gosse
Keurentjes
Wigger
van Wakeren
Koops
Eshuis
Mekel
Schuurman
Kooy
Meijers
van der Vliet
Bouwman
Bultinck
Pohlkamp
van Amersfoort
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Hoeksche Waard
Het Groene Woud
Het Landschap op Texel
Het Groene Woud
Het Binnenveld
Geniepark in het Nationaal
Landschap Stelling van Amsterdam
/ Park van de 21-e eeuw
Stompwijk
Hezingen-Mander
Hezingen-Mander
Pact van Duivenvoorde
De Nieuwe Meente
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Organisatie

Naam

Initiatief

Netwerk Platteland / ETC Adviesgroep
Pact van Duivenvoorde
Platform Nationaal Landschap Winterswijk
Provincie Friesland
Provincie Fryslân - Plattelânsprojekten
Zuidoost Fryslân

Dhr.
Mw.
Dhr.
Dhr.
Dhr.

Henk
Els
Arie
Klaas
Age

Kieft
Fischer
Schoemaker
Zwart
Kramer

Provincie Gelderland
Provincie Groningen
Provincie Groningen
Provincie Noord-Brabant

Dhr.
Dhr.
Mw.
Dhr.

George
Jan
Jeanet
Ewoud

Laeijendecker
Beekman
Oosterveld
van den Berg

Provincie Noord-Holland
Provincie Overijssel
Provincie Zuid-Holland
Provincie Zuid-Holland
Regio Groningen-Assen 2030
Stadsgewest Haaglanden
Steunpunt Landschap Zuidoost Fryslân

Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.

Andre
Ivo
Bert
Bas
Edward
Jelmer
Arthur

Smit
Rooze
Mens
Leurs
Sie
Ridder
Scheper

Stichting Beschermers Amstelland
Stichting Beschermers Amstelland

Mw.
Dhr.

Hanneke
Aad

Brummelhuis
van Paassen

Gebiedsfonds Groene Diensten
Oranjewoud-Katlijk
Amstelland
Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland
Stichting Het Geldersch Landschap en
Stichting Vrienden der Geldersche
Kastelen
Stichting Staring Advies
Stichting Staring Advies
Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei
Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei

Dhr.
Dhr.

Jan
Jo

Wentink
Latijnhouwers

Amstelland
Stappen in de Toekomst

Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.

Andre
Gerard
Robert
Jac.

Kaminski
ter Heijne
Keizer
Meter

Achterhoek Weer Mooi

Triple E
Triple E
Triple E
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.

Bade
Smid
Wensing
Mooiweer

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
Via Natura

Dhr.
Mw.

Tom
Gerben
Daan
EgbertJaap
Bart
Tiny

Dingemanse
Wigman

Via Natura / Telos
Wageningen UR - LEI
Wageningen UR - LEI
Wageningen UR - PRI
Wageningen UR-Alterra
Wageningen UR-Alterra
WERV-gemeenten

Mw
Dhr.
Mw.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mw.

Ina
Ernst
Greet
Rob
Raymond
Herbert
Marina

Horlings
Bos
Overbeek
Geerts
Schrijver
Diemont
Karsten
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Pact van Duivenvoorde
Nationaal Landschap Winterswijk
Project
fondsontwikkeling OranjewoudKatlijk

Afdeling Landelijk Gebied en Water
Programmamanager Brabantse
Landschappen

Mooi en Vitaal Delfland
Regiopark

De Vallei weer mooi!
Natuurschoonwet in Nationaal
Landschap Arkemheen-Eemland /
Het Binnenveld

Ooijpolder - Groesbeek
Ooijpolder - Groesbeek

Nationaal Landschap Winterswijk

Het Binnenveld
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Bijlage III - Succesfactoren financiering
landschap
Analyse van de resultaten die de 36 initiatiefnemers financiering landschap het afgelopen jaar hebben
geboekt, leidt tot de conclusie dat er 5 succesfactoren lijken te zijn:
1. Er is een actieve trekker of gebiedsorganisatie,
2. De bestuurlijke omgeving is actief betrokken,
3. De juiste instrumenten en middelen zijn
beschikbaar,
4. Maatschappelijke partijen voelen zich
betrokken,
5. Er is een constructieve samenwerking
tussen de betrokken partijen.
Een bouwwerk van successen
Deze succesfactoren moeten in grote lijnen ook
in deze volgorde worden gerealiseerd: ze zijn in
zekere zin van elkaar afhankelijk.
 Zonder een actieve trekker of
gebiedsorganisatie lukt het niet om de
bestuurlijke omgeving aan het project gebonden te
houden.
 Met de juiste instrumenten en middelen kunnen projecten
worden uitgevoerd, maar niet eerder dan dat actief betrokken bestuurders ervoor zorgen dat de
gebiedsorganisatie ook daadwerkelijk operationeel wordt.
 Pas als de gebiedsorganisatie een geoliede machine is, zullen burgers en bedrijven en de
maatschappelijke partijen die hen vertegenwoordigen, effectief verleid kunnen worden om te
participeren in de financiering van het landschap. Men moet zich bij het gebied en het project
betrokken voelen en het vertrouwen hebben dat de investeringen ook vruchten afwerpen.
 Een succesvolle landschapsontwikkeling vraagt om een duurzaam samenwerkingsverband en
een gedeelde financieringsverantwoordelijkheid tussen zowel publieke als private partijen.
Vraag
Wij vragen u om gedurende de kennisdag na te gaan of u deze 5 succesfactoren inderdaad herkent.
Misschien kunt u putten uit uw eigen praktijkervaringen. De diverse presentraties en discussies van
vandaag bieden mogelijk weer andere aanknooppunten. Graag komen wij aan het eind van de dag, in
de afsluitende plenaire discussie, hierop samen met u terug.
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Bijlage IV – Inventarisatie stand van zaken ‘Investeren in Landschap’
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Bijlage IV – Inventarisatie stand van zaken
initiatieven ‘Investeren in Landschap’

Inventarisatie

Stand van zaken ingediende initiatieven
‘Investeren in landschap’
Juni 2009
Op www.wing-wageningen.nl vindt u de gehele inventarisatie inclusief de stand van zaken per
initiatief.

Aanleiding
Eind 2007 heeft de minister van LNV een oproep gedaan om gebieden voor te dragen als
voorbeeldgebied ‘Investeren in landschap’. LNV heeft daarop maar liefst 36 reacties ontvangen. De
minister heeft bij het bekendmaken van de geselecteerde voorbeeldgebieden in het voorjaar van
2008 aangegeven dat ze voornemens was om ongeveer een jaar later een bijeenkomst te
organiseren, waarbij de ervaringen uit de voorbeeldgebieden gedeeld kunnen worden en waar
bezoekende partijen hun eigen ervaringen kunnen delen.
Deze Kennisdag Financiering Landschap heeft plaatsgevonden op woensdag 13 mei op Kasteel
Groeneveld. De organisatie was in handen van Wing, in opdracht van het ministerie van LNV.
Het uitwisselen van kennis en ervaringen met financiering van landschap en het betrekken van
(private) partijen stond deze dag centraal. Om het programma zo goed mogelijk te laten aansluiten op
de behoefte van de initiatiefnemers heeft Wing een inventarisatie uitgevoerd naar de stand van zaken
en de kennisbehoefte in de verschillende gebieden.
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Doel en werkwijze
Het doel van deze inventarisatie is:
 inzicht krijgen in de huidige stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen bij de initiatieven, die in
het najaar 2007 zijn ingediend als voorbeeldgebied ‘Investeren in Landschap’
 in beeld brengen succes- en faalfactoren en leerervaringen
 onderzoeken informatiebehoefte en verwachtingen ten behoeve van organisatie kennisdag.
Deze inventarisatie is uitgevoerd middels telefonische interviews en enquêtes via e-mail. Als
uitgangspunt is de lijst met contactgegevens van de indieners van de 36 initiatieven genomen. De
indieners van destijds komen ten delen niet meer overeen met de trekkers van het project van dit
moment. In die gevallen is door veelvuldig bellen en doorvragen naar de juiste personen geprobeerd
de huidige trekker en stand van zaken te achterhalen.

Resultaten
Stand van zaken 2009
Van de 32 projectvoorstellen, die in het voorjaar van 2008 niet zijn gekozen als voorbeeldgebied
‘Investeren in Landschap’, hebben 21 initiatiefnemers meegewerkt aan deze analyse. Daarnaast
bleek project Weteringengebied slapend vanwege het ontbreken van financieel perspectief. Verder is
het projectvoorstel voor de Pilot Landschap droogmakerij Schermer een gebundelde aanvraag
geweest. Na de afwijzing als voorbeeldgebied is ieder voor zich weer verder gegaan.
Van de resterende negen initiatieven is om verschillende redenen geen input ontvangen of
telefonisch interview tot stand gekomen. Enkele betrokkenen gaven aan in verband met drukte geen
medewerking te kunnen verlenen. In andere telefonische gesprekken werd doorverwezen naar
derden die op dit moment bij het project betrokken zouden zijn en zijn verschillende toezeggingen
gedaan over het toezenden van informatie. Hoewel deze informatie nooit is ontvangen, zou hieruit
kunnen worden geconcludeerd dat in de meeste gevallen wel ontwikkelingen plaatsvinden.

4

Voorbeeldgebieden

 Ooijpolder-Groesbeek
 Amstelland
 Het Groene Woud
 Het Binnenveld

21

Overige lopende initiatieven

 Mooi en Vitaal Delfland
 Natuurschoonwet in Nationaal Landschap Arkemheen-

Eemland
 Groene Blauwe Hezingen-Mander (HeMa project)
 Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Schelluinen







West (ROM-S)
Buurderij Haarlemmermeer-Zuid
De grote Zwabber
Geniepark Haarlemmermeer
Water leeft in Beek
Regiopark
Polders rond Callantsoog
Inrichtingsplan Schapenbout
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 Boeren met Natuur en Landschap in Winterswijk
 EcoLaNa Grondfonds
 Pilot project Singelgolf Diermen
 Merselo
 Stappen in de Toekomst
 De Deventer Nieuwe Meente
 Herstel Landschap Opsterland
 Uitvoeringsprogramma Hoeksche Waard
 Het landschap op Texel
 De Vallei weer mooi!

1
1

Slapende
Project niet opgestart na afwijzing

 Weteringengebied

9

Geen input

 Land van Wijk en Wouden

 Pilot landschap droogmakerij Schermer
 Pilot Landschapsherstel De Heurne-Sinderen
 Stompwijk
 Oude Rijnzone
 Het Groene Goud van Oranjewoud
 Advies Landschapspanel
 Marickenland
 Boeren met Uitzicht
 Landgoed de Nieuwe Warande
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Initiatieven

Downscalen en nieuwe focus
Deze inventarisatie is gebaseerd op de resultaten van de 21 lopende initiatieven. Na de afwijzing als
voorbeeldgebied zijn enkele van deze projecten aan het werk gegaan of gebleven volgens het
ingediende projectvoorstel. In andere gevallen lijkt het projectplan ‘gedownscaled’ en concentreert
men zich in eerste instantie op deelprojecten, mogelijk als gevolg van het gebrek aan middelen. Ook
hebben projecten zich in verschillende gevallen ontwikkeld in nieuwe richtingen en zijn er vele nieuwe
initiatieven ontstaan, zoals plannen voor gebiedsmarketing of het opzetten van samenwerking met
nieuwe partijen.
Opstartfase
De lopende initiatieven zijn veelal in de opstartfase. Men is bezig met plannen maken, samenwerking
van de grond krijgen, opstarten van fondsen, in beeld brengen kwaliteiten in landschap en het
verkennen financieringsbronnen.

Genoemde successen
De initiatiefnemers noemen een grote verscheidenheid aan geboekte successen. Deze zijn onder te
verdelen in verschillende thema’s;
Samenwerking en betrokkenheid
 Betrokkenheid van lokale bestuurders
 Samenwerking met regionale overheden
− Regiopark: ‘2 provincies en 14 gemeenten’

Bestuurlijke betrokkenheid
‘Wethouder zit rechtstreeks in
projectgroep’

 Ondernemers
 Particulieren
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 Betrokkenheid gebied
 Vereniging Nederlands Cultuurlandschap als samenwerkingspartner betrokken bij Ooijpolder –

Groesbeek
 Trots op samenwerking tussen natuurorganisaties en agrarische sector
 Partijen pakken het project samen op
 Partijen hebben nog altijd ambitie, nog samen om tafel
 Enthousiasme om deel te nemen van de particulieren en vooral ook de boeren
 Bestuurders uit betrokken gemeenten geven ruimte voor de verdere ontwikkeling van het idee,

wat een omdraaiing van paradigma betekent.
 Informeren van betrokkenen is goed gegaan. Verschillende werksessies waar mensen ideeën
naar voren konden brengen. Uit draagvlakenquête bleek dat mensen de geboden mogelijkheid
voor betrokkenheid bij het project waardeerden.
Concrete zichtbare activiteiten
 Bouw van een bezoekerscentrum en realisering van fiets en wandelroutes in samenwerking met







particulier landgoed
Het binnenhalen van het pilotproject ‘Dorpen in het Groen’ (project Merselo).
Realisering van landschappelijke en recreatieve verbindingen in samenwerking met particulieren
Mooie bureaukalender
Er ontstaan werkgroepen die acties ondernemen
Binnenvelddag
Seminar met nationale uitstraling over buurderij Haarlemmer-Zuid op 25 juni

Aanwezigheid sterke trekker
 Mooi en Vitaal Delfland: ‘Provincie Zuid Holland nu

proceseigenaar, met de Gedeputeerde als voorzitter.’

Aanwezigheid sterke trekker
‘Vermogen om andere partijen
te inspireren’

 Er is een proceseigenaar.
 Daadkracht initiatiefnemers, hun heldere focus en vermogen om andere partijen te inspireren.

Financieringsstructuren
 Uitwerken van nieuwe financieringstructuren om landbouw naar de toekomst duurzamer en

maatschappelijker te verantwoorden; EcoLaNa Grondfonds. Zowel Provincie Fryslân, LNV en
WUR hebben aandacht voor dit idee.
 Veel vraag naar puntensysteem Winterswijk, mensen zijn enthousiast.
Middelen
 Werving fondsen
 Bijdragen van plaatselijke Rabobank

Landschappelijke kwaliteit
 Consensus onder partijen over beheer landelijk gebied
 Consensus over behouden en versterken groen gebied Duin Horst en Weide.
 Dankzij Regiopark zijn de groene ambities van de regionale deelnemers vergroot en worden ze

versneld uitgevoerd.
 Inzichtelijk gemaakt wat er nodig is voor een kwalitatief hoogwaardig landschap.
Andere genoemde doorbraken
 Grondverwerving
 Eerste kavel verkocht
 Verplaatsing van een boerderij ter realisering van de EHS;
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 Inkomenspositie verbeteren via kavelruil op basis van vrijwilligheid. Provincie Noord-Holland heeft

een organisatie die dit soort zaken faciliteert en die heeft samen met SBB en NM de kavelruil op
pachtersniveau op zich genomen.

Genoemde knelpunten
Betrokkenen geven aan dat het opstarten van hun initiatieven moeizamer gaat dan verwacht. De stap
naar praktische uitvoering lijkt in veel gebieden moeilijk te maken. Hier liggen verschillende
knelpunten aan ten grondslag.
Ontbreken van middelen
‘Zo lang overheden niet
Ontbreken van middelen
bewegen, bewegen private
 Ontbreken van een duidelijk perspectief voor middelen
partijen ook niet’
(investeringsgelden).
 Bijdrage derden / derdegeldstroom komt niet op gang. Er zijn te weinig middelen om de ambitie
waar te maken.
 Mede door economische crisis verloopt de afzet van gronden minder voorspoedig dan in eerste
instantie was gepland.
 Het geld van VROM betekent een bijdrage van 25%. Ook lokaal zal er 25% gemeenschapsgeld
gevonden moeten worden. Of dat volledig zal lukken is nu nog niet duidelijk.
 Nog geen structurele financiering voor onderhoud en beheer van het landschap
 Het bijeenbrengen van fondsgelden gaat moeizaam.
 Wantrouwen publieke en private kant. Private partijen al veel geïnvesteerd. Startsubsidie nodig,
planproces organiseren.
 De duidelijkheid van ondersteuning door LNV laat op zich wachten. Er is nog geen schriftelijke
duidelijkheid over procesgeld en toegezegde uren. Er zijn nog krachten die niet gefocust kunnen
 worden; bv Ambitie Food Valley. We willen meer met de provincies samen optrekken.
 Zo lang overheden niet bewegen, gaan private partijen ook niet bewegen.
 Kwaliteit van het landschap eist dat er niet gebouwd wordt en dan krijg je grote investeerders ook
niet mee.
Gebrek aan projecteigenaar
 Er is aarzeling bij alle partijen om als projecteigenaar voor te treden.

Procedures en regelingen
 Versnipperde regelgeving
 Waarderingen passen niet goed met de blauwgroene catalogus van provincie Gelderland
 Planologische procedures hebben langer geduurd dan vooraf was voorzien
 Het blijft moeilijk om snelheid te maken
 De vaart erin houden is lastig
 De bureaucratie rond financieringsmogelijkheden is groot. De ILG geeft tot nu toe weinig

meerwaarde, wel meer werk.
 Probleem is dat golf als intensieve recreatieve activiteit is bestempeld. Als dat in de buurt van

EHS wordt gepland, dan moet worden aangetoond dat het geen effect heeft. Singelgolf is echter
extensief. Extensief recreatief gebruik is echter niet goed gedefinieerd. Daarom iedere keer in
onderhandeling.
 Nieuwe initiatieven passen niet altijd binnen regulier beleid. Dan is politieke moed nodig om
oplossingen te vinden. Dan aarzelt de locale overheid. We wachten op expliciete steun van de
provincie.
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 De reconstructiewet loopt af, terwijl deze wel functioneerde! Met deze wet was er een duidelijke

inhoudelijke eigenaar, een planologisch regime en structureel geld. Nu deze wet afloopt wordt er
te gemakkelijk geroepen dat het geld uit de regio komt.
Institutionele knelpunten
 Support institutionele context
 Alle organisatorische zaken moeten nog opgezet worden en dat kost veel tijd; er zijn nog geen

bloedvaten waardoor het bloed kan stromen.
Betrokkenheid
 Medewerking gemeente
 Het is niet eenvoudig om grondeigenaren/agrariërs te









Institutionele knelpunten
‘Er zijn nog geen bloedvaten
waardoor het bloed kan
stromen’

motiveren om het landschap een kwaliteitsverbetering te
laten ondergaan.
Het duurt lang om alle partijen mee te krijgen
Lastiger is het om gebruikers (boeren) van het projectgebied echt enthousiast mee te krijgen.
Omdat dit allemaal pachters zijn en de eigenaar van de grond wél enthousiast is, is het wel een
hanteerbare last.
Verbindingen stad met platteland
Communicatie naar grondeigenaren en creëren lokaal draagvlak.
Gebrek aan betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, burgers, ondernemers
Tegenwerking door grondeigenaren

Informatiebehoefte en kennisvragen
Initiatieven blijken grote behoefte te hebben aan het uitwisselen van ervaringen. Zij zijn op zoek naar
praktische oplossingen voor hun knelpunten en zijn benieuwd hoe collega’s in andere gebieden deze
knelpunten oplossen.
Uitwisselen ervaringen
 Wat zijn de ervaringen van andere gebieden? Waar lopen zijn tegenaan en hoe lossen zij dit op?
 Hoe gaan andere regio’s om met het financieren van onrendabele toppen en welke afwegingen

worden hierbij gemaakt?
 Wat zijn subsidiebronnen van andere gebieden?

Financieringsvormen en instrumenten
 Welke financieringsinstrumenten zijn er en hoe pas ik deze in de praktijk toe in mijn gebied?
 Welke financieringsvormen passen bij welke gebieden?
 Behoefte aan een overzicht van de inmiddels bestaande financieringsvormen. Liefst in

brochurevorm, zodat bestuurders kunnen worden geïnformeerd.
 Hoe kunnen wij een groenfonds opzetten?
 Hoe kunnen wij beheer van kleine landschapselementen door particulieren organiseren?
 Werken we met subsidies of laten we de markt zijn werk meer doen en krijgen we dus

ontwikkelingen die we misschien liever niet willen, maar die wel noodzakelijk zijn voor de
financiering? Of wordt het een combinatie van beiden?
Verantwoordelijkheden
 Welke verantwoordelijkheden moeten belegd worden en

voor welke onderdelen staat wie aan de lat? Er zijn veel
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partijen die zich bezig houden met de kwaliteit van het landschap.
 Welke acties zullen vanuit Agenda Landschap door LNV worden ondernomen?
 Hoe zullen aanbevelingen Rinnooy Kan verder uitgewerkt worden?
Professionele expertise
 Behoefte aan concrete, professionele hulp om ontbrekende middelen te verkrijgen. We willen

echter geen adviezen, algemene beleidsnotities, suggesties en andere goed bedoelde adviezen.
 Inhoudelijke expertise financiering

Betrokkenheid en samenwerking
 Draagvlak bij de provincie, inbedding in het ILG, gebruikmaken van POP / Leader+.
 Bestuurlijke betrokkenheid in complexe situaties (conflicten met belangen infrastructuur en

verstedelijking).
 Op welke wijze en onder welke voorwaarden zijn grondeigenaren voor een project te winnen?
 Samenwerking met beleidspartijen om knelpunten en oplossingen te bespreken.
 Ondersteuning bij het bevorderen van integraal werken
 Wat zijn de (financiële) belemmeringen voor een grondeigenaar om mee te doen aan een project?

Gebiedsmarketing
 Hoe zet ik een plan voor gebiedsmarketing op?

Middelen

Gebiedsmarketing
‘Hoe zet ik een plan voor
gebiedsmarketing op?’

 Hoe organiseer je startbudget?
 Hoe kunnen grote steden als medefinanciers geïnteresseerd worden?
 Wat nodig is, is startkapitaal om in een gebiedsfonds te stoppen. Daarop nog goed studeren. Hoe

private financiering te organiseren.
 Hoe kan markt (bedrijfsleven) mogelijk een bijdrage leveren aan financiering landschappen?

Kwaliteit van het landschap
 Hoe kunnen wij omgaan met de factor ‘eigenaarschap’ van de kwaliteit van het landschap? Het

gaat dus om eigenaarschap van de inhoud.
 Wat is de invloed van planologische schaduwwerking van nieuwe landschapselementen? Er mag

geen remmende of straffende werking uitgaan van de aanleg van nieuwe landschapselementen.
Overig
 Geïnteresseerd in de aanpak van de provincie Overijssel (financiering, organisatie en uitvoering).

Verwachtingen kennisdag / andere vormen van kennisuitwisseling
Initiatiefnemers geven aan dat uitwisseling van kennis en ervaringen wenselijk is, bijvoorbeeld in de
vorm van een jaarlijkse kennisdag. Ook wordt het verzoek aan LNV gedaan om een platform te
creëren, waar betrokken partijen bij elkaar komen. Echter, men geeft tevens aan dat niet teveel
bijeenkomsten dienen te worden georganiseerd. Er is behoefte aan voortgang en snelheid. Men wil
niet te veel praten, maar aan het werk.
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Tips en leerervaringen
Betrokkenen in de verschillende gebieden hebben een groot aantal tips en leerervaringen voor
andere gebieden. De belangrijkste leerervaring lijkt de factor tijd te zijn. Opstarten, betrekken,
organiseren, interactieve processen en procedures duurt allemaal heel lang. Initiatiefnemers
herkennen dit bijna allemaal en geven massaal als tip om de tijd te nemen en de nodige stappen
geduldig aan te gaan.
 De reconstructiewet functioneerde wel
 Klein beginnen en concreet blijven
 Lange adem nodig
 Samen optrekken helpt om doelen gerealiseerd te krijgen
 Betrek alle partijen vanaf het begin
 Fiscaliteiten worden op hoog abstractieniveau georganiseerd. Het valt niet mee om hier om

invloed op uit te oefenen.
 Neem de tijd!
 Zorg ervoor dat voldoende middelen beschikbaar zijn

Tips en leerervaringen
‘Neem de tijd’

 Neem risico´s
 Het is mensenwerk
 Er is geen blauwdruk
 Begin bij nul en doorloop zelf alle fasen

Tips en leerervaringen
‘Betrek partijen van het begin’

 Samenwerking op gang krijgen kost tijd
 Resultaten laten op zich wachten
 Wees helder in je initiatief en maak expliciet welke regionale doelstellingen je includeert in je

voorstel. Beweeg mee op voorstellen andere partijen.
 ‘Sense of urgency’ nodig bij overheden
 Zorg voor een gezamenlijk gedragen toekomstbeeld voor de groene ambities in een stedelijk veld.
 Interactieve aanpak vanaf het eerste begin. Met name als het om activiteiten in het stedelijk

gebied gaat.
 Neem ruime planning voor interactief proces
 Vergunningen, bestemmingsplan procedures kosten veel tijd
 Zorg voor duidelijkheid over financiering en realisering voor uitwerking plannen
 Maak geen ‘papieren tijger’ maar een realistisch plan
 Het puntensysteem werkt
 Onderbouwingen van de diensten richting groenblauwe catalogus
 Alle partijen in het landelijk gebied betrekken bij de uitwerking van de ideeën, zodat er voldoende








draagvlak ontstaat. Neem voldoende tijd om de ideeën concreet te maken en neem iedereen mee
in dit denkproces.
Zodra ons Grondfonds operationeel is kunnen vele partijen hiervan gebruik maken, want het is
zowel regionaal als nationaal inzetbaar.
Gebiedstransformatie gebeurt op dit moment vaak om ecologische motieven. Publieke partijen
hebben daar moeite mee en argwaan.
Private partijen willen wel, ook wel bijdragen aan publieke doelen, maar publiek moet meewerken.
Snel transparant maken waar de blokkades zitten.
Bestuurlijk zeer hoog niveau betrekken
Tips en leerervaringen
Tijdig en ruimschoots aandacht besteden aan voorbereiding
‘Er is geen blauwdruk’
en ‘opwarmen’ van niet direct belanghebbenden
(grondeigenaren)
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 Projectonderdelen op elkaar afstemmen en met elkaar




















Tips en leerervaringen
verweven (financiering is vaak op basis van te realiseren
‘Zorg voor een goede (interne)
doelen en daar dient een en ander op afgestemd te zijn)
organisatie’
Het valt niet mee om ambtelijke scheidingslijnen te
doorbreken, waardoor samenhangende zaken separaat beoordeeld worden en daardoor vaak
allemaal de eindstreep niet halen, terwijl ze in samenhang wel passend zouden zijn.
In projectvoorstel werd niet het eindplaatje was maar een proces beschreven. Dat proces voeren
we nog steeds uit en samen met bewoners en andere betrokkenen krijgt het eindplaatje vorm.
Een prachtig proces!
Het belangrijk is eerst een organisatie te hebben zoals Ooijpolder – Groesbeek heeft. Pas dan
kun je actief aan de gang. Je moet uit kunnen besteden aan werkgroepen en zo de
verantwoordelijkheid meer delen.
Houd het project ‘behapbaar’, het succes van het grote aantal deelnemers is ook een risico, want
de verwachtingen zijn hoog.
Zorg voor een goede (interne) organisatie. Soms draait het om één persoon.
De rol van de provincie is cruciaal
De partijen die het betreft moeten door 1 deur kunnen en de wil hebben om er samen voor te
gaan. De ILG gebiedscommissie is hiervoor opgericht en daar zitten de partijen samen in. Men
heeft wel gemeenschappelijk belang om gebied in stand te houden.
Texel heeft al eigen overleggen en had al een soort structuur. Die is met de komst van ILG wel
verkleind in ledenaantal, gefocust op rijkstaken ILG. Onder de gebiedscommissie zitten ambtelijke
werkgroepen.
Inventariseer wat je hebt en wat je wilt en visualiseer dit
Communicatiestrategie belangrijk
Hoogwaardig landschap kost erg veel geld als je beheer duurzaam en marktconform wilt
waarborgen. Private middelen zijn moeilijk te generen. Meer structureel overheidsbudget
noodzakelijk.
Agrariërs willen wel meedoen als ze het nut inzien en als het ze aantrekkelijk wordt gemaakt.

Conclusies
Het doel van deze inventarisatie is het in beeld brengen van de stand van zaken van de initiatieven,
die in het najaar 2007 zijn ingediend als voorbeeldgebied ‘Investeren in Landschap’. Daarnaast
diende deze analyse als voorbereiding op de Kennisdag Financiering Landschap, die is gehouden op
13 mei 2009 op Kasteel Groeneveld. Middels de inventarisatie is onderzocht welke verwachtingen de
initiatiefnemers hadden over deze kennisdag, welke onderwerpen zij graag zouden willen agenderen
en met wie zij daarover wilden spreken.

Stand van zaken
Van de 32 projectvoorstellen die in het voorjaar van 2008 niet zijn gekozen als voorbeeldgebied
‘Investeren in Landschap’, hebben 21 initiatiefnemers meegewerkt aan deze analyse. Daarnaast
bleek een project slapend en is een ander initiatief nooit van start gegaan. Van de negen resterende
initiatieven is om verschillende redenen geen input ontvangen of telefonisch interview tot stand
gekomen. In deze gevallen is vaak wel kort contact geweest. In sommige gevallen kon men geen
bijdrage leveren in verband met tijdsgebrek. Ook werd doorverwezen naar andere personen of
werden toezeggingen gedaan over het toezenden van informatie. Hoewel voor deze initiatieven geen
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informatie kon worden verzameld kan worden geconcludeerd dat in de meeste gevallen wel
ontwikkelingen plaatsvinden.
Na de afwijzing als voorbeeldgebied zijn sommige projecten aan het werk gegaan volgens het
ingediende projectvoorstel. In andere gevallen lijkt het projectplan ‘gedownscaled’ en concentreert
men zich in eerste instantie op deelprojecten, mogelijk als gevolg van het gebrek aan middelen. Ook
hebben projecten zich in verschillende gevallen ontwikkeld in nieuwe richtingen en zijn er vele nieuwe
initiatieven ontstaan, zoals plannen voor gebiedsmarketing of het opzetten van samenwerking met
nieuwe partijen.
De lopende initiatieven zijn veelal in de opstartfase. Men is bezig met plannen maken, samenwerking
van de grond krijgen, opstarten van fondsen, in beeld brengen kwaliteiten in landschap en het
verkennen financieringsbronnen.

Successen en problemen
Als grootste succes noemen initiatiefnemers veelvuldig de betrokkenheid van en samenwerking met
bestuurders, overheden, particulieren en maatschappelijke organisaties. Daarnaast zien
initiatiefnemers het belang van concrete zichtbare activiteiten. Zo is bijvoorbeeld een
bezoekerscentrum gerealiseerd en worden evenementen georganiseerd om aandacht te vragen voor
het betreffende gebied. Ook het vinden van een sterke trekker wordt door verschillende gebieden
ervaren als belangrijk succes.
Wat in sommige gebieden als grootste succes wordt genoemd, gaat in andere gebieden minder goed.
Zo gaat het betrekken van projecteigenaren, particulieren, ondernemers en andere partijen vaak erg
moeizaam. Ook duren procedures vaak lang, hebben verschillende projecten moeite met het vinden
van structurele financiering en is er gebrek aan capaciteit en middelen. Aangegeven wordt dat zolang
overheidspartijen niet bewegen, private partijen vaak ook niet bewegen. Ten slotte wordt genoemd
dat nieuwe initiatieven niet altijd binnen het regulier beleid vallen. Gebieden vragen om medewerking
van overheden om hiervoor oplossingen te vinden. Door genoemde problemen valt het opstarten van
projecten vaak tegen.

Kennis en informatiebehoefte
Bij vele initiatieven leeft dezelfde vraag: hoe betrek ik partijen? Hoe maak ik een marketingplan of
communicatiestrategie om betrokkenheid bij particulieren, bedrijven, overheden en andere partijen te
vergroten? Daarnaast zoeken vele initiatiefnemers naar een structurele oplossing voor ontbrekende
middelen.
Initiatiefnemers zijn verder geïnteresseerd in de vraag hoe vervolg zal worden gegeven aan de
adviezen van de commissie Rinnooy Kan.
Op de Kennisdag Financiering Landschap wil men vooral andere ervaringsdeskundigen ontmoeten
en ervaringen uitwisselen. Door dergelijke bijeenkomsten of andere vormen van kennisuitwisseling
zou LNV een platform kunnen vormen waar betrokkenen elkaar ontmoeten en kennis en ervaringen
uitwisselen.
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Slotconclusies
Er zijn heel veel lopende projecten en initiatieven. De analyse van de resultaten die de
36 initiatiefnemers financiering landschap het afgelopen jaar hebben geboekt, leidt tot de conclusie
dat er vijf succesfactoren lijken te zijn:
1. Er is een actieve trekker of gebiedsorganisatie,
2. De bestuurlijke omgeving is actief betrokken,
3. De juiste instrumenten en middelen zijn beschikbaar,
4. Maatschappelijke partijen voelen zich betrokken,
5. Er is een constructieve samenwerking tussen de
betrokken partijen.
Deze succesfactoren zijn tot op zekere hoogte van
elkaar afhankelijk. Zonder een actieve trekker of
gebiedsorganisatie lukt het niet om de bestuurlijke
omgeving aan het project gebonden te houden. Met
de juiste instrumenten en middelen kunnen projecten
worden uitgevoerd, maar niet eerder dan dat actief
betrokken bestuurders ervoor zorgen dat de
gebiedsorganisatie ook daadwerkelijk operationeel wordt.
Pas als de gebiedsorganisatie een geoliede machine is, zullen
burgers en bedrijven en de maatschappelijke partijen die hen
vertegenwoordigen, effectief verleid kunnen worden om te participeren in de financiering van het
landschap. Men moet zich bij het gebied en het project betrokken voelen en het vertrouwen hebben
dat de investeringen ook vruchten afwerpen.
Ten slotte, een succesvolle landschapsontwikkeling vraagt om een duurzaam
samenwerkingsverband en een gedeelde financieringsverantwoordelijkheid tussen zowel publieke als
private partijen.

Bijlage IV – Inventarisatie stand van zaken ‘Investeren in Landschap’
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