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Samenvatting
Provincie Zuid-Holland heeft in de beleidsvisie Groen haar doelstellingen voor het beheer van Groen
neergelegd. Met het nieuwe beleid kiest de provincie voor een integrale benadering van groen, meer
verantwoordelijkheid bij burgers en bedrijven, en inspelen op ondernemerschap en verdiencapaciteit van
natuur en recreatie. Daarnaast ligt er vanuit het Rijk ook een bezuinigingstaakstelling op de beleidsvelden
natuur en recreatie.
Het huidige stelsel voor het beheer van natuur en recreatie (SNL en de WGR) is niet op deze veranderingen toegerust,
en laat veel kansen voor effectieve sturing liggen. Het stelsel is sectoraal, kosten gestuurd, kent geen prikkels om
burgers en bedrijven te betrekken en de verdienmogelijkheden van groen aan te spreken. De provincie heeft behoefte
aan vernieuwing in het beheerinstrumentarium, aan een uitgebreidere instrumenten koffer die hierop toegerust is. Na
realisatie van de EHS zal het beheerinstrumentarium een van de belangrijkste instrumenten zijn om provinciaal beleid
te realiseren. Daarom heeft de provincie in 2012 een verkenning uitgevoerd naar andere mogelijkheden om het beheer
te organiseren en financieren.

Vier nieuwe beheermodellen
De projectgroep heeft vier beheermodellen geïdentificeerd als alternatief voor het huidige stelsel voor beheer.
1.

Integrale gebiedsafspraken (vooral in gebieden met verschillende verweven functies).

2.

Raamafspraken beheer en exploitatie met (samenwerkende) beheerders.

3.

Concessie en aanbesteding voor exploitatie en beheer.

4.

Geïntegreerde aanpak van verwerving, inrichting, beheer en exploitatie (groene DBMF).

Bij de eerste twee modellen hebben derden de grondeigendom, bij de laatste twee ligt de grondeigendom bij de
provincie of een samenwerkende overheid. Deze vier modellen zijn ideale typen, waarbij toepassing in elke situatie
maatwerk vereist. De modellen zijn in deze fase globaal uitgewerkt. Wel voldoet elk nieuw beheermodel aan de vijf
criteria van de projectgroep:
1.

Draagt integraal bij aan beleidsdoelen provincie.

2.

Vergroot betrokkenheid burgers en bedrijven.

3.

Bevordert (co)financiering en marktwerking.

4.

Vergroot efficiency van het beheer.

5.

Is robuust op lange termijn.

Voorstellen
De invoering van een ander beheermodel brengt voor alle betrokken partijen een nieuwe werkwijze met zich mee.
Daarom stelt de projectgroep voor om:
a.

nu het principebesluit te nemen om in te toekomst ook met andere modellen dan alleen het huidige
stelsel tegaan werken en

b.

voor de precieze uitwerking daarvan meer tijd te nemen.

Concreet stelt de projectgroep voor om in de periode 2013 - medio 2014 vier proefprojecten te starten, en deze vóór
het einde van de collegeperiode tussentijds te evalueren, zodat per 2015 een herziening van het beheerstelsel
mogelijk is. Het gaat om de volgende projecten, elk gekoppeld aan een beheermodel:
a.

Proefproject Integrale gebiedsafspraken: gebied Buytenhout.

b.

Proefproject Raamovereenkomst voor beheer en exploitatie: Landgoederen Duivenvoorde/Horsten/Twickel.

c.

Proefproject Concessie voor exploitatie en beheer: Bentwoud Plus.

d.

Proefproject Geïntegreerde aanpak verwerving, inrichting, beheer en exploitatie: Crezeepolder.

De proefprojecten worden samen met uitvoerende partners vormgegeven. Voor elk proefproject is een aantal leer- en
toetsvragen geformuleerd. De antwoorden zullen een belangrijke functie hebben bij het vertalen van de ervaringen in
nieuw beleid.

Deze voorstellen zijn tot stand gekomen in nauwe samenspraak met de groene partners in de provincie:
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, het Zuid-Hollands Landschap, Het Hollands Particulier Grondbezit, ANWB,
LTO Noord, Veelzijdig Boerenland, Dunea, Zuid-Hollandse Milieufederatie en de Groenservice Zuid-Holland.

Tijdens een in september georganiseerd werkatelier zijn kennis en ervaring rond nieuwe beheermodellen bijeen
gebracht door een brede groep van betrokkenen: beheerders, ondernemers, financiers en lokale overheden.

Foto’s pagina 15, 20, 22, 25 en 28: provincie Zuid-Holland
Overige foto’s: beeldenbank Wing
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1.

Inleiding

1.1. Externe ontwikkelingen
In de afgelopen periode heeft de provincie Zuid-Holland te maken gekregen met een aantal belangrijke externe
ontwikkelingen, die grote invloed hebben op beleid en uitvoering van de provinciale taken. Bij aantreden van het kabinet
Rutte I zijn de beleidsterreinen natuur, ruimtelijke ordening en regionale economie verantwoordelijkheid van de
provincie geworden. Op het beleidsterrein natuur ging dit gepaard met een flinke bezuiniging. Dit leidde tot een herijking
van de EHS. Het Kabinet Rutte II heeft deze lijn voortgezet, maar voorziet wel in meer middelen voor natuur.
Op het terrein van natuur speelt verder dat beleid en beheer teveel op afstand van de samenleving waren komen te
staan. Terwijl het groen erg gewaardeerd wordt door mensen die er wandelen, fietsen of anderszins verblijven.
Bij de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur was tevens een probleem ontstaan met het “om-niet” doorleveren
van gronden aan terreinbeherende organisaties. Deze jarenlang toegepaste werkwijze is recent gebleken strijdig te zijn
met Brusselse regelgeving rond staatssteun en marktwerking.

1.2. Ontwikkelingen provincie
In de Beleidsvisie Groen kondigt de provincie aan te gaan werken aan vereenvoudiging van het beheerinstrumentarium,
inclusief het subsidie-instrumentarium voor SNL en de financiering van de recreatieschappen. Deze nota agendeert ook
pilotprojecten, waarin het realiseren van provinciale prioriteiten via nieuwe realisatie- en beheermodellen zullen worden
verkend: “Om kennis en ervaring uit te wisselen, zal de provincie een kennisnetwerk rond de nieuwe beheermodellen
opzetten. Dit doet zij samen met de partners in de pilotprojecten en met externe deskundigen”.
In de nieuwe Nota Grondbeleid (2013) heeft de provincie vastgelegd dat zij streeft naar meer marktwerking door een
level-playing field te creëren, waar de meest gerede partij het beheer kan realiseren tegen een optimale kosten/
kwaliteitsverhouding. Daarnaast geldt nog in mindere mate de (Europese) problematiek over doorlevering van gronden
aan TBO’s (zie 5.1.2 Nota Grondbeleid).
Op recreatiegebied speelt ook een aantal ontwikkelingen. Voor de verworven RodS gebieden zijn geen of onvoldoende
middelen voor beheer geregeld. Daarnaast is ook de taakopvatting van de provincie over de organisatie van de
recreatieschappen, en het beheer door de eigen dienst GZH in ontwikkeling. De bestuurlijke organisatie rond de
recreatieschappen wordt gestroomlijnd en de GZH wordt verzelfstandigd.
De provincie realiseert zich dat de huidige vormgeving via de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) en voor
recreatie de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) niet op de deze veranderingen is toegerust, en veel kansen
voor effectieve sturing laten liggen. Met name het SNL is sectoraal, kosten gestuurd, kent geen prikkels om burgers en
bedrijven te betrekken en de verdienmogelijkheden van groen aan te spreken.
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De provincie heeft daarom sterke behoefte aan vernieuwing in het beheerinstrumentarium, aan een uitgebreidere
instrumentenkoffer die toegerust is op implementatie van alle ambities van de Beleidsvisie Groen.

1.3. Ambities en opgaven
In de beleidsvisie Groen legt de provincie haar doelen en werkwijze voor de komende jaren vast. Belangrijke
elementen daarin zijn:
•

Er is voortaan één integraal groenbeleid: kwaliteitsambities blijven hoog.

•

Groenbeleving staat centraal: het gaat om de betekenis voor burger en bedrijfsleven.

•

Met de visie kiest de provincie voor netwerksturing: kernbegrippen zijn samenwerking, efficiency en
beleidsinnovatie.

•

De provincie wil bereiken dat er meer betrokkenheid en commitment van gebruikers ontstaat. Indien mogelijk
financieren en beslissen zij mee.

•

De provincie wil de effectiviteit van groenbeheer vergroten.

•

De provincie wil het beheer door organisaties buiten de TBO’s onderzoeken.
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Daarnaast heeft de provincie ook een financiële en organisatorische opgave.
•

De provincie streeft naar een duurzame balans op lange termijn tussen kosten en middelen voor het beheer van
Groen. Voor de korte termijn lijken de kosten van beheer gedekt, maar zeker voor de langere termijn blijft dit een
punt van onzekerheid.

•

De administratieve lastendruk moet omlaag bij zowel de provincie als de uitvoerende beheerder. Dat betekent beheerafspraken met minder lastendruk.

•

Ook binnen de filosofie van netwerksturing wil en moet de provincie professioneel opdrachtgever zijn. Onderdeel
daarvan is een duidelijke en heldere scheiding tussen rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer.

•

Tenslotte is er een leeropgave voor de medewerkers van de provincie, om zich de competenties eigen te maken,
nodig voor het vormgeven van netwerksturing.

1.4. Vraagstelling project
Dit leidde tot de volgende vraagstelling in het project “Verkenning toekomstige beheermodellen groen:
“Welke arrangementen in het beheer bieden de beste condities om beleidsambities en financiële opgaven te
verwezenlijken?”

1.5. Aanpak
Het project is vormgegeven door een provinciebreed kernteam samen te stellen en een extern projectleider in te huren.
Zij hebben een werkproces vormgegeven, waar concrete beheersituaties de basis vormden en veel interactie is
geweest met de Groene Partners in de provincie: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, het Zuid-Hollands
Landschap, Het Hollands Particulier Grondbezit, ANWB, LTO Noord, Veelzijdig Boerenland, Dunea, Zuid-Hollandse
Milieufederatie en de Groenservice Zuid-Holland. Aan het werkatelier van 19 september 2012 nam een brede groep
betrokkenen deel: overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en wetenschappers. De resultaten zijn
door het kernteam verwerkt en als conceptrapport bij de Groene Partners teruggelegd. Abstracte resultaten zijn
wederom gekoppeld aan concrete situaties zodat de beheermodellen in proefprojecten kunnen worden uitgetest. Bij
elk van de proefprojecten die wordt voorgesteld zijn al voorlopige afspraken met gebiedspartijen gemaakt.
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2.

Uitgangspunten voor nieuwe modellen

De provincie hanteert de volgende uitgangspunten voor nieuwe beheermodellen, die de provincie liefst zo veel
mogelijk in samenwerking met de maatschappelijke partners wil realiseren.

2.1. Integrale bijdrage aan realisatie beleidsdoelen
De provincie kiest ervoor dat nieuw beheermodellen allereerst een bijdrage leveren aan de beleidsdoelen van de
provincie: het realiseren van de integrale gebiedskwaliteit. Hierbij hanteert de provincie de volgende rangorde:
a.

Integrale beleidsdoelen op gebiedsniveau

b.

Sectorale doelen binnen de Beleidsvisie Groen

De provincie legt prioriteit bij beheermodellen die ondersteunend of sturend zijn voor het realiseren van de integrale
gebiedskwaliteit: natuur, recreatie, water, cultuurhistorie, landschap, ruimtelijke kwaliteit. Vaak is de verwevenheid
tussen deze sectorale doelen op gebiedsniveau groot.
Daarbinnen moet een beheermodel ook blijven borgen dat sectorale beleidsdoelen, met name natuur (biodiversiteit) en
recreatie, gerealiseerd worden.

2.2. Betrokkenheid burgers en bedrijven
Een nieuw beheermodel moet een bijdrage leveren aan het vergroten van de betrokkenheid van burgers en bedrijven.
Dat kan op veel manieren tot ontwikkeling gebracht worden, vanzelfsprekend in samenspraak met deze groepen. Een
nieuw beheermodel zou daar toe moeten uitnodigen.
We onderscheiden hierbij betrokkenheid hebben en verantwoordelijkheid nemen. De provincie wil beide bevorderen,
waarbij verantwoordelijkheid nemen een stap verder gaat.

2.3. (Co) financiering en marktwerking
Omdat natuur een breed maatschappelijk goed is, streeft de provincie er naar dat de financiering van het beheer in
toenemende mate wordt gedeeld met andere partijen. We zien de volgende mogelijkheden tot gedeeltelijke of gehele
financiering van het beheer door maatschappelijke partijen. Alle vormen van (co)financiering bestaan nu ook al. De
provincie wil met nieuwe beheermodellen stimuleren dat deze financieringsvormen breder of ruimer worden toegepast.
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(Co) financiering door derden
De particuliere TBO’s ontvangen voor hun werk als beheerder aanzienlijke bijdragen van de Postcode Loterij, legaten,
en lidmaatschapsgelden. Landgoedeigenaren zetten hun privévermogen in om landgoederen goed te beheren en aan
toekomstige generaties door te geven. Het Havenbedrijf van Rotterdam betaalt mee aan het herstelbeheer van de
omliggende duinen om zo de ontwikkelruimte van de bedrijven te borgen.

Marktwerking
De provincie streeft naar meer marktwerking in het beheer. Nieuwe beheermodellen zullen meer dan de huidige
beheerafspraken moeten inspelen op de mogelijkheden van marktwerking. Daarnaast is voor elk beheermodel een
randvoorwaarde dat voor het in beheer geven van gronden en het beheer een level-playing field bestaat tussen
beheerders. Alle beheerders moeten gelijk behandeld worden en gelijke rechten hebben, waarbij (verdere)
versnippering van beheer zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Voor een (toekomstig) professioneel
opdrachtgeverschap is het verder van belang dat er een absolute scheiding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
zal zijn.
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2.4. Efficiency
Opschalen
In het beheer is een aanzienlijke efficiencywinst te behalen. In veel gebieden voeren meerdere beheerders hun eigen
beheer uit. Opschalen en goed samenwerken, kan tot efficiencywinst leiden, net als het realiseren van de laatste
ontbrekende percelen om tot een afgeronde beheereenheid te komen. Een nieuw beheermodel zou daartoe moeten
uitnodigen.

Inrichten, doorleveren en beheer in-één
Er valt aanzienlijke efficiencywinst te behalen wanneer initiatiefnemers de ruimte krijgen voor het maken van
combinaties tussen verwerven, inrichten, beheren en exploiteren van projecten. Ook financiering zou hieraan te
koppelen zijn: de langjarige stroom van inkomsten uit beheer en exploitatie kunnen dan ingezet worden als
zekerstelling voor financiering.

2.5. Robuust op lange termijn
Het huidige stelsel voor natuur en recreatie staat onder sterke invloed van politieke besluiten, waardoor publieke
toezeggingen slechts voor korte tijd geborgd zijn (jaarbegrotingen voor recreatie en subsidieperiode van zes jaar voor
SNL). De politiek heeft echter ook aangegeven dat meer inkomsten uit de markt gehaald moeten worden. Daarvoor
zijn meestal investeringen nodig met aanmerkelijke langere terugverdientijden (orde 15 à 20 jaar). Partijen die
overwegen om private investeringen te doen zullen daar tegenover voor langere tijd zekerheden van de overheid nodig
hebben. Dat maakt afspraken voor langere termijn meer dan voorheen noodzakelijk.
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3.

Nieuwe modellen voor beheerafspraken

3.1. Inleiding
Als startpunt heeft de projectgroep een groot aantal financierings- en beheermodellen voor natuur en recreatiegroen
op een rij gezet, geanalyseerd en beschikbaar gemaakt als catalogus (www.wing.nl/beheermodellen). De catalogus
vormde de basis voor verdere analyse, waarin concrete beheersituaties, externe ontwikkelingen, beleidsambities van
de provincie en de daaruit volgende uitgangspunten zijn meegenomen. Uit dit geheel heeft de projectgroep vier
mogelijke nieuwe arrangementen geïdentificeerd. Deze onderscheiden zich dermate in doelstelling en uitwerking dat
het de moeite waard is ze als aparte “typische modellen” te beschrijven.
De vier typen zijn uitwerkingen van keuzes in ontwikkelrichting: functies integreren, opschalen, vermarkten en beheer
in één pakket regelen met verwerving en inrichting.
Bij de eerste twee modellen ligt de grondeigendom bij derden, dit heeft betrekking op verreweg de meeste natuurgebieden. Bij het derde en vierde model ligt de eigendom over het algemeen bij de provincie en/of samenwerkende
overheden; hier kunnen de belangen voor de provincie aanmerkelijk groter zijn omdat de eigenaarsrol verdergaande
vragen met zich meebrengt.
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De vier modellen bieden op hun beurt een kapstok voor het introduceren van nieuwe verdienmodellen, zoals in de
catalogus uitgewerkt. In onderstaande tabel staan hiervoor de mogelijkheden weergegeven.

Geselecteerde proefprojecten

Relevante modellen catalogus

Integrale gebiedsafspraken

Exploitatiemaatschappij
Gebiedscontract
Gebiedsbranding
Gebiedsfonds

Raamovereenkomst

Anterieure overeenkomst
Gebiedscontract
Landgoedbedrijf
Natuurbegraven (afhankelijk van hoogteligging)
Natuurpas
Entree- en parkeergeld
Opt-in / opt-out
Trust
NSW-rangschikking

Concessie

Concessies voor inrichting en beheer
Langjarige beheercontracten
Innovatieve allianties

Groene DBMF

Concessies voor inrichting en beheer
Langjarige beheercontracten
Pacht
Giften
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3.2. Integrale gebiedsafspraken
Hoofdlijn
In diverse groengebieden in Zuid-Holland komen veel functies samen: natuur, recreatie, landschap, cultuurhistorie, water
en landbouw. Gecombineerd bepalen ze de ruimtelijke kwaliteit. Niet zelden zijn het gebieden die nu ingeklemd liggen
tussen stedelijke agglomeraties. De waarde en betekenis van het totale palet voor de stad is groot, en ook kwetsbaar.
Het huidige beheer is gericht op aparte beheerders met elk hun eigen doelstellingen en daarmee versnipperd over vele
partijen. Hierdoor dreigt de zorg voor het totaal aan de aandacht te ontsnappen. Een ander gevolg is dat op dit moment
de kosten en baten van dit waardevolle groen totaal niet gekoppeld zijn. In dit model stimuleren de overheidspartijen dat
lokale partijen komen tot vergaande samenwerking rond het totale beheer van groen. De overheidspartijen nodigen
lokale partijen uit om zich te verenigen in bijvoorbeeld een gebiedscoöperatie, waarmee de publieke partijen dan
vervolgens afspraken maken. Deze afspraken zijn integraal van aard en overstijgen de sectorale grenzen. Tevens
stimuleren de overheden dat de gebiedspartijen verdienmodellen op gaan zetten om functies die geld kosten en geld
opleveren met elkaar te verbinden. De constructie is kansrijk om verbinding met burgers en bedrijven te gaan vormgeven
vanuit het gebied. Dat gaat zowel over betrokkenheid, binding als actieve inbreng, in tijd en geld.

Organisatie
Gebiedspartijen vormen uit vrije wil een collectief en geven deze organisatorisch vorm. De overheden stellen daar een
aantrekkelijk aanbod tegenover. Gebiedspartijen geven aan wat voor hen belangrijk is. We kunnen ons voorstellen dat
hieronder vallen: één loket, procesondersteuning in de opstartfase, maatwerk in regelgeving, etc.
De gebiedsorganisatie kan worden vormgegeven als een gebiedscoöperatie, gebiedsfonds, exploitatiemaatschappij of
anderzijds. Vanuit de overheden zijn hiervoor geen vormvereisten, zo lang de organisatie een juridische entiteit is, en
borging en toezicht goed geregeld zijn. Een goede scheiding van de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer vormt
onderdeel van de organisatie. De opdrachtgeversrol kan vervuld worden door een samenwerking tussen publieke
partijen, de opdrachtnemersrol ligt dan bij de lokale juridische entiteit.

Financieel
De bijdrage van de overheden, of in elk geval provincie Zuid-Holland, wordt langs één kanaal met het gebied
afgesproken. De betrokken overheidspartijen / onderdelen van de provincie stroomlijnen hiertoe hun budgetten.
De gebiedsorganisatie organiseert zichzelf financieel zo dat private en publieke inkomsten en uitgaven gemanaged
kunnen worden. De juridische vormgeving moet nog verder worden uitgezocht. Gedacht zou kunnen worden aan een
intentie-overeenkomst, gevolgd door een subsidiebeschikking, waarin alles geregeld wordt. Om experimenteren mogelijk
te maken is het nodig dat proefprojecten, verkenningen en pilots worden opgenomen in een artikel van de nieuwe SLG.
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3.3. Raamafspraken met samenwerkende beheerders
Hoofdlijn
Verreweg het grootste deel van de EHS is in het bezit van private partijen: verenigingen, stichtingen, particulieren en
bedrijven. In deze setting is de zeggenschap van de overheid beperkt. Het vraagt om een manier van afspraken
maken, die aansluit bij de grote zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van deze partijen.
Het model gaat uit van aanmerkelijk meer eigen verantwoordelijkheid van de beheerder voor de uitvoering en een
toespitsing van de publieke rol op doelstellingen niveau en op controle.
Het model gaat ook uit van opschaling van de afspraken, van de beheereenheid (in SNL) naar een grotere geheel.
Centrale waarde hier is vertrouwen in bewezen kwaliteit van de beheerder. Hierop voortbouwend ontstaan nieuwe
mogelijkheden voor samenwerking tussen de private beheerders en de publieke partijen. Dit model gaat daarmee
aanmerkelijk verder dan de ontwikkelingen in het huidige SNL, omdat de opschaling op gebiedsniveau plaatsvindt, en
omdat de verplichtingen op doelen niveau kunnen worden geformuleerd. Goed denkbaar is dat de raamafspraken zich
vervolgens zullen verbreden naar RO en water. In dat geval is het wenselijk dat provincie, gemeente en waterschap
gezamenlijk de kwaliteitsambities formuleren.

Denkbaar is in de toekomst de volgende verdeling van verantwoordelijkheden en taken (zie ook onderstaande tabel).
De overheid richt zich op het aangeven van de doelstellingen en bepaalt de doelen op hoofdlijnen. De beheerder
vertaalt dit naar een noodzakelijke inrichting en het bijbehorende beheer. Aan de voorkant maakt de beheerder een
plan met een visie, strategie en een uitvoeringsplan. Dit kan in samenspraak met de overheid plaatsvinden. De
beheerder geeft vanuit de eigen verantwoordelijkheid aan hoe hij de omgeving inzicht geeft in voortgang en realisatie.
Dat kan in een jaarverslag of op een website. De overheid controleert of de beheerder transparant acteert.
Certificering van beheerders zorgt voor blijvende prikkels om het goed te doen. Denkbaar is een systeem met A, B en
C status. Hoe hoger de staat van dienst en bewezen kwaliteiten, des te groter de vrijheid en des te globaler de rapportageverplichting. De overheid of een certificerende instelling zou deze status moeten kunnen toewijzen en wijzigen. De
prikkel tot goed gedrag verschuift dan van het voldoen aan detailvoorschriften naar het over de volle breedte goed
functioneren.
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Bij raamafspraken zien we de volgende opschaling en verruiming voor ons ten opzichte van SNL

Van --> Naar

SNL-basis

SNL-certificering

Raamafspraak

Schaal

Niveau beheereenheid

Niveau beheereenheid

Totale gebied

Rol beheerder

Eén beheerder

Eén beheerder

Eén of meerdere beheerders

Afspraak over

Resultaat of concrete maatregel Kwaliteitssysteem voor het
natuurbeheer

Doelen
• integraal
• op hoofdlijnen

Termijn

Zes jaar

Zes jaar

Minstens twaalf jaar

Verantwoording

Audits

Vooraf: indienen

Vooraf: visie- en strategiedocument

kwaliteitshandboek

Zelfevaluatie en eigen rapportages:

Natuurbeheer aan de Stichting Visitatie
Certificering

Controles op kwaliteit rapportages
door certificerende instelling of
overheid

Verdienmodel

Geen

Geen

Mogelijkheid ontwikkelruimte op te
nemen

Rol overheid

• Vastleggen natuurdoelen

• Vastleggen natuurdoelen

• Aangeven doelen
• Meedenken met beheerder over

• Sturen op aanwending mid-

uitwerking

delen voor afgesproken doel

• Toetsen van realisatie op

• Toetsen Beheer- en inrich-

- professionaliteit beheerder

tingsplan (particulieren)

- realisatie doelen op langere

• Veldcontroles (ANV),

termijn

• Veldcontroles (niet

• Handhaven op niveau hoofd-

gecertificeerd)
• Audits (gecertificeerd)

lijnen, bij niet voldoen, terugval

• Handhaven

naar handhaving op SNL niveau

Organisatie
De organisatie kan zich beperken tot coördinatie. Eén van de beheerders kan deze taak op zich nemen namens een
groep. De coördinerende taak kan ook uitgevoerd worden door een intermediaire organisatie zoals het HPG, de Unie
van Bosgroepen of een Agrarische Natuurvereniging.
Wanneer deze partijen raamafspraken op doelniveau gaan maken voor een geheel gebied zal dat betekenis hebben
voor de gewenste professionaliteit van de beheerder en de samenwerking.
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De organisatie van de verantwoording vraagt ook om vernieuwing. De huidige monitoring en rapportages kunnen in dit
model vervangen worden door een goed visie- en strategiedocument aan de voorkant, in combinatie met marginale
toetsing via visitaties. Het accent komt te liggen op zelfevaluatie en verbetering ten behoeve van het eigen
bedrijfsproces. De overheid of de certificerende instelling toetst dan of een beheerder binnen de afgesproken doelen
opereert, professioneel bezig is, en blijft weg bij details van de uitvoering.

Financieel
De juridische vormgeving is onderwerp van nader onderzoek. Mogelijk houden de financiële afspraken de vorm van
een subsidiebeschikking. Mogelijk wordt subsidie vervangen door een raamovereenkomst. De grote verandering gaat
over de inhoudelijke bepalingen daarin.
Bij beheerders bestaat een grote wens afspraken te kunnen maken voor twaalf jaar of langer. Dat biedt veel meer
zekerheid voor eigen investeringen, die meestal ook over dit soort periodes worden afgeschreven. Denkbaar is een
raamafspraak waarin een per saldo iets lagere vergoeding hand in hand gaat met bovengenoemde ruimte voor het
nemen van eigen verantwoordelijkheid.
Natuurlijk roepen langetermijnafspraken spanning op met de wens van de politiek om per collegeperiode van vier jaar
nieuwe keuzes te kunnen maken. De afweging die voorligt is of het politiek een verstandige keuze kan zijn zich voor
langere tijd vast te leggen, wanneer daar maatschappelijke en economische baten tegenover staan.

3.4. Concessie en aanbesteding voor exploitatie en beheer
Doel van een concessie / aanbesteding
Het belangrijkste doel van een concessie (in welke vorm dan ook) is realisatie van de beleidsdoelen onder de meest
gunstige voorwaarden door marktwerking.

Hoofdlijn
Randvoorwaarde bij dit model is dat de grond in eigendom is bij de overheid en dit voor langere tijd zo zal blijven. De
huidige (tijdelijke) stop op doorlevering kan een aanleiding zijn om hiertoe in een aantal situaties te beslissen.
Vooraf wordt de omvang van het te beschouwen gebied door de provincie Zuid-Holland bepaald. Indien de grond (voor
een deel) in eigendom is bij de provincie Zuid-Holland (of al is doorgeleverd aan een recreatieschap) kunnen beheer
en exploitatie, en in voorkomende gevallen ook de inrichting/financiering, in concessie uitgegeven worden. De
provincie Zuid-Holland zal met de andere eigenaren van de gronden een samenwerkingsvorm of afspraken over de
wijze van samenwerken aangaan (opdrachtgever of groenautoriteit).
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Deze opdrachtgever of groenautoriteit stelt het programma van eisen op, op basis waarvan een aanbesteding voor
exploitatie en beheer (of exploitatie, beheer en inrichting) wordt vormgegeven. Het kan interessant zijn vooraf de visie
van potentiële opdrachtnemers (TBO’s en andere particuliere organisaties) te polsen over de kansen en ideeën die zij
voor het betreffende gebied zien. Deze wensen kunnen meegenomen worden in de marktconsultatie. Wel dient
aandacht besteed te worden aan een mogelijk risico indien voor realisatie van deze aanvullende eisen nog ruimtelijke
ordeningstrajecten moeten worden doorlopen (afbreukrisico). Bij toepassing van concessie als juridisch instrument
vindt ook risico-overgang plaats naar de concessienemer.
Dit model biedt kansen om toegepast te kunnen gaan worden op de in te richten nieuwe EHS gebieden.

Organisatie
Nadat de omvang van het te beschouwen concessiegebied is bepaald zal, zoals gezegd, de provincie Zuid-Holland
met alle overige betrokken overheidspartijen zich als opdrachtgever organiseren, bijvoorbeeld in een groenautoriteit of
recreatieschap, waarbij afspraken gemaakt worden over de wijze van opereren als gezamenlijke opdrachtgevende
partijen. Wanneer de provincie Zuid-Holland de enige eigenaar is, kan zij natuurlijk als zelfstandig concessieverlener
optreden en is een samenwerkingsconstructie niet nodig.De groenautoriteit / provincie Zuid-Holland staat garant voor
het betrekken van de overige stakeholders in het gebied bij de concessieverlening zodat ook hun belang en/of
betrokkenheid gewaarborgd is. Deze samenwerking kan op vele manieren vorm krijgen, van afstemming (tussen
primair overheids-partijen en bijvoorbeeld de zittende (natuur)boeren) tot een gemeenschappelijke regeling tussen alle
eigenaren.
Binnen deze samenwerking worden alle relevante zaken vastgelegd zoals doel, financiering, verantwoordelijkheden,
termijnen, etc. Nadat de samenwerking is vormgegeven zal een marktverkenning moeten uitwijzen of er
geïnteresseerde partijen zijn (concessienemers) en of deze partijen zelf ook ideeën hebben over de exploitatie en het
beheer. Deze ideeën kunnen meegenomen worden in het door de concessieverlener op te stellen Programma van
Eisen. Nadat de concessie is verleend, kan het omgevingsmanagement ook overgaan naar de concessienemer, als
onderdeel van de concessie. De beheerder gaat dan met gebruikers, lokale natuurgroepen, waterschap, etc. om tafel
zitten en ontlast de concessieverlener.

Financiën
Bij een concessie waar vooral het beheer wordt uitgegeven zal een bijdrage van de provincie aan het beheer aan de
orde zijn. Wanneer daarentegen de exploitatiemogelijkheden groot zijn, kan sprake zijn van een netto betaling door de
concessienemer. Kortom: de waarde van de exploitatiemogelijkheden en de kosten van een efficiënt uitgevoerd
beheer bepalen tesamen de waarde van een concessie.
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Meerwaarde en risico’s
Belangrijke meerwaarde van dit model is het level-playing field dat wordt gecreëerd, waardoor de kansen op
marktwerking zo groot mogelijk zijn. Het grote risico is dat concessienemers substantieel minder gaan investeren,
omdat ze het object slechts tijdelijk beheren. Grote investeringen zullen alleen gedaan worden indien echt
noodzakelijk. Hierin zien de beheerders een groot risico op achterstallig onderhoud aan groen en gebouwen. De
procedure voor en invulling van concessie-verlening zou hiervoor een adequate oplossing moeten bieden.
Juridisch bestaan nog vragen in hoeverre concessies als juridisch model toegepast kunnen worden. Er komt een
nieuwe EU richtlijn aan, en voor de concessieverlening OV is een aparte wet gemaakt. Er zijn ook andere instrumenten
zoals erfpacht, het belasten van grond met kwalitatieve verplichtingen en een kettingbeding, of langjarige pacht, die
mogelijk vrijwel hetzelfde effect kunnen bewerkstelligen tegen geringe kosten en risico’s. Bij verdere uitwerking is
juridisch advies nodig.

3.5.

Groene DBMF: verwerven, inrichten, beheren en exploiteren in één pakket

Hoofdlijn
DBMF betekent letterlijk: Design, Build, Maintainance & Finance en is een gangbare vorm van PPS: privaat-publieke
samenwerking bij de realisatie van een combi van rode en groene functies. In tegenstelling tot de openbare
aanbesteding van de overheidsbestedingen, waarbij de aanbestedende overheid de uitvoering gedetailleerd vastlegt in
een bestek en/of Programma van Eisen (PvE), bemoeit de overheid zich bij PPS-constructies niet met de inhoud en
stuurt volledig op het gewenste einddoel (de ‘output’). Op deze wijze hebben de marktpartijen alle vrijheid naar eigen
inzicht de uitvoering (de ‘input’) vorm te geven. Op die manier wil de Rijksoverheid gebruikmaken van de denk- en
innovatiekracht van de markt. De marktpartij wordt voor een lange periode gecontracteerd om niet alleen te
ontwerpen, te bouwen en/of te beheren, maar vaak ook om het project te financieren.

De meest gangbare vorm van PPS in Nederland is het zogenoemde DBFM-contract (Design, Build, Finance &
Maintain). Hiermee worden genoemde verantwoordelijkheden overgedragen aan marktpartijen met als bedoeling dat
meerwaarde wordt gerealiseerd: projecten zijn van dezelfde kwaliteit tegen een lagere prijs of zijn van betere kwaliteit
tegen een gelijke prijs. Bovendien kunnen projecten sneller worden opgeleverd (voorbeeld: N31 Waldwei).
Bij Groene DBMF wordt dit principe toegepast op het geheel van verwerven, inrichten, beheren en groen financieren.
De markt wordt uitgedaagd in open concurrentie tot optimale oplossingen te komen.
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Organisatie
De provincie nodigt de terreinbeheerder uit met een totaalplan te komen, en geeft in een programma van eisen aan
binnen welke kaders (kwaliteitsborging, duurzaamheid, eigen financiering, eventuele samenwerking andere
beheerders) zij een aanbod verwacht. De provincie schakelt een uitvoerder in om haar te ondersteunen bij het
organiseren van de marktwerking en het vormgeven van het contract.

Financiën
Samenbrengen van de budgetten voor verwerving, inrichting en beheer door de opdrachtgever, vaak de provincie.
Voor de eigen financiering door de eindbeheerder zijn diverse constructies denkbaar: sponsoractie onder de leden;
lening afsluiten ter financiering van het project, etc.
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4.

Proefprojecten

4.1.

Buytenhout

“Integrale kwaliteit en zelfrealisatie via gebiedsorganisatie”
Leidschendam-Voorburg



Den Haag

Zoetermeer

Rijswijk

Pijnacker-Nootdorp

Lansingerland

Delft

Provincie Zuid-Holland - Natuur RDH

Inleiding
De provincie Zuid-Holland heeft de ambitie om voor recreatie, natuur en landschap te zoeken naar nieuwe manieren
en instrumenten voor de duurzame ontwikkeling en beheer van de groene ruimte. In Zuid-Holland is een aantal
gebieden waar deze groene ruimte is omsloten door stedelijk gebied, vele eigenaren en belanghebbenden kent en een
belangrijke functie heeft voor de stedelingen. Het heeft grote toegevoegde waarde om dit gebied als een
samenhangend geheel te gaan beheren en ontwikkelen. Een gebiedsorganisatie zou dit kunnen organiseren en
coördineren, zorgen voor het bewaken van de kwaliteit en identiteit, betrekken van ondernemers en burgers, en het
organiseren van de branding. De invloedsfeer reikt tot in de stedelijke omgeving. Overheden houden een nauwe
betrokkenheid bijvoorbeeld als opdrachtgever of deelnemer. Een dergelijk gebied is Buytenhout.
In het voorjaar van 2012 hebben de provincie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer en Stadsboeren afgesproken met elkaar
op te trekken in het creëren van nieuwe inzichten voor het beheer van het buitengebied, met name in Buytenhout. Dit
heet de pilot Stadsboeren en maakt onderdeel uit van het Uitvoeringsprogramma Groen (oktober 2012).
Aanpak
In het proefproject Buytenhout willen we onderzoeken hoe op een andere wijze kan worden samengewerkt via het
opzetten van een gebiedsorganisatie en een duurzame gebiedsexploitatie. De duurzame gebiedsexploitatie gaat uit
van het principe dat er vanuit één exploitatieoverzicht gestuurd wordt.
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Hiermee proberen we de innovatieve vertaalslag van beheer-”kosten” naar exploitatie-”inkomsten” te maken.
Deze exploitatie (gebaseerd op people, planet en profit) moet een zodanige meerwaarde voor alle partijen met zich
meebrengen dat de overheid (provincie) bereid is op een andere manier naar het beheer te kijken. Deze bereidheid en
werkwijze moet uitmonden in een gebiedscontract dat wordt ondertekend door alle partijen.

Vragen
Op dit moment zijn alle verschillende terreineigenaren in het buitengebied (en dus ook in proefprojectgebied
Buytenhout) zelf verantwoordelijk voor het beheer. Om een gebiedsorganisatie op te zetten moeten verschillende
aspecten onderzocht worden.

Onderstaand overzicht geeft een analyse van het huidige en het gewenste beheermodel.

Huidige beheermodel

Gewenste beheermodel

• Gefragmenteerd: iedere grondeigenaar regelt beheer
zelf

• Gebiedsbreed: grondeigenaren werken in één
gebied samen aan gebiedsexploitatie

• Prijsgericht: prijs sturend in aanbesteding

• Kwaliteitsgericht: verschillende duurzame indicatoren

onderhoudsmaatregelen

zijn leidend in gebiedsbeheer

• Maatregelen centraal: de te nemen maatregelen staan
centraal

• Prestatie centraal: bereikte kwaliteitsdoelen staan
centraal

• Gedetailleerd bestek

• Globaal bestek

• Sectoraal: beheertaken zijn specifiek gericht op

• Integraal: in beheertaak worden geen concessies

beheren groen (planet)

gedaan aan pijlers people, planet en profit

• Inspraak: beheerplannen vormen beleidsmatige basis
(waar samenleving in voortraject inspraak op heeft)

• Co-creatie: samenleving heeft steeds invloed in het
bijstellen van kwaliteitsbeelden

• Korte termijn: beheer en onderhoud afhankelijk van

• Lange termijn: ook lange termijn opbrengsten en

jaarlijks beschikbare budgets

besparing van indirecte kosten wordt meegenomen

• Verdienmodellen: opbrengsten reststromen komen ten
goede aan eigen organisatie

• Verdienmodellen: opbrengsten reststromen worden
benut voor kwaliteitsverbetering gebied

• Lineair

• Cyclisch
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Hieronder in schema welke aspecten hierbij aan de orde komen:

Duurzame gebiedsexploitatie
De partijen willen onderzoeken of het mogelijk is de gebiedsopbrengsten op basis van een duurzame en marktgerichte
aanpak te verhogen. Ook is het interessant te kijken of door afstemming en samenwerking kosten kunnen worden
gedrukt. Het totaaloverzicht van deze opbrengsten en lastenverlichting wordt uiteen gezet in een gebiedsbreed exploitatieoverzicht ‘nieuwe stijl’. Om te kunnen concluderen of de nieuwe exploitatie beter c.q. efficiënter is dan het
huidige beheer, zal ook de huidige exploitatie in beeld moeten worden gebracht. Het is op dit moment niet duidelijk wat
de kosten en opbrengsten zijn van het beheer. Het doel is om te komen tot:
a.

een kosten-baten analyse van het gebied Buytenhout ‘huidige stijl’ (status quo) en

b.

een kosten-baten analyse ‘nieuwe stijl’.

Bouwstenen van een dergelijk gebiedseigen exploitatiemodel:
•

Alle kosten en opbrengsten gebiedsbreed in beeld brengen.

•

De besparing van indirecte kosten (overhead beheerpartijen) zichtbaar maken.

•

Ook indirecte (maatschappelijke) opbrengsten in beeld brengen.

•

Financiële ‘deelname’ bedrijfsleven betrekken (kapitaliseren MVO beweging).

•

Maatschappelijke betrokkenheid bij gebied (ook in natura) in getallen uitdrukken.
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4.2. Landgoederen Duivenvoorde/De Horsten/Twickel
“Raamafspraken landgoederen Duivenvoorde/De Horsten/Twickel“

Katwijk

Leiden


Wassenaar

Voorschoten

Zoeterwoude

Den Haag

Leidschendam-Voorburg
Zoetermeer
Provincie Zuid-Holland - Natuur RDH

De provincie Zuid-Holland zoekt nieuwe manieren om het beheer van groen (natuur, recreatie) te organiseren en te
financieren. Aanleiding is de stevige uitvoeringslast (bureaucratie) en de druk op beschikbare middelen. De hoop en
verwachting is dat met een andere aanpak efficiënter kan worden gewerkt, er meer samenhang en samenwerking
tussen beheerders ontstaat met een betere kwaliteit en lagere uitvoeringslast. Nadruk bij deze raamafspraken ligt op
het integrale beheer van groen (niet langer natuur en recreatie apart behandelen) met een mogelijke uitbreiding naar
andere gebiedsopgaven. Daarbij staat vertrouwen in en eigen verantwoordelijkheid van de beheerder voorop.

Voor uitvoering van het proefproject bij de landgoederen Duivenvoorde/Horsten/Twickel wordt in beeld gebracht hoe
het beheer op dit moment is georganiseerd en welke belangen en gebiedsopgaven er spelen. Samen met de
gebiedspartijen/beheerders wordt verkend op welke manier het beheer anders, beter, efficiënter kan worden
georganiseerd in de vorm van ‘raamafspraken’. Beoogde deelnemers zijn in ieder geval vertegenwoordigers van de
drie landgoederen, mogelijk uit te breiden met andere partijen in het gebied.
Het proefproject moet inzicht geven in de huidige aanpak bij de landgoederen, de kansen voor verdere verbetering van
die aanpak inclusief juridische, financiële en organisatorische consequenties. Voor gerezen knelpunten worden
oplossingen bedacht. Er worden aanbevelingen gedaan voor opschaling naar andere gebieden in Zuid-Holland.
In het kader van de vereenvoudiging van de SNL zijn of worden al initiatieven gestart, zoals certificering en uitwerken
van lumpsumfinanciering.
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Om tot de beoogde meerwaarde te komen, is het dan ook van belang om bij het proefproject de (SNL)uitgangssituatie
goed in kaart te brengen.
Vraag: hoe kan een raamafspraak over het integrale beheer met drie (of meer) landgoederen voordeel opleveren aan
beide kanten: meer kwaliteit, minder transactiekosten en meer eigen verantwoordelijkheid voor beheer?

Aspecten
•

Scherp krijgen van juridische en subsidie technische aspecten (onder meer lange termijn afspraken).

•

Oefenen sturen door provincie op (integrale) doelen op gebiedsniveau en de realisatie over laten aan professionele beheerders.

•

Beheerders oefenen met organisatie van eigen verantwoordelijkheid en zelfverantwoording.

•

Verkennen of aanpak raamafspraken zich ook leent om verschillende tinten groen samen te brengen (indien meer
dan alleen landgoederen mee gaan doen).

•

Leent raamafspraak zich ook voor onderbrengen van afspraken over water, bodem, milieu?

•

Meerwaarde door optimalisatie doelen over meerdere landgoederen.

•

Wat zijn de financiële effecten? Wordt het goedkoper?

•

Wat zijn de effecten op de kwaliteit? Gaat er een stimulerende werking van uit om de kwaliteit te verbeteren?

•

In hoeverre heeft de organisatie via raamafspraken ook een opstap om je als beheerders meer gezamenlijk te
gaan organiseren? Herkenbare aanspreekpunten per gebied.
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•

Hoe ontwikkelen zich de administratieve lasten?

•

Koppelen kwaliteitsafspraken aan wensen tot ontwikkelen verdienmogelijkheden.

4.3.

Bentwoud-Plus

“Kwaliteitsontwikkeling via concessieverlening”

Kwaliteitsontwikkeling via concessieverlening
Een aantal groengebieden is geschikt voor het verkennen en het mogelijk maken van meer marktwerking. Het
recreatieproject Bentwoud is vanwege de omvang, de gewenste vervolgfase van de kwaliteitsinrichting na 2016 en de
ligging nabij stedelijk gebied geschikt voor de verkenning van concessieverlening. Inmiddels is gebleken dat vanuit de
markt hier ook belangstelling voor bestaat. De provincie wil naast de doorontwikkeling van het Bentwoud ook het
beheer daarvan voor langere periode (20/30 jaar) geregeld hebben. In komende periode ontwikkelt de provincie een
beleidskader met oog op de te bereiken inrichtingskwaliteit voor recreatie, ecologie en landschap. De huidige
bepalingen in de bestemmingsplannen en het gebiedsprofiel ruimtelijke kwaliteit Rottemeren-Bentwoud in
voorbereiding zijn uitgangspunt en het bieden van planologische ruimte is bespreekbaar navenant de toevoeging van
kwaliteitswinst voor de groene doelen. Van de concessienemer wordt verwacht de extra beheerkosten van de
kwaliteitsontwikkeling te dragen en daarnaast de borging van kwaliteit van het totale concessiegebied. Naar verwacht
zal de groenontwikkeling ook kunnen bijdragen in andere provinciale belangen zoals water, ruimtelijke kwaliteit en
regionale economie.
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Aanpak
Voorgesteld wordt om het proefproject Bentwoud te starten als onderdeel van de uitwerking van Nieuwe
Beheermodellen voor Groen, om daarin meer marktwerking en de mogelijke toepassing van het concessiemodel te
onderzoeken. De ervaring met concessieverlening in de groenwereld is vooralsnog beperkt. Het goed neerzetten van
een concessie vraagt expertise aan de opdrachtgeverkant en een goed doordacht aanbestedingstraject. Dit kost tijd.
Zolang de provincie nog niet definitief beschikt over de BBL-gronden, is er sprake van een overgangssituatie en
tussenbeheer. Daarom wordt voorgesteld in de periode 2013-2014 een verkenning en een marktconsultatie uit te
voeren.

Organisatie
Om onder andere efficiency te bevorderen (versnippering tegengaan; zie hoofdstuk 2, uitgangspunten nieuwe
beheermodellen) zal in het proefproject gekeken worden naar het beheer van het totale Bentwoud. Dat betekent dat er
mogelijk twee (toekomstige) eigenaren, zijn: provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer. De enkele kleine
eigendommen daargelaten. In de verkennende gesprekken tussen provincie en Staatsbosbeheer zal aan de orde
komen welke rol Staatsbosbeheer in de eindsituatie kiest: beheerder-eigenaar óf concessienemer cq deelnemer in de
uitvraag van de concessie.
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Markverkenning
In de marktverkenning wordt bij potentiële beheerkandidaten (TBO’s en andere particuliere organisaties) verkend hoe
zij denken over het beheer en mogelijke toekomstige exploitatiemogelijkheden van het Bentwoud.
Daarnaast worden ook verkend welke initiatieven bij marktpartijen zijn. Op basis van de verkenning stelt de provincie
met gebiedspartners de visie, kwaliteits- en toetsingscriteria op. Of Staatsbosbeheer daarin participeert is afhankelijk
van de eerder genoemde keuze: óf opdrachtgever óf mogelijke concessienemer. Vervolgstap is de uitwerking van het
aanbestedingsmodel voor de concessie.

Vragen
Wat zijn de mogelijkheden van het instrument concessie en meer marktwerking voor beheer en exploitatie van groen?
Te onderzoeken deelaspecten:
•

Scheiden publieke en private doelen.

•

Borgen publieke doelen.

•

Schatten van marktpotentie.

•

Combinatie concessie met andere instrumenten zoals subsidie.

•

Omgaan met marktwensen in relatie tot publieke doelen (RO/infra).

•

Organisatie en werkproces concessieverlening, bestaande ervaringen benutten.

•

Conclusies over toepasbaarheid concessie.

•

Subsidieverlening voor beheer basiskwaliteit in relatie tot de toekomstige concessieverlening voor het
basisbeheer.
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4.4

Crezeepolder

“Groene DBMF“
Nieuw-Lekkerland



Alblasserdam

Ridderkerk

Hendrik-Ido-Ambacht

Provincie Zuid-Holland - Natuur RDH

Inleiding
In een aantal projecten is de grond volledig verworven en kan gestart worden met de inrichting. De Crezeepolder is
onderdeel van Deltanatuur en is destijds gefinancieerd vanuit het toenmalige Rijksprogramma. Zoals in de Beleidsvisie
Groen is aangegeven worden gebieden niet meer vanzelfsprekend overgedragen aan een terreinbeherende
organisatie. Door het combineren van inrichting en beheer kan mogelijk de marktwerking worden vergroot, en
omgekeerd biedt marktwerking weer nieuwe mogelijkheden. Voorop staan natuurlijk het realiseren van de recreatieen natuurdoelen, een level playing field voor beheer en het waarborgen van de kwaliteit en beheer op langere termijn
zoals in Deltanatuur verband is afgesproken.
De projectgroep heeft verkend welke proefprojecten zich lenen om Groene DBMF uit te testen. De Crezeepolder biedt
de mogelijkheid om per direct aan de slag te gaan. In dit project kan de meerwaarde van het integreren van ontwerp,
inrichten en beheer goed worden getoetst. De projectgroep vindt het belangrijk om dit perspectief snel boven water te
krijgen. Het element van marktwerking zou bij voldoende perspectief in een ander proefproject kunnen worden getest.

Aanpak
In Crezeepolder bestaat de mogelijkheid om een offerte op te laten stellen voor de inrichting en het beheer en
eventueel de mogelijkheid dit te combineren met een financieringsconstructie. Door een dergelijke uitvraag kan meer
marktwerking in het beheer en ontwikkeling worden gecreëerd.
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Daarnaast worden door dit proces bepaalde inrichtingskeuzes en aannames duidelijk en kan een relatie gelegd
worden tussen de inrichting en beheerkosten.
Momenteel is het Zuid-Hollands Landschap, als uitvoerende organisatie, partner in de plan- en projectontwikkeling.
De provincie heeft zich als opdrachtgever, beraden over de rol van het Zuid-Hollands Landschap.
Wil de marktwerking volledig tot haar recht komen dan zouden meerdere partijen in de mogelijkheid gesteld moeten
worden te bieden op een toekomstige concessie voor beheer en onderhoud en inrichting.
De verwachte situatie is dat het eigendom bij de provincie blijft. Uitgangspunt in de Beleidsvisie Groen is dat gronden
niet om-niet worden overgedragen aan niet-overheden.

De provincie bepaalt de kwaliteitscriteria en de voorwaarden van kostenbesparingen en de eigen bijdrage van de
beheerder. Het Zuid-Hollands Landschap wordt gevraagd een passende offerte aan te bieden.
Het proefproject test in dit geval of aanmerkelijke efficiencywinst kan worden behaald door tijdige combinatie van
inrichting en beheer.

Motivatie offerteverzoek Zuid-Hollands Landschap
Met het Zuid-Hollands Landschap is in voorgaande jaren gesproken over het beheer van het EHS gedeelte van het
project (72 ha). De volgende argumenten rechtvaardigen het verzoek aan het Zuid-Hollands Landschap om te offreren:
•

De provincie heeft het Zuid-Hollands Landschap in een vroeg stadium bij de planvorming betrokken en dit heeft
reeds geleid tot versoberingsvoorstellen.
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•

Het Zuid-Hollands Landschap beheert al de direct aan de Crezeepolder grenzende Ridderkerkse Griend en de
nabijgelegen Sophiapolder. Hierdoor is een efficiencyvoordeel bij het beheer te verwachten.

•

Het Zuid-Hollands Landschap heeft tijd geïnvesteerd in de planontwikkeling. Er is intensief overleg geweest, het
Zuid-Hollands Landschap heeft een aantal visies en onderzoeken geschreven, meegewerkt aan het
schetsontwerp.

•

Het Zuid-Hollands Landschap heeft bij Sophiapolder geadviseerd over aanpassingen in inrichting met oog op
verbeterde/efficiëntere beheersituatie. Dit kan worden aangevuld met vraag naar verbetering in de prijs/kwaliteit
verhouding van investerings- en beheerkosten.
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4.5

Uitvoering

Het doel van de proefprojecten is antwoorden op een aantal vragen krijgen We bevelen aan per proefprject de
evaluatievragen scherp te formuleren in een op te stellen plan van aanpak.

In grote lijnen zouden de proefproejcten geëvalueerd moeten worden op hun meerwaarde voor:
1.

de vijf uitgangspunten uit hoofdstuk 2:
a. integrale bijdrage aan realisatie beleidsdoelen,
b. betrokkneheid burgers en bedrijven,
c. (co)financiering en marktwerking,
d. efficiency en
e. robuustheid op lange termijn.

2.

Daarnaast moet geëvalueerd worden in hoeverre de beoogde ontwikkelrichting per beheermodel daadwerkelijk uit
de verf komt.
a. Functies integreren voor integrale gebiedsafspraken.
b. Opschalen voor raamafspraken.
c. Vermarkten voor concessie en aanbesteding.
d. Combineren verwerven, inrichten en beheer voor Groene DBMF.

3.

Elk proefproject bevat echter ook weer een unieke situatie, die niet geheel ideaaltypisch zal zijn en waar maatwerk
geleverd zal worden. Daarom bevelen we aan om ook vanuit het proefproject zelf aanvullende leervragen te
formuleren.

Voor alle projecten geldt dat vooral een duidelijke nulmeting uitgevoerd dient te worden, en dat na afloop een zo veel
mogelijk kwantitatieve evaluatie dient plaats te vinden. De organisatie van de proefprojecten zal in een projectplan
nader worden uitgewerkt.
De proefprojecten zoals hier voorzien lopen tot medio 2014. De projecten zoals Bentwoud zullen echter veel langer
doorlopen. Daarom zal medio 2014 een tussentijdse procesevaluatie plaatsvinden, waarbij eerste antwoorden zijn op
de hierboven genoemde vragen. Dit geeft de mogelijkheid tot dan toe opgedane ervaringen mee te nemen bij de
voorbereidingen van een mogelijke stelselwijziging beheer per 2015.
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5.

Besluiten en vervolgstappen

De vier modellen vormen tezamen de geïdentificeerde ontwikkelrichtingen om meer marktwerking,
integraliteit, efficiency en kwaliteitsimpulsen te bereiken in het beheer van groen. De proefprojecten vormen
een goede slijpsteen om elk van deze richtingen concreet vorm te geven. Daarmee wordt een belangrijke stap
gezet in de vervolgaanpak.

Bestuurlijke keuzes
Deze rapportage over nieuwe beheermodellen (periode mei - december 2012) wordt bestuurlijk voorgelegd aan
Gedeputeerde Staten. Het voorstel is de lijn aan te houden dat de kaderstelling in de Beleidsvisie Groen is opgenomen
en dat daarop geen actualisatie of wijziging wordt aangebracht. Beoogd wordt dat Gedeputeerde Staten het besluit
nemen de proefprojecten uit te voeren als uitwerking van de Beleidsvisie Groen voor vernieuwing in het beheer van
Groen.
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Elk van de proefprojecten kent een aantal concrete leer- en toets vragen.Na afloop van de proefprojecten (zomer 2014)
worden de resultaten verwerkt tot voorstellen voor een gedeeltelijke of gehele stelselwijziging per 2015.
In afwachting van duidelijkheid over het grondbeleid, de beschikbaarheid van gronden voor 2016, de herijking EHS,
worden deze proefprojecten uitgevoerd. Daarmee wordt ook beoogd dat de lopende uitvoering van groenprojecten
doorgang kan vinden.

Communicatie
De rapportage en het besluit tot proefprojecten wordt gedeeld met Statenleden, de Groene Partners en de betrokken
bestuurlijke partners in de proefprojecten. Daarnaast wordt de rapportage en de Catalogus gepubliceerd.

Verdere uitwerking
Parallel aan de uitvoering van de proefprojecten wordt ook de stelselwijzigingen van beheersubsidieregelingen
voorbereid, zodat snel een vervolg gegeven kan worden aan de nieuwe ontwikkelrichtingen voor beheer, maar ook om
tijdig de onderzoeksvragen van de proefprojecten te kunnen aanscherpen.
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Bijlage 1
Structuur project ontwikkeling beheermodellen groen

Bestuurlijk opdrachtgever:		

J.F. Weber, gedeputeerde Groen		

Ambtelijk opdrachtgever:		

J.H. Vroon, hoofd afdeling Water en Groen

Ambtelijke stuurgroep:		

J.G. ter Kuile hoofd bureau Natuur en Recreatie

				

A.G.P.M. Maas, hoofd afdeling Ontwikkeling en Grondzaken

				

A.M. van Ewijk, programmamanager Toekomstig Beheer Recreatiegebieden

Kernteam:			

J.G. ter Kuile, H. Smit (Wing), J.C.M. Koot, R. Fisser, J.C.M. Horck,

				

T.J. van den Brand, R. Klein, I. de Vos

Projectleider: 			

Henk Smit (Wing)

Projectsecretaris:			

Inge de Vos (PZH, afdeling Water en Groen)
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Bijlage 2

Huidige organisatie beheer groen

Natuur
Subsidiestelsel voor (agrarisch) natuurbeheer
Natuurbeheer (op natuurgrond) en agrarisch natuurbeheer (op landbouwgrond) wordt in de provincie Zuid-Holland
gesubsidieerd via de subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer. Deze regeling maakt onderdeel uit van een
landelijk stelsel dat is ontwikkeld en wordt onderhouden door de twaalf provincies in samenwerking met IPO en Dienst
Regelingen. Iedere provincie stelt haar eigen regeling vast conform de landelijke format. De ruimte voor een
provinciale inkleuring is beperkt.
De subsidieregeling voor beheer maakt onderdeel uit van een uitgebreid stelsel van regelingen, protocollen en uitvoeringsafspraken. Naast het beheer zijn namelijk ook afspraken gemaakt over bijvoorbeeld monitoring, certificering
en de centrale opslag van gegevens. Ook is er een aparte regeling voor functiewijziging en de inrichting van
particuliere gronden. Door middel van het natuurbeheerplan (een kaart met ‘beheertypen’) en subsidieplafonds stuurt
de provincie op de inzet van subsidiegelden.

Subsidietoekenning
Subsidies voor beheer worden verstrekt aan individuele beheerders (voor zover zij het duurzaam gebruiksrecht
hebben) op basis van zesjarige beschikkingen. Hiervoor zijn landelijke tarieven afgesproken die jaarlijks worden
geactualiseerd. In 2012 waren de subsidiebedragen voor natuurbeheer gebaseerd op 75% van kostprijs. Bij het
agrarisch natuurbeheer wordt betaald voor de (landbouwkundige) inkomstenderving. Betaling vindt plaats na afloop
van ieder kalenderjaar. Na zes jaar vindt de eindafrekening plaats. Normaal gesproken worden aflopende
beschikkingen na zes jaar weer verlengd. Naast structurele subsidie voor beheer worden met beheerders ook aparte
afspraken gemaakt over eventuele inrichting, coördinatie en monitoring.

Kengetallen, toelichting beheerders
Het agrarisch natuurbeheer heeft een omvang van circa 20.000 ha en ligt voornamelijk buiten de EHS. Een groot deel
van het beheer is gericht op weidevogels en wordt collectief georganiseerd onder leiding van gebiedscoördinatoren.
Zij bewaken de budgetten en de samenhang van het beheer op gebiedsniveau. Het beheer wordt uitgevoerd door
agrariërs op landbouwgrond. Het door de provincie gesubsidieerde natuurbeheer heeft een omvang van circa 17 ha en
wordt alleen binnen de EHS gesubsidieerd. Er zijn ook EHS-gebieden waar geen subsidie wordt uitgekeerd,
bijvoorbeeld op gemeenteterreinen of bij waterleidingbedrijven. Zij financieren het beheer met eigen middelen. De
grond heeft de bestemming natuur. Naast individuele particuliere grondeigenaren is een groot deel van de natuur in
beheer bij grote terreinbeherende organisaties en samenwerkingsverbanden van particuliere beheerders.
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Heroriëntatie SNL: van beschikking naar lumpsumfinanciering
De uitvoering van SNL kent een hoge uitvoeringslast, vooral voor het agrarisch natuurbeheer. Om dit te verminderen is
afgesproken om het stelsel SNL te vereenvoudigen. Onderdeel daarvan is om individuele beschikkingen aan
beheerders om te zetten naar lumpsumfinanciering voor (collectieven van) beheerders, eventueel voor een langere
periode dan zes jaar.
Gedachte is om deze lumpsumfinanciering mogelijk te maken vanaf 75 ha of meer. Voor beheerders met een kleinere
oppervlakte wordt uitgezocht of lumpsumfinanciering meerwaarde oplevert en of het de uitvoeringslast werkelijk
vermindert.
De essentie van lumpsum is dat er op hoofdlijnen afspraken worden gemaakt over een pakket van producten of
diensten, zoals inrichting, beheer, monitoring, controle en verantwoording.
Mede op aandringen van terreinbeherende organisaties is er landelijk voor gekozen om lumpsumafspraken te maken
met beheerders en niet met gebieden. Gedeputeerde Weber heeft deze lijn in IPO verband tot nu toe gevolgd.
Lumpsumafspraken zijn in principe uit te breiden met andere gebiedsopgaven, zoals recreatie, zorg voor water, grond
en milieu.

Recreatie
Het beheer van Recreatiegebieden is georganiseerd via Recreatieschappen. De tien natuur- en recreatieschappen en
het Parkschap Hollandse Biesbosch zijn verantwoordelijk voor het beheer van de in hun beheersgebied gelegen
recreatiegebieden in Zuid-Holland. Het beheer wordt uitgevoerd door de Groenservice Zuid-Holland, die ook het
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operationeel beheer verzorgt voor de provinciale recreatiegebieden in opdracht van de provincie. Daarnaast zijn er
recreatiegebieden die beheerd worden door Staatsbosbeheer, Zuid-Hollandse Landschap en gemeenten.

Bestaande recreatiegebieden

13.700 ha

In beheer bij recreatieschappen (inclusief ingroeiregeling nieuwe recreatiegebieden)
Bestaande recreatiegebeiden in beheer bij Staatsbosbeheer

1.500 ha

Bestaande provinciale recreatiegebieden

650 ha

Nieuwe recreatiegebieden in beheer c.q. in opdracht (samenwerkende) gemeenten

1.950 ha

Overige bestaande/nieuwe stedelijke groengebieden in beheer bij gemeenten, particulieren

3.750 ha

(inclusief PMR)

Voor nieuwe recreatiegebieden die onder het beheer van de natuur- en recreatieschappen vallen is een ingroeiregeling
getroffen. Voor de overige nieuwe recreatiegebieden heeft de provincie afspraken gemaakt over de financiering van het
beheer met de betrokken gebiedspartijen in het kader van de RodS gebieden die tot 2016 worden gerealiseerd.

In de Beleidsvisie Groen heeft de provincie aangegeven de gronden in beginsel te willen overdragen aan de
eindbeheerder. Door afspraken met het Rijk over de beschikbaarheid van door BBL verworven gronden, zullen gronden
niet eerder dan 2016 worden overgedragen, tenzij dit is afgesproken met samenwerkende gemeenten. Daar waar nog
een kwaliteitsopgave geldt voor na 2016 dan wel mogelijkheden daartoe bestaan, onderzoekt de provincie de
mogelijkheden tot concessieverlening.

Financieel zijn de zaken als volgt geregeld: de provincie Zuid-Holland is deelnemer in 10 natuur- en recreatieschappen
in Zuid-Holland. Deze schappen zijn organisaties op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)en hebben
in hun algemeenheid als taak: het beheer en onderhoud van bepaalde natuur- en recreatiegebieden, recreatieve
objecten en infrastructuur, binnen hun beheersgebied.
De verdeling van het exploitatietekort onder de deelnemers is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling.
De bestuurlijke aansturing wordt gecoördineerd vanuit de recreatieschappen waar deze partijen zitting in hebben.
De afspraken worden door vertaald naar de jaar-begrotingen van de provincie en gemeenten. Deze kunnen daar niet
eenzijdig van afwijken omdat zij zich via een wettelijke regeling tot elkaar verbonden hebben. De provincie Zuid-Holland
is een van de deelnemers in de verschillende schappen, hetgeen inhoudt dat zij samen met de andere deelnemers het
jaarlijkse exploitatietekort van een schap voor haar rekening neemt. Zowel de ondersteuning van het bestuurlijk proces
als de uitvoering en toezicht worden verzorgd door de GZH.
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Landschap 					
Landschapsbeheer binnen de EHS
Beheer van landschapselementen binnen natuurterreinen wordt gesubsidieerd via de Subsidieregeling Natuur- en
Landschapsbeheer (SNL). De subsidiering verloopt op dezelfde wijze als de subsidiering van natuurbeheer, zoals
beschreven onder ‘beheer van natuur’. Ook hierbij stuurt de provincie op de inzet van de subsidiegelden via het
natuurbeheerplan en subsidieplafonds. Er worden negen verschillende landschapselementen onderscheiden,
waarvoor jaarlijks een landelijk tarief voor de beheervergoeding wordt afgesproken.

Landschapsbeheer buiten de EHS
Landschapsbeheer buiten natuurterreinen valt uiteen in twee categorieën, landschapsbeheer op landbouwgrond door
agrariërs en landschapsbeheer op niet-landbouwgrond door particulieren. Beheer van landschapselementen buiten de
EHS door agrariërs wordt gesubsidieerd via de SNL, vergelijkbaar met het beheer van landschapselementen binnen
natuurterreinen. Particulieren kunnen niet deelnemen aan de SNL voor Landschapselementen. Voor het beheer van
landschapselementen door particulieren is in de provinciale Subsidieregeling Landelijk Gebied een artikel opgenomen.
Deze provinciale parallelle regeling is gebaseerd op dezelfde uitgangspunten die ook in de SNL worden gehanteerd.

Overig
De kwaliteit van Landschap wordt verder gestuurd via het ruimtelijk spoor , het stimuleren van agrarisch
ondernemerschap, de kwaliteitskaart en de gebiedsprofielen. In de Beleidsvisie Groen wordt geconstateerd dart deze
sporen teveel los van elkaar bestaan en onvoldoende een kader bieden om de gewenste landschappelijke kwaliteit te
behouden of ontwikkelen. De vraag is in hoeverre nieuwe beheermodellen hier een impuls aan kunnen geven.
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Bijlage 3 Catalogus beheermodellen
Bij de ontwikkeling van nieuwe beheermodellen is gestart met een inventarisatie van bekende
bestaande en nieuwe financierings- en beheermodellen voor natuur- en recreatieterreinen. De inventarisatie werd
uitgevoerd door Harm Luisman, Celine Hoon en Joost Tersteeg van Wing in samenwerking met Naomi Sukel en Jan
van den Brand van GZH (Groenservice Zuid-Holland).

Het resultaat is een catalogus financierings- en beheermodellen voor natuur en recreatiegroen. Deze is in principe in
heel Nederland bruikbaar. De catalogus toont een overzicht van bestaande, nieuwe en conceptuele mogelijkheden in
de zoektocht naar effectieve manieren om het beheer te financieren en te organiseren.

De digitale versie is te vinden op de website van Wing: http://www.wing.nl/beheermodellen
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Bijlage 4 Impressie werkatelier verkenning beheermodellen
groen
Werkatelier Verkenning Beheermodellen Groen (19 september 2012, Huis te Werve, Rijkwijk)
Henk Smit, projectleider beheermodellen

Inleiding
In de beleidsvisie Groen legt de provincie Zuid-Holland een nieuwe sturingsfilosofie neer: netwerksturing, meer
maatschappelijke betrokkenheid, ruimte voor ondernemerschap, en geringere afhankelijkheid van subsidies zijn daar
onderdeel van. In 2012 voert de provincie een verkenning uit naar mogelijke arrangementen en structuren voor het
beheer die daar invulling aan kunnen geven (beheermodellen). Op 19 september werd een werkatelier georganiseerd.
Ruim vijftig deelnemers afkomstig van maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheden hebben
gezamenlijk de mogelijkheden verkend.

Aanpak
De deelnemers voerden deze verkenning uit aan de hand van vijf typische beheersituaties, geïllustreerd aan een
concrete casus. De realiteit van de situatie in het veld was daarbij een inspiratiebron. De situaties betroffen
•

Natura 2000-gebied (Duinen van Goeree en Kwade Hoek)

•

EHS gebied met verdienpotentie (Duinen Den Haag - Katwijk)

•

recreatiegebied met achterstallig onderhoud (Voorne-Putten Rozenburg),

•

groengebied aan de stadsrand (Buytenhout)

•

agrarisch provinciaal landschap (Land van Wijk en Wouden).

In twee ronden werkten vijf deelgroepen toe naar een presentatie van één of meerdere modellen in termen van
organisatie en financiën. Tijdens een gezamenlijk diner zijn de ideeën gepresenteerd en besproken.

Vergelijking met luchthaven als inspiratieGeert Boosten (Boosten Consultancy) gaf een inleiding over de verdienmodellen
die de Luchthaven Schiphol hanteert, en trok de parallel met natuur. Hij liet onder
meer zien hoe onderdelen die geld kosten en geld opbrengen vanuit één punt
worden geregisseerd, hetgeen inspirerend werkte naar de opdracht in de groepen
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Catalogus
Ter voorbereiding hadden Wing en de Groenservice Zuid-Holland een catalogus gemaakt, die een geordend overzicht
geeft van beschikbare Financierings- en beheermodellen voor natuur en recreatiegroen. De informatie kon gebruikt
worden bij het werk van de groepen, en is te raadplegen of te downloaden via www.wing.nl

Resultaten
In een zeer goede sfeer is door de deelnemende partijen
gediscussieerd en gezocht naar de meest veelbelovende
beheermodellen. De open gedachtewisseling, dwars
door de organisaties heen werd over het algemeen zeer
gewaardeerd en voorzag in een behoefte om kennis en
ervaring van partijen te delen. De casussen zorgden
voor een goed realiteitsgehalte, terwijl de vraag om tot
nieuwe modellen te komen juist uitnodigde tot meer
principiële en conceptuele ideevorming. Hieronder staan
de resultatenper beheersituatie.

Stroomlijnen met Natura 2000 (Duinen Goeree en Kwade Hoek)
•

Het is belangrijk dat de basisfinanciering voor beheer langjarig geregeld wordt. Dit schept ruimte om de verdere
financiering te gaan organiseren.

•

Zorg voor meer financierende partijen rond Natura 2000-gebieden, en voor een verankerde betrokkenheid.
Een mogelijkheid hiervoor is het vermarkten van ontwikkelruimte.

•

Voor afspraken met private partijen zijn twee platforms nodig: het provinciale niveau en het gebiedsniveau.
Grote private partijen zoals Havenbedrijf Rotterdam maken liefst raamafspraken op leefomgevingsniveau. Met
kleine private partijen kunnen het beste afspraken op gebiedsniveau worden gemaakt.

•

De structuur van het beheerplan is dermate solide dat deze ook een goed kader biedt voor het afrekenen van de
beheergelden (thans SNL).

EHS met verdienpotentie
•

Het beheer van het duingebied tussen Den Haag en Katwijk door Dunea is een goed voorbeeld van hoe verdiencapaciteit van natuur (waterwinning) ingezet kan worden om een natuurterrein kostendekkend te beheren.
Het beheer zoals door Dunea vorm-gegeven draagt ook bij aan maatschappelijke betrokkenheid.
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Uit onderzoek door Dunea is gebleken dat het grootste deel van haar klanten geen bezwaar heeft tegen de paar
euro bovenop de drinkwaternota als bijdrage voor het beheer van het duinengebied.
•

Het betreft hier wel een speciale situatie met een lange geschiedenis. Uitrol van dit concessiemodel naar andere terreinen met andere kostendragers
vergt een aanzienlijke transitie.

•

Marketing, gebiedsbranding en goede communicatie
vormen hierin een beginpunt. Geld ophalen is communiceren! Direct belanghebbenden kunnen verleid worden
met producten en diensten waar zij baat bij hebben.

•

Daarnaast is het van belang in te spelen op de grote
geldstromen. Het fiscale spoor is hierin interessant evenals maatschappelijke activiteiten zoals de zorg.

•

Samenwerking tussen beheerders op gebiedsniveau is een eenvoudige en effectieve manier om de kosten van
beheer te verminderen en de effectiviteit te vergroten.

Recreatiegebied 2.0 (Voorne Putten Rozenburg)
•

Bij recreatiegebieden, die toe zijn aan de tweede oplevering (Recreatiegebied 2.0) is uitdaging om een werkelijk
nieuwe start te maken.

•

Formuleer samen met gebiedspartijen een nieuwe eigentijdse gedeelde opgave.
•

Benoem scherp de kernwaarden waar het gebied
voor staat, uniek in is. Waar zit de grootste toege
voegde waarde en voor wie? Durf hier origineel te
denken.

•

Stel een masterplan of businessplan op.

•

Veranker dit in nieuw organisatiemodel, waar part
ners zich daadwerkelijk aan committeren.

•

De nieuwe organisatie heeft karakter van gebieds
onderneming: pulbieke en private participatie,onderneminggedreven met heldere publieke opdracht.

RodS door overheden, burgers en bedrijven (casus Buytenhout)
•

Het groengebied is ingesloten door steden, kent nu vele eigenaren en belanghebbenden, en heeft een belangrijke functie voor de omliggende steden.

•

Het heeft grote toegevoegde waarde om dit gebied als een samenhangend geheell te gaan beheren en
ontwikkelen.
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•

Een gebiedsorganisatie zou zich bezig moeten houden met het coördineren van het beheer (niet fragmenteren!),
bewaken van kwaliteit/identiteit, betrekken van ondernemers, organiseren van de vraagsturing, uitgeven van
concessies en zakelijke rechten, en het organiseren van de branding (natuurlijk, groen, welzijn, leisure, etc.).

•

Dit kan vormgegeven worden met een gezamenlijke Exploitatiemaatschappij. De invloedssfeer reikt tot in de stedelijke omgeving, waar groene services worden verkocht, zoals concessies en zakelijke rechten (uitzicht), regionale producten, met een uitgekiende branding. Overheden houden een nauwe betrokkenheid, als deelnemer of
sponsor.

Private coalities voor Provinciaal Landschap (Land van Wijk en Wouden)
•

In provinciale landschappen dichtbij de stad met vooral agrarisch grondgebruik ligt de basis in de bereidheid en
mogelijkheden om de schoonheid van het landschap voor langere tijd te borgen. Autonome trends zoals verstedelijking, doorsnijding met infrastructuur en schaalvergroting in de landbouw werken in principe een andere kant op.

•

Investeringen in het landschap zullen voortkomen uit de binding van burgers/gebruikers, en hun feitelijke gebruik
of emotionele binding.

•

Wanneer de dominante agrarische economie zich ook gaat richten op serviceverlening naar de stad, en het l
everen van toegevoegde waarde producten voor een gekende regionale markt, dan ontstaat een solide
economische basis om het in stand houden van het landschap aan te koppelen aan economische krachten.

•

Het perspectief is dan een regionale agrarische economie die het landschap als waardebasis gebruikt,
commitment en steun van stedelingen en bedrijven, en een organisatie en financieringsvorm die daarop aansluit.
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•

In een gebiedscoöperatie bundelen aanbieders van diensten hun krachten en maken zij lange termijn afspraken
met vragers naar deze diensten.

•

De transitie die nodig is om hier te komen moet goed begeleid worden en kost tijd. De overheid moet helderheid
geven welke ontwikkelingen wel en niet gewenst
zijn in een gebied, om zekerheid te bieden aan
investeerders.

•

Op korte termijn kan gestart worden met
communicatie, marketing en het van de grond
krijgen van de eerste deals; door nieuwe partijen
te laten instappen kan een frisse dynamiek
ontstaan.

Vervolg
Het werkatelier werd afgesloten door Ron van der Helm, directeur bestuur en leefomgeving. Hij dankte de deelnemers
hartelijk voor hun grote inbreng, gaf aan geïnspireerd te zijn door de opbrengst, en constateerde dat dit ook veel gaat
betekenen voor de provincie als organisatie. Hij zegde toe dat de interactie met de omgeving te zullen voortzetten bij
verdere stappen in het project, en de deelnemers een impressie van dit werkatelier te zullen toesturen.
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