
Groene en Blauwe Diensten



Met Groene en Blauwe Diensten bundelen provincie, gemeenten, bedrijfsleven, 
agrariërs en particulieren hun krachten om het unieke Overijsselse landschap 

te behouden voor de toekomst. 

De kern is dat particulieren een reële vergoeding ontvangen voor het beheer 
van landschapselementen en onverharde wandelpaden.

De regeling Groene en Blauwe Diensten is opgesteld en gefinancierd door:
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Waarom Groene Diensten?

• Langjarig beheer noodzakelijk
– Na aanleg en herstel ook beheer!

• Eigenaren nodig bij landschapsonderhoud 

• Eerlijke verdeling van lusten en lasten
– Lusten bij de maatschappij (recreant, bewoners, etc.)
– Tot nu toe: Lasten bij de eigenaren



Hoe is het georganiseerd?

• Provinciale uitvoeringsstichting (SGBDO)

– Stichting is een samenwerking tussen NPO en LO

– Lokale teams gevormd door ANV’s en Landschap Overijssel

– Centrale back office (contractadministratie en financieel beheer)

– Fondsvorming vanwege rendementbenutting en werving nieuwe middelen





Welke diensten zijn mogelijk?

• Poelen
• Toegankelijkheid / wandelpaden
• Lanen
• Elzensingels
• Zomen
• Natuurvriendelijke oevers

• Geriefhoutbos / landschappelijk bos
• Houtwal / Singel 
• Heggen en hagen
• Knotbomen
• Solitaire boom
• Hoogstamfruitbomengaarden



GBD is mogelijk:

• voor particulieren die 
eigenaren van 
elementen zijn

• voor elementen buiten 
de erven

• voor elementen zonder 
andere verplichtingen



Wie kunnen meedoen?

• Voldoen de elementen aan de eisen (projectplannen gemeente)?

• Aanmelden bij gemeente

• Samen met u wordt werkplan opgesteld:

• U sluit contract voor 21 of 30 jaar met Stichting Groene en Blauwe Diensten 
Overijssel



Wat zijn de resultaten (31-03-2014)?

• 2058 contracten t.w.v. 59,6 miljoen euro
• 1.087 ha aan landschapselementen gecontracteerd.

– 1.047 km houtwallen
– 625 poelen
– 7.300 knotbomen
– 365 ha geriefhoutbosjes

• 20-30 jaar waarborg voor onderhoud en beheer
• Betrokkenheid van eigenaren en omgeving bij hun landschap
• Landschapsfondsen bieden perspectief op meer!!!!



Wat moet ik doen voor het contract?

• In werkplan zijn werkzaamheden beschreven:
– Eenmalige werkzaamheden voor aanleg of herstel
– Jaarlijkse werkzaamheden
– Periodieke werkzaamheden

• U krijgt vergoeding en bent verantwoordelijk
• U mag werk zelf doen of uitbesteden
• Controle op werkzaamheden



Interim Regeling 2014-2015

• Provincie stelt opnieuw 6 miljoen beschikbaar (coalitieakkoord!):
– Missing links in huidige contracten
– Collectieve contracten (buurt initiatieven)
– Synergie zoeken met nieuwe agrarisch natuurbeheer

• 25% lokale cofinanciering gevraagd
• Herbeoordelen van vergoedingen en opbrengst biomassa
• Biodiversiteit als doelstelling opnemen in de regeling



Dank u voor uw aandacht


