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Onderwerp : Toelichting tekort middelen voor landschap 
 

Geachte dames en heren, 
 
In de vergadering van 14 februari j.l. is naar aanleiding van vragen van de heer 
Zorge aan uw Commissie toegezegd, nadere onderbouwing te geven over 
benodigde middelen voor het thema landschap. Dit in verband met het voornemen 
in het regeerakkoord om een "uitname" uit het provinciefonds specifiek te 
bestemmen voor de EHS in plaats voor het thema landschap binnen het PMJP. 
 
In het Provinciaal Omgevingsplan hebben wij aandacht gevraagd voor het behoud 
en versterking van het karakteristieke Groninger landschap. Ook in het 
‘Koersverhaal’ bij de voorjaarsnota 2006 is het belang van het thema landschap 
nogmaals onderstreept. Bij het aangaan van de bestuursovereenkomst in het 
kader van het ILG is geconstateerd, dat er van rijkszijde nagenoeg geen middelen 
beschikbaar zijn voor landschapsdoelen buiten de nationale landschappen. 
 
De indruk bestaat dat in het thema landschap in de periode tot 2013 een gat 
tussen ambitie en beschikbaar budget bestaat van ca 20 miljoen euro. Deze 
indicatie is gebaseerd op een quick scan die door ons is uitgevoerd. Daarbij is 
onder andere gebruik gemaakt van de provinciebrede inventarisatie die in 2006 in 
het kader van het Programma Landelijk Gebied (PMJP) is uitgevoerd. Bij deze 
inventarisatie zijn de diverse gebiedspartijen betrokken geweest. Te denken valt 
aan projecten als Wierdenherstel, recreatiepaden, monumentale boerenerven, 
herstel molens, 'struunroutes', beplantingen en landgoedontwikkeling.  
 
De ambities hebben een totale investeringsomvang in de orde van € 57 mln. De 
lijst is gebaseerd op reëel uitvoerbare projecten. Er is gerekend met een termijn 
van 7 jaar waarbinnen de investeringen uitgevoerd kunnen worden. De 
beschikbare middelen voor de periode 2007-2013 worden geraamd op totaal circa 
€ 30 mln, waarvan € 6 mln PMJP, € 2 mln regiopark, € 7 mln Waddenfonds en € 14 
mln diverse partners.  
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Het verschil tussen de ambities en beschikbare middelen bedraagt derhalve € 27 
mln. (= 57 - 30 mln). Hierbij is nog geen rekening gehouden met de wens om een 
deel van de investeringen te financieren door middel van het principe ‘rood voor 
groen’. Indien hier rekening mee wordt gehouden, zal de extra benodigde 
financieringsbehoefte voor het thema landschap in de orde van grootte liggen van 
€ 20 mln over zeven jaar. Uitgaande van een co-financiering van de provincie van 
50%, leidt dit indicatief tot een structurele beleidsintensivering van € 1,5 mln per 
jaar.  
 
Bij bovenstaande indicaties zijn de middelen voor het beheer van 
landschapselementen niet betrokken. 
 
Zoals reeds in de commissie is aangegeven zullen de nieuwe Staten en het 
nieuwe College van GS tot een afweging moeten komen tussen deze 
beleidsintensivering en alle overige prioriteiten binnen het financiële kader. 
Wij vertrouwen erop, dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. 
 

Hoogachtend, 
 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 
 

, voorzitter. 
 

, secretaris. 


