
U kunt zich aanmelden voor 

deze bijeenkomst vóór 14  

oktober via  

marcel.pleijte@wur.nl. Graag 

ook aangeven of u wel/niet 

blijft lunchen.  

Op korte termijn zal in een 

nieuwsbrief meer informatie 

beschikbaar komen over an-

dere activiteiten van het leer-

netwerk. 

 

Bijeenkomst over rol provincies bij groene 
burgerinitiatieven  
 
Provincie Gelderland organiseert samen met Alterra een bijeenkomst op woensdag 
14 oktober over de rol van provincies bij burgerinitiatieven in het groen. Provincie Gelder-
land is gastheer en stelt een lunch beschikbaar voor de deelnemers.   

Tijdens deze bijeenkomst staan 2 thema’s centraal: 1) het optuigen van een nieuwe financi-
ële regeling/programma voor burgerinitiatieven en 2) het anders vormgeven van bestaande 
financiële regelingen met landschapsbeheerorganisaties zodat vrijwilligers en burgerinitia-
tieven beter / flexibeler ondersteund kunnen worden. 

Thema 1 is op verzoek van de provincie Gelderland (Marianne van der Veen en Paul This-
sen) en de provincie Groningen (Jan Beekman). De provinciale beleidsmedewerkers zijn 
vanuit GS/PS gevraagd om een financiële regeling / programma op te zetten. Dat stelt hen 
voor tal van vragen. Waarop te letten bij het optuigen van zo’n regeling of programma? Wie 
voert uit? Welke criteria te hanteren? Welke voorbeelden van programma’s en regelingen 
zijn er bij andere provincies? Hoe zijn deze intern verankerd? Hoe kunnen andere provinci-
ale afdelingen en medewerkers worden betrokken? Bijvoorbeeld door verbreding te zoeken 
naar thema’s en beleidsvelden als cultuurhistorie, het sociale domein, gebiedsontwikkeling 
etc.? Marianne van der Veen en Paul Thissen leiden dit thema vanuit hun Gelderse zoek-
tocht kort in en geven weer wat de inventarisatie per mail (met hulp van Alterra) naar be-
staande regelingen tot dan toe heeft opgeleverd. 

Thema 2 komt voort uit een gezamenlijke vraag van Hetti van Hamersveld (provincie Zuid-
Holland) en Fleur Smout (LandschappenNL). Veel provincies hebben van oudsher een 
subsidierelatie met bijvoorbeeld Landschapsbeheerorganisaties, maar deze relatie is overal 
in beweging. Gezocht wordt naar manieren om a) de regelingen ruimer te maken door bij-
voorbeeld minder kwantitatieve prestatieafspraken mee te geven en b) de intermediaire 
landschapsorganisaties in staat te stellen naast vrijwilligers ook burgerinitiatieven op maat 
te kunnen ondersteunen. Hoe zouden opdrachtgeverschap en financiële regelingen van 
provincies flexibeler geregeld kunnen worden? Welke ervaringen hebben provincies hier-
mee ? Welke wensen of aanbevelingen zijn er? 

Programma 
13.00 – 13.30 uur  Ontvangst met lunch en voorpraten 

13.30 – 13.40 uur  Korte toelichting op programma door Alterra 

13.40 – 14.55 uur  Intervisie over optuigen financiële regelingen/programma voor   

      burgerinitiatieven  

14.55 – 15.15 uur    Pauze  

15.15– 16.30 uur  Intervisie over meer flexibele subsidierelaties voor intermediaire   

      natuur en landschapsorganisatie 

16.30 - 16.45 uur  Thema’s en wensen voor vervolgbijeenkomst 

 

Locatie Provinciehuis Gelderland 

Eusebiusplein 1a, 6811HE Arnhem, 026 - 3599111 

Uitnodiging  14 oktober 2015 

Twaalf provincies leren van elkaar! 

UI 


