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Beleidsplan Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta 

2017-2021 

 
In 2016 vierde de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + (SPLIJ+) 

haar eerste lustrum. Het was het moment om terug te kijken, te evalueren en 

vooral ook om vooruit te kijken. De stichting heeft in 2016 dan ook de tijd 

genomen om met stakeholders, contractanten en anderen die evaluatie vorm te 

geven met als doel het ontwikkelen van nieuw beleid voor de komende 5 jaar. 

Het resultaat ervan is het voorliggend beleidsplan voor de periode 2017-2021. 

Het gaat in op het ‘wat’, het ‘waarom’ en het ‘voor wie’, logischerwijs gevolgd 

door hoe we gestelde doelen willen behalen.    

  

 Wat doen we in de praktijk om onze ambitie te verwezenlijken 

 Waarom zetten wij ons in voor de kwaliteit van het landschap  

 Wie is onze doelgroep en zijn onze samenwerkingspartners 

  

De rode draad door het werk van de SPLIJ+ ligt verscholen in onze doelstelling. 

Het doel van de stichting is:  

 

 Het ten algemeen nut stimuleren en actief coördineren en financieren 

van aanleg, herstel en langdurig onderhoud van groene en blauwe 

landschapselementen in de IJsseldelta, in het bijzonder de typerende 

landschapselementen van het werkgebied van de stichting, door middel 

van het verwerven, beheren en uitkeren van gelden ten behoeve van 

het beheer hiervan. Uitgesloten zijn landschapselementen in eigendom 

of beheer van een publieke organisatie en terreinbeherende 

organisaties (stichting en verenigingen, die professioneel natuurbeheer 

ten doel hebben); 

 Overeenkomsten te (doen) sluiten in overeenstemming met het kader 

Groene en Blauwe Diensten; 

 Het verrichten van alle verdere handelingen en activiteiten, die met het 

vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk 

kunnen zijn. 

 

Terugblik 2011-2016 

De stichting is in 2011 op initiatief van de drie gemeente (Kampen, Zwolle en 

Zwartewaterland) opgericht om uitvoering te geven aan de regeling Groen 

Blauwe Diensten. Deze regeling – in heel Overijssel uitgevoerd – maakt het 

mogelijk dat particuliere eigenaren van karakteristieke landschapselementen 

ondersteund worden bij het beheer van elementen die in hun bezit zijn  en een 

maatschappelijke en landschappelijke ‘waarde’ hebben. Met succes zijn ruim 100 

contracten afgesloten om de kwaliteit van landschapselementen voor 30 jaar te 

waarborgen. Naast de aandacht voor Groene en Blauwe elementen zijn 7 

contracten afgesloten in het kader van langjarig weidevogelbeheer. Met het 

afsluiten van deze contracten werd ook een groot deel van onze ambitie 

verwezenlijkt voor deze eerste periode. Het leggen van een fundament onder de 

stichting, het betrekken van particulieren bij aanleg, herstel en beheer van 

landschapselementen vormde de basis van ons werk. Het leggen van dit 

fundament is van belang geweest om onze betekenis voor het landschap te 

vergroten en zo ook toe te groeien naar een partij die als volwaardig 

samenwerkingspartner wordt aangezien. De betekenis voor het landschap, ofwel 

de landschapswaarde, vertaalt zich niet alleen in de landschapselementen, maar 

ook in het weidevogelbeheer en bijvoorbeeld slootkanten.   

 

Voor de eerste periode van 5 jaar is een beleidsplan opgesteld met daarin een 

aantal gestelde doelen. Een aantal ervan is in de loop van de jaren 

uitgevoerd/behaald. Het gaat om:  

 Samenwerking Nationaal Landschap, wat een uitwerking heeft 

gekregen in het lidmaatschap van de Gebiedscoöperatie 

IJsseldelta. Voorafgaand aan de oprichting heeft de SPLIJ+ 

financiële administratieve ondersteuning geboden binnen het 

transitieproces IJsseldelta.   
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 Uitvoering van weidevogelcompensatie opgaven, welke 

gerealiseerd zijn in een 7-tal langjarige beheer contracten.  

 Contacten met naburige stichtingen en verenigingen, wat 

onder andere gekoppeld is aan onze jaarlijkse uitwisseling met 

de St. Kostbaar Salland en de op handen zijnde samenwerking 

tussen de leden van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta. Ook de 

samenwerking met de ANV Camperland en de St. Groen 

Blauwe Diensten Overijssel is opgepakt en heeft een vaste 

vorm gekregen.   

 Bestuurlijke processen van een jonge stichting hebben geleid 

tot onder andere deugdelijk financieel beleid.  

 Collectief aanbesteden is ingezet om werkzaamheden rondom 

kolken tegen een scherpe prijs, en met behoud van kwaliteit, 

uit te laten voeren.  

 

Onderwerpen die vooralsnog minder aandacht hebben gekregen, maar eerder 

wel als kans werden gezien, zijn  de uitwerking van een pilot rondom biomassa, 

de uitwerking van een ‘rood’ en/of ‘geel’ project, het starten van een 

streekrekening en de adoptie van landschapselementen. De inzet is in meer of 

mindere mate wel gepleegd om succesvol te zijn rondom bijvoorbeeld biomassa, 

maar verschillende oorzaken lagen ter grondslag aan het feit dat deze initiatieven 

niet tot wasdom zijn gekomen. Dit geldt eveneens voor het slotenproject, welke 

als pilot niet geslaagd is. De angst onder agrariërs om deel te nemen aan project 

ten gunste van de biodiversiteit heeft ons parten gespeeld.  

 

Bestuurlijk heeft de SPLIJ+ in relatief korte tijd de nodige veranderingen 

ondergaan. Door diverse omstandigheden is in de loop van de jaren van een 

drietal bestuursleden afscheid genomen. Gelukkig is het bestuur in korte tijd 

weer op de gewenste bezetting gekomen en zelfs aangevuld met een 

communicatieadviseur.  

 

De viering van het lustrum met bestuurders van overheden en zeker ook met de 

contractanten heeft ons nieuwe inzichten en voeding gegeven om de komende 5 

jaar ons te blijven inzetten voor de kwaliteiten van de IJsseldelta. Ook de 

samenwerking met andere partijen in Overijssel om een vervolg te geven aan de 

Groen Blauwe Diensten speelt daar een rol in. Het doet er toe wat we doen en 

daarom is het van belang om een nieuwe ambitie te formuleren, gekoppeld aan 

praktische activiteiten/stappen om die ambitie waar te maken.  

 

Beleidsplan 2017-2021 

Aan de vooravond van een nieuw lustrum is het vertrekpunt van de stichting 

minder eenduidig dan bij de start in 2011. Destijds lag er een heldere opgave, 

namelijk het afsluiten van aanleg, herstel en beheercontracten ter waarde van 

enkele miljoenen euro’s. De financiële middelen lagen klaar, wat gelijk het grote 

verschil weergeeft met de fase waarin de stichting zich nu bevindt. De financiële 

middelen liggen nu niet klaar, terwijl aan ambitie niet ingeleverd wordt. Voor de 

komende vijf jaren blijft de inzet van de stichting kwalitatief van aard. We gaan 

voor de kwaliteit van het landschap met daaraan toegevoegd dat de creativiteit 

in het zoeken naar financiële middelen de nodige aandacht vraagt. Het een kan 

eenvoudigweg niet zonder het andere. Daarmee wordt gelijk een belangrijke 

keuze gemaakt; namelijk dat de stichting zich ‘niet terugtrekt’ tot een eenvoudige 

beheerstichting van de ruim 100 contracten. Het landschap blijft onze aandacht 

houden en in samenwerking met diverse (gebieds)partijen zien we voldoende 

aanknopingspunten en taken om daaraan te werken.  

 

Op de volgende pagina is een samenvatting getoond van onze ambitie voor de 

komende jaren. De onderbouwing van de termen wat, waarom en wie worden 

daarin opgevolgd door enkele concrete acties/activiteiten. Deze worden later in 

dit document waar nodig op hoofdlijnen verder toegelicht.      
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Wie 

Het zal duidelijk zijn dat we niet zonder onze beheerders van het landschap 

kunnen, ofwel onze ruim 100 contractanten. Zij dragen mede bij aan het succes 

van de SPLIJ+. In dit geval gaat dat verder dan ‘slechts’ het beheer van hun 

landschapselementen conform de beheerafspraken. Het feit dat zij partner zijn 

van de stichting zegt dat zij het landschap een warm hart toe dragen. Hen meer 

in stelling brengen als ambassadeurs van het landschap doet hun positie groeien 

en het draagvlak voor ons gezamenlijk werk vergroten.  

 

Naast onze focus op de contractant doen we dit werk indirect ook voor de 

bewoners en bezoekers van de IJsseldelta. De publieke middelen zijn immers 

bedoeld als een duwtje in de rug voor de beheerders, de contractanten. Een 

‘dank je wel’ voor de vele arbeid die gestoken wordt in een aantrekkelijk 

landschap om te wonen en toeristisch te verblijven. Het meer betrekken van de 

contractanten willen we doen door:  

 Contractanten jaarlijks een cursus/workshop aan te bieden rondom het 

beheer van een of meerdere landschapselementen. De kennis rondom 

het beheer is niet bij iedereen vanzelfsprekend aanwezig. Het leren van 

deskundigen en van elkaar vergroot de onderlinge verbondenheid, de 

kwaliteit rondom het beheer en daarmee van het landschap.  

 Het organiseren van een jaarlijkse collectieve werkdag, eventueel in 

aansluiting op bestaande initiatieven.  

 Contractanten online de mogelijkheid te  geven om elkaar te helpen bij 

vragen over het beheer en aanverwante zaken. Ook zo willen we 

toewerken naar een groep contractanten die elkaar beter kent, elkaar 

makkelijk opzoekt en zo minder anoniem werkt aan het landschap.   

 

Waarom 

In de praktijk van alledag is het soms lastig om uit te leggen waarom er zoveel 

geld in het beheer van het landschap gestoken wordt. De onderbouwing voor ons 

werk dwingt ons enerzijds om heel goed uit te leggen waarom wij het landschap 

van waarde vinden en anderzijds om logischerwijs zorgvuldig om te gaan met de 

aan ons toevertrouwde (publieke) middelen. Dit laatste onderdeel wordt later 

uitgebreider toegelicht. Het ‘waarom’ is een onderdeel wat de laatste jaren wat 

achterwege is gebleven. We zochten de pers, brachten nieuwsbrieven uit en 

realiseerden een website. De basis om uit te leggen waarom we investeringen in 

het landschap van waarde vinden staat, maar zal de komende jaren nog meer 

dan nu onze aandacht vragen. Het is een logisch gevolg van een veranderende rol 

van de overheden, waarbij middelen eenvoudig verkregen werden. Nu de rol van 

gebiedspartijen en bewoners steeds belangrijker wordt, is het uitleggen van het 

‘waarom’ meer dan ooit van essentieel belang. We willen dat de komende jaren 

doen door:  

 Meer alert te zijn op de aan ons geboden mogelijkheden om ons verhaal 

te doen, wie we zijn, wat we doen en vooral waarom we dat doen. De 

gebiedscoöperatie biedt ons daarvoor al een goed platform.   

 Onze informatievoorziening on- en offline uit te breiden. Waar het van 

toegevoegde waarde is, willen we meer investeren in 

informatievoorziening in het landschap, middels borden, routes en 

excursies. Naast de nieuwsbrieven brengen we jaarlijks 1 a 2 

themanummers uit met uitleg over de werkzaamheden aan en het 

beheer van een specifiek landschapselement.  

 De weidevogelproblematiek nog meer dan nu onder de aandacht te 

brengen bij de politiek, belangenorganisaties en bewoners. In 

samenwerking met de ANV Camperland werken we toe naar een 

conferentie over die onderwerp in het voorjaar van 2017.  

 

Wat 

De kern van waaruit de stichting werkt blijft liggen in het aanleggen, herstellen en 

langjarig beheren van landschapselementen in de IJsseldelta. Parallel daarin ligt 

de inzet voor het langjarig beheer van geschikt weidevogelbiotoop. Om hieraan 

een vervolg te kunnen geven is het netwerk van groot belang, zowel in de 

IJsseldelta als verder de provincie in. Het zoeken naar financiële middelen is 

essentieel om deze ambitie waar te maken. Concreet zal onze inzet dan ook 

gericht zijn op:  
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 Het blijven meedenken en werken aan nieuw beleid GBD 2.0 in relatie 

tot de Omgevingsvisie Overijssel. Het gaat hierbij zowel om de inhoud 

als om de onderlegger om nieuwe middelen vrij te spelen bij 

gemeenten, waterschap, de provincie en het gebied. Voor de komende 

vijf jaar ligt de ambitie om – Overijssel breed – toe te groeien naar 50% 

landschapselementen die onder contract staan en dus langjarig 

kwalitatief beheerd worden. Dat is een verdubbeling van het resultaat 

wat nu naar schatting behaald is. Een budget voor de IJsseldelta van 

circa 3,5 miljoen is nodig om die ambitie te verwezenlijken.  

 Compensatieopgaven – onder andere ten aanzien van weidevogels – 

dragen bij aan de langjarige doelstellingen voor beheer en behoud van 

het karakteristieke landschap. Het verkrijgen van compensatieopgaven 

voedt ons fonds en past bij het duurzaam langjarig karakter van ons 

werk. Alertheid bij overheden is gewenst om deze opgaven te mogen 

invullen. We richten ons daarbij niet alleen op compensatieopgaven 

rondom weidevogels, maar ook op opgaven die gekoppeld zijn aan 

bijvoorbeeld Natura 2000 of een gevolg zijn van de aanleg van 

infrastructuur. Het compenseren van specifieke doelsoorten past bij 

onze kwalitatieve inzet voor het landschap.    

 De blauwe diensten zijn de afgelopen jaren wat onderbelicht gebleven.  

Een pilot rondom sloot en perceelsranden beheer is mislukt, terwijl er 

juist in de IJsseldelta voldoende landschappelijke argumentatie voor zou 

moeten zijn om dit succesvol te maken. Het opnieuw op de kaart zetten 

van de blauwe diensten verstevigt ons contact met het Waterschap 

Drents Overijsselse Delta en past binnen de grote opgave die er ligt 

rondom waterbeheer, in relatie tot biodiversiteit.  

 De samenwerking met de Gebiedscoöperatie IJsseldelta staat nog aan 

het begin. Het biedt ons een groter netwerk om in gezamenlijkheid 

projecten uit te voeren en draagvlak te vinden voor het belang van de 

inzet voor de landschappelijke kwaliteiten van het gebied. De SPLIJ+ is 

aangesloten bij de themagroep Natuur, milieu en landschap.  

 

Hoe gaan we te werk  

Zonder organisatie en financiën bestaat er geen uitvoering. Er moeten mensen 

zijn die bereid zijn om hun eigen tijd te steken in de realisatie van de ambities en 

praktische acties/activiteiten. Het bestuur is zoals gezegd op sterkte en is vanaf 

2015 aangevuld met een communicatieadviseur. Een projectuitvoerder 

ondersteunt het bestuur bij de dagelijkse werkzaamheden en meer specifiek het 

afsluiten van contracten en het doorlopend contractbeheer. Voor de komende 

jaren ziet het er naar uit dat deze samenstelling intact kan blijven en dat dit in 

belangrijke mate de organisatorische drager blijft van waaruit alle 

werkzaamheden plaatsvinden.  

 

Financieel  

Het bestuur van de SPLIJ+ voelt zich verantwoordelijk voor een deugdelijk beheer 

van de publieke middelen die zijn toevertrouwd aan de SPLIJ+. Een aanzienlijke 

hoeveelheid middelen is door de drie gemeenten en de provincie (en anderen) 

ter beschikking gesteld (tot eind 2015 betrof dat ruim  € 7,5 miljoen). Het beheer 

van die middelen betreft langlopende contracten over een periode tot wel 30 

jaar. Omdat bovendien gedurende deze periode bestuurswisselingen zullen 

optreden, is een degelijk financieel beleid, afgestemd met de fondsverstrekkers, 

van essentieel belang.   

 

De doelstellingen in het financiële beleid van de stichting zijn de volgende: 

 Het beperken en beheersen van de risico’s, binnen gestelde kaders.  

 Het verkrijgen van een goed rendement over de ontvangen middelen. 

 Het voeren van een deugdelijke financiële  administratie. 

 Het minimaliseren en herijken van de interne kosten. 

 Het zorg dragen voor een integer en transparant beleid.  

 

Bovengenoemde doelen (nader uitgewerkt in een document op te vragen bij de 

penningmeester) zijn sterk gekoppeld aan het beheer van middelen die reeds 

verkregen zijn. Een herijking van de interne kosten zal noodzakelijk zijn om meer 

budget vrij te kunnen maken om het verhaal van het landschap onder de 
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aandacht te kunnen brengen, om meer in contact te zijn met onze contractanten. 

De financiële ruimte die hiervoor nodig is, zal gezocht moeten worden in een 

kostenbesparing als het gaat om het beheer van contracten en middelen. Door 

jaarlijks terugkerende werkzaamheden efficiënter uit te voeren kan een 

besparing gerealiseerd worden. Het organisatiebudget zal daarmee niet 

verhoogd of verlaagd moeten worden, maar meer aansluiting moeten vinden 

met de vernieuwde ambities.    

 

De belangrijke vraag die hieraan vooraf gaat is of er de komende vijf jaren nieuwe 

middelen beschikbaar worden gesteld voor nieuw af te sluiten contracten. In de 

Visie op Groen Blauwe Diensten 2.0 wordt ingezet op 50% van de 

landschapselementen onder beheer. Gekoppeld aan de investering in euro’s 

betekent dit een creatieve zoektocht naar circa 3,5 miljoen euro. Dit zien wij als 

een opgave waar het gebied als geheel voor aan de lat staat, waar onze 

gezamenlijke zorgplicht ten aanzien van het landschap tot uiting komt. De 

provincie speelt daar een belangrijke rol in, maar minder prominent als de laatste 

jaren. De rol van de particulier, zowel wat qua tijdsinvestering als qua  

meefinancierder zal in tegenstelling tot de rol van de provincie juist groter 

(moeten) worden. Dat is ook terug te zien in het voorstel voor de verdeling van 

de financiering. Een mogelijke benadering van de financiering kan er op 

hoofdlijnen als volgt uitzien: 

  

Financiers Euro 

Restbudgetten landschapsfondsen  €    175.000 

Eigenaren / deelnemers  €    875.000 

Bijdragen gemeenten  €    875.000 

Compensatie KGO €    350.000 

Bijdragen Waterschap  €    350.000 

Provincie Overijssel  €    875.000 

Totaal  € 3.500.000 

 

 

Samenwerking  

De SPLIJ+ realiseert zich dat de inzet voor een kwalitatief landschap niet alleen bij 

de SPLIJ+ kan en moet liggen, maar dat samenwerking een logisch uitgangspunt 

is. Vele andere gebiedspartijen zetten zich eveneens voor dit doel in, soms vanuit 

een iets andere invalshoek. Samenwerking is dan ook niet meer dan logisch, 

welkom en plezierig om juist door die samenwerking het gebied landschappelijk 

op de kaart te zetten. We onderscheiden hier een aantal partijen in:  

 

ANV Camperland 

Het onderscheid tussen de ANV Camperland en de SPLIJ+ wordt in hoofdzaak 

zichtbaar in de duur van de door beide partijen aangeboden contracten. De ANV 

richt zich voornamelijk op het kortjarig agrarische natuurbeheer, gefinancierd 

met middelen vanuit de RVO. De SPLIJ+ richt zich op langjarig landschapsbeheer, 

met middelen die beschikbaar gesteld worden door overheden als de provincie, 

gemeenten en het waterschap. In essentie streven we veelal dezelfde doelen na, 

maar de instrumenten om die doelen te behalen verschillen. De specifieke 

samenwerking richt zich op een gezamenlijke inzet bij het afsluiten van 

contracten, op een overeenkomst in het kader van monitoring bij 

weidevogelbeheer en bij het samen optrekken als het gaat om het op de kaart 

zetten van de weidevogelproblematiek.   

 

Gebiedscoöperatie IJsseldelta  

Het lidmaatschap van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta (GCIJ) brengt een 

verantwoordelijkheid met zich mee die gericht is op meer dan alleen de kwaliteit 

van het landschap. Het gaat om de vitaliteit (leefbaarheid) en kwaliteit (fysieke 

leefomgeving) van de IJsseldelta. De samenwerking met andere leden zal de 

komende jaren meer vorm gaan krijgen, waarbij wij als SPLIJ+ soms meer volgend 

zullen zijn en andere momenten meer leidend in projecten. Uiteraard hangt dit 

van de aard en de duur van het project af. Waar de SPLIJ+ zich inzet voor een 

langjarige instandhouding van het landschap, focust de GCIJ zich meer op 

kortdurende projecten. De SPLIJ+ ziet goede kansen om via de Gebiedscoöperatie 
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IJsseldelta het gebied op de kaart te zetten. Ook dat kan in positieve zin bijdragen 

aan het verkrijgen van middelen om te investeren in het landschap.  

 

Stichting Groen Blauwe Diensten Overijssel  

De SGBDO is een belangrijk provinciale partner als het gaat om landschapsbeheer 

en vormt op vele  fronten de verbinding met de Provincie Overijssel over dit 

onderwerp. Meer concreet ligt er een overeenkomst tussen de SGBDO en de 

SPLIJ+ over de werkzaamheden die de SGBDO voor de SPLIJ+ jaarlijks uitvoert. 

Het gaat om de toetsing op staatsteun van geïndexeerde contracten en de 

jaarlijkse monitoring (steekproef) van 5% van de contracten. Met deze werkwijze 

is een weloverwogen scheiding aangebracht tussen enerzijds het praktische 

werk/het afsluiten van contracten en anderzijds de monitoring waarbij 

geadviseerd en gecontroleerd wordt op het uitgevoerde beheer.  

 

Lokale overheden 

De samenwerking met de lokale overheden mag als een vanzelfsprekendheid 

gezien worden. De SPLIJ+ is immers opgericht op initiatief van de 3 gemeenten in 

de IJsseldelta en staat mede daardoor in nauw contact met hen. De SPLIJ+ heeft 

zich de afgelopen jaren bewezen als een betrouwbare partner voor het invulling 

geven aan regeling GBD en aan de uitvoering van compensatieopgaven. Dit 

laatste werd ook uitgevoerd voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta en de 

Provincie Overijssel. De langjarige continuïteit die de SPLIJ+ kan bieden maakt de 

stichting als partner van belang voor de lokale overheden. Het objectief 

uitvoering geven aan dergelijke opgaven en het ontzorgen van de ambtelijke 

organisaties vormen daarin de meerwaarde. Deze samenwerking en een 

uitbreiding daarvan zetten we graag voort.    

 

Maart 2017 

bestuur Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + 

 
Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + : www.splij.nl        

p/a Gemeente Kampen Postbus 5009 8260 GA Kampen   

Projectuitvoerder/gebiedsmakelaar Jan-Olaf Tjabringa - Tel: 088-7844 300 Mobiel: 06-2709 5640 

Bijlage – overzicht beheer per gemeente/deelgebied  

 

Groen Blauwe Diensten:  

Zwolle:        21,22 ha  

Kampen:       50,02 ha  

Zwartewaterland:       5,66 ha 

Buurtschap IJsselzone Zwolle:       7,09 ha  

 

 Totaal GBD     83.99 ha 

 

Weidevogelbeheer: 

Gemeente Zwolle:         44,5 ha  

Provincie Overijsel:    106,21 ha  

Waterschap Drents Overijsselse Delta:         10 ha  

 

 Totaal Weidevogelbeheer  160,71 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdfoto omslag: Dries van Assen, Kampen  


