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Green Deal Producerend Landschap 

Betrokken partijen
-  Staatsbosbeheer
-  LTO Nederland
-  Rijksoverheid

Beschrijving initiatief
Agrarische ondernemers en Staatsbosbeheer ontwikkelen op gebiedsniveau nieuwe vormen van samen-
werking. Zo geven ze een impuls aan de ontwikkeling van biodiversiteit in natuurgebieden en daarbuiten. 
Het doel hiervan is om het natuur- en agrarisch cultuurlandschap duurzaam te beheren en te gebruiken. 
Daarbij staat het bodemwatersysteem centraal. Samen zoeken de partijen een balans tussen ecologie en 
economie. Ze zijn transparant voor elkaar en verankeren natuurbeheer en -ontwikkeling in lokale 
 gemeenschappen en hun economie.

Met nieuwe samenwerkingsvormen willen de partijen een efficiënter en kwalitatief beter beheer van natuur 
en landschap ontwikkelen, de omgevingskwaliteit voor natuur verbeteren, het gebruik en de beleving van 
natuur versterken en bijdragen aan een betere landbouwstructuur. In verschillende regio’s in het land 
ontstaat deze nieuwe manier van samenwerken. Staatsbosbeheer en LTO Nederland gaan dit stimuleren  
en faciliteren in een open Community of Practice. Ze nodigen ook provincies en waterschappen uit om te 
participeren. De Green Deal wordt uitgevoerd binnen enkele praktijksituaties: zogenoemde ateliers.  
In Zuid-Nederland is dat de Westelijke Langstraat, in Oost-Nederland het Staphorsterveld, in Noord-
Nederland het Westerkwartier en in West-Nederland polder Mijnden.

Resultaten
De resultaten van de Green Deal komen uit bovengenoemde ateliers en 3 thema’s die met elkaar samen-
hangen. In de 4 ateliers dragen de initiatiefnemers bij aan het realiseren van een verbeterde samenwerking 
tussen landbouw en natuur. Het gaat om oplossen van vragen waar de samenwerking nu op blijft steken.  
In de themagroepen werken onderzoekers aan het uitdiepen van de samenwerking rond de 3 thema’s 
landgebruik, verdienmodellen en gebiedsorganisatie. Deze thema’s adviseren de partijen in de ateliers in 
hun handelen.
Voor elk atelier zijn 4 basisprestaties geformuleerd die de initiatiefnemers minimaal moeten realiseren.  
In de praktijk blijken de partijen additionele effecten (en dus resultaten) kunnen behalen, mede omdat 
andere partijen, zoals de provincie, ook aanhaken. Bij de ateliers gaat het om concrete acties en bij de 
themagroepen om praktische adviezen en gereedschap waarmee men in de ateliers aan de slag kan.  
De opgaven voor de themagroepen komen uit de ateliers.
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Inzet en acties partijen
Staatsbosbeheer 
Staatsbosbeheer draagt een deel van de zeggenschap over het operationele beheer van gebieden over aan 
lokale ondernemers en hun organisaties. Daarvoor heroverweegt het procedures en voorwaarden voor 
verpachting van natuurgrond. Samen met de ondernemers investeert Staatsbosbeheer in beheer- en 
onderhoudsplannen waarbij zowel oog is voor ecologie als voor economie. Met kennis en ervaring 
ondersteunt Staatsbosbeheer de ondernemers in beheer en ontwikkeling van natuur.

LTO Nederland 
LTO Nederland inspireert en ondersteunt haar leden in ondernemerschap met natuur. Hiervoor onder-
steunt de vereniging haar leden en lokale organisaties van boeren bij het ontwikkelen van beheerplannen 
en bedrijfsstrategieën voor ondernemen met natuur. Onderdelen daarvan zijn nieuwe vormen van 
landgebruik die leiden tot een betere omgevingskwaliteit voor natuur, innovaties in gebruik en exploitatie 
van producten uit de natuur. LTO zet zich in voor de ontwikkeling van kennis en kwaliteit van ondernemer-
schap in natuur.

Inzet en acties Rijksoverheid
-  De Rijksoverheid zoekt oplossingen voor knelpunten binnen wet- en regelgeving, zoals binnen  

Natura 2000.
-  De Rijksoverheid zorgt voor ontwikkeling en verspreiding van relevante kennis vanuit de 

onderzoeksinstellingen. 
-  De Rijksoverheid investeert in en ondersteunt het proces om nieuwe en efficiëntere vormen van 

samenwerking op te zetten binnen de Community of Practice. 

Voor meer informatie
www.rijksoverheid.nl/greendeal


