B-102
Green Deal Blauwzaam
Partijen:
1.

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen en de
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de heer J.J. Atsma, ieder handelend in zijn hoedanigheid
van bestuursorgaan, samen hierna te noemen: Rijksoverheid;

2.

2.1 Stichting Blauwzaam, ten deze vertegenwoordigd door Piet de Winter, Penningmeester;
2.2 Nationale Bomenbank, ten deze vertegenwoordigd door Pieter-Jan de Winter, Algemeen
Directeur, samen hierna te noemen: Blauwzaam;

Hierna samen te noemen: Partijen;

Algemene overwegingen:
1.

2.

3.

4.

5.

Het kabinet beoogt een algemene Green Deal met de samenleving, die bijdraagt aan verduurzaming
van de maatschappij op korte en langere termijn en die lonend is voor overheid en maatschappij.
Doel van de Green Deal is laten zien dat groen en groei hand in hand gaan.
Partijen zien publiekprivate samenwerking als de beste manier om verduurzaming van de Nederlandse
economie te versnellen en hier ook economisch van te profiteren. Deze unieke gezamenlijke aanpak is
in Nederland op andere terreinen zeer succesvol en de Green Deal zal hierop voortbouwen. Creativiteit,
ondernemerschap en innovatie zijn onmisbaar om deze verduurzaming mogelijk te maken.
Bij de Green Deal gaat het om concrete duurzame initiatieven, waarbij barrières verdwijnen, innovaties
ontwikkeld, gefinancierd en toegepast worden en duurzame kansen worden benut. In de praktijk loopt
de maatschappij tegen belemmeringen aan die in de weg staan aan initiatieven die leiden tot een
verdere verduurzaming.
In de Green Deal willen partijen concrete afspraken maken die deze belemmeringen wegnemen,
zodat de initiatieven die anders moeilijk van de grond komen ruim baan krijgen. Deze initiatieven
kunnen vervolgens ook als voorbeeldfunctie dienen voor andere partijen en daarmee de totale markt
in beweging zetten.
De voor de Green Deal geïnventariseerde projecten van initiatiefnemers zijn door het wegnemen van
de beschreven belemmeringen potentieel succesvol, kunnen op korte termijn resultaten opleveren en
kunnen uitmonden in nieuwe economische activiteiten of kostenbesparingen op korte of langere
termijn voor het bedrijfsleven. De resultaten van een concrete Green Deal kunnen daarna toepasselijk
zijn op andere, vergelijkbare projecten, waardoor de reikwijdte van de Green Deal kan worden vergroot
zonder dat daar specifieke ondersteuning vanuit de Rijksoverheid tegenover staat.

Komen het volgende overeen:

1. Green Deal initiatief
De aanleg van een landschappelijke bloemrijke zone met een lengte van 40 km door vier gemeenten
variërend in breedte met een totale oppervlakte van zo’n 100 ha. Blauwzaam gaat aantonen dat lokale
private organisaties heel goed in staat kunnen zijn om ecologische verbindingen over grote afstand tot
stand te brengen mits er support is van de betrokken overheden. Daarmee geven zij invulling aan het
streven van de Rijksoverheid: burgers en bedrijfsleven nemen verantwoordelijkheid voor natuur en
landschap in hun eigen omgeving.
Door een breed scala aan het lint gekoppelde kleinschalige activiteiten kan een groot economisch effect
gegenereerd worden en door een breed draagvlak kan duurzaam voortbestaan worden gerealiseerd.
De economische en maatschappelijke effecten van het project worden onderzocht middels een
maatschappelijke kosten-batenanalyse of soortgelijk onderzoek.
1 | Green Deal

Dit bijzondere initiatief vanuit de samenleving zal leiden tot vergroting van de aantrekkelijkheid en
multifunctionaliteit van het landschap en vergroting van de biodiversiteit. De aanleg en de koppelingen
van het lint gaan gepaard met economische groei, in het bijzonder het toerisme maar ook via biomassa,
hakhout, bijenteelt en de aan het agrarisch bedrijfsleven gelieerde activiteiten.
Het versterken van de samenwerking tussen de vele organisaties en het verbinden van instanties is een
kwaliteit van Blauwzaam. De gezamenlijke investeringen voegen een nieuwe kwaliteit toe en waarborgen
de leefbaarheid van de regio.
De ervaringen die worden opgedaan met het herinrichten van braakliggende gronden leiden tot slimmer
omgaan met het landschap en de natuur. Door (agrarisch)bedrijfsleven, natuurbeheerders, overheden en
andere spelers bij elkaar te brengen kan Blauwzaam bijdragen aan het gezamenlijk construeren van nieuwe
concepten voor ontwikkeling en beheer van biodiversiteit. En daarbij te komen tot verdergaande en nieuwe
vormen van samenwerking.
Samenwerking en investeren in landschap en (tijdelijke) natuur versterken het maatschappelijk
ondernemerschap en richt zich meer op de behoeften van de moderne samenleving.
Daarmee is het ontwikkelen en beheren van het groene lint een testcase voor het bottom-up ontwikkelen
en beheren van natuur.
Blauwzaam organiseert en stimuleert nu reeds initiatieven die bijdragen aan duurzaamheid in de regio
Alblasserwaard/Vijfeerenlanden (VA).
Blauwzaam wil het bloemrijke lint aanleggen vanaf de gemeente Leerdam tot aan Alblasserdam door
het beplanten of inzaaien van overhoeken en braak liggende terreinen op industrie en/of toekomstige
woningbouw terreinen. Ook door particulieren of overheden vrijwillig in beheer gestelde gronden wil
Blauwzaam betrekken bij het initiatief.
Centraal uitgangspunt is het verbinden van het cultuurhistorisch waardevolle landsschap met tijdelijke
natuur op (tijdelijk)braakliggende stukken. De braakliggende terreinen geven de mogelijkheid voor
een grootschalig project, dat door het brede draagvlak zichzelf in stand houdt. Met deze verbinding van
bestaande en tijdelijke natuur handelen partijen op een aangepaste en creatieve manier in de geest van de
beleidsambitie van de Ecologische Hoofd Structuur. Het gaat hierbij om een smalle strook van 40 kilometer
lang en wisselende breedte.
Samenwerking in de regio is de sleutel naar een duurzame regio. Voor dit project is een breed draagvlak
vereist. Het project wordt gekenmerkt door betrokkenheid van zeer veel partijen. In de eerste fase van
het project wordt de businesscase en het projectplan voor het lint uitgewerkt met betrokkenheid van
alle relevante partijen. De brede samenwerking wordt vastgelegd in een convenant met de belangrijkste
partijen en jaarlijks wordt in het gebied een symposium georganiseerd. Met deze jaarlijkse netwerk- en
kennisbijeenkomst van ondernemers uit de regio wil Blauwzaam de gebiedspartners informeren en aan het
project te binden.
Het project heeft een realisatieperiode van 3 jaar vanaf juni 2012. In die tijd wordt de samenwerking in de
streek georganiseerd, het lint zover mogelijk ingevuld en het waarborgen van de continuïteit goed geregeld.
De inzet van de Rijksoverheid is nodig om knellende regelgeving weg te nemen en om de helpende hand
te bieden als het gaat om kennis op bijvoorbeeld het gebied van biodiversiteit en maatschappelijke kostenbatenanalyse.
Artikel 1 Inzet en acties Blauwzaam
Blauwzaam zal:
1. een breed draagvlak organiseren in het gebied en werken samen met vele betrokken patijen de
businesscase en het projectplan uit;
2. het project coördineren dat gerealiseerd zal worden door samenwerking met tal van andere private en
publieke partijen die hiervoor gezamenlijk een convenant ondertekenen;
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3.
4.
5.

in het bijzonder, De Nationale Bomenbank, de projectleiding en bijkomende kosten voor haar
rekening nemen: € 11.750,-;
in het bijzonder de Stichting Blauwzaam, het projectplan schrijven en zaken regelen als:
communicatie, symposium, kennisinbreng: € 8.000,-;
in het bijzonder de Stichting Blauwzaam, een aandeel in de kosten van een gebiedsmakelaar leveren:
€ 10.000,-.

Artikel 2 Inzet en acties Rijksoverheid
1. De Rijksoverheid zal zich inspannen om belemmeringen of knelpunten in wet- en regelgeving waar
nodig weg te nemen of aan te passen ter bevordering van dit Green Deal initiatief;
2. De Rijksoverheid stelt binnen de relevante wettelijke kaders onderzoekscapaciteit beschikbaar in de
vorm van 2 à 3 helpdeskvragen met een waarde van maximaal € 30.000,- beschikbaar voor zover dit in
overeenstemming is met de toepasselijke staatssteunregels. Daartoe zal de Stichting Blauwzaam een
aanvraag indienen, vergezeld van een projectplan.
3. De Rijksoverheid zal door inzet van de Dienst Landelijk Gebied en het bestaande instrumentarium dit
Green Deal initiatief ondersteunen door onder meer advisering in gebiedsprocessen en bevordering
van het (tijdelijk) kunnen gebruiken van gronden ten behoeve van het lint.
4. De Rijksoverheid zal stimuleren dat het voor het lint relevante vergunningstraject voortvarend ter hand
wordt genomen. Daartoe waar de Rijksoverheid bevoegd gezag is, zal zij in kaart brengen welke
onderdelen van dit traject binnen de wettelijke kaders kunnen worden verbeterd en worden aangepast.
5. De Rijksoverheid stelt binnen de relevante wettelijke kaders en ter ondersteuning van Blauwzaam lint
een financiële bijdrage van maximaal € 25.000,- beschikbaar ondermeer voor de inzet van een
gebiedsmakelaar voor zover dit in overeenstemming is met de toepasselijke staatssteunregels.
Daartoe zal een aanvraag worden ingediend, vergezeld van een projectplan (inclusief begroting).

2. Slotbepalingen
Artikel 3
De afspraken van deze Green Deal zullen in overeenstemming met het Unierecht worden uitgevoerd in
het bijzonder voor zover de afspraken vallen onder de werking van de Europese regels met betrekking tot
aanbesteding, staatssteun en technisch normen en voorschriften.
Artikel 4
1. Elke Partij kan de andere Partijen schriftelijk verzoeken de Green Deal te wijzigen. De wijziging behoeft
de schriftelijke instemming van alle Partijen.
2. Partijen treden in overleg binnen 6 weken nadat een partij de wens daartoe aan de andere Partijen
schriftelijk heeft mede gedeeld.
3. De wijziging en de verklaring (verklaringen) tot instemming wordt (worden) in afschrift als bijlage aan
de Green Deal gehecht.
4. De wijziging wordt openbaar gemaakt binnen 1 maand na schriftelijke instemming van alle Partijen op
het Rijksweb.
Artikel 5
Partijen komen overeen dat de Green Deal afspraken niet in rechte afdwingbaar zijn.
Artikel 6
Deze Green Deal treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en loopt tot en met 2015. Alle
in deze Green Deal genoemde afspraken worden zo snel mogelijk ter hand genomen.
Artikel 7
Deze Green Deal zal samen met andere afgesloten Green Deals openbaar worden gemaakt, waardoor
anderen kennis kunnen nemen van de gesloten Green Deals, zodat navolging hiervan kan worden
bevorderd.
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Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te ’s-Gravenhage op
Minister van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie

......................................................................
drs. M.J.M. Verhagen

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

......................................................................
J.J. Atsma

Stichting Blauwzaam

......................................................................
de heer P. de Winter, Penningmeester

Nationale Bomenbank,

......................................................................
de heer P.J. de Winter, Algemeen directeur
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