
 

 

Rozendaal, 14 oktober 2022 

Geachte Gelderse Statenleden, 

Op basis van de GS voorstellen voor de herijking van de provinciale begroting en de aanvullende informatie die 

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) van de provincie heeft ontvangen, wordt er niet getornd aan de 

boekjaarsubsidie voor SLG in 2023 en 2024. Voor 2023 zal dat € 794.733 zijn, het jaar erop nog wat meer door 

indexatie. Daarna resteert er op basis van de GS voorstellen nog € 355.250 per jaar voor ons om onze 

ondersteuningsfunctie voor landschapsvrijwilligers uit te oefenen als deel van de € 700.800 die genoemd is in de GS 

voorstellen voor de drie organisaties IVN Gelderland, Natuur en Milieu Gelderland en SLG, door de provincie het 

‘organiserend vermogen’ genoemd. Alleen valt er in 2025 niet zoveel meer te organiseren, als het zo blijft als nu 

wordt voorgesteld.  

De nog steeds groeiende groep landschapsvrijwilligers in Gelderland, inmiddels ruim 12.500 vrijwilligers, levert een 

steeds belangrijkere bijdrage aan de kwaliteit van ons landelijk gebied, ze helpen boeren en buitenlui bij het 

onderhoud van kleine landschapselementen en het herstel van biodiversiteit en laten zien dat je veel gedaan kunt 

krijgen door met elkaar de schouders eronder te zetten. Gelderse landschapsvrijwilligers kunnen zo succesvol zijn 

omdat SLG hen ondersteunt en faciliteert met de uitleen van gereedschappen, alsmede met kennis, begeleiding en 

advies. Ook ondersteunen wij boerenlandvogelvrijwilligers die onmisbaar zijn om ANLb doelen te behalen. Er staat 

dus veel op het spel (zie ter illustratie ons Jaarbericht 2021 als bijlage). 

SLG heeft daarnaast een fors aandeel in de uitvoering van de Regeling Biodiversiteit en Landschap, een provinciale 

subsidieregeling voor Gelderse gemeenten op basis van cofinanciering, waar de provincie jaarlijks € 1,3 miljoen in 

steekt. Veel gemeenten, die veelal 50% meebetalen aan de uitvoering, vallen graag terug op SLG voor de uitvoering 

van projecten, waarbij veel bestendige landschapswinst wordt geboekt. SLG ontvangt betaalde opdrachten van 

gemeenten daarvoor, deze zullen vanaf 2024 wegvallen. De GS voorstellen betekenen namelijk dat er vanaf 1 

januari 2024 geen provinciale middelen meer zijn voor de uitvoering van deze subsidieregeling. Dat geldt ook voor de 

Regeling burgerbetrokkenheid bij natuur en landschap, waar SLG ook een succesvolle bijdrage aan levert.  

De combinatie van bovenstaande en andere bezuinigingen maakt dat het nog maar zeer de vraag is of SLG nog wel 

kan blijven bestaan. Als er niets wordt gerepareerd, verliezen we waarschijnlijk zo’n 2/3 van al onze inkomsten. Als 

we wel in staat blijken voort te kunnen bestaan, zal onze slagkracht ernstig zijn aangetast en zullen we veel minder 

kunnen betekenen. Denk aan alle kennis, expertise, ervaring en contacten die dan verloren zijn gegaan. 

Juist omdat de herstelopgave voor landschap en biodiversiteit zo urgent is, dit een structurele taak van de provincie 

is en omdat de landschapsvrijwilligers die wij ondersteunen zo succesvol zijn (zie bijgaand Jaarbericht 2021), 

verzoeken wij PS ons, en daarmee alle huidige en toekomstige landschapsvrijwilligers, alvast de zekerheid te 

verschaffen dat het budget dat SLG in 2023 en 2024 jaarlijks ontvangt, overeind blijft in de jaren daarna en als 

structurele middelen worden aangemerkt.  

We vinden dat er een structurele financiële basis moet worden gelegd onder de structurele provinciale taak om de 

biodiversiteit in het landelijk gebied te herstellen door onder andere 10% groenblauwe dooradering te realiseren. Het 

is een taak, die niet meer is weg te denken bij de provincie.  

Mocht u met me in contact willen komen, dan ben ik bereikbaar op 06-22498396 en/of a.vriend@slgelderland.nl.  

Met vriendelijke groet, 

 

Arjan Vriend  

directeur-bestuurder 

Bijlage: Jaarbericht 2021 Stichting Landschapsbeheer Gelderland 
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