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In hoofdstuk 7 van het Programma Landschap van de Toekomst (PLvdT) is het 
uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen opgenomen. Met mooie plannen en ambities alleen zijn we 
er nog niet. Deze moeten in uitvoering worden gebracht en hier is geld voor nodig. Wat de provincie 
precies kan doen om het landschap te versterken, is afhankelijk van het ambitieniveau voor 
landschap én het beschikbare budget vanaf 2022. Daarom hebben we ter voorbereiding op de 
perspectiefnota 2022-2025 drie scenario’s uitgewerkt: het basis-scenario, het + scenario en het  
++ scenario. 
 
 

  
Basis-
scenario + Scenario ++ Scenario 

Onderdeel 
2022-
2025 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 

Proces & advies x 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 
Communicatie & 
participatie x 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

Uitvoering & 
Subsidie x 850.000 850.000 850.000 850.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

   } Landschap 
en 
hoofdstructuren 
herstellen &    
     versterken 

 x 300.000 300.000 300.000 300.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 

   } Team 
Ruimtelijke 
kwaliteit 

 x 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 

   } Subsidie  x 200.000 200.000  200.000 200.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

Totaal 0 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000 

 
 
 
Basis-scenario 
In het basis-scenario worden er voor de komende jaren geen eigen middelen voor landschap 
gereserveerd. Dit betekent dat het PLvdT hoofdzakelijk wordt uitgevoerd vanuit andere 
beleidsvelden zoals bijvoorbeeld Infrastructuur of Natuur. We kunnen dit zoveel mogelijk 
stimuleren. Als provincie dragen we het PLvdT bestuurlijk en ambtelijk uit en adviseren over 
landschappelijke opgaven.  
 
 
+ Scenario en ++ Scenario 
In het + scenario en ++ scenario wordt het team Landschap aangevuld op momenten dat dit nodig 
is en met de kwaliteiten die nodig zijn voor specifieke vraagstukken. We kunnen adviseren op 
grotere vraagstukken en eigen onderzoek doen naar trends en ontwikkelingen. Bovendien zijn er 
middelen om het PLvdT en het Verhaal van Flevoland te delen met gemeenten, MRA, TBO’s en 
burgers. Hoe beter dit bij iedere partij bekend is hoe meer we met elkaar bereiken voor ons 
landschap. 
 
Bij de uitvoering zit er een duidelijk verschil tussen het + scenario en het ++ scenario. 
Dit verschil bestaat uit de reservering van middelen voor de daadwerkelijke uitvoering (lees: 
realisatie) van de provinciale ambitie voor het landschap zoals deze is verwoord in het PLvdT. Met 
het vaststellen van het ontwerp van het PLvdT maakt de provincie duidelijk het behouden en 
versterken van ons landschap belangrijk te vinden. Dat we vanuit het landschap van de belofte met 
elkaar gaan werken aan een landschap van de toekomst en van de herinnering.  
Het verschil tussen beide scenario’s wordt hieronder toegelicht. 
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+ Scenario | uitvoering en subsidie 
In het + scenario is de provincie voor de daadwerkelijke uitvoering van ons PLvdT grotendeels 
afhankelijk van middelen van anderen. We zetten in op het meedenken, adviseren, stimuleren en 
faciliteren bij andere beleidsvelden of binnen gemeentelijke plannen. Een deel van de 
uitvoeringsgelden gebruiken we voor de uitwerking en planvorming rond landschapsvormgeving 
bijvoorbeeld van de hoofdstructuren, polderentrees, vaarten of stads- en dorpsranden. Voor de 
daadwerkelijke realisatie hiervan hebben we beperkte eigen middelen. We kunnen een kleine 
bijdrage doen aan bijvoorbeeld versterking van de erven met een subsidieregeling. 
 
 
++ Scenario | uitvoering en subsidie 
Met het ++ scenario maakt de provincie daadwerkelijk het verschil bij het werken aan de uitvoering 
van onze ambities. De provincie heeft eigen middelen om het landschap en haar structuren te 
behouden en te versterken en het goede voorbeeld te geven. Deze middelen zijn bedoeld voor 
projecten waarvoor niet al (voldoende) middelen zijn gereserveerd, denk aan bijvoorbeeld de 
polderentrees. De provincie ontwikkelt subsidieregelingen met cofinanciering om structureel 
anderen te stimuleren om het landschap te versterken, bijvoorbeeld voor erfsingels en 
fruitteeltbeplanting. 
 
In alle scenario’s zoeken we met andere beleidsvelden en/of partners naar het goede momentum 
en naar koppelkansen om uit de inzet van gezamenlijke middelen méér opbrengst te halen. Denk 
hierbij aan Infrastructurele projecten, de bossenstrategie, biodiversiteit, recreatie en toerisme en 
de 100.000-woningen-opgave. Ook kijken we waar cofinanciering met bijvoorbeeld gemeenten een 
optie is. 
 
 
 
 


