
 

Memo 

Aan: Gemeenteraad 
Cc:  
Van: Ria Ankersmit 
Datum:  
Kenmerk:  
Onderwerp: Vastgestelde Subsidieregeling Landschapsfonds  

 
Aanleiding 
Op 22 november heeft het college van B&W de Subsidieregeling Landschapsfonds 
vastgesteld. Door het vaststellen van deze subsidieregeling hebben we weer een stap gezet 
in de uitvoering van de Visie op landschap, natuur en groene kernen. Deze subsidieregeling 
willen we onder uw aandacht brengen omdat het hiermee mogelijk wordt gemaakt om 
agrarische ondernemers te belonen voor hun inzet voor het landschap.  
 
Subsidieregeling Landschapsfonds 
Vanaf januari 2023 kunnen agrarische ondernemers met grond in het buitengebied van de 
gemeente Oude IJsselstreek gebruik maken van het landschapsfonds. Het landschapsfonds 
biedt een vergoeding van €0,10 cent per vierkante meter per jaar voor het invullen van 
agrarische grond met landschapselementen, zoals struweelhagen, houtsingels of een poel.  
 
We hebben gemerkt dat het voor agrarische ondernemers belangrijk is om langjarig uit te 
kunnen gaan van een vergoeding. Daarom is de vergoeding gebaseerd op een periode van 
tien jaar. Dit betekent dat er per vierkante meter €1 euro wordt uitgekeerd. Een agrariër die 
besluit 3.000 vierkante meter houtsingel aan te leggen, kan daardoor €3.000 euro subsidie 
ontvangen. Vaak is dit zelfs nog te combineren met andere subsidies, zoals onze eigen 
aanleg subsidie, de onderhoudssubsidie van de VALA of de eco-regeling van de provincie 
 
Voor deze vergoeding komen uitsluitend agrarische ondernemers in aanmerking, omdat zij 
de grootste dilemma’s ervaren, bij de overweging om “productiegrond” beschikbaar te stellen 
voor het landschap. Omdat landschap in grote mate bijdraagt aan maatschappelijke 
meerwaarde (natuurversterking, recreatie en schone lucht) wil de gemeente middels een 
vergoeding de overwegingen van agrariërs vergemakkelijken.  
 
Op 7 december organiseert de gemeente een inloopavond van 19.00 tot 20.30 in de Radstake 
in Varsseveld. Mensen die voor de subsidieregeling in aanmerking komen, worden hier 
geïnformeerd over de regeling en de manier hoe de subsidie aangevraagd kan worden. U 
ontvangt op zeer korte termijn een uitnodiging voor de avond.  
 
In de loop van volgend jaar zullen we blijvend aandacht besteden aan het landschapsfonds, 
om zoveel mogelijk agrarische ondernemers te bereiken en te stimuleren om mee te doen.  
 


