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C BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 8 december 2015 

In uw brief met kenmerk 157484.01u dd. 3 juli 2015 geeft u aan dat de 
leden van de vaste commissie voor Economische Zaken hebben verzocht 
een aanvulling op de brief van 25 juni 2015 (EK 33 576, B) toegestuurd te 
krijgen met de actuele stand van zaken betreffende groene en blauwe 
diensten, dit ter invulling van de toezegging te rapporteren over hoe de 
groene en blauwe diensten concreet en uitvoerbaar gemaakt kunnen 
worden (T01270). Met deze brief voldoe ik aan dat verzoek. 

De provincies beheren gezamenlijk de catalogus groenblauwe diensten. 
Daarin worden alle diensten beschreven. Het agrarische natuur- en 
landschapsbeheer is het belangrijkste instrument in Nederland om 
invulling te geven aan groenblauwe diensten. Op niet-landbouwgrond 
wordt door het provinciale Subsidiestelsel natuur en landschap (SNL) 
invulling gegeven aan groenblauwe diensten. Andere instrumenten 
waarmee groenblauwe diensten worden ingevuld, zijn de vergroenings-
maatregelen uit de eerste pijler van het Gemeenschappelijk Landbouw-
beleid, met name de equivalente pakketten, en instrumenten die worden 
gefinancierd door bijvoorbeeld waterschappen en met name provincies. 

Het nieuwe, collectieve stelsel voor agrarisch natuur- en landschaps-
beheer, dat op 1 januari 2016 van start gaat, richt zich in eerste instantie 
op biodiversiteitsdoelen waarvoor Nederland een internationale 
verplichting heeft. Het is de bedoeling om op termijn ook diensten die ten 
goede komen aan de bodem- of waterkwaliteit, diensten die aan perceel-
randen worden verbonden en/of diensten die bijdragen aan de recreatieve 
beleving van het landelijke gebied daarin onder te brengen. 
Vanwege het gebiedsgerichte karakter van deze diensten is een collectief 
stelsel een goed instrument om hieraan invulling te geven. 
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Om uw Kamer een beeld te geven van de context waarin de groenblauwe 
diensten worden ingevuld, stuur ik als bijlage de brief1 mee waarmee ik 
onlangs de Tweede Kamer heb geïnformeerd over de stand van zaken van 
de voorbereidingen op de invoering van het nieuwe stelsel voor agrarisch 
natuur- en landschapsbeheer. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
M.H.P. van Dam

1 Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 157484.01.
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