Governance GGA groenblauwe opgaven
Zo werken we in Brabant opgavegestuurd en met een gebiedsgerichte benadering aan onze dubbeldoelstelling:
een sterke natuur en veerkrachtig natuurlijk systeem met duurzaam perspectief voor landbouw.

ONTDEK
MEER

Samenwerking
op gebiedsniveau
organiseren & realiseren

ONTDEK
MEER

Samenwerking
Brabantbreed
GGA-strategie;
afstemmen & kennisdeling

Samenwerking tussen individuele partners
afspraken en afstemming over specifieke opgaven die onderdeel uitmaken van de
GGA, zoals water, stikstof, landbouw, energie, ruimtelijke ordening

Samenwerking op

gebiedsniveau

Samenwerking
Brabantbreed

Coördinatieteam
GGA

Overzicht
governance

“We kunnen niet voldoen aan
subsidievoorwaarden. Hoe
gaan we daarmee om?”

“Bent u akkoord
met ons
projectplan?”

Stuurgroep gebied

Integraal
gebiedsteam

(bestuurlijke opdrachtgever)

bestuurlijk besluiten

MEER
INFO

(opdrachtnemer)

“Ons budget is
niet toereikend,
is er nog
financiële
ruimte?”

verkennen & realiseren:
categorie 3
MEER
INFO

Overleg met
opdrachtgever(s)

Projectteam
(opdrachtnemer)

op afroep, escalatie, inzet middelen

realiseren:
categorie 1 + 2
MEER
INFO

Gebiedsproces met stakeholders

MEER
INFO

Samenwerking

Samenwerking
op gebiedsniveau

Brabantbreed

“Wat betekent nieuw
rijksbeleid voor ambities in de
gebieden?”

Stuurgroep GGA

Overzicht
governance

regie & bestuurlijke
Stuurgroep
GGA
afspraken met alle
uitvoerende partners

“Komen de doelsoorten
daadwerkelijk terug in de
gebieden?”

MEER
INFO

BO Natuur
& GGA

Opdrachtgeversoverleg
GGA
Opdrachtgeversoverleg

bestuurlijk afstemmen met
BOManifestpartners
Natuur &
alle

GGA

MEER
INFO

AONatuur
Natuur
AO
&
&GGA
GGA
ambtelijk afstemmen
met alle
ambtelijk
afstemmen
met
Manifestpartners
alle Manifestpartners

focus op strategie
GGA & regie
focus op strategie & regie

Coördinatieteam
focusGGA
op realisatie

MEER
INFO

“Te hoge normkosten hebben
gevolgen voor de overall
ramingen. Hoe gaan we
hiermee om?”

focus op realisatie
MEER
INFO

MEER
INFO

Gebiedsteams

Samenwerking op

gebiedsniveau

Samenwerking
Brabantbreed

Coördinatieteam
GGA

Overzicht
governance

Deelnemers

Projectleiders & adviseurs,
uitvoerende organisaties,
onafhankelijk trekker

Frequentie

Maatwerk

“We kunnen niet voldoen aan
subsidievoorwaarden. Hoe
gaan we daarmee om?”

“Bent u akkoord
met ons
projectplan?”

Stuurgroep
gebied
Scope/agenda
Realiseren integrale opgaven in

Integraal
gebiedsteam

(bestuurlijke opdrachtgever)
het gebied

Aard/statusbesluiten
Besluitvormend binnen scope
bestuurlijk
opdracht

Sturingslijn

MEER
INFO

Opdrachtgeversoverleg gebieden,
waar nodig stuurgroep gebied

• Opdrachtgeversoverleg gebied
t.a.v. scope en middelen
• Coördinatieteam Brabant breed
t.a.v. instrumenten, gebieds
overstijgende knelpunten
• Opdrachtgeversoverleg Brabant
breed (i.o.m. opdrachtgevers
op afroep, escalatie, inzet middelen
gebied), gebiedsoverstijgende
knelpunten middelen

(opdrachtnemer)

“Ons budget is
niet toereikend,
is er nog
financiële
ruimte?”

verkennen & realiseren:
categorie 3

Escalatielijn

Overleg met
opdrachtgever(s)

MEER
INFO

Projectteam

MEER
INFO

Gebiedsproces met stakeholders

(opdrachtnemer)

realiseren:
categorie 1 + 2

MEER
INFO

Samenwerking op

gebiedsniveau

Samenwerking
Brabantbreed

Coördinatieteam
GGA

Overzicht
governance

Deelnemers

Projectleiders & adviseurs
uitvoerende organisaties

Frequentie

Maatwerk

“We kunnen niet voldoen aan
subsidievoorwaarden. Hoe
gaan we daarmee om?”

“Bent u akkoord
met ons
projectplan?”

Scope/agenda
Realiseren (multi) sectorale
Stuurgroep
gebied
opgaven in het gebied

Integraal
Projectteam
(opdrachtnemer)
gebiedsteam

(bestuurlijke
opdrachtgever)
Aard/status
Besluitvormend binnen scope
opdracht

bestuurlijk besluiten
Sturingslijn

Opdrachtgeversoverleg MEER
gebieden, waar nodig enINFO
aanwezig stuurgroep gebied

Escalatielijn

• Opdrachtgeversoverleg gebied
t.a.v. scope en middelen
• Coördinatieteam Brabant
breed t.a.v. instrumenten,
gebiedsoverstijgende
knelpunten
• Opdrachtgeversoverleg
Brabant breed (i.o.m.
op afroep, escalatie, inzet middelen
opdrachtgeversoverleg
gebied), gebiedsoverstijgende
knelpunten middelen MEER

Overleg met
opdrachtgever(s)

(opdrachtnemer)

“Ons budget is
niet toereikend,
is er nog
financiële
ruimte?”

verkennen
& realiseren:
realiseren
categorie1 +3 2
categorie
MEER
INFO

Projectteam

INFO

Gebiedsproces met stakeholders

(opdrachtnemer)

realiseren:
categorie 1 + 2

MEER
INFO

Samenwerking op

gebiedsniveau

Samenwerking
Brabantbreed

Coördinatieteam
GGA

Overzicht
governance

“We kunnen niet voldoen aan
subsidievoorwaarden. Hoe
gaan we daarmee om?”

“Bent u akkoord
met ons
projectplan?”

Deelnemers

Bestuurders uitvoerende
organisaties

Stuurgroep gebied

Integraal
Stuurgroep
gebiedsteam
gebied

Frequentie
Bij besluitvorming, minimaal 2x
(bestuurlijke
opdrachtgever)
per jaar

bestuurlijk
besluiten
Scope/agenda
Besluitvorming t.a.v. fasen
Routekaart GGA

Aard/status

MEER
INFO

Besluitvormend in het gebied

“Ons budget is(bestuurlijke
(opdrachtnemer)
opdrachtgever)
niet toereikend,
is er nog
verkennen
realiseren:
bestuurlijk& besluiten
financiële
categorie 3
ruimte?”
MEER
INFO

Overleg met
opdrachtgever(s)

Projectteam
(opdrachtnemer)

op afroep, escalatie, inzet middelen

realiseren:
categorie 1 + 2
MEER
INFO

Gebiedsproces met stakeholders

MEER
INFO

Samenwerking op

gebiedsniveau

Samenwerking
Brabantbreed

Coördinatieteam
GGA

Overzicht
governance

“We kunnen niet voldoen aan
subsidievoorwaarden. Hoe
gaan we daarmee om?”

“Bent u akkoord
met ons
projectplan?”

Deelnemers

Ambtelijk uitvoerende
organisaties

Stuurgroep gebied

Integraal
Overleg
met
gebiedsteam
opdrachtgever(s)

Frequentie
Op afroep, maatwerk
(bestuurlijke
opdrachtgever)
Scope/agenda

Bij knelpunten, vragen t.a.v. scope

Aard/status

MEER
INFO
Besluitvormend t.a.v. opdracht

bestuurlijk besluiten
opdracht
Escalatielijn

gebied

• Stuurgroep gebied t.a.v. scope
• Opdrachtgeversoverleg
Brabant breed t.a.v. middelen of
programmering

Overleg met
opdrachtgever(s)

(opdrachtnemer)

“Ons budget is
niet toereikend,
is er nog
financiële
ruimte?”

verkennen
realiseren:
op afroep,&escalatie,
categorie
3
inzet
middelen
MEER
INFO

Projectteam
(opdrachtnemer)

op afroep, escalatie, inzet middelen

realiseren:
categorie 1 + 2
MEER
INFO

Gebiedsproces met stakeholders

MEER
INFO

Samenwerking

Samenwerking
op gebiedsniveau

“Komen de doelsoorten
daadwerkelijk terug in de
gebieden?”

Brabantbreed

“Wat betekent nieuw
rijksbeleid voor ambities in de
gebieden?”

Stuurgroep GGA

Overzicht
governance

regie & bestuurlijke
Stuurgroep
GGA
afspraken met alle
uitvoerende partners
Deelnemers

BO Natuur
Frequentie
& GGA

Bestuur/directie uitvoerende
organisaties (in ieder geval
waterschap, provincie,
terreinbeherende organisaties,
ZLTO, VBG)

minimaal 4x per jaar in
aanloopfase, daarna minimaal 2x
bestuurlijk afstemmen metper jaar

BOManifestpartners
Natuur
Scope/agenda&
alle
GGA

Aard/status

AONatuur
Natuur
AO
Sturingslijn &
&GGA
GGA

Bij overstijgende kansen en
knelpunten t.a.v.MEER
programmering
en instrumentenINFO
Bestuurlijke afspraken
maken t.a.v. instrumenten,
programmering, onder
voorbehoud van benodigde
besluitvorming in eigen besturen

Stuurt op strategische
vraagstukken die relevant zijn
voor de uitvoering
ambtelijk afstemmen
met alle
ambtelijk
afstemmen
met

Manifestpartners

alle Manifestpartners

MEER
INFO

Stuurgroep
Opdrachtgeversoverleg
GGA
GGA
Opdrachtgeversoverleg
focus op strategie
regie& bestuurlijke
GGA &regie
afspraken met alle
focus op strategie & regie
uitvoerende partners

Coördinatieteam
focusGGA
op realisatie

MEER
INFO

“Te hoge normkosten hebben
gevolgen voor de overall
ramingen. Hoe gaan we
hiermee om?”

focus op realisatie
MEER
INFO

MEER
INFO

Gebiedsteams

Samenwerking

Samenwerking
op gebiedsniveau

“Komen de doelsoorten
daadwerkelijk terug in de
gebieden?”

Brabantbreed

“Wat betekent nieuw
rijksbeleid voor ambities in de
gebieden?”

Stuurgroep GGA

Overzicht
governance

regie & bestuurlijke
Stuurgroep
GGA
afspraken met alle
uitvoerende partners
Deelnemers

BO Natuur
Frequentie
& GGA

MEER
INFO

Opdrachtgevers/managers
uitvoerende organisaties (in ieder
geval waterschap, provincie,
terreinbeherende organisaties,
ZLTO, VBG)

Opdrachtgevers
Opdrachtgeversoverleg
overleg GGA
bestuurlijk afstemmen
GGA
Scope/agenda met• Overstijgende knelpunten t.a.v.
Opdrachtgeversoverleg
BOManifestpartners
Natuur &
alle
GGA

Aard/status

Escalatielijn

AONatuur
Natuur
AO
&
&GGA
GGA
Sturingslijn

4x per jaar ontwikkelingen GGA
bespreken

middelen, instrumenten en
programmering
MEER
• VoorbereidingINFO
stuurgroep GGA

Ambtelijk besluitvormend t.a.v.
programmering, overkoepelende
inzet middelen
Stuurgroep GGA t.a.v. knelpunten,
middelen, programmering en
instrumenten

Stuurt op strategische
ambtelijk afstemmen
met alle
ambtelijk
afstemmen
metvraagstukken, stelt indien nodig
werkgroepen in en bereid
Manifestpartners
alle Manifestpartners (besluitvorming door) stuurgroep
MEER
GGA voor

op strategie & regie
focus op strategie
& regie
GGAfocus
focus op strategie & regie

Coördinatieteam
focusGGA
op realisatie

MEER
INFO

“Te hoge normkosten hebben
gevolgen voor de overall
ramingen. Hoe gaan we
hiermee om?”

focus op realisatie
MEER
INFO

INFO

Gebiedsteams

Samenwerking

Samenwerking
op gebiedsniveau

“Komen de doelsoorten
daadwerkelijk terug in de
gebieden?”

Brabantbreed

“Wat betekent nieuw
rijksbeleid voor ambities in de
gebieden?”

Stuurgroep GGA

Overzicht
governance

regie & bestuurlijke
Stuurgroep
GGA
afspraken met alle
uitvoerende partners
Deelnemers

BO Natuur
Frequentie
& GGA

MEER
INFO

Adviseurs uitvoerende
organisaties
(in ieder geval waterschap,
provincie, terreinbeherende
organisaties, ZLTO, VBG)

Coördinatieteam
Opdrachtgeversoverleg
GGA
Scope/agenda
• Overstijgende knelpunten in de
bestuurlijk afstemmen met uitvoering
GGA
Opdrachtgeversoverleg
BOManifestpartners
Natuur &
alle
GGA

Aard/status

Escalatielijn

AONatuur
Natuur
AO
&
&GGA
GGA

1x per 6 weken

• Voorbereiding
opdrachtgeversoverleg
en
MEER
INFO
stuurgroep GGA

focus op strategie
regie op realisatie
GGA &focus
focus op strategie & regie

Agenderend, loketfunctie,
coördinerend, verhelpen
knelpunten
Stuurgroep GGA (via
opdrachtgeversoverleg
GGA), knelpunten, middelen,
programmering en instrumenten

ambtelijk afstemmen
met alle
Sturingslijn
ambtelijk
afstemmen
metCoördinatieteam lost praktische
Manifestpartners
zelf op, en agendeert
alle Manifestpartners zaken
naar opdrachtgevers GGA

Coördinatieteam
focusGGA
op realisatie

MEER
INFO

“Te hoge normkosten hebben
gevolgen voor de overall
ramingen. Hoe gaan we
hiermee om?”

focus op realisatie
MEER
INFO

MEER
indien praktische
INFOoplossing
niet mogelijk blijkt (t.a.v. meer
strategische vragen)

Gebiedsteams

Samenwerking

Samenwerking
op gebiedsniveau

“Komen de doelsoorten
daadwerkelijk terug in de
gebieden?”

Brabantbreed

“Wat betekent nieuw
rijksbeleid voor ambities in de
gebieden?”

Stuurgroep GGA

Overzicht
governance

regie & bestuurlijke
Stuurgroep
GGA
afspraken met alle
uitvoerende partners
Bestuurders Manifestpartners
(BMF, ZLTO, BrabantStad, Brabants
Particulier Grondbezit, Brabants
Landschap, Natuurmonumenten,
VNO-NCW, waterschap, provincie)
Frequentie
2x per jaar ontwikkelingen GGA
bespreken
Scope/
bestuurlijk afstemmen
metAfstemming natuuropgaven en
agenda
ontwikkelingen GGA

MEER
INFO

Deelnemers

BO Natuur
& GGA

BOManifestpartners
Natuur &
alle
GGA

Aard/status

BO Natuur
Opdrachtgeversoverleg
& GGA
GGA
Opdrachtgeversoverleg

Agenderend, loketfunctie,
MEER
afstemmen en informeren
INFO

AONatuur
Natuur
AO
&
&GGA
GGA
ambtelijk afstemmen
met alle
ambtelijk
afstemmen
met
Manifestpartners
alle Manifestpartners

focus op strategie
& regie afstemmen met
GGAbestuurlijk
MEER
focus op strategie &alle
regieManifestpartners INFO

Coördinatieteam
focusGGA
op realisatie

“Te hoge normkosten hebben
gevolgen voor de overall
ramingen. Hoe gaan we
hiermee om?”

focus op realisatie
MEER
INFO

MEER
INFO

Gebiedsteams

Samenwerking

Samenwerking
op gebiedsniveau

“Komen de doelsoorten
daadwerkelijk terug in de
gebieden?”

Brabantbreed

“Wat betekent nieuw
rijksbeleid voor ambities in de
gebieden?”

Stuurgroep GGA

Overzicht
governance

regie & bestuurlijke
Stuurgroep
GGA
afspraken met alle
uitvoerende partners
Deelnemers

BO Natuur
& GGA
Frequentie

2x per jaar ontwikkelingen GGA
bestuurlijk afstemmen metbespreken

BOManifestpartners
Natuur
&
Scope/
alle
GGA

agenda

MEER
INFO

Adviseurs/managers
Manifestpartners (BMF, ZLTO,
BrabantStad, Brabants Particulier
Grondbezit, Brabants Landschap,
Natuurmonumenten, VNO-NCW,
waterschap, provincie)

Afstemmen ontwikkelingen GGA
MEER
INFO

Aard/status

• Afstemmen en informeren
• voorbespreken BO Natuur &
GGA

Escalatielijn

BO Natuur & GGA

AONatuur
Natuur
AO
&
&GGA
GGA
ambtelijk afstemmen
met alle
ambtelijk
afstemmen
met
Manifestpartners
alle Manifestpartners

AO Natuur
Opdrachtgeversoverleg
& GGA
GGA
Opdrachtgeversoverleg

focus op strategie
& regie afstemmen met
GGAambtelijk
MEER
focus op strategie &alle
regieManifestpartners INFO

Coördinatieteam
focusGGA
op realisatie

“Te hoge normkosten hebben
gevolgen voor de overall
ramingen. Hoe gaan we
hiermee om?”

focus op realisatie
MEER
INFO

MEER
INFO

Gebiedsteams

