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Geachte voorzitter/leden,

Op 2 oktober 2012 ís in het |PO-bestuur het advies van de commissie-Jansen aan de
orde geweest. Dit gaat over de interprovinciale verdeling voor de ontwikkelopgave
natuur en hoe het beheer tot stand kan komen.

Hierbij ontvangt u de begeleidende brief van het lPO, een beknopte samenvatting van

het advies en de brief die wij als reactie aan het IPO hebben verzonden. Daarnaast
verzorgen wij een technische briefing op 17 oktober a.s. om 12.00 uur in het provin-

ciehuis. Op verzoek is het advies digitaal beschikbaar.

Als eerste vindt de commissíe-Jansen dat de decentralisatie van het natuur- en platte-

landsbeleid naar de provincies een goede en onomkeerbare keuze is.

Voor wat betreft beheer van de natuurgebieden lijkt de verdeling aan te sluiten bij de
venrvachting die wij in eerdere stukken over de decentralisatie van het natuurbeleid

aan u hebben toegezonden. Kern daarin is dat vanaf 2014het beheer voor Drenthe

uitkomt op +/- 10o/o van het beschikbare budget, aangevuld met de provinciale b'tjdra-

ge. De commissie geeft wel aan dat zij er daarbij van uitgaat dat de middelen die voor
beheer in het lenteakkoord (vanaf 2013€.30 miljoen) zijn opgenomen, ook voor het
beheer beschikbaar komen.

Daarnaast erkent de commissie de b'rjzondere opgave die er in Drenthe ligt voor het
realiseren van de internationale doelen PAS, N2000 en KRW. Zij hebben daarbij ook

oog voor de harde juridische verplichtingen die wij zijn aangegaan in het kader van het

ILG en de lopende verplíchtíngen in landinrichtingsprocessen.
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Hoewel wij samen met Overijssel een aantal hectares uit de landelijke dekking krijgen

toegewezen, betekent dit niet dat de volledige € 42 miljoen harde juridische verplich-
tingen zijn afgedekt. De commissie constateert dat het voor alle provincies het verde-

len van de tekorten is gebleken.

ln een brief aan het IPO hebben wij de volgende reactie op het advies gegeven.

1. Conform de afspraken in het deelakkoord Natuur beschouwen wij de taakstelling
voor Drenthe die in het advies zijn opgenomen voor de verkoop van de categorie-
en niet ingerichte nieuwe natuur (2.255 ha) en bestaande natuur (B9a ha) als een

inspanningsverplichting en niet als een resultaatsverplichting. Dit wordt ook door

het IPO in zijn begeleidende brief onderschreven.

2. Wij moeten helaas constateren dat ondanks de tegemoetkoming uit de landelijke
grondvoorraad, de dekking uit de landelijke grondvoorraad sterk onvoldoende is
om de rechtmatig aangegane juridische verplichtingen te dekken en wij betreuren

het dat de commissie daarmee haar uitgangspunt niet kan waarmaken, namelijk
dat'men wil voorkomen dat provincies genoodzaakt worden om eigen middelen in
te zetten voor de harde juridische verplichtingen inrichting'.

3. Wij zullen niet in staat zijn om de inspanningsverplichting voor de verkoop van de

categorieën niet ingerichte nieuwe natuur en bestaande natuur te realiseren. Ter
illustratie: het aantal hectares niet ingerichte nieuwe natuur buiten de internationa-
le doelen PAS, N2000 en KRW bedraagt +l-75ha. Wij hebben aangegeven dat
wij dit als onze inspanningsverplichting zren.

4. Voor Drenthe ontstaat met deze verdeling een impasse voor de toegewezen ont-
wikkelopgave verwerving en inrichting voor het behalen van de internationale doe-
len PAS, N2000 en KRW.

5. Het opheffen van het tijdsverschil in het voor de provincies beschikbaar stellen

van BBL oud (6000 BBL oud per direct en 8000 ha BBL oud vanaf 2016), dat in
het onderhandelingsakkoord is vastgelegd, is noodzakelijk voor het vervolg.

Wij stellen vast dat de commissie-Jansen zich gehouden heeft aan de randvoorwaar-
den van haar opdracht en in dat licht accepteren wij het advies.

Wij zullen de uitkomsten van het advies betrekken bij het statenstuk over de beëindi-
ging van de ILG-bestuursovereenkomst en de bijbehorende eindafrekening, ter be-

spreking en besluitvorming in uw Staten van 14 november 2012.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,
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onderwerp 
Advies commissie-Jansen 

 

 

Geacht college,  

 

Het bestuur van het IPO heeft op 2 oktober jl. ingestemd met het advies van de externe commissie 

‘Ontwikkelopgave natuur’ (commissie-Jansen). Deze commissie heeft geadviseerd over de 

uitwerking van het Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur en heeft een voorstel gedaan 

voor de verdeling van de ontwikkelopgave en de daarvoor beschikbare gronden. Door het IPO-

bestuur is met waardering vastgesteld dat de commissie-Jansen heeft voldaan aan de opdracht. 

Wij bieden u het advies hierbij aan. 

 

Het bestuur heeft besloten tot deze aanbiedingsbrief bij het advies om een aantal relevante zaken 

die betrekking hebben op de uitvoering van het advies nader toe te lichten. Aan de colleges van 

Gedeputeerde Staten wordt hiermee de mogelijkheid geboden om (delen van) deze brief te 

gebruiken voor de aanbieding van het advies aan Provinciale Staten. Tevens is op verzoek een 

beknopte samenvatting gemaakt over het deel van het advies dat gaat over de verdeling van de 

ontwikkelingsopgave en de daarvoor beschikbare gronden (bijlage 1).  

 

Het advies van de commissie-Jansen heeft betrekking op drie belangrijke aspecten van het 

Onderhandelingsakkoord natuur: 

a. de (financiële) afwikkeling van de bestuursovereenkomsten ILG voor de periode van 

1 januari 2007 tot en met 31 december 2010; 

b. de uitwerking van de verdeling van de ontwikkelopgave en de verdeling van de daarvoor 

beschikbare gronden; en 

c. een verdeelvoorstel voor 105 miljoen euro voor beheer die per 1 januari 2014 aan het 

Provinciefonds wordt toegevoegd.  

Inlichtingen bij  : drs. G. (Gerard) Beukema  
Doorkiesnummer : (070) 888 12 23 

Bijlagen : 1 

Aan de colleges van Gedeputeerde Staten 
in de onderscheiden provincies 
(d.t.v. de IPO-contact functionarissen) 
 
 



 - 2 - 

Het IPO-bestuur stelt vast dat sprake is van een evenwichtig en samenhangend advies dat een 

goede basis vormt om nu snel aan de slag te kunnen met de ontwikkelopgave. Het advies bevat 

daarvoor goede mogelijkheden, hoewel met de uitvoering van het advies een forse inspanning van 

de afzonderlijke provincies, en van de provincies gezamenlijk, wordt gevraagd. In 2016 zal, zoals 

in het Onderhandelingsakkoord overeengekomen, een belangrijke evaluatie plaats vinden. Bij deze 

evaluatie moeten een aantal zaken worden gecorrigeerd c.q. vastgesteld. Wij gaan daar in deze 

brief nader op in. 

 

Het bestuur benadrukt met de commissie-Jansen het belang van de decentralisatie van het 

natuurbeleid naar de provincies. De provincies zijn bij uitstek de bestuurslaag om met 

gebiedspartijen en medeoverheden op creatieve en efficiënte wijze vorm te geven aan de 

uitvoering van het natuurbeleid. Provincies geven daaraan uitvoering in het breder perspectief van 

hun integrale verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleid in het landelijk gebied.  

 

Afwikkeling bestuursovereenkomsten 

Het IPO en staatssecretaris Bleker zijn overeengekomen dat de provincies uiterlijk 

15 november 2012 de relevante besluiten nemen voor de afwikkeling van de 

bestuursovereenkomsten ILG. Het advies van de commissie-Jansen maakt dat mogelijk. Op basis 

van deze afspraak wordt het tevens mogelijk voor de periode 2011-2013 de decentralisatie-

uitkering vast te stellen. Daarmee is de decentralisatie van het beleid een voldongen feit.  

 

Uitwerking ontwikkelopgave 

De commissie-Jansen stelt op basis van de provinciale herijking van de EHS de ontwikkelopgave 

vast en doet een voorstel voor de verdeling over de provincies van de daarvoor beschikbare 

gronden. Het is van belang daarbij de volgende zaken te benadrukken: 

1. conform het Onderhandelingsakkoord wordt in het advies allereerst prioriteit toegekend aan de 

harde juridische verplichtingen voor verwerving en inrichting; 

2. het resterende deel van de ontwikkelopgave is beschikbaar voor de internationale 

verplichtingen De commissie heeft geen onderscheid gemaakt bij de verdeling van de 

ontwikkelopgave tussen PAS, KRW en Natura 2000, omdat dit onderscheid vanuit de opgaven 

van de provincies niet eenduidig te maken is. Uit het advies van de commissie blijkt dat 

hiermee ongeveer 48% kan worden gehonoreerd van de ontwikkelopgave die de provincies 

voor de herijkte EHS op basis van Europese verplichtingen noodzakelijk achten; 

3. daarbij moet worden vastgesteld dat de dekking die is afgesproken in het 

Onderhandelingsakkoord onvoldoende is om de afgesproken ontwikkelopgave (17.000 en 

40.000 ha) te kunnen realiseren. Op basis van de door de commissie gehanteerde 

uitgangspunten is in het Onderhandelingsakkoord dekking beschikbaar voor de 

overeengekomen inrichtingsopgave en voor ruim 14.000 ha van de verwervingsopgave, in 

plaats van de afgesproken 17.000 ha. Dit betekent dat niet de volledige dekking beschikbaar is 

voor de toegekende ontwikkelopgave voor verwerving. In totaal is voor 17% van de 

toegekende verwervingsopgave voor internationale verplichtingen geen dekking beschikbaar; 

en 

4. voor de dekking van de ontwikkelopgave gaat de commissie onder meer uit van de inzet van 

maximaal 13.000 hectare overgedragen, maar niet ingerichte gronden die buiten de herijkte 

EHS vallen. Het gaat hier uitdrukkelijk om een inspanningsverplichting.  
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Bij de evaluatie in 2016 moet blijken in hoeverre aan deze afspraak, onder andere vanwege de 

Europese verplichtingen, kan worden voldaan. Ook voor de inzet van 6.000 tot 9.000 hectare 

bestaande natuur die volgens het Onderhandelingsakkoord zou moeten worden vervreemd 

voor de ontwikkelopgave, geldt een inspanningsverplichting. Provincies zijn geen eigenaar van 

deze gronden. Bij de evaluatie in 2016 moeten blijken in hoeverre hieraan kon worden 

voldaan. 

 

Ondanks de gemaakte kanttekeningen ontstaat voor de provincies voldoende ruimte om nu snel 

met de ontwikkelruimte aan de slag te gaan.  

 

Belangrijke randvoorwaarde 

De commissie-Jansen geeft daarbij wel aan dat het ongedeeld beschikbaar komen van 

14.000 hectare BBL-oud bezit (voor 1 januari 2007 verworden) daarvoor een belangrijke 

randvoorwaarde is. In het Onderhandelingsakkoord is overeengekomen dat per direct 

6.000 hectare BBL-oud beschikbaar is en dat in 2016 bij de evaluatie wordt bepaald of onder 

dezelfde condities nog eens 8.000 hectare voor de ontwikkelopgave noodzakelijk zijn. De 

commissie heeft geconstateerd dat de 8.000 hectare al vanaf heden nodig is voor de financiering 

van de internationale verplichtingen, omdat circa 6.800 hectare geheel gelegen is binnen de 

herijkte EHS en de in het Onderhandelingsakkoord benoemde 1.200 hectare grond binnen de 

begrenzingen van Recreatie om de Stad (RodS). Deze grond kan niet te gelde worden gemaakt en 

kan alleen worden doorgeleverd. Vasthouden aan de splitsing zou betekenen dat tot 2016 geen 

BBL-oud verkocht kan worden ter financiering van de harde juridische verplichtingen en van de 

internationale verplichtingen. Daardoor komt de uitvoering en realisatie van het doelbereik in de 

knel, bijvoorbeeld bij de vaststelling van het uitvoeringsprogramma programmatische aanpak 

stikstof (PAS) en de vaststelling van beheerplannen voor Natura 2000 en KRW, omdat er dan 

onvoldoende zekerheid van financiële dekking is. Het IPO zal dit punt op korte termijn agenderen 

voor bestuurlijk overleg met het demissionaire kabinet en in het kader van de kabinetsformatie. 

 

Verdeelvoorstel beheer 

De commissie komt eveneens met een voorstel voor de verdeling van 105 miljoen euro die vanaf 

1 januari 2014 voor beheer zal worden toegevoegd aan het provinciefonds. Dit voorstel heeft 

betrekking op beheervergoedingen, het effectgericht beheer in het kader van de PAS en de 

uitgaven voor schadebestrijding faunabeheer. Het IPO-bestuur stemt met dit voorstel in. De 

fondsbeheerders zullen nu in overleg met het IPO een nader voorstel doen voor toerekening van 

het advies van de commissie Jansen naar de uitkering in het provinciefonds. Het bestuur van het 

IPO heeft afgesproken dat bij de evaluatie in 2016 opnieuw bezien zal worden of de toerekening 

van de beheerskosten voor de provincie Flevoland nog adequaat is. 

 

Evaluatie 2016 

In het Onderhandelingsakkoord is overeengekomen dat er uiterlijk in 2016 een evaluatie zal plaats 

vinden. Het IPO-bestuur is van mening dat deze evaluatie eerder moet plaats vinden als dit 

mogelijk is, zoals bijvoorbeeld het geval kan zijn als gevolg van het nieuwe regeerakkoord. 

 

De evaluatie is van grote betekenis, zoals ook hiervoor al is aangegeven. Het IPO zal voor het 

einde van het jaar een plan van aanpak vaststellen voor de evaluatie. Naar de mening van het IPO-

bestuur moeten daarin in elk geval de volgende zaken worden vastgelegd: 
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1. Er zijn bij de bespreking van het advies van de commissie-Jansen een aantal cijfermatige 

omissies geconstateerd. Allereerst geldt dit voor de toerekening van het BBL-oud bezit binnen 

de begrenzing van EHS en RodS voor de provincie Noord-Holland (330 hectare te laag) en het 

toerekenen van hectares voor het project Zandmaas aan de voorraad BBL-nieuw van de 

provincie Limburg. Deze omissies zullen, ongeacht de resultaten van de evaluatie in 2016, bij 

de evaluatie worden gecorrigeerd; 

2. ook de cijferopstelling voor Overijssel is niet geheel correct. Rekening houdend met Europese 

verplichtingen zal bij de evaluatie correctie plaats vinden. Uiteraard geldt dat een evenwichtige 

verdeling ook bij de evaluatie een majeur uitgangspunt blijft; 

3. er moet bij de evaluatie worden vastgesteld in hoeverre de inspanningsverplichtingen voor  de 

inzet van maximaal 13.000 hectare overgedragen, maar niet ingerichte gronden die buiten de 

herijkte EHS vallen, en voor de verkoop van 6.000 tot 9.000 hectare bestaande natuur tot 

resultaat geleid hebben en welke de consequenties zijn voor de resterende ontwikkelopgave en 

de financiering hiervan. Al eerder stelden we vast dat de huidige afspraken slechts ruimte 

bieden voor de verwerving van 14.000 hectare (en niet 17.000 hectare zoals in het 

Onderhandelingsakkoord was voorzien); en 

4. in het advies van de commissie-Jansen is daarenboven op twee andere onzekerheden gewezen, 

die bij de evaluatie nader in beschouwing moeten worden genomen: kan met 1 hectare huidig 

bezit een nieuwe hectare worden aangekocht en is de ‘vuistregel’ (verkoop 1 hectare voor de 

inrichting van 3 hectare) als uitgangspunt hanteerbaar gebleken? 

 

Grondstrategie  

Voor de dekking van de ontwikkelopgave is van belang dat de provincies onderling en met het rijk 

op korte termijn afspraken maken over de grondstrategie. Dat geldt vooral voor het BBL-oud bezit. 

Een interprovinciale ambtelijke werkgroep bereidt hiertoe voorstellen voor. Het streven is er op 

gericht dat deze voorstellen in november in de bestuurlijke adviescommissie Vitaal Platteland en 

het bestuur van het IPO kunnen worden vastgesteld.  

 

Ten slotte 

Op basis van het advies van de commissie kunnen de provincies de uitvoering van het 

natuurbeleid, na jaren van stagnatie, eindelijk weer oppakken. Het advies maakt per provincie 

duidelijk voor welk deel van de landelijke opgave uit het onderhandelingsakkoord zij 

verantwoordelijk is en hoeveel hectares de provincie volgens ‘grond voor grond’ kan inzetten. 

Tegelijkertijd maakt het advies duidelijk dat er vooralsnog onvoldoende middelen beschikbaar zijn 

om de gehele opgave te kunnen dekken die door de provincies nodig wordt geacht voor de 

realisatie van de Europese verplichtingen. Dat was overigens door ons al bij de toelichting op het 

Onderhandelingsakkoord vastgesteld. De provincies gaan nu uit van ongeveer een verdubbeling 

ten opzichte van de taakstelling die in het Onderhandelingsakkoord is overeengekomen. Provincies 

zullen daarom bij de invulling van de ontwikkelopgave prioriteiten moeten stellen.  

 

Met vriendelijke groet, 

INTERPROVINCIAAL OVERLEG 

 

 

 

 

 

P.F.C.W. van der Broeck 

Voorzitter Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland 



 Conclusies en aanbevelingen 

In het Onderhandelingsakkoord Decentralisatie Natuur hebben het rijk en de provincies 

afspraken gemaakt over de decentralisatie van het natuurbeleid. Dat leidt tot een scherpere 

rolverdeling tussen overheden: het rijk blijft eindverantwoordelijk voor de internationale 

verplichtingen, de provincies vullen het natuurbeleid in en voeren het uit.

Met het Onderhandelingsakkoord is ook het kabinetsbesluit gericht op de verkleining van  

de EHS, concreet gemaakt. Landelijk is de ontwikkelopgave tot 2021 bepaald op 17.000 

hectare verwerving en 40.000 hectare inrichting. Deze Ontwikkelopgave bestaat uit de  

harde juridische verplichtingen die de provincies voor 1 januari 2011 zijn aangegaan en de 

internationale verplichtingen voor Natura 2000, de Kaderrichtlijn Water (KRW) en soorten-

bescherming. Voor de financiering van de Ontwikkelopgave worden al verworven gronden 

ingezet (via het zogenoemde ‘grond-voor-grond’1 principe). In de toelichting op het Onder-

handelingsakkoord hebben de provincies uitgesproken dat met de afgesproken aantallen 

hectares de internationale verplichtingen niet volledig kunnen worden gerealiseerd2. Daarom 

hechten zij veel belang aan de in het Onderhandelingsakkoord afgesproken evaluatie in 2016.

 Opdracht en werkwijze Externe Commissie Ontwikkelopgave Natuur

Zowel de in het Onderhandelingsakkoord afgesproken Ontwikkelopgave als de daarvoor 

beschikbare gronden moeten nu worden verdeeld over de provincies. Daartoe hebben de 

provincies de ‘Externe Commissie Ontwikkelopgave Natuur’ ingesteld. Onze commissie is 

gevraagd een voorstel te doen voor een evenwichtige verdeling van de Ontwikkelopgave 

Natuur en de daarvoor beschikbare gronden rekening houdend met de andere verdeelvraag-

stukken die uit het Onderhandelingsakkoord komen (afrekening bestaande bestuursovereen-

komsten, natuurbeheer en effectgericht beheer in het kader van PAS3). 

Onze werkwijze bestond uit drie fasen: inventariseren, beoordelen en afwegen. In de inventa-

risatiefase hebben wij in een gespreksronde met provincies, maatschappelijke organisaties en 

het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) mondelinge en schriftelijke informatie verzameld. 

Deze hebben wij beoordeeld. Waar nodig hebben wij om aanvullende informatie of een 

verduidelijking gevraagd. De verzamelde informatie was het startpunt voor het proces dat wij 

in de laatste fase, de afweging, hebben doorlopen. Daarin hebben wij in een iteratief proces 

diverse scenario’s doorgerekend aan de hand van uitgangspunten die wij hebben geformuleerd 

op basis van het Onderhandelingsakkoord en de onderlinge afspraken tussen de provincies. 

  1 Grond-voor-grond principe: doelen worden gerealiseerd door ruiling en verkoop van grond

  2 Op basis van de resultaten van de (ter voorbereiding van het Onderhandelingsakkoord ingestelde)  

werkgroep herijking EHS onder leiding van de heer Van der Vlist in 2010.

  3 Programmatische Aanpak Stikstof
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 Context

We hebben in dit traject een uniek beeld gekregen van de provincies. Wij hebben geconsta-

teerd dat de uitvoering van het natuurbeleid verrassend veelzijdig is aangepakt met wisselend 

succes. Deels vanuit verschillen in natuur en landschap, deels vanuit de verwachting dat de 

afspraken met het rijk tot en met 2013 zouden worden uitgediend, maar bijvoorbeeld ook op 

basis van bilaterale afspraken tussen het rijk en de provincies. Vanuit deze ‘erfenis’ zijn wij 

begonnen met het opstellen van ons verdeelvoorstel en de aanbevelingen.

In de opgaven van de provincies vallen de volgende zaken op:

1. De provincies waren in verschillende mate gevorderd met de realisatie van de EHS.

2. Aanvullend op PEIL zijn aanzienlijke harde juridische verplichtingen toegevoegd.

3. Het aandeel harde juridische verplichtingen is groot in verhouding tot de ontwikkelopgave.

4. De door de provincies opgegeven Ontwikkelopgaven zijn voor zowel verwerving (34.900 

ha) als inrichting (80.384 ha) hoger dan de in het Onderhandelingsakkoord opgenomen 

aantallen hectares (17.000 respectievelijk 40.000 ha). Bij de evaluatie in 2016 moet worden 

bezien hoe wordt omgegaan met de internationale verplichtingen die met de in het 

Onderhandelingsakkoord afgesproken opgave niet gerealiseerd kunnen worden.

5. De dekking vanuit de grondcategorieën bestaande natuur en niet ingerichte gronden blijft 

achter op het akkoord en vanuit BBL-nieuw en oud komen voldoende gronden beschikbaar.

6. BBL-oud is een lastige categorie vanwege de onverdeelde boedel met het rijk en 

aanspraken vanuit het verleden.

 Ontwikkelopgaven provincies

Op basis van de opgaven van de provincies wordt de EHS met circa 90.000 ha verkleind 

(45.000 ha minder nieuwe natuur plus verkleining areaal agrarisch natuurbeheer). Om de 

harde juridische én internationale verplichtingen te kunnen realiseren is volgens de provincies 

nog circa 35.000 ha verwerving en circa 80.000 ha inrichting nodig. Dat is bijna het dubbele 

van de in het Onderhandelingsakkoord afgesproken Ontwikkelopgave. Dat komt omdat er 

volgens de provincies meer harde juridische verplichtingen zijn dan bij het Onderhandelings-

akkoord werd verondersteld en er (zoals de provincies al verwachtten) meer hectares nodig 

zijn voor het nakomen van de internationale verplichtingen. 

Uit onze informatie en de doorrekeningen blijkt tevens dat van de afgesproken verwervings-

opgave van 17.000 ha een deel, circa 14.000 ha, kan worden gedekt. Het beschikbaar gestelde  

BBL-oud bezit kan financieel onvoldoende  bijdragen aan de Ontwikkelopgave. Voor dit  tekort 

dient bij de evaluatie in 2016 een oplossing te worden gezocht.  

Provincies, natuurlijk…!4



 Uitgangspunten en scenario’s

In het door ons doorlopen iteratieve proces op weg naar een verdeelvoorstel voor de 

ontwikkelopgave en de daarvoor beschikbare gronden hebben wij de volgende uitgangs-

punten gehanteerd:

de opgaven van de provincies zijn uitgangspunt. Alleen daar waar provincies deze verschil-

lend hebben geduid, hebben wij de opgaven voor de eenduidigheid technisch gecorrigeerd;

de opgave en de dekking moeten per provincie in verhouding tot elkaar zijn;

de dekking van de opgave moet zoveel mogelijk binnen de grenzen van de betreffende 

provincie worden opgelost (zo min mogelijk herverdeling);

de opgaven van de provincies moeten worden teruggebracht naar de 17.000 ha verwerving 

en 40.000 ha inrichting van het Onderhandelingsakkoord;

harde juridische verplichtingen verwerving en inrichting hebben 100 procent prioriteit;

PEIL 1/1/2011 is uitgangspunt voor de harde juridische verplichtingen. Harde juridische 

verplichtingen die ten onrechte niet zijn opgenomen in PEIL 1/1/2011, worden alsnog 

meegerekend (Plannen van Toedeling, harde afdwingbare juridische verplichtingen binnen 

de herijkte EHS, technische correcties);

geen onderscheid bij de verdeling van de Ontwikkelopgave tussen PAS, KRW en Natura 2000 

overig omdat vanuit de opgaven van de provincies dit onderscheid niet eenduidig te maken is;

soortenbescherming lift binnen de herijkte EHS mee met andere doelen. Buiten de herijkte 

EHS is het soortenbeleid de verantwoordelijkheid van het rijk;

evenwichtige en gelijktijdige inzet van de vier vanuit het Onderhandelingsakkoord beschik-

baar gestelde grondcategorieën. Wij wijken daarbij af van de onderlinge afspraak tussen de 

provincies om de 13.000 ha niet ingerichte gronden buiten de herijkte EHS in te zetten voor 

de inrichtingsopgave. Deze afspraak leidt namelijk tot een onevenwichtige verdeling en in 

een aantal gevallen mogelijk tot de noodzaak van inzet van eigen middelen voor de harde 

juridische verplichtingen inrichting; 

vanuit de grondcategorieën bestaande natuur en niet-ingerichte gronden buiten de herijkte 

EHS komen, zoals al verwacht bij het Onderhandelingsakkoord, niet tot nauwelijks gronden 

beschikbaar. Wij zijn bij de doorrekening van de dekking uitgegaan van een taakstellende 

verdeling over de provincies. Als een provincie niet of onvoldoende grond beschikbaar kan 

stellen, moet deze provincie daar in de lijn van het Onderhandelingsakkoord een vergelijk-

bare financiële bijdrage voor in de plaats zetten. Bij de evaluatie in 2016 moet worden 

bezien in hoeverre dit, op het Onderhandelingsakkoord gebaseerde, uitgangspunt aanpas-

sing behoeft;

Wij gaan uit van de inzet van totaal 14.000 ha BBL-oud. Wij wijken daarbij af van de in het 

Onderhandelingsakkoord opgenomen splitsing in 6.000 ha vóór 2016 en 8.000 ha daarna 

(als bij de evaluatie in 2016 blijkt dat deze nodig zijn). Wij hebben geconstateerd dat de 

8.000 ha meteen nodig is voor financiering van de internationale verplichtingen, omdat de 

6.000 ha geheel gelegen is binnen de herijkte EHS en de begrenzing van de Recreatie om de 

Stad (RodS) en alleen doorgeleverd kan worden. Vasthouden aan de splitsing zou betekenen 

dat tot 2016 geen BBL-oud verkocht kan worden ter financiering van de internationale 

verplichtingen. Daardoor komt de uitvoering in de knel, bijvoorbeeld bij de vaststelling van 

het uitvoeringsprogramma PAS en de vaststelling van beheerplannen voor Natura2000, 

omdat de plannen dan onvoldoende financieel gedekt zijn;
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bij het doorrekenen van de dekking gaan we er vanuit dat de verkoop van bestaande natuur 

15 procent van de agrarische waarde oplevert;

voor de overige grondcategorieën gaan we uit van 1 ha verkoop op 1 ha verwerving en 1 ha 

verkoop voor 3 ha inrichting (vanwege de onderlinge afspraak tussen provincies dat met 

13.000 ha niet ingerichte grond buiten de herijkte EHS 40.000 ha wordt ingericht). Ook hier 

geldt dat dit punt zou moeten worden bekeken in de evaluatie in 2016. Mede omdat de 

provincies hebben aangeven bij verwerving uit te gaan van een factor 0,7 en de inrichtings-

kosten volgens de opgaven van de provincies soms hoger kunnen uitpakken .

Op basis van deze uitgangspunten zijn wij tot de verdeling van de Ontwikkelopgave en de 

dekking gekomen zoals weergegeven in Figuur 1.

Evenwichtige verdeling van plussen en minnen

In het decentralisatieakkoord zijn behalve over de ontwikkelopgave, en de dekking daarvan, 

ook afspraken gemaakt over de afrekening van het ILG, de financiering van het natuurbeheer 

en, als onderdeel daarvan, middelen voor effectgericht beheer in het kader van de PAS en 

voor schade-uitkeringen Faunafonds. Wij hebben het beeld uit de ontwikkelopgave natuur 

afgezet tegen de resultaten van de afrekening van de bestaande bestuursovereenkomsten en 

de verdeling van de middelen voor natuurbeheer.

  4 Het betreft hier de hectares buiten de begrenzing.

  5 Het betreft hier de hectares buiten de begrenzing en buiten de oude doelen. Het betreft een onverdeelde 

oppervlakte, waarbij 7388 ha voor de provincies is en 3991 ha is voor het rijk Deze hectares maken onderdeel 

uit van een rekenkundig verdeelde oppervlakte van 7388 ha voor de provincies.

  6 Het betreft hier de hectares die gelegen zijn buiten de begrenzing en buiten de oude doelen. Deze hectares 

maken onderdeel uit van een rekenkundig verdeelde oppervlakte, waarvan 576 ha voor de provincies is en 

3991 ha is voor het ministerie van EL&I.

Figuur 1: Verdeling Ontwikkelopgave Natuur en dekking over de provincies (ha)

 
 

Ontwikkelopgave (ha)  Dekking (ha)

Resterend 
BBL-oud

BBL-oud 
binnen 

begrenzing 
en oude 

doelenVerwerving Inrichting

Nieuwe 
natuur niet 

ingericht
Bestaande 

natuur BBL-nieuw

BBL-oud 
t.b.v. eigen 

opgave Tekort 

Groningen 966 3.546 1.139 426 54 730 0 22 544

Fryslân 1.036 2.551 1.432 457 43 86 0 625 632

Drenthe 2.026 7.045 2.255 894 252 986 -513 0 598

Overijssel 2.876 5.273 1.493 1.269 1.020 1.313 -63 0 578

Gelderland 1.555 5.392 1.219 686 583 1.065 0 487 403

Utrecht 702 1.413 691 309 376 0 0 755 90

Noord-Holland 994 1.809 861 439 429 23 0 607 676

Flevoland 23 673 304 10 117 0 0 0 0

Zuid-Holland 1.927 3.917 890 850 620 1.478 0 642 1.290

Zeeland 471 597 378 208 92 51 0 657 371

Noord-Brabant 3.119 5.648 1.701 1.376 1.194 1.080 0 17 786

Limburg 1.305 2.136 635 576 1.122 0 0 755 444

Totaal 17.000 40.000 13.000 7.500 5.9024 6.8125 -576 4.5676 6.412
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Wij hebben geconstateerd dat er geen plussen zijn, maar alleen kleine of grotere minnen in de 

vorm van tekorten. In dat kader hebben wij tevens geconstateerd dat de provincies wisselend 

gebruik hebben gemaakt van het ILG. De beide provincies die daarbij de wettelijke grens 

hebben overschreden compenseren dit met een eigen bijdrage. De adviescommissie Vitaal 

Platteland heeft zelf een voorstel geformuleerd voor de tekorten bij de afrekening FES. Wij 

nemen dit voorstel over, maar voeren daarop in het kader van ‘plussen en minnen’ een kleine 

correctie uit. 

Wij stellen vast dat wij bij de verdeling van de ontwikkelopgave natuur een zo eerlijk moge-

lijke verdeling van de ontwikkelopgave en de daarvoor beschikbare gronden hebben gemaakt. 

Daarbij hebben we rekening gehouden met de verschillen tussen de provincies wat betreft de 

opgave en de beschikbare gronden. De onevenwichtigheden hebben wij in dit proces zo goed 

mogelijk hersteld via onze uitgangspunten en scenario’s. Uit het overzicht van het percentage 

verwerving en inrichting ten opzichte van de oorspronkelijke EHS-opgave (1990) en het 

overzicht over de resterende opgave na 2021 per provincie trekken wij  de conclusie dat ook 

hier sprake is van een redelijk evenwichtige verdeling over de provincies.  

De middelen voor beheer (€ 105 miljoen euro) worden op kostengeoriënteerde wijze over de 

provincies verdeeld. Weliswaar is ons advies gebaseerd op een zo goed mogelijk prognose, 

maar wij stellen tegelijkertijd vast dat eventuele afwijkingen nauwelijks invloed zullen  hebben 

op de verdeling tussen de provincies.

 

Samenvattend zijn wij van mening dat ons advies leidt tot een evenwichtige verdeling over de 

provincies, die geen nadere correctie behoeft.

Figuur 2: Jaarlijkse gemiddelde kosten beheer, effectgerichte maatregelen en Faunafonds 

Beheer EGM Faunafonds Totaal

abs. € rel. % abs. € rel. % abs. € rel. % abs. € rel. %

Groningen 6.018.568 4,3 165.000 0,6 420.000 2,6 6.603.568 3,5

Fryslân 15.612.352 11,1 748.000 2,5 5.607.000 35,0 21.967.352 11,7

Drenthe 15.6 14.499 11,1 2.080.000 6,9 201.000 1,3 17.895.499 9,6

Overijssel 17.676.731 12,5 7.284.000 24,3 827.000 5,2 25.787.731 13,8

Flevoland 3.816.072 2,7 639.000 2,1 136.000 0,9 4.591.072 2,5

Gelderland 20.978.027 14,9 3.972.000 13,2 2.429.000 15,2 27.379.027 14,6

Utrecht 8.028.428 5,7 248.000 0,8 628.000 3,9 8.904.428 4,8

Noord-Holland 9.753.976 6,9 2.724.000 9,1 2.679.000 16,7 15.156.976 8,1

Zuid-Holland 9.824.020 7,0 2.397.000 8,0 948.000 5,9 13.169.020 7,0

Zeeland 5.935.869 4,2 356.000 1,2 1.054.000 6,6 7.345.869 3,9

Noord-Brabant 18.587.047 13,2 5.858.000 19,5 500.000 3,1 24.945.047 13,3

Limburg 9.368.467 6,6 3.529.000 11,8 571.000 3,6 13.468.467 7,2

Totale kosten 141.214.056 100,0 30.000.000 100,0 16.000.000 100,0 187.214.056 100,0
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 Aanbevelingen

Onze ronde langs de provincies heeft waardevolle informatie opgeleverd over het natuurbeleid 

en het inzicht in de werkwijze en ambitie van de provincies. De provincies wensen met de 

decentralisatie van het natuurbeleid hun verantwoordelijkheid te nemen en willen verder met 

de realisatie van de herijkte EHS. De verkleining van de EHS vergroot het belang van kwaliteit 

en robuustheid. Maar ook gezien de beperkte middelen moet de uitvoering beter. Wij denken 

dat er nog veel te winnen is. Dat hebben wij vertaald in de volgende aanbevelingen.

Door decentralisatie van het natuurbeleid komt de uitvoering van het natuurbeleid op het 

juiste bestuurlijke niveau te liggen. Juist de provincies zijn in staat om samen met de 

gebiedspartijen te zoeken naar creatieve en efficiënte vormen van uitvoering. Deze nieuwe 

verantwoordelijkheid vraagt een flinke extra inspanning van de provincies, ook financieel. 

Wij roepen de provincies op om die verantwoordelijkheid voortvarend op te pakken. 

Het accent van onze opdracht lag op verwerving en inrichting. Minstens zo belangrijk zijn 

een adequaat natuurbeheer voor de ingerichte gebieden, het op orde brengen van de 

waterhuishouding en het behouden en afronden van bijna complete systemen. Deze  

aanpak moet door de provincies op regionaal niveau en gebiedsgericht worden opgepakt.

Met een slimme herijking van de EHS, met nadruk op kwaliteit en robuustheid, kan ook het 

beheer efficiënter en goedkoper worden uitgevoerd. Daarnaast geven de provincies zelf een 

forse (financiële) impuls aan het natuurbeheer. Onder provinciale regie kan het beheer nog 

efficiënter worden uitgevoerd. Een goed voorbeeld daarvan geeft de provincie Gelderland. 

Wij dringen er op aan om ook de creativiteit van de natuur-, agrarische en particuliere 

beheerders te benutten en samen te werken aan goedkoper beheer.

Wij hebben gezien dat enkele geïsoleerd liggende Natura 2000-gebieden een relatief grote 

inspanning vragen op het gebied van verwerving, inrichting en kwaliteitsverbetering.  

Wij bevelen aan om de inzet vooral te richten op robuuste eenheden natuur en de versnip-

pering op te heffen. Wij raden aan dit ook als uitgangspunt te hanteren bij toekomstige 

evaluaties (bijvoorbeeld de Review van de EU).  Het herzien van gebiedsbegrenzing moet in 

dit perspectief serieus worden overwogen. 

Wij hebben ook gezien dat de afstemming tussen provincies beter kan, zowel wat betreft 

de ambitie als de begrenzing van de herijkte EHS. Ook bij de uitvoering valt er winst te 

behalen. Provincies kunnen van elkaar leren als het gaat om initiatieven tot kostenverlaging, 

efficiencyverbetering, opbrengstenverhoging, enz. We bevelen de provincies daarom aan 

sterker dan nu grensoverschrijdende samenwerking te zoeken. 

Wij constateren dat de provincies en de gebiedspartners samen tot vernieuwende inzichten 

komen en dat er nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. Een goede samenwerking 

tussen provincie en maatschappelijke organisaties is een belangrijke succesfactor gebleken. 

Het legt een basis voor gezamenlijke financiële verantwoordelijkheid. We adviseren provincies 

verder te kijken dan de huidige partners, en het netwerk te vergroten. We adviseren ook om 

optimaal gebruik te maken van de ruimte en doelen en fragmentatie waar mogelijk op te 

heffen. Bundeling en koppeling van doelen en middelen is een voorwaarde (EHS, natuur-

compensatie, rood voor groen, grootschalig beheer en nieuwe samenwerking bij beheer). 

Versterking en vernieuwing van de samenwerkingsverbanden en instrumenten kan de 

provincies helpen de EHS efficiënter en goedkoper te realiseren.
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In het Onderhandelingsakkoord zijn afspraken gemaakt die op lokaal niveau pijnlijk kunnen 

zijn, zoals de verkoop van bestaande natuur en de herijking van de EHS. Provincies zullen 

duidelijk moeten maken hoe zij hieraan invulling geven en welk deel van de EHS zij laten 

vervallen. Wij vinden dat een provincie die niet in staat is haar deel van de gronden in te 

zetten voor de herijkte EHS een daarmee vergelijkbare financiële bijdrage moet leveren 

(vanuit eigen middelen, cofinanciering enz.). 

Wij hebben geconstateerd dat het Onderhandelingsakkoord onvoldoende middelen biedt 

voor de Ontwikkelopgave Natuur en de daarin opgenomen internationale verplichtingen. 

Omdat het rijk nakoming van deze verplichtingen door de provincies eist en de provincies  

de verplichtingen onder beschikbaarstelling van middelen ook willen nakomen doen wij de 

volgende aanbevelingen:

We zien dat er nog steeds een behoorlijke versnippering is van instrumenten en bijbeho-

rende geldstromen waarmee natuurdoelstellingen worden gerealiseerd. We raden aan om 

hier meer samenhang in te brengen (NURG, maar bijvoorbeeld ook de hamsters in Limburg) 

en ook andere geldstromen in te zetten voor de herijkte EHS (bijvoorbeeld PASO, NURG, 

Maasvlakte). Dat geldt ook voor de extra middelen die in het Lenteakkoord voor intensive-

ring natuurbeleid zijn opgenomen (200 miljoen euro). Deze middelen zijn hard nodig  

om het natuurbeleid inclusief de internationale verplichtingen te kunnen realiseren.  

De commissie acht het van groot belang dat deze middelen in het kader van de decentrali-

satie voor zover mogelijk worden toegevoegd aan het provinciefonds. 

Van de middelen die in het Lenteakkoord beschikbaar worden gesteld voor intensivering 

van het natuurbeleid is 120 miljoen euro voor natuurontwikkeling. Als deze middelen over 

een langjarige periode beschikbaar komen, dan kunnen daarmee de financiële tekorten  

voor de ontwikkelopgave die wij hebben vastgesteld in belangrijke mate worden opgelost. 

Bij de evaluatie in 2016 kan dit verder worden gespecificeerd.  

Wij hebben in onze rondgang kennis genomen van meerdere projecten die passen in de 

criteria die de Tweede Kamer heeft genoemd, maar het ligt niet op onze weg daar nu 

suggesties voor te doen. Wel dringen we erop aan de extra middelen te verbinden aan de 

ontwikkelopgave voor de herijkte EHS. Versnippering van schaarse middelen moet immers 

worden voorkomen.         

Bij de verdeling van de dekking bleek overduidelijk dat het totaal aan BBL-oud gronden 

onmisbaar is voor de realisatie van de Ontwikkelopgave Natuur. De knip in de beschikbaar 

komende BBL-oud-gronden (6.000 ha vóór 2016, 8.000 daarna) zorgt dat tot 2016 geen 

financiële middelen uit  BBL-oud beschikbaar komen voor de realisatie van internationale 

verplichtingen waardoor de uitvoering dreigt te stagneren. Provincies hebben daarmee ook 

onvoldoende zekerheid over de dekking bij het vaststellen van het uitvoeringsprogramma 

PAS, de beheerplannen Natura 2000 en de stroomgebiedbeheerplannen KRW. Wij vinden 

het daarom essentieel dat de knip en het voorbehoud bij de 8.000 ha BBL-oud die na 2016 

op basis van evaluatie mogelijk beschikbaar komt, worden opgeheven. In relatie met  

het vorige punt is het van cruciaal belang om met het rijk afspraken te maken over een 

(financiële) verdeling van de BBL-oud-gronden, zodat provincies voortvarend aan de slag 

kunnen met hun deel van de BBL-oud-gronden.

In lijn daarmee is het van belang dat het rijk zo spoedig mogelijk duidelijkheid geeft over 

hoe de dekking van de 2e fase KRW en het vervolg op PAS worden geregeld. Wij bevelen 

aan hier niet mee te wachten tot de evaluatie in 2016.
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In relatie tot het vervolg en de evaluatie in 2016 doen wij tot slot de volgende aanbevelingen:

Wij bevelen de provincies aan samen met het rijk afspraken te maken over de nog te 

verdelen BBL-oud-gronden en een financiële faciliteit te creëren die het mogelijk maakt dat 

alle provincies hun opgave kunnen realiseren. Een leningenfaciliteit, zoals voorgesteld door 

het Nationaal Groenfonds, kan daarbij helpen. 

Het in de notitie van het Planbureau voor de Leefomgeving7 opgenomen stappenplan 

brengen wij graag onder de aandacht van de provincies. Het kan de provincies helpen bij de 

keuzen die zij bij de herijking van de EHS moeten maken. De notitie zelf biedt mogelijk ook  

aanknopingspunten voor de evaluatie in 2016.

In het kader van de voorgenomen evaluatie in 2016 bevelen wij de provincies en het rijk aan 

om daar nu al, ook wat betreft de monitoring, heldere afspraken over te maken uitgaande 

van een eenduidig systeem (‘single information, single audit’) voortbouwend op de 

bestaande systemen, zoals NOK.

Wij bevelen ook aan om tussen de provincies onderling en met het rijk heldere afspraken te 

maken over monitoring en evaluatie. Daarmee kunnen de provincies hun eigen verantwoor-

ding afleggen en kunnen de provinciale gegevens landelijk worden opgeteld.

Tot slot menen wij dat de decentralisatie van het natuurbeleid het rijk niet ontslaat van zijn 

verantwoordelijkheid de condities te scheppen voor het nakomen van de internationale 

verplichtingen. Daarom moet in 2016 nadrukkelijk worden gekeken of vanuit het Onderhan-

delingsakkoord voldoende middelen beschikbaar zijn gesteld in algemene zin en in relatie tot 

de opbrengsten van de te verkopen gronden.

  7 De PBL-Notitie ‘Ecologische overwegingen bij verdeling van middelen tussen en binnen provincies voor een 

Herijkte EHS’ is te vinden op www.pbl.nl.
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 Conclusies en aanbevelingen 

In het Onderhandelingsakkoord Decentralisatie Natuur hebben het rijk en de provincies 

afspraken gemaakt over de decentralisatie van het natuurbeleid. Dat leidt tot een scherpere 

rolverdeling tussen overheden: het rijk blijft eindverantwoordelijk voor de internationale 

verplichtingen, de provincies vullen het natuurbeleid in en voeren het uit.

Met het Onderhandelingsakkoord is ook het kabinetsbesluit gericht op de verkleining van  

de EHS, concreet gemaakt. Landelijk is de ontwikkelopgave tot 2021 bepaald op 17.000 

hectare verwerving en 40.000 hectare inrichting. Deze Ontwikkelopgave bestaat uit de  

harde juridische verplichtingen die de provincies voor 1 januari 2011 zijn aangegaan en de 

internationale verplichtingen voor Natura 2000, de Kaderrichtlijn Water (KRW) en soorten-

bescherming. Voor de financiering van de Ontwikkelopgave worden al verworven gronden 

ingezet (via het zogenoemde ‘grond-voor-grond’1 principe). In de toelichting op het Onder-

handelingsakkoord hebben de provincies uitgesproken dat met de afgesproken aantallen 

hectares de internationale verplichtingen niet volledig kunnen worden gerealiseerd2. Daarom 

hechten zij veel belang aan de in het Onderhandelingsakkoord afgesproken evaluatie in 2016.

 Opdracht en werkwijze Externe Commissie Ontwikkelopgave Natuur

Zowel de in het Onderhandelingsakkoord afgesproken Ontwikkelopgave als de daarvoor 

beschikbare gronden moeten nu worden verdeeld over de provincies. Daartoe hebben de 

provincies de ‘Externe Commissie Ontwikkelopgave Natuur’ ingesteld. Onze commissie is 

gevraagd een voorstel te doen voor een evenwichtige verdeling van de Ontwikkelopgave 

Natuur en de daarvoor beschikbare gronden rekening houdend met de andere verdeelvraag-

stukken die uit het Onderhandelingsakkoord komen (afrekening bestaande bestuursovereen-

komsten, natuurbeheer en effectgericht beheer in het kader van PAS3). 

Onze werkwijze bestond uit drie fasen: inventariseren, beoordelen en afwegen. In de inventa-

risatiefase hebben wij in een gespreksronde met provincies, maatschappelijke organisaties en 

het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) mondelinge en schriftelijke informatie verzameld. 

Deze hebben wij beoordeeld. Waar nodig hebben wij om aanvullende informatie of een 

verduidelijking gevraagd. De verzamelde informatie was het startpunt voor het proces dat wij 

in de laatste fase, de afweging, hebben doorlopen. Daarin hebben wij in een iteratief proces 

diverse scenario’s doorgerekend aan de hand van uitgangspunten die wij hebben geformuleerd 

op basis van het Onderhandelingsakkoord en de onderlinge afspraken tussen de provincies. 

  1 Grond-voor-grond principe: doelen worden gerealiseerd door ruiling en verkoop van grond

  2 Op basis van de resultaten van de (ter voorbereiding van het Onderhandelingsakkoord ingestelde)  

werkgroep herijking EHS onder leiding van de heer Van der Vlist in 2010.

  3 Programmatische Aanpak Stikstof
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 Context

We hebben in dit traject een uniek beeld gekregen van de provincies. Wij hebben geconsta-

teerd dat de uitvoering van het natuurbeleid verrassend veelzijdig is aangepakt met wisselend 

succes. Deels vanuit verschillen in natuur en landschap, deels vanuit de verwachting dat de 

afspraken met het rijk tot en met 2013 zouden worden uitgediend, maar bijvoorbeeld ook op 

basis van bilaterale afspraken tussen het rijk en de provincies. Vanuit deze ‘erfenis’ zijn wij 

begonnen met het opstellen van ons verdeelvoorstel en de aanbevelingen.

In de opgaven van de provincies vallen de volgende zaken op:

1. De provincies waren in verschillende mate gevorderd met de realisatie van de EHS.

2. Aanvullend op PEIL zijn aanzienlijke harde juridische verplichtingen toegevoegd.

3. Het aandeel harde juridische verplichtingen is groot in verhouding tot de ontwikkelopgave.

4. De door de provincies opgegeven Ontwikkelopgaven zijn voor zowel verwerving (34.900 

ha) als inrichting (80.384 ha) hoger dan de in het Onderhandelingsakkoord opgenomen 

aantallen hectares (17.000 respectievelijk 40.000 ha). Bij de evaluatie in 2016 moet worden 

bezien hoe wordt omgegaan met de internationale verplichtingen die met de in het 

Onderhandelingsakkoord afgesproken opgave niet gerealiseerd kunnen worden.

5. De dekking vanuit de grondcategorieën bestaande natuur en niet ingerichte gronden blijft 

achter op het akkoord en vanuit BBL-nieuw en oud komen voldoende gronden beschikbaar.

6. BBL-oud is een lastige categorie vanwege de onverdeelde boedel met het rijk en 

aanspraken vanuit het verleden.

 Ontwikkelopgaven provincies

Op basis van de opgaven van de provincies wordt de EHS met circa 90.000 ha verkleind 

(45.000 ha minder nieuwe natuur plus verkleining areaal agrarisch natuurbeheer). Om de 

harde juridische én internationale verplichtingen te kunnen realiseren is volgens de provincies 

nog circa 35.000 ha verwerving en circa 80.000 ha inrichting nodig. Dat is bijna het dubbele 

van de in het Onderhandelingsakkoord afgesproken Ontwikkelopgave. Dat komt omdat er 

volgens de provincies meer harde juridische verplichtingen zijn dan bij het Onderhandelings-

akkoord werd verondersteld en er (zoals de provincies al verwachtten) meer hectares nodig 

zijn voor het nakomen van de internationale verplichtingen. 

Uit onze informatie en de doorrekeningen blijkt tevens dat van de afgesproken verwervings-

opgave van 17.000 ha een deel, circa 14.000 ha, kan worden gedekt. Het beschikbaar gestelde  

BBL-oud bezit kan financieel onvoldoende  bijdragen aan de Ontwikkelopgave. Voor dit  tekort 

dient bij de evaluatie in 2016 een oplossing te worden gezocht.  
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 Uitgangspunten en scenario’s

In het door ons doorlopen iteratieve proces op weg naar een verdeelvoorstel voor de 

ontwikkelopgave en de daarvoor beschikbare gronden hebben wij de volgende uitgangs-

punten gehanteerd:

de opgaven van de provincies zijn uitgangspunt. Alleen daar waar provincies deze verschil-

lend hebben geduid, hebben wij de opgaven voor de eenduidigheid technisch gecorrigeerd;

de opgave en de dekking moeten per provincie in verhouding tot elkaar zijn;

de dekking van de opgave moet zoveel mogelijk binnen de grenzen van de betreffende 

provincie worden opgelost (zo min mogelijk herverdeling);

de opgaven van de provincies moeten worden teruggebracht naar de 17.000 ha verwerving 

en 40.000 ha inrichting van het Onderhandelingsakkoord;

harde juridische verplichtingen verwerving en inrichting hebben 100 procent prioriteit;

PEIL 1/1/2011 is uitgangspunt voor de harde juridische verplichtingen. Harde juridische 

verplichtingen die ten onrechte niet zijn opgenomen in PEIL 1/1/2011, worden alsnog 

meegerekend (Plannen van Toedeling, harde afdwingbare juridische verplichtingen binnen 

de herijkte EHS, technische correcties);

geen onderscheid bij de verdeling van de Ontwikkelopgave tussen PAS, KRW en Natura 2000 

overig omdat vanuit de opgaven van de provincies dit onderscheid niet eenduidig te maken is;

soortenbescherming lift binnen de herijkte EHS mee met andere doelen. Buiten de herijkte 

EHS is het soortenbeleid de verantwoordelijkheid van het rijk;

evenwichtige en gelijktijdige inzet van de vier vanuit het Onderhandelingsakkoord beschik-

baar gestelde grondcategorieën. Wij wijken daarbij af van de onderlinge afspraak tussen de 

provincies om de 13.000 ha niet ingerichte gronden buiten de herijkte EHS in te zetten voor 

de inrichtingsopgave. Deze afspraak leidt namelijk tot een onevenwichtige verdeling en in 

een aantal gevallen mogelijk tot de noodzaak van inzet van eigen middelen voor de harde 

juridische verplichtingen inrichting; 

vanuit de grondcategorieën bestaande natuur en niet-ingerichte gronden buiten de herijkte 

EHS komen, zoals al verwacht bij het Onderhandelingsakkoord, niet tot nauwelijks gronden 

beschikbaar. Wij zijn bij de doorrekening van de dekking uitgegaan van een taakstellende 

verdeling over de provincies. Als een provincie niet of onvoldoende grond beschikbaar kan 

stellen, moet deze provincie daar in de lijn van het Onderhandelingsakkoord een vergelijk-

bare financiële bijdrage voor in de plaats zetten. Bij de evaluatie in 2016 moet worden 

bezien in hoeverre dit, op het Onderhandelingsakkoord gebaseerde, uitgangspunt aanpas-

sing behoeft;

Wij gaan uit van de inzet van totaal 14.000 ha BBL-oud. Wij wijken daarbij af van de in het 

Onderhandelingsakkoord opgenomen splitsing in 6.000 ha vóór 2016 en 8.000 ha daarna 

(als bij de evaluatie in 2016 blijkt dat deze nodig zijn). Wij hebben geconstateerd dat de 

8.000 ha meteen nodig is voor financiering van de internationale verplichtingen, omdat de 

6.000 ha geheel gelegen is binnen de herijkte EHS en de begrenzing van de Recreatie om de 

Stad (RodS) en alleen doorgeleverd kan worden. Vasthouden aan de splitsing zou betekenen 

dat tot 2016 geen BBL-oud verkocht kan worden ter financiering van de internationale 

verplichtingen. Daardoor komt de uitvoering in de knel, bijvoorbeeld bij de vaststelling van 

het uitvoeringsprogramma PAS en de vaststelling van beheerplannen voor Natura2000, 

omdat de plannen dan onvoldoende financieel gedekt zijn;
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bij het doorrekenen van de dekking gaan we er vanuit dat de verkoop van bestaande natuur 

15 procent van de agrarische waarde oplevert;

voor de overige grondcategorieën gaan we uit van 1 ha verkoop op 1 ha verwerving en 1 ha 

verkoop voor 3 ha inrichting (vanwege de onderlinge afspraak tussen provincies dat met 

13.000 ha niet ingerichte grond buiten de herijkte EHS 40.000 ha wordt ingericht). Ook hier 

geldt dat dit punt zou moeten worden bekeken in de evaluatie in 2016. Mede omdat de 

provincies hebben aangeven bij verwerving uit te gaan van een factor 0,7 en de inrichtings-

kosten volgens de opgaven van de provincies soms hoger kunnen uitpakken .

Op basis van deze uitgangspunten zijn wij tot de verdeling van de Ontwikkelopgave en de 

dekking gekomen zoals weergegeven in Figuur 1.

Evenwichtige verdeling van plussen en minnen

In het decentralisatieakkoord zijn behalve over de ontwikkelopgave, en de dekking daarvan, 

ook afspraken gemaakt over de afrekening van het ILG, de financiering van het natuurbeheer 

en, als onderdeel daarvan, middelen voor effectgericht beheer in het kader van de PAS en 

voor schade-uitkeringen Faunafonds. Wij hebben het beeld uit de ontwikkelopgave natuur 

afgezet tegen de resultaten van de afrekening van de bestaande bestuursovereenkomsten en 

de verdeling van de middelen voor natuurbeheer.

  4 Het betreft hier de hectares buiten de begrenzing.

  5 Het betreft hier de hectares buiten de begrenzing en buiten de oude doelen. Het betreft een onverdeelde 

oppervlakte, waarbij 7388 ha voor de provincies is en 3991 ha is voor het rijk Deze hectares maken onderdeel 

uit van een rekenkundig verdeelde oppervlakte van 7388 ha voor de provincies.

  6 Het betreft hier de hectares die gelegen zijn buiten de begrenzing en buiten de oude doelen. Deze hectares 

maken onderdeel uit van een rekenkundig verdeelde oppervlakte, waarvan 576 ha voor de provincies is en 

3991 ha is voor het ministerie van EL&I.

Figuur 1: Verdeling Ontwikkelopgave Natuur en dekking over de provincies (ha)

 
 

Ontwikkelopgave (ha)  Dekking (ha)

Resterend 
BBL-oud

BBL-oud 
binnen 

begrenzing 
en oude 

doelenVerwerving Inrichting

Nieuwe 
natuur niet 

ingericht
Bestaande 

natuur BBL-nieuw

BBL-oud 
t.b.v. eigen 

opgave Tekort 

Groningen 966 3.546 1.139 426 54 730 0 22 544

Fryslân 1.036 2.551 1.432 457 43 86 0 625 632

Drenthe 2.026 7.045 2.255 894 252 986 -513 0 598

Overijssel 2.876 5.273 1.493 1.269 1.020 1.313 -63 0 578

Gelderland 1.555 5.392 1.219 686 583 1.065 0 487 403

Utrecht 702 1.413 691 309 376 0 0 755 90

Noord-Holland 994 1.809 861 439 429 23 0 607 676

Flevoland 23 673 304 10 117 0 0 0 0

Zuid-Holland 1.927 3.917 890 850 620 1.478 0 642 1.290

Zeeland 471 597 378 208 92 51 0 657 371

Noord-Brabant 3.119 5.648 1.701 1.376 1.194 1.080 0 17 786

Limburg 1.305 2.136 635 576 1.122 0 0 755 444

Totaal 17.000 40.000 13.000 7.500 5.9024 6.8125 -576 4.5676 6.412
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Wij hebben geconstateerd dat er geen plussen zijn, maar alleen kleine of grotere minnen in de 

vorm van tekorten. In dat kader hebben wij tevens geconstateerd dat de provincies wisselend 

gebruik hebben gemaakt van het ILG. De beide provincies die daarbij de wettelijke grens 

hebben overschreden compenseren dit met een eigen bijdrage. De adviescommissie Vitaal 

Platteland heeft zelf een voorstel geformuleerd voor de tekorten bij de afrekening FES. Wij 

nemen dit voorstel over, maar voeren daarop in het kader van ‘plussen en minnen’ een kleine 

correctie uit. 

Wij stellen vast dat wij bij de verdeling van de ontwikkelopgave natuur een zo eerlijk moge-

lijke verdeling van de ontwikkelopgave en de daarvoor beschikbare gronden hebben gemaakt. 

Daarbij hebben we rekening gehouden met de verschillen tussen de provincies wat betreft de 

opgave en de beschikbare gronden. De onevenwichtigheden hebben wij in dit proces zo goed 

mogelijk hersteld via onze uitgangspunten en scenario’s. Uit het overzicht van het percentage 

verwerving en inrichting ten opzichte van de oorspronkelijke EHS-opgave (1990) en het 

overzicht over de resterende opgave na 2021 per provincie trekken wij  de conclusie dat ook 

hier sprake is van een redelijk evenwichtige verdeling over de provincies.  

De middelen voor beheer (€ 105 miljoen euro) worden op kostengeoriënteerde wijze over de 

provincies verdeeld. Weliswaar is ons advies gebaseerd op een zo goed mogelijk prognose, 

maar wij stellen tegelijkertijd vast dat eventuele afwijkingen nauwelijks invloed zullen  hebben 

op de verdeling tussen de provincies.

 

Samenvattend zijn wij van mening dat ons advies leidt tot een evenwichtige verdeling over de 

provincies, die geen nadere correctie behoeft.

Figuur 2: Jaarlijkse gemiddelde kosten beheer, effectgerichte maatregelen en Faunafonds 

Beheer EGM Faunafonds Totaal

abs. € rel. % abs. € rel. % abs. € rel. % abs. € rel. %

Groningen 6.018.568 4,3 165.000 0,6 420.000 2,6 6.603.568 3,5

Fryslân 15.612.352 11,1 748.000 2,5 5.607.000 35,0 21.967.352 11,7

Drenthe 15.6 14.499 11,1 2.080.000 6,9 201.000 1,3 17.895.499 9,6

Overijssel 17.676.731 12,5 7.284.000 24,3 827.000 5,2 25.787.731 13,8

Flevoland 3.816.072 2,7 639.000 2,1 136.000 0,9 4.591.072 2,5

Gelderland 20.978.027 14,9 3.972.000 13,2 2.429.000 15,2 27.379.027 14,6

Utrecht 8.028.428 5,7 248.000 0,8 628.000 3,9 8.904.428 4,8

Noord-Holland 9.753.976 6,9 2.724.000 9,1 2.679.000 16,7 15.156.976 8,1

Zuid-Holland 9.824.020 7,0 2.397.000 8,0 948.000 5,9 13.169.020 7,0

Zeeland 5.935.869 4,2 356.000 1,2 1.054.000 6,6 7.345.869 3,9

Noord-Brabant 18.587.047 13,2 5.858.000 19,5 500.000 3,1 24.945.047 13,3

Limburg 9.368.467 6,6 3.529.000 11,8 571.000 3,6 13.468.467 7,2

Totale kosten 141.214.056 100,0 30.000.000 100,0 16.000.000 100,0 187.214.056 100,0
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 Aanbevelingen

Onze ronde langs de provincies heeft waardevolle informatie opgeleverd over het natuurbeleid 

en het inzicht in de werkwijze en ambitie van de provincies. De provincies wensen met de 

decentralisatie van het natuurbeleid hun verantwoordelijkheid te nemen en willen verder met 

de realisatie van de herijkte EHS. De verkleining van de EHS vergroot het belang van kwaliteit 

en robuustheid. Maar ook gezien de beperkte middelen moet de uitvoering beter. Wij denken 

dat er nog veel te winnen is. Dat hebben wij vertaald in de volgende aanbevelingen.

Door decentralisatie van het natuurbeleid komt de uitvoering van het natuurbeleid op het 

juiste bestuurlijke niveau te liggen. Juist de provincies zijn in staat om samen met de 

gebiedspartijen te zoeken naar creatieve en efficiënte vormen van uitvoering. Deze nieuwe 

verantwoordelijkheid vraagt een flinke extra inspanning van de provincies, ook financieel. 

Wij roepen de provincies op om die verantwoordelijkheid voortvarend op te pakken. 

Het accent van onze opdracht lag op verwerving en inrichting. Minstens zo belangrijk zijn 

een adequaat natuurbeheer voor de ingerichte gebieden, het op orde brengen van de 

waterhuishouding en het behouden en afronden van bijna complete systemen. Deze  

aanpak moet door de provincies op regionaal niveau en gebiedsgericht worden opgepakt.

Met een slimme herijking van de EHS, met nadruk op kwaliteit en robuustheid, kan ook het 

beheer efficiënter en goedkoper worden uitgevoerd. Daarnaast geven de provincies zelf een 

forse (financiële) impuls aan het natuurbeheer. Onder provinciale regie kan het beheer nog 

efficiënter worden uitgevoerd. Een goed voorbeeld daarvan geeft de provincie Gelderland. 

Wij dringen er op aan om ook de creativiteit van de natuur-, agrarische en particuliere 

beheerders te benutten en samen te werken aan goedkoper beheer.

Wij hebben gezien dat enkele geïsoleerd liggende Natura 2000-gebieden een relatief grote 

inspanning vragen op het gebied van verwerving, inrichting en kwaliteitsverbetering.  

Wij bevelen aan om de inzet vooral te richten op robuuste eenheden natuur en de versnip-

pering op te heffen. Wij raden aan dit ook als uitgangspunt te hanteren bij toekomstige 

evaluaties (bijvoorbeeld de Review van de EU).  Het herzien van gebiedsbegrenzing moet in 

dit perspectief serieus worden overwogen. 

Wij hebben ook gezien dat de afstemming tussen provincies beter kan, zowel wat betreft 

de ambitie als de begrenzing van de herijkte EHS. Ook bij de uitvoering valt er winst te 

behalen. Provincies kunnen van elkaar leren als het gaat om initiatieven tot kostenverlaging, 

efficiencyverbetering, opbrengstenverhoging, enz. We bevelen de provincies daarom aan 

sterker dan nu grensoverschrijdende samenwerking te zoeken. 

Wij constateren dat de provincies en de gebiedspartners samen tot vernieuwende inzichten 

komen en dat er nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. Een goede samenwerking 

tussen provincie en maatschappelijke organisaties is een belangrijke succesfactor gebleken. 

Het legt een basis voor gezamenlijke financiële verantwoordelijkheid. We adviseren provincies 

verder te kijken dan de huidige partners, en het netwerk te vergroten. We adviseren ook om 

optimaal gebruik te maken van de ruimte en doelen en fragmentatie waar mogelijk op te 

heffen. Bundeling en koppeling van doelen en middelen is een voorwaarde (EHS, natuur-

compensatie, rood voor groen, grootschalig beheer en nieuwe samenwerking bij beheer). 

Versterking en vernieuwing van de samenwerkingsverbanden en instrumenten kan de 

provincies helpen de EHS efficiënter en goedkoper te realiseren.
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In het Onderhandelingsakkoord zijn afspraken gemaakt die op lokaal niveau pijnlijk kunnen 

zijn, zoals de verkoop van bestaande natuur en de herijking van de EHS. Provincies zullen 

duidelijk moeten maken hoe zij hieraan invulling geven en welk deel van de EHS zij laten 

vervallen. Wij vinden dat een provincie die niet in staat is haar deel van de gronden in te 

zetten voor de herijkte EHS een daarmee vergelijkbare financiële bijdrage moet leveren 

(vanuit eigen middelen, cofinanciering enz.). 

Wij hebben geconstateerd dat het Onderhandelingsakkoord onvoldoende middelen biedt 

voor de Ontwikkelopgave Natuur en de daarin opgenomen internationale verplichtingen. 

Omdat het rijk nakoming van deze verplichtingen door de provincies eist en de provincies  

de verplichtingen onder beschikbaarstelling van middelen ook willen nakomen doen wij de 

volgende aanbevelingen:

We zien dat er nog steeds een behoorlijke versnippering is van instrumenten en bijbeho-

rende geldstromen waarmee natuurdoelstellingen worden gerealiseerd. We raden aan om 

hier meer samenhang in te brengen (NURG, maar bijvoorbeeld ook de hamsters in Limburg) 

en ook andere geldstromen in te zetten voor de herijkte EHS (bijvoorbeeld PASO, NURG, 

Maasvlakte). Dat geldt ook voor de extra middelen die in het Lenteakkoord voor intensive-

ring natuurbeleid zijn opgenomen (200 miljoen euro). Deze middelen zijn hard nodig  

om het natuurbeleid inclusief de internationale verplichtingen te kunnen realiseren.  

De commissie acht het van groot belang dat deze middelen in het kader van de decentrali-

satie voor zover mogelijk worden toegevoegd aan het provinciefonds. 

Van de middelen die in het Lenteakkoord beschikbaar worden gesteld voor intensivering 

van het natuurbeleid is 120 miljoen euro voor natuurontwikkeling. Als deze middelen over 

een langjarige periode beschikbaar komen, dan kunnen daarmee de financiële tekorten  

voor de ontwikkelopgave die wij hebben vastgesteld in belangrijke mate worden opgelost. 

Bij de evaluatie in 2016 kan dit verder worden gespecificeerd.  

Wij hebben in onze rondgang kennis genomen van meerdere projecten die passen in de 

criteria die de Tweede Kamer heeft genoemd, maar het ligt niet op onze weg daar nu 

suggesties voor te doen. Wel dringen we erop aan de extra middelen te verbinden aan de 

ontwikkelopgave voor de herijkte EHS. Versnippering van schaarse middelen moet immers 

worden voorkomen.         

Bij de verdeling van de dekking bleek overduidelijk dat het totaal aan BBL-oud gronden 

onmisbaar is voor de realisatie van de Ontwikkelopgave Natuur. De knip in de beschikbaar 

komende BBL-oud-gronden (6.000 ha vóór 2016, 8.000 daarna) zorgt dat tot 2016 geen 

financiële middelen uit  BBL-oud beschikbaar komen voor de realisatie van internationale 

verplichtingen waardoor de uitvoering dreigt te stagneren. Provincies hebben daarmee ook 

onvoldoende zekerheid over de dekking bij het vaststellen van het uitvoeringsprogramma 

PAS, de beheerplannen Natura 2000 en de stroomgebiedbeheerplannen KRW. Wij vinden 

het daarom essentieel dat de knip en het voorbehoud bij de 8.000 ha BBL-oud die na 2016 

op basis van evaluatie mogelijk beschikbaar komt, worden opgeheven. In relatie met  

het vorige punt is het van cruciaal belang om met het rijk afspraken te maken over een 

(financiële) verdeling van de BBL-oud-gronden, zodat provincies voortvarend aan de slag 

kunnen met hun deel van de BBL-oud-gronden.

In lijn daarmee is het van belang dat het rijk zo spoedig mogelijk duidelijkheid geeft over 

hoe de dekking van de 2e fase KRW en het vervolg op PAS worden geregeld. Wij bevelen 

aan hier niet mee te wachten tot de evaluatie in 2016.
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In relatie tot het vervolg en de evaluatie in 2016 doen wij tot slot de volgende aanbevelingen:

Wij bevelen de provincies aan samen met het rijk afspraken te maken over de nog te 

verdelen BBL-oud-gronden en een financiële faciliteit te creëren die het mogelijk maakt dat 

alle provincies hun opgave kunnen realiseren. Een leningenfaciliteit, zoals voorgesteld door 

het Nationaal Groenfonds, kan daarbij helpen. 

Het in de notitie van het Planbureau voor de Leefomgeving7 opgenomen stappenplan 

brengen wij graag onder de aandacht van de provincies. Het kan de provincies helpen bij de 

keuzen die zij bij de herijking van de EHS moeten maken. De notitie zelf biedt mogelijk ook  

aanknopingspunten voor de evaluatie in 2016.

In het kader van de voorgenomen evaluatie in 2016 bevelen wij de provincies en het rijk aan 

om daar nu al, ook wat betreft de monitoring, heldere afspraken over te maken uitgaande 

van een eenduidig systeem (‘single information, single audit’) voortbouwend op de 

bestaande systemen, zoals NOK.

Wij bevelen ook aan om tussen de provincies onderling en met het rijk heldere afspraken te 

maken over monitoring en evaluatie. Daarmee kunnen de provincies hun eigen verantwoor-

ding afleggen en kunnen de provinciale gegevens landelijk worden opgeteld.

Tot slot menen wij dat de decentralisatie van het natuurbeleid het rijk niet ontslaat van zijn 

verantwoordelijkheid de condities te scheppen voor het nakomen van de internationale 

verplichtingen. Daarom moet in 2016 nadrukkelijk worden gekeken of vanuit het Onderhan-

delingsakkoord voldoende middelen beschikbaar zijn gesteld in algemene zin en in relatie tot 

de opbrengsten van de te verkopen gronden.

  7 De PBL-Notitie ‘Ecologische overwegingen bij verdeling van middelen tussen en binnen provincies voor een 

Herijkte EHS’ is te vinden op www.pbl.nl.
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Beknopte samenvatting verdeling ontwikkelopgave en daarvoor beschikbare 

grond in advies  commissie Jansen  

 

1. Opdracht aan de commissie 

In het Onderhandelingsakkoord Decentralisatie Natuur hebben het rijk en de provincies afspraken 

gemaakt over de decentralisatie van het natuurbeleid. Dat leidt tot een scherpere rolverdeling 

tussen overheden: het rijk blijft richting Europa eindverantwoordelijk voor de internationale 

verplichtingen, de provincies geven als kerntaak invulling en uitvoering aan het natuurbeleid. 

 

In het Onderhandelingsakkoord zijn afspraken gemaakt over de zogenoemde ontwikkelopgave 

natuur, gericht op realisatie van 17.000 hectare verwerving en 40.000 hectare inrichting van 

nieuwe natuurterreinen tot 2021. Deze ontwikkelopgave bestaat volgens het 

Onderhandelingsakkoord uit de harde juridische verplichtingen die provincies voor 1 januari 2011 

zijn aangegaan en de internationale verplichtingen voor Natura 2000 (inclusief Programmatische 

Aanpak Stikstof, PAS), de Kaderrichtlijn Water (KRW) en soortenbescherming binnen de EHS. Voor 

de financiering van de ontwikkelopgave worden eerder verworven gronden ingezet als dekking voor 

de ontwikkelopgave, via het zogenoemde ‘grond-voor-grond’ -principe. In de Memorie van 

Toelichting op het Onderhandelingsakkoord hebben de provincies al aangegeven dat met de 

afgesproken hectares de internationale verplichtingen niet volledig kunnen worden gerealiseerd. 

Mede om die reden hebben rijk en provincies in het Onderhandelingsakkoord afspraken gemaakt 

over een evaluatie in 2016. 

 

Om de uitvoering van het natuurbeleid weer op te pakken dienen nu zowel de in het 

Onderhandelingsakkoord afgesproken ontwikkelopgave als de daarvoor beschikbare gronden als 

dekking te worden verdeeld over de provincies. Daartoe hebben de provincies de externe 

commissie ‘Ontwikkelopgave Natuur’ ingesteld. Deze commissie, onder leiding van de heer  

G. Jansen (oud-cdK van de provincie Overijssel), is gevraagd een zwaarwegend en in principe 

bindend voorstel te doen voor een evenwichtige verdeling van de ontwikkelopgave natuur en de 

daarvoor beschikbare gronden. Op 2 oktober 2012 heeft het IPO-bestuur ingestemd met het advies 

van de externe commissie. Daarbij is met waardering vastgesteld dat  de commissie heeft voldaan 

aan haar opdracht.  

 

2. Advies en werkwijze van de commissie  

In het advies doet de commissie een voorstel voor de verdeling van de ontwikkelopgave en de 

daarvoor beschikbare dekking over de provincies. In het advies beschrijft de commissie haar 

werkwijze, haar bevindingen over de verzamelde informatie en de gehanteerde afwegingen bij haar 

verdelingsvoorstel.   

 

In haar advies benadrukt de commissie het belang van de decentralisatie van het natuurbeleid naar 

de provincies. De commissie meent dat de provincies bij uitstek de bestuurslaag zijn om met 

gebiedspartijen en medeoverheden te zoeken naar creatieve en efficiënte vormen van uitvoering. 

De commissie roept de provincies op om gezamenlijk hun verantwoordelijkheid voortvarend op te 

pakken. 

 

De commissie heeft haar advies gebaseerd op de informatie die de provincies hebben aangeleverd 

over de eigen ontwikkelopgave en de daarover met de provincies gevoerde gesprekken. Daarnaast 

heeft de commissie gesprekken gevoerd met maatschappelijke organisaties en met het Planbureau 
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voor de Leefomgeving (PBL). Op basis van de verzamelde informatie heeft de commissie in een 

iteratief proces diverse scenario’s doorgerekend. De commissie heeft in dit proces geconstateerd 

dat er grote verschillen bestaan tussen de provincies en dat zij daarom de ontwikkelopgave in hun 

provincie ook verschillend benaderen.  

 

3. Verdeling van ontwikkelopgave en dekking 

De commissie is bij de verdeling van de ontwikkelopgave uitgegaan van de afspraken in het 

Onderhandelingsakkoord. De door de provincies ter beschikking gestelde ontwikkelopgaven zijn 

voor zowel verwerving (34.900 ha) als inrichting (80.384 ha) aanzienlijk hoger dan de in het 

Onderhandelingsakkoord opgenomen ontwikkelopgave (17.000 respectievelijk 40.000 ha). De 

commissie heeft om die reden een aantal afwegingen moeten maken bij de verdeling van de 

ontwikkelopgave. Ook heeft de commissie geconstateerd dat de dekking die is afgesproken in het 

Onderhandelingsakkoord onvoldoende is om de afgesproken ontwikkelopgave (17.000 en 40.000 

ha) te kunnen realiseren. Op basis van de door de commissie gehanteerde uitgangspunten is in het 

Onderhandelingsakkoord dekking beschikbaar voor de overeengekomen inrichtingsopgave en voor 

ruim 14.000 ha van de verwervingsopgave, in plaats van de afgesproken 17.000 ha. Bij de 

verdeling van de dekking is de commissie vervolgens uitgegaan van de dekking die maximaal 

beschikbaar is in het Onderhandelingsakkoord, en niet van de dekking die voor de gehele opgave 

noodzakelijk zou zijn. Het voorstel van de commissie is opgenomen in figuur 1. 

 

Figuur 1 Verdeling Ontwikkelopgave Natuur en dekking over de provincies (ha) 

  Ontwikkelopgave (ha) Dekking (ha)   

  Verwerving Inrichting 

Nieuwe 
natuur 

niet 
ingericht 

Bestaande 
natuur 

BBL-
nieuw 

BBL-oud 
t.b.v. 
eigen 

opgave Tekort  

Reste-
rend 
BBL-oud 

           
BBL-oud 
binnen 
begren-
zing en 
oude 

doelen 

Groningen 966 3.546 1139 426 54 730 0 22 544 

Fryslân 1.036 2.551 1432 457 43 86 0 625 632 

Drenthe 2.026 7.045 2255 894 252 986 -513 0 598 

Overijssel 2.876 5.273 1493 1269 1.020 1.313 -63 0 578 

Gelderland 1.555 5.392 1219 686 583 1.065 0 487 403 

Utrecht 702 1.413 691 309 376 0 0 755 90 

Noord-
Holland 994 1.809 861 439 429 23 0 607 676 

Flevoland 23 673 304 10 117 0 0 0 0 

Zuid-
Holland 1.927 3.917 890 850 620 1.478 0 642 1.290 

Zeeland 471 597 378 208 92 51 0 657 371 

Noord-
Brabant 3.119 5.648 1701 1376 1.194 1.080 0 17 786 

Limburg 1.305 2.136 635 576 1.122 0 0 755 444 

Totaal 17.000 40.000 13.000 7.500 5.9021
 6.8122

 

-

576 4.5673
 6.412 

 

                                           
1 Het betreft hier de hectares buiten de begrenzing. 
2 Het betreft hier de hectares buiten de begrenzing en buiten de oude doelen. Het betreft een onverdeelde 

oppervlakte, waarbij 7388 ha voor de provincies is en 3991 ha is voor het rijk Deze hectares maken 
onderdeel uit van een rekenkundig verdeelde oppervlakte van 7388 ha voor de provincies.  

3 Het betreft hier de hectares die gelegen zijn buiten de begrenzing en buiten de oude doelen. Deze hectares 
maken onderdeel uit van een rekenkundig verdeelde oppervlakte, waarvan 576 ha voor de provincies is en 
3.991 ha is voor het ministerie van EL&I. 
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Bij de verdeling van de ontwikkelopgave is de commissie ervan uitgegaan dat de harde juridische 

verplichtingen volledig onderdeel uitmaken van de ontwikkelopgave. De commissie heeft de 

verplichtingen die provincies hebben gerapporteerd aan het rijk in PEIL4 1/1/2011 als uitgangspunt 

gehanteerd voor de harde juridische verplichtingen. Harde juridische verplichtingen die ten 

onrechte niet zijn opgenomen in PEIL 1/1/2011, zijn alsnog meegerekend (Plannen van Toedeling 

van lopende landinrichtingsprojecten, harde afdwingbare juridische verplichtingen binnen de 

herijkte EHS, technische correcties). 

 

Het resterende deel van de ontwikkelopgave (12.414 ha verwerving en 13.643 ha inrichting) is 

beschikbaar voor de internationale verplichtingen (voor zover gelegen buiten de harde juridische 

verplichtingen). De commissie heeft geen onderscheid gemaakt bij de verdeling van de 

ontwikkelopgave tussen PAS, KRW en Natura 2000 overig, omdat dit onderscheid vanuit de 

opgaven van de provincies niet eenduidig te maken is. Soortenbescherming lift binnen de herijkte 

EHS mee met andere doelen en is door de commissie bij de verdeling buiten beschouwing gelaten. 

 

Voor de dekking van de Ontwikkelopgave verwerving en inrichting zijn vanuit het 

Onderhandelingsakkoord de volgende grondcategorieën beschikbaar (via het grond-voor-grond-

principe): 

1. Maximaal 13.000 door de provincies met ILG-middelen verworven maar nog niet ingerichte 

hectares nieuwe natuur; 

2. 6.000-9.000 ha bestaande natuur binnen de herijkte EHS (voor een belangrijk deel in bezit 

van terrein beherende organisaties, TBO’s); 

3. 4.900 ha BBL-nieuw5; en 

4. 14.000 ha BBL-oud6 (waarvan 6.000 ha vóór 2016 en 8.000 ha daarna). 

 

Bij de verdeling van deze dekking is de commissie zoveel als mogelijk uitgegaan van de afspraken 

in het Onderhandelingsakkoord en van de nadere afspraken die de provincies onderling hebben 

gemaakt (zie bijlage 7 in het rapport). Deze keuzes hebben geleid tot de verdeling die is 

opgenomen in figuur 1. Bij deze verdeling zijn twee belangrijke aandachtspunten te plaatsen: 

 

Vanuit de grondcategorieën bestaande natuur en niet-ingerichte gronden buiten de herijkte EHS 

verwachten provincies volgens hun opgave dat weinig gronden beschikbaar zullen komen. Het gaat 

voornamelijk om gronden die al in eigendom zijn van natuurorganisaties, die zeer terughoudend 

zijn bij de verkoop van hun gronden. De commissie is bij de doorrekening van de dekking 

uitgegaan van een taakstellende verdeling van deze dekkingscategorieën over de provincies. 

De commissie verwacht dat als provincies niet of onvoldoende grond uit deze categorieën 

beschikbaar kunnen stellen, zij daar in de lijn van het Onderhandelingsakkoord een vergelijkbare 

financiële bijdrage voor in de plaats stellen. Ook geeft de commissie aan dat bij de evaluatie in 

2016 moet worden bezien in hoeverre dit, op het Onderhandelingsakkoord gebaseerde, 

uitgangspunt aanpassing behoeft, omdat ook de commissie de gemaakte bestuurlijke afspraak ziet 

als een inspanningsverplichting en niet als een resultaatsverplichting.  

 

                                           
4 Prestaties en Effecten Investeringsbudget Landelijk gebied t.b.v. voortgangsrapportage ILG-

bestuursovereenkomsten 
5 Ofwel ILG-nieuw: gronden gefinancierd vanuit het ILG die vanaf 1/1/2007 door BBL in opdracht van de 

provincies zijn verworven. 
6 Ofwel ILG-oud: gronden die met rijksmiddelen van voor 1/1/2007 door BBL in opdracht van het rijk zijn 

verworven en die in de ILG-bestuursovereenkomsten 2007-2013 aan de provincies beschikbaar zijn gesteld. 
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Daarnaast gaat de commissie uit van de ongedeelde inzet van in totaal 14.000 ha BBL-oud. De 

commissie wijkt daarbij af van de in het Onderhandelingsakkoord opgenomen splitsing in 6.000 ha 

vóór 2016 en 8.000 ha daarna (als bij de evaluatie in 2016 blijkt dat deze nodig zijn). De 

commissie heeft geconstateerd dat de 8.000 ha al vanaf heden nodig is voor de financiering van de 

internationale verplichtingen, omdat ca. 6.800 ha geheel gelegen is binnen de herijkte EHS en de 

in het Onderhandelingsakkoord benoemde 1.200 ha grond binnen de begrenzing van Recreatie om 

de Stad (RodS). Deze grond kan niet te gelde worden gemaakt en kan alleen worden doorgeleverd. 

Vasthouden aan de splitsing zou betekenen dat tot 2016 geen BBL-oud verkocht kan worden ter 

financiering van de internationale verplichtingen. Daardoor komt de uitvoering en realisatie van het 

doelbereik in de knel, bijvoorbeeld bij de vaststelling van het uitvoeringsprogramma PAS en de 

vaststelling van beheerplannen voor Natura2000, omdat er dan onvoldoende zekerheid van 

financiële dekking is.  

 

4. Consequenties voor provincies 

Op basis van het advies van de commissie kunnen de provincies de uitvoering weer oppakken. Het 

advies maakt per provincie duidelijk voor welk deel van de landelijke opgave uit het 

onderhandelingsakkoord zij verantwoordelijk is en hoeveel hectares de provincie uit de 

verschillende dekkingscategorieën in kan zetten. 

 

Tegelijkertijd maakt het rapport duidelijk dat er vooralsnog onvoldoende middelen beschikbaar zijn 

om de gehele opgave te kunnen dekken die door de provincies van belang worden geacht voor de 

realisatie van de internationale verplichtingen. De provincies hebben aangegeven dat de opgave 

voor verwerving 34.000 ha zou bedragen. In het Onderhandelingsakkoord is met het rijk echter 

een ontwikkelopgave van 17.000 ha afgesproken, waarvan met de afgesproken dekking ruim 

14.000 ha gerealiseerd kan worden. Voor de door de provincies opgegeven opgave van ruim 

80.000 ha inrichting is een ontwikkelopgave en dekking van 40.000 ha beschikbaar. Provincies 

zullen daarom voor zichzelf moeten bepalen op welke wijze zij prioriteiten stellen bij de realisatie 

van deze ontwikkelopgave. De commissie raadt de provincies in dat perspectief ook aan om te 

onderzoeken of de EHS met een slimme herijking efficiënter en goedkoper uitgevoerd kan worden. 

 

Bij de evaluatie in 2016 zal worden bezien in hoeverre de provincie de vier grondcategorieën 

hebben ingezet bij de realisatie van de ontwikkelopgave. Het rijk acht een evenwichtige inzet van 

alle categorieën van belang. Daarvoor zullen de provincies in de komende periode, in overleg met 

de natuurorganisaties, moeten onderzoeken op welke wijze zij een bijdrage over alle voor hen 

beschikbare grondcategorieën kunnen leveren.  
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Onderwerp: Uitvoeringsafspraken decentralisatie natuur, commissie-Jansen

Geachte heer Remkes,

ln onze reactie van 23 februari 2012 og uw vraag of wij alsnog instemmen met het
akkoord dan wel meewerken aan de uitvoering van het akkoord, hebben w'rj laten we-
ten dat wij meewerken aan de uitvoering van het akkoord en betrokken willen blijven
bij het decentralisatieproces.

Wij zijn er daarbij van uitgegaan dat de uitgangspunten van het door de externe (lPO)
commissie op te stellen advies, een redelijk perspectief zouden bieden op de uitfinan-
ciering van de rechtmatig aangegane verplichtingen (zowel voor verworven gronden
als voor inrichting) van Drenthe uit het grond-voor-grondprincipe. Voor Drenthe gaat
het om een bedrag van€ 42 miljoen.

lnmiddels hebben wij het advies van de externe (lPO) commissie (commissie-Jansen)
ontvangen en op 2 oktober jl. aan de orde gehad in ons college. Met deze brief beves-
tigen wij de opmerkingen die wü op 2 oktober jl. in het IPO-bestuur hebben ingebracht:

1. Conform de afspraken in het deelakkoord Natuur beschouwen wij de taakstelling
voor Drenthe die in het advies zijn opgenomen voor de verkoop van de categorie-
en niet ingerichte nieuwe natuur (2.255 ha) en bestaande natuur (89a ha) als een
inspanningsverplichting en niet als een resultaatsverplichting.

2. Wij moeten helaas constateren dat ondanks de tegemoetkoming uit de landelijke
grondvoorraad, de dekking uit de landelijke grondvoorraad sterk onvoldoende is
om de rechtmatig aangegane juridische verplichtingen te dekken en wij betreuren
het dat de commissie daarmee haar uitgangspunt niet kan waarmaken, namelijk
dat 'men wil voorkomen dat provincies genoodzaakt worden om eigen middelen in
te zetten voor de harde juridische verplichtingen inrichting'.
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3. Wij kunnen u nu al berichten dat wij niet in staat zullen zijn om onze inspannings-

verplichting voor de verkoop van de categorieën niet ingerichte nieuwe natuur en

bestaande natuur te realiseren. Wijzien daarom als inspanningsverplichting al-
leen het aantal hectares niet ingerichte nieuwe natuur buiten de internationale

doelen PAS, N2000 en KRW. Voor Drenthe komt dit neer op +/- 75 ha.

4. Voor Drenthe ontstaat met deze verdeling een impasse voor de toegewezen ont-
wikkelopgave verwerving en inrichting voor het behalen van de internationale

doelstelling PAS, N2000 en KRW.

5. Het opheffen van het tijdsverschil in beschikbaarheid van BBL oud (6000 BBL oud
per direct en 8000 ha BBL oud vanaf 2016), dat in het onderhandelingsakkoord is
vastgelegd, is noodzakelijk voor het vervolg.

Wij stellen vast dat de commissie-Jansen zich gehouden heeft aan de randvoon¡vaar-
den van haar opdracht en in dat licht accepteren wij het advies. Wij vragen u onze
dank aan de commissie over te brengen voor de inzet van de commissie op dit com-
plexe dossier.

Op dit moment werken wij aan de financiële doorvertaling van het advies van de
commissie-Jansen. Wij nemen deze uitwerking mee in een voorstel aan onze Staten
over de beëindiging van de ILG bestuursovereenkomst en uitfinanciering hiervan. Dit
voorstel zal op 14 november in onze Staten worden besproken. Over de uitkomsten
hiervan informeren wij u op 15 november.

Tot slot merken wij op dat het risico om te voldoen aan de internationale verplichtin-
gen volledig bij het Rijk ligt, evenals de aansprakelijkheid voor eventuele boetes.

Hoogachtend

gedeputeerde staten van Drenthe,

<: secretaris I

Bijlage(n)
coll.


