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Aan:

de voorzítter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 8 mei 2014
Ons kenmerk 1913.212014002885

Behandeld door de heer D.J. lmmenga (0592) 36 51 94
Onderwerp: Financiële vertaling decentralisatie natuur in de provinciale begroting

Geachte voorzitter/leden,

Op 14 november 2012 heeft u het Statenstuk 2012-550 "Beêindiging ILG bestuurs-
overeenkomst" vastgesteld. Op 25 september 2013 hebben wij u de brief over de uit-
werking van het Natuurpact en de bestuursovereenkomst Grond toegezonden met
daarin opgenomen de opgaven voor natuurontwikkeling in Drenthe lot aan 2027.

ln de decembercirculaire 2013 van het Rijk hebben wijde middelen ontvangen voor
2014, gebaseerd op de afspraken in het Natuurpact. Ook hebben wij het economisch
eigendom van het BBl-bezit (grond en gebouwen) per 1 januari 2014 verkregen, wat
consequenties heeft voor de provinciale begroting en balans.

ln de nu voorliggende brief geven wij een financieel-technische vertaling tussen Rijk,

IPO en landelijke Groenmanifest-partners, zodat u inzichtelijk heeft welke middelen
beschikbaar zijn voor de verschillende natuuropgaven.

Financiële doorvertaling Natuurpact
Drenthe ontvangt in de meerjarenbegroting een bedrag van € 33 miljoen structureel
per jaar (tabel 1) via de decentralisatie-uitkering . Deze rijksbijdrage vormt de basis
voor de ontwikkelopgave, het beheer voor programmatische aanpak stikstof (PAS),

het (agrarisch) natuurbeheer en een deel voor activiteiten van de Gemeenschappe-
lijke Werk Organisatie (GWO-BlJ12), zoals het Faunafonds.
Het Rijk houdt in 2014 en 2015 een bedrag van € 1 3,3 miljoen in voor de ontwikkel-
opgave, dat in de jaren 2016 en 2017 vervolgens extra wordt uitbetaald.
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Tabel 1. Uitgaven natuurbeleid met de dekking uit rijks- en eigen middelen

aandeel Rijk aandeel Provinc¡e (excl. eu en derden)

2.000.000Ontwikkelopgaw
PAS (excl. PAS bureau, excl. l&M en eu co financiering)
Beheer (* 1.212.554,- uit rese^e co-europa)
Exploitatie grondbezit

GWO
Uit\oering natuuruet
Totaal.

't3.698 938
7.s99.4s0
I 764.698

1.764.492
¿¿2.4¿¿

33.050.000

7.695.261
0

47 520
9.742.781

1 5.698.938
7.599.4s0

1 7.459.959
0

1 764.492
269.942

42.792.781

ln de volgende paragrafen hebben wij de onderdelen uit tabel 1 nader uitgewerkt. ln

bijlage 1 staat een nadere cijfermatige onderbouwing. De exploitatie grondbezit is op
nul gesteld, omdat deze inkomsten en uitgaven budgetneutraal verlopen.

De huidige decentralisatie-uitkering gaat op enig moment mogelijk over in een alge-
mene uitkering via het Provinciefonds. Dat loopt wettelijk via het Ministerie van BZK.

Ontwikkelopgave en het verkrijgen van het economisch eigendom van BBL-bezit
Wij gaan 12.905 ha natuur inrichten en 3.407 ha verwerven tussen 2011 en 2027 . ln
totaal is hier tot 2027 C 317 miljoen voor nod¡9. Dit is de berekening die ook in het
rapport van de Noordelijke Rekenkamer is opgenomen. De ontwikkelopgave wordt
gedekt door de bijdragen van het Rijk en de provincie, zoals in het Natuurpact is over-
eengekomen, en een verwachte bijdrage van derden.

Bij de bijdrage van derden is uitgangspunt de landelijke afspraak met de Landelijke
Groenmanifest-partners dat minimaal 15% van de ontwikkelopgave gefinancierd wordt
door de partners in het landelijk gebied en fondsen van derden.
Daarmee vragen wij van bestaande en nieuwe partners een bijdrage aan de realisatie
van de ontwikkel- en beheeropgave of een plus daarop. Hoe de bijdrage van derden
zijn beslag krijgt in de projecten en welke spelregels gelden is onderdeel van de reali-
satiestrategie platteland, waarover u binnenkort verder geÏnformeerd zult worden.

Beheer programmatische aanpak sfksúof (PAS.)
Voor het PAS-beheer is in de begroting een bedrag van € 7,8 miljoen per jaar opge-
nomen in de uitkering van het Provinciefonds.
Een budget van € 233.550 is voor de bijdrage aan het PAS-bureau van de gezamen-
lijke provincies in BlJ12.
De beschikbare middelen zijn voldoende voor de PAS-maatregelen in de 1" plan-
periode van zes jaar (gemiddeld € 7,6 miljoen per jaar) en voor de 2" en 3" plan-
periodes (gemiddeld € 4,8 miljoen per jaar).

ln het Natuurpact zijn afspraken gemaakt over uit te voeren hydrologische PAS-maat-
regelen, waarvoor het Ministerie van l&M een bijdrage levert. Deze worden in de be-
groting verwerkt zodra deze bijdrage in de decentralisatie-uitkering is opgenomen.

Natu urbeheer en Agrarisch Natu urbeheer
De beschikbare middelen (€ 16,3 miljoen) voor (agrarisch) natuurbeheer zijn in 2014
lager dan de benodigde middelen (€ 17,5 miljoen). Dit bedrag is dan nog exclusief het
natuurbeheer buiten het NNN door Staatsbosbeheer.



3

ln de Voorjaarsnota 2014is opgenomen om het provinciaal aandeel in het totale na-

tuurbeheer 2014 en 2015, indien nodig, tijdelijk te financieren uit de reserve Europese

cofinanciering. Dit bedrag zal daarna uit de ILG-reserve worden teruggestort. Op ter-
mijn is het totale natuurbeheer in het NNN sluitend te financieren binnen de beheer-

en ontwikkelmiddelen die hiervoor van het Rijk en de provincie beschikbaar zijn.

Uiterlijk eind 20'15 moet duidelijk zijn op welke wijze dit zal plaatsvinden, omdat in

2016 het nieuwe stelselvan (agrarisch) natuurbeheer in werking treedt.

ln de begroting is nog geen rekening gehouden met groei van de beheerslasten als
gevolg van uitbreiding van het areaal en het risico dat de normkosten alsnog moeten
worden gecorrigeerd. Hetzelfde geldt voor beheer van landschapselementen buiten
het NNN. De SNL-regeling hiervoor is voor Staatsbosbeheer in 2014 beperkt openge-
steld.

Op dit moment speelt de financiering van het "recreatiebeheer" (ruim € 1 miljoen) van
Staatsbosbeheer. Dit is een bezuiniging van het Rijk, een vervallen rijkstaak, die niet
automatisch wordt overgenomen door de provincie en waarover geen afspraken in het

Natuurpact zijn gemaakt. ln de Voorjaarsnota geven wij aan dat wij met onze partners

het gesprek aangaan over het effect van deze bezuiniging voor Drenthe en wat wij
daaraan kunnen en/of moeten doen.

Gemeenschappelijke Werk Organisatie Natuur (BlJ 1 2)

Het Natuurpact heeft de provincies verantwoordelijk gemaakt voor een aantal nieuwe
taken. Reden waarom in IPO-verband is besloten tot de instelling van een Gemeen-
schappelijke Werk Organisatie (GWO). Het IPO-bestuur heeft daartoe op 9 oktober
2013 het jaarplan en de begroting 2014 voor het GWO vastgesteld. De Algemene
Vergadering van het IPO heeft deze besluiten in een extra jaarvergadering op
20 maart 2014 goedgekeurd. De financiering van het werk van BlJ12 komt uit provin-

ciaal budget voor de al bestaande uitvoerende taken (GBO) en uit de gedecentrali-
seerde rijksmiddelen voor het natuurbeleid (PAS-bureau, SNL en Faunafonds). De
totale bijdrage van Drenthe bedraagt € 1,7 miljoen per jaar.

Uitvoering taken en bevoegdheden nieuwe Natuurwet
Een van de gedecentraliseerde taken is de uitvoering van de Natuurwet. Het betreft
de overdracht van taken als bestuurlijke handhaving, ontheffingenbeleid dat betrek-
king heeft op ruimtelijke ingrepen (zowel binnen als buiten het NNN) en ecologische
advisering. Het benodigde budget bedraagt €269.942,-- en is aan ons toebedeeld via
het Provinciefonds. ln onze begroting was reeds € 47.520,-- begroot. Vanuit het
Provinciefonds wordt nu € 222.422,- gebruikt voor de resterende dekking van de uit-
voering van de Natuurwet.

Uitfinanciering ILG
De provincie is de afgelopen jaren in het kader van de ILG-bestuursovereenkomst
voor € 42 miljoen harde juridische verplichtingen aangegaan, die niet door het Rijk
vergoed zijn bij de beëindiging van de overeenkomst. ln de jaarstukken van 2013 is

er nog een restantverplichting van€24,9 miljoen over. Hiervoor is dekking in de be-
groting aanwezig die wordt gevormd door het saldo van de ILG-reserve (uitfinan-

ciering), verkopen uit BBl-bezit en de bijdrage die wij ontvangen van andere pro-

vincies.
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Decentralisatie DLG

ln het Natuurpact zijn afspraken gemaakt over de middelen voor de inzet van de DLG.

Drenthe ontvangt jaarlijks € 5,3 miljoen van de € 41 miljoen totaal. lnmiddels is afge-
sproken dat de DLG in zijn huidige vorm per 1 januari 2015 wordt beëindigd en de
provincies het personeel overnemen. Voor Drenthe is dat 51,7 fte. De provincies

Groningen en Drenthe streven naar een samenwerkingsverband dat de uitvoering van
de DlG-werkzaamheden voortzet. Wijzullen u rond de zomer informeren over de
voortgang.

Afsluiting
Met de aanpassingen in de begroting sluiten wij een lang traject af van de decentrali-
satie van natuurtaken naar de provincie. Wijvertrouwen erop dat deze toelichting de
aanpassingen in de 1" Financiële actualisatie en de Voorjaarsnota 2014 verduidelijkt.

Hoogachtend

Gedep Staten van Drenthe,

secretaris , voorzitter

Bijlage: Financiële tabellen
wa.coll.



 

Bijlage 1 Financiële tabellen  
 
Tabel 1 ontwikkelopgave 

 
 
Tabel 2 beheer PAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale ontwikkelopgave t/m 2027 Nieuwe natuur; Jansen 1 en 2 en Natuurpact incl. verdubbeling
Peil datum, 1-1-2011

Hectares Bedrag

kosten ontwikkelopgave Verwerving 3.407                         122.472.000
Inrichting 12.905                       167.765.000
uitfinanciering ILG verlichtingen 26.569.000

kosten ontwikkelopgave totaal 316.806.000

dekking financiering vanuit BBL-bezit 1.238                         31.197.600
bijdragen andere provincies 15.200.000
rijksbijdrage provinciefonds 192.000.000
bijdrage icoonprojecten 19.500.000
bijdrage provincie 28.000.000
bijdrage TBO en particulieren PM

dekking totaal 285.897.600

verschil -30.908.400

Naam Natura2000-gebied Kostenraming PAS-
herstelmaatregelen eerste 
beheerplanperiode (t/m 
2020)

Kostenraming PAS-
herstelmaatregelen voor 
3 beheerplanperioden 
(t/m 2030)

Bargerveen 16.996.000 33.373.000
Drentsche Aa 8.021.000 16.045.000
Drents-Friese Wold 5.185.000 17.970.000
Drouwenerzand 64.000 595.000
Dwingelderveld 4.438.000 11.635.000
Elperstroom 904.000 1.624.000
Fochteloerveen 2.034.000 7.512.000
Holtingerveld 4.947.000 10.221.000
Mantingerbos 100.000 200.000
Maningerzand 2.950.000 3.840.000
Witterveld 223.000 300.000
totaal 45.862.000 103.315.000
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Tabel 3 (agrarisch) natuurbeheer 
 

 
 
Tabel 4 gemeenschappelijke werk organisatie BIJ12 

 
 
 
 

totaal

Natuurbeheer Beheer van natuur door 
eindbeheerders binnen EHS, incl. 
SBB, incl. lopende 
functieverandering

14.735.000      

Natuurbeheer buiten EHS & 
soortenbeleid, excl. SBB

495.112          

Natuurbeheer buiten EHS, SBB 
(exclusief 975.000 landschap)

200.000          

Monitoring 487.293          
15.917.405      

Agrarisch 
Natuurbeheer

Agrarisch natuurbeheer binnen en 
buiten EHS

1.502.554        

Ganzenbeheersvergoeding 40.000            
1.542.554        

totaal 17.459.959      

-1.212.554       

16.247.405      

verschil

Samenstelling bijdrage aan GWO Bij12

PAS-bureau 233.550
SNL 257.175
Gegevens en informatievoorziening 596.413
Faunafonds J1 201.000
Faunafonds J2 217.200
GBO 259.154
totaal 1.764.492


