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Onderwerp: Beslu itvorm ing inzake Natu urpact en Bestu ursovereenkomst Grond

Geachte voorzitter/leden,

Op 14 november 2012 hebt u in uw staten het statenstuk 2012-550, Beëindiging ILG-

bestuursovereenkomst, besproken en vastgesteld. ln deze overeenkomst zijn toen
geen afspraken gemaakt over de verdeling van de € 200 miljoen vanaf 2014.
Daarnaast vroeg de verdeling van grond tussen provincies onderling en het Rijk ook

om een nadere uitwerking.

De afspraken hierover zijn nu vastgelegd in het Natuurpact van het Ministerie van EZ

en het IPO (bijlage 1), het advies van commissie Jansen-2 (bijlage 2) en de Bestuurs-

overeenkomst Grond (bijlage 3).

Daarnaast zijn met de Manifestpartijen (onder andere de terreinbeherende organi-
saties) afspraken gemaakt over de uitvoering van het natuur- en landschapsbeleid.

Deze afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen de Manifestpartijen en

het lPO, die als bijlage is gevoegd bij het Natuurpact ontwikkeling en beheer in
Nederland.

Beheer
Aan de verdeling van het beheer ligt het advies van de commissie Jansen-1 ten
grondslag. Kern daarin is dat vanaf 2014 het beheer voor Drenthe uitkomt op on-
geveer € 10,5 miljoen van het beschikbare rijksbudget van € 105 miljoen. Dit wordt
aangevuld met de provinciale bijdrage van € 6,4 miljoen. Dit is al in de Begroting op-
genomen.
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Met de afspraken in de commissie Jansen-2 en het Natuurpact komt vanaf 2014 €9,5
miljoen aanvullend beschikbaar, waarvan € 5,7 miljoen voor PAS en € 1,3 miljoen

voor agrarisch natuurbeheer. Het totaal moet daarmee voldoende zijn voor een rea-

listisch beheer in Drenthe.

Ontwikkelopgave
De commissie Jansen-1 erkent de bijzonder grote opgave die er in Drenthe ligt voor
het realiseren van de internationale doelen PAS, N2000 en KRW. Zij heeft daarbij ook

oog voor de harde juridische verplichtingen die wij zijn aangegaan tijdens het ILG en

de lopende verplichtingen in landinrichtingsprocessen. ln het statenstuk van

14 november is € 2 miljoen per jaar begroot voor de jaren 2013 tot en met 2015 voor
de ontwikkelopgave. Deze middelen kunnen daarmee worden ingezet als cofinan-
ciering bij de vier natuurprojecten waarvoor Drenthe in 2013 € 19,5 miljoen ontvangt.

Met deze uitkomst moet de ambitie van het Groenmanifest enigszins worden

vertraagd en zal in 2016 met het Rijk geëvalueerd moeten worden hoe Nederland zijn

internationale doelen PAS, N2000 en KRW kan realiseren. ln het Natuurpact ís de

tijdshorizon om de ambities te realiseren verlengd van 2018 naar 2027 .

Met de afspraken in de commissie Jansen-2 en het Natuurpact komt er in 2016 en
2017 vanuit het Rijk € 26,6 m iljoen per jaar beschikbaar voor de ontwikkelopgave voor

Drenthe en vanaf 2018 € 13,3 miljoen. ln het Natuurpact is afgesproken dat een co-
financiering van 15o/o beschikbaar moet worden gesteld.

Grond-voor-g rondprincipe en Bestuursovereenkomst Grond
ln het statenstuk van 14 november 2012 hebt u vastgesteld om de door de commissie
Jansen-l toegewezen hectares uit de landelijke Bureau Beheer Landbouwgrond
(BBl)-voorraad, voor de ontwikkelopgave en uitfinanciering van harde juridische ver-
plichtingen in de Begroting als opbrengst op te nemen. Het IPO en daarmee de pro-

vincies hebben het advies van de commissie Jansen-1 als bindend in de besluit-

vorming van het IPO overgenomen. ln Jansen-2 is het Erond-voor-grondprincipe
nader uitgewerkt en heeft een correctie plaatsgevonden in de toedeling van de hec-

tares over de provincies. Dit heeft ertoe geleid dat Drenthe nu de enige provincie is
die geld ontvangt. Het aantal hectares is bijgesteld van 513 ha naar 420 ha, echter
wel gebaseerd op de landelijke grondprijsmonitor, waarmee het nu te ontvangen

bedrag nagenoeg gelijk is (€ 15,26 miljoen) aan het in het statenstuk van

14 november geraamde bedrag (€ 15,26 miljoen).

ln de Bestuursovereenkomst Grond zijn de nieuwe ambities uit het Natuurpact ver-
woord. Dit zijn aanvullende en vervangende afspraken ten opzichte van het Bestuurs-

akkoord Natuur. Belangrijkste punt is dat de overdracht van het economisch eigendom

van het BBL-bezit van het Rijk naar de provincies wordt geregeld. Daarnaast vervalt
de afspraak om bestaande natuur in de EHS te verkopen en wordt de afspraak dat
terreinbeheerdersorganisaties meewerken aan ruilingen in plaats van te verkopen

voor de realisatie van de EHS bevestigd. ln aanvulling op de Bestuursovereenkomst
wordt een vaststellingsovereenkomst getekend tussen GS en BBL. Daarin krijgt de

overdracht van het BBL bezit een uitwerking op provinciaal niveau.
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Aanvullend op de Bestuursovereenkomst Grond heeft het IPO-bestuur besloten dat de

betaling in delen van het uit te keren bedrag aan de provincie Drenthe in de komende
vier jaar zal plaatsvinden.

Hiermee lijkt, in combinatie met de opbrengsten uit de verkoop van BBL-bezit in

Drenthe, er een sluitende dekking te zijn voor de uitfinanciering van de harde juridi-

sche verplichtingen van€ 42 miljoen, zoals in het statenstuk van 14 november 2012is
aange9even.

Rijksbegroting 2014
ln de Rijksbegroting 2014 is ervoor gekozen in 2014 en 2015 de € 200 miljoen ge-

faseerd via het Provinciefonds uit te keren. Dit betekent dat er € 100 miljoen in 2014
en 2015 wordt uitgekeerd en dat de resterende bedragen worden toegevoegd aan de
begrote bedragen voor 2016 en 2017. De beschikbare middelen voor 20'14 en 2015
(2 x € 100 miljoen/jaar) komen beschikbaar voor de beheeropgaven inclusief PAS en

daarvoor wordt de verdeling van het advies van de commissie Jansen-2 aange-

houden. ln de genoemde bedragen bij beheer en de ontwikkelopgave is dit uit-
gangspunt al veruverkt. De gedachte is dat er vanaf 2016 weer ruimte komt om aan de

ontwikkelopgave te werken.

Financiële doorvertaling in begrotingswijziging
Bij de Decembercirculaire worden de middelen voor 2014 verdeeld over het

Provinciefonds, volgens de methodiek in het advies van de Commissie Jansen-2. De

Decembercirculaire betreft de financiële doorvertaling van het Natuurpact naar de
individuele provincies. Op grond hiervan is duidelijk welke middelen de provincies

beschikbaar krijgen voor 2014. Het verkrijgen van het economisch eigendom van de
BBl-gronden per 1 januari 2014 heeft consequenties voor de provinciale Begroting en

balans.

De Meerjarenbegroting zal met de uitkomsten van het advies van de commissie
Jansen-1 en de commissie Jansen-2 in de 1e Bestuursrapportage 2014 worden aan-
gepast. Wij stellen voor de besluitvorming over bestuursrapportage door GS en PS

over zowel de uitkomsten van de Decembercirculaire als het verkrijgen van eco-
nomisch eigendom van de BBl-gronden via dit reguliere proces plaats te laten vinden

Wij willen u graag uitnodigen voor een informatieve bijeenkomst over dit ondenruerp. U

ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Hoogachtend

gedep staten van Drenthe,

Bijlage(n)

wa/coll.

secretaris
(



Natuurpact ontwikkeling en beheer van natuur in Nedertand

l. Inleiding
Een rijke, aantrekkelijke en maatschappelijk waardevolle natuur in Nederland, dat is waar het
kabinet samen met de provincies en een groot aantal maatschappelijke partijen aan werkt. In deze
notitie beschrijf ik de ambities met de natuur in Nederland en de weg waarlangs dle gerealiseerd
worden.

De realisatie van de ontwikkeling en het beheer van de natuur in Nederland is gedecentraliseerd
naar de provincies. Rijk en provincies werken vanuit verschillende rollen aan hetzelfde doel. Deze
notitie is daarom opgesteld samen met de provincies. Een cruciale rol bij het werken aan een
sterke natuur die verankerd is in de maatschappij, is weggelegd voor maatschappelijke
organisaties. ook zij hebben belangrijke inbreng geleverd aan de totstandkoming van deze notitie.

Deze notitie geeft de ambities op hoofdlijnen voor de ontwikkeling en het beheer van de natuur in
Nederland' Op hoofdlijnen, omdat de invulling en concretisering van de ambities gezien de
taakverdeling tussen rijk en provincies een taak van de provincies is. Provincies hebben
keuzevrijheid in de wijze waarop ze de ambities willen realiseren, maar ze zorgen daarbij wel voor
onderlinge samenhang. De notitie beperkt zich ook tot hoofdlijnen, omdat de ambities niet door de
overheden alleen kunnen worden gerealiseerd en de ontwikkeling van de natuur zich niet centraal
laat sturen. Alleen met steun van de bewoners en gebruikers van gebieden en met ruimte voor
maatwerk kan de natuurkwaliteit worden verhoogd en kunnen ontwikkeling en beheer adequaat
worden georganiseerd. Juist regionaal kan synergie tussen natuurontwikkeling en andere
(economische) functies tot ontwikkeling worden gebracht en kunnen ondernemers, burgers en
maatschappelijke organisaties investeren in natuur. Zij worden dan ook van harte uitgenodigd om
samen met r'ljk en provincies de ambities nader in te vullen en te realiseren.

In de formulering van de ambities in deze notitie is het bestuursakkoord natuurl voor rijk en
provincies het startpunt. De afgesproken resultaten uit dat akkoord staan. Het Regeerakkoord
geeft kaders voor de extra ambitie die we nastreven. Deze notitie bouwt daarop voort en geeft een
invulling aan het Regeerakkoord "Bruggen slaan". De ambities vormen een'plus'bovenop de
afspraken uit het Bestuursakkoord Natuur;

¡ minimaal een verdubbeling van de opgave voor verweruing en lnrichting, realisatie
van natuurlijke verbindingen ;

. een verhoging van de kwaliteit van de natuur door extra inspanningen in
(he rstel) beheer en water- en milieucondities ;. een impuls aan de natuur buiten de EHS;

. aandachtvoorsoortenbescherming;

. een effectiever agrarisch natuurbeheer
Het akkoord biedt nieuwe ruimte voor ondernemers om te kunnen ondernemen, wat goed is voor
de werkgelegenheid in ons land. Hetgaat jaarlijks om 1000 tot 1500 extra banen in de
marktsector. Dit zijn banen direct gerelateerd aan de ontwikkeling van de extra natuur zoals
vastgelegd in het akkoord. Daarnaast worden door de invoering van de Programmatische Aanpak
Stikstoi (PAS) in bestaande natuurgebieden maatregelen genomen waardoor bedrijven weer
ontwikkelruimte krijgen. Ecorys heeft berekend dat de PAS maatregelen dlrect en indirect ook nog
eens 40.000 extra banen opleveren.

Voorde realisatie van de ambit¡es hanteren rijken provincies 2027 als tijdshorizon. In deze
periode willen we een forse extra stap zetten op weg naar de doelen van de Vogel- en
HabitatrichtliJnen en de Kaderrichtlijn Water. De periode tot en met 2027 is ook gekozen omdat
deze periode aansluit op de einddatum van de Kaderrichtlijn Water. Dit vergroot de mogelijkheden
om maximale synergie te bereiken tussen natuur- en watermaatregelen.

De vastgestelde richting en afspraken zijn niet vrljblijvend. Ik heb met de provincies afgesproken
om deze samen te bewaken, iedere drie jaar te evalueren en zo nodig bij te stellen. Om het proces

1 Het geheel aan afspraken tussen R[k en provlncles over de decentrallsatle van het natuurbeleld, te weten het
onderhandellngsakkoord decentrallsatle natuur d.d. 20 september 2011, aanvullende afspraken d.d. 7 december 2011 en de
ultvoerlngsatspraken d.d. 8 februari 2012, wordt geduld als'bestuursakkoord natuur,.
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van evalueren en bijstellen goed in te richten, zal het Planbureau voor de Leefomgeving (pBL)
worden gevraagd om de voortgang regelmatig (ex durante) te evalueren op basiJvan ãnze
monitoringgegevens. Daarbij gaat het primair om de bereikte kwalitatieve doelen,

Deze notitie gaat over de ontwikkeling en het beheer van de natuur in Nederland: de EHS met
daarbinnen de Natura 200O-gebieden, het agrarisch natuurbeheer, de leefgebieden binnen en
buiten de EHS en ecologische maatregelen in het kadervan de Kaderrichtlijn Water. Het Europese
en Nederlandse natuurbeleid heeft daarnaast andere ambities en instrumenten: bewustwording bij
burgers (in het bijzonderde jeugd) en bedrijven; synergie zoeken tussen natuur en andere
maatschappelijke opgaven als waterveiligheid, waterberging, gezondheldszorg, recreatie en
energievoorziening; verduurzaming van productle- en consumptieketens; het natuurlijk kapitaal in
Nederland in beeld brengen; internationale afspraken maken, Een samenhangende viiie op al deze
onderwerpen wordt ontwikkeld en zal begin 2014 worden gepubliceerd, zoals ik in mijn brief
'Vooruit met natuurbeleid' (TK 33576, nr. 1) heb aangekondigd.
Tegen de achtergrond van de ontwikkeling van die visie zet deze notitie voor de komende jaren de
koers uit voor de ontwikkeling en het beheer van natuur in Nederland. Niet als blauwdruk, maar als
richting die met inzichten en inzet van velen verbeterd en daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

De ambities worden hieronder beschreven in hoofdstuk 2, voorafgegaan door en gerelateerd aan
het bredere perspectief dat mij voor de ontwikkeling en beheer van natuur voor ogen staat.
Vervolgens besteedt de notitie aandacht aan de samenwerklng tussen rijk en provìncies en de rol
van maatschappelijke paftijen en andere overheden. Tenslotte geef ik aan hoe de ambities
financieel gedekt worden. Een belangr'rjk onderdeel van de financiële dekking is de inzet van de
gemiddeld € 200 mln. intensivering voor natuur uit het Regeerakkoord.

2. Amb¡t¡es

2.1 Perspectief
Natuur die waarde ln zichzelf heeft en van blijvende betekenis is voor ons maatschappelijk welzijn;
een natuur dle er mag zijn, die burgers hoog waarderen, waar we graag in investeren en die we
koesteren' Dat is het lange termijn perspectief dat ik heb geschetst in mljn brief .'Vooruit met
natuurbeleid".
Dit perspectief gaat uit van kansen die de natuur mensen te bieden heeft, de maatschappelijke
winst die natuur ons oplevert en van natuur die andere maatschappelijke ontwikkelingen
stimuleert. Bovendien sluit het aan biJ fundamentele ontwikkelingen die de toekomst van het
natu urbeleid sterk beTnvloeden :

' burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties die in toenemende mate een eigen
verantwoordelljkheid nemen rond natuurbelangen,

' de gevolgen van klimaatverandering voor de "houdbaarheid" van de natuur in Nederland en¡ het groeiend inzicht dat we nog meer baat kunnen hebben bij natuur als we die slim
combineren met andere maatschappelijke belangen.

Biodiversiteit is van levensbelang en legitimeert wereldwijde aandacht voor dit onderwerp. ook de
Nederlandse natuur vormt hierbij een belangrijke schakel en heeft daarom een internationale
verantwoordelijkheid voor behoud, herstel en ontwikkeling van natuur en landschap die
kenmerkend zijn voor ons land. Het beschermen van de natuur is een verantwoordelijkheid die ons
allemaal aangaat. Nederland heeft zich daarom verbonden aan verschillende internationale
verdragen die bijdragen aan bfodiversiteit.

Het is mijn ambitie om gezamenlijk met provincies en maatschappelijke paftijen de natuur in
Nederland blijvend te versterken. Centraal onderdeel in deze ambitie is de realisatie en het beheer
van het Natuurnetwerk Nederland. Met de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is het natuurbeleid op
de kaaft gezet' Met de benaming Natuurnetwerk Nederland gaan we de komende periode in,
waarin het gaat om een robuust netwerk van natuur ín heel Nederland en voor alle mensen. De
inzet voor het Natuurnetwerk Nederland richt zich op meer kwalitelt, op grotere natuurgebieden en
op het realiseren van natuurlijke verbindingen met omliggende gebieden.
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Het Natuurnetwerk Nederland is geen doel op zichzelf maar een waardevol instrument voor het
versterken van de natuur in Nederland. Ik streef naar een robuust Natuurnetwerk Nederland met
grotere aaneengesloten oppervlakten die verbonden zijn met de grote ecosystemen. Het robuuste
Natuurnetwerk Nederland is een concept dat niet statisch is, maar zich verder ontwikkelen kan, en
waarbij de basls en de inzet vanuit de streek komt. Waar mogelijk wordt de comblnatie gezocht
met andere sectoren die bijdragen aan ons welzijn, zoals landbouw, water, recreatie en
gezondheid.

Natuur moet toegankelijk en beleefbaar zijn. Hoe meer en hoe directer mensen natuur kunnen
beleven, hoe groter hun verbinding met de natuur wordt. Beleving van de natuur gaat vaak hand in
hand met recreatief (mede)gebruik van de natuur. Het is van belang om de mogelijkheden om de
natuur beleefbaar te maken te vergroten.

Veel burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben al heel goed in de gaten hoe
waardevol natuur is. Ik wil mlj verbinden met hen die de "groene afslag" nemen en ik zoek graag
de samenwerking met nieuwe partners om de ambities te verwezenlijken.

Hieronder ga ik nader in op de ambities van Rijk en provincies om het geschetste lange termijn
perspectief te realiseren.

2.2 Robuust Natuurnetwerk Nederland
Het Natuurnetwerk Nederland is de ruggengraat van de natuur in Nederland. Die ruggengraat moet
robuust zijn, tegen een stootje kunnen. Dat gaat gebeuren door hem te vergroten, te verbeteren
en verbindingen te realiseren tussen natuurgebieden onderling en tussen natuurgebieden en hun
omgeving. Het Natuurnetwerk Nederland wordt groter en beter dan de EHS waar in het
bestuursakkoord natuur afspraken over zijn gemaakt. De keuzes die daarbij gemaakt worden, zijn:
' Zorgen voor extra hectares natuur/ waarmee de natuurgebieden robuuster worden gemaakt.

Naast extra verwerving worden in deze periode vooral ook de al eerder verworyen, ruu. nog
niet ingerichte gronden, wel ingericht. Het is de ambitie om tot en met 2027 in ieder geval het
dubbele van de ontwikkelopgave uit het bestuursakkoord natuur te realiseren. Concreet
betekent het dat ln de periode 2011 tot met2027 er minimaal 8O.OOO ha natuur wordt
lngericht.

¡ Belangrijke natuurlijke verbindingen tot stand brengen, die zorgen voor een veerkrachtig
netwerk' Het gaat hier om natuurlijke verbindingen tussen natuurgebieden in Nederland, en
natuurgebieden overde grens en de verbinding met de grote watersystemen (grote rivieren,
Zuidwestelijke Delta, Waddengebied en de Noordzeekustzone).

¡ De watercondlties voor de Natura 200O-gebieden worden samen met de waterschappen
zodanig verbeterd dat de gewenste kwalíteit van de natuur gewaarborgd wordt.

' In de Natura 2OO0-gebieden wordt het herstelbeheer uitgevoerd dat noodzakelijk is om te
voldoen aan de internationale afspraken en om in het kader van de Programmatische Aanpak
Stikstof ontwikkelingsruimte voor bedrljven en inirastructuur veilig te stellen.

' Particuliere beheerders en natuurorganisaties worden in staat gesteld om de vastgestelde
doelen voor het beheer van het bestaande en ontwikkelde Natuurnetwerk Nederland efficiënt te
bereiken. Aan beheerders en grondeigenaren wordt een substantiële eigen bljdrage gevraagd
in verwerving en inrichting. De hoogte is mede afhankelljk van de verdienmogelijkheìen d¡e
samengaan met de natuur die wordt nagestreefd. Gelijkberechtiging van private partijen is het
ultgangspunt blj het beheer en de verwerving van bestaande en nieuwe natuur. Deze wordt in
nader overleg tussen provlncies en alle betrokken partijen nader uitgewerkt.

' Bij de vormgeving van het Natuurnetwerk Nederland wordt gezocht naar een goede balans
tussen planologische duldelijkheid en voldoende flexiblliteit voor aanpassing aan
mogelijkheden, beperklngen en ruimtelijke ontwikkelingen. Gebieden waarvan voorzien is dat
de realisatie de komende jaren met voorrang plaatsvindt, worden eftectief beschermd. In
gebieden daarbulten met mogelljkheden voor natuurontwikkeling mogen gebruiks- en
ontwikkelingsmogelijkheden voor de bestaande functies niet vanwege het Natuurnetwerk
Nederland worden beperkt. De concrete invulling van dergelijke gebleden zal afhankelijk zijn
van het planologische beleid van de betreffende provincie. De provincies spannen zich in om
planologische begrenzing van het robuuste Natuurnetwerk Nederland op 31 december 2013
afgerond te hebben.
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a Met maatschappelijke partijen zal nader uitgewerkt worden hoe het begrip kwaliteit in deze
context wordt ingevuld. Bij die uitwerking wordt rekening gehouden met de f nternationale
verplichtingen, de ontwikkeling van leefgebieden en soorten en de waardering door de
samenleving' Uitgangspunt is dat de uitwerklng geen extra monitoringsinspannÍngen met zich
brengt, maar dat gebruik wordt gemaakt van bestaande monitoringgegevens.

2.3 Soortenbescherming
Bescherming van afzonderlijke plant- en diersoorten is nodig vanwege Europese verplichtingen en
afspraken waaraan Nederland zich in internationaal verband heeft gecommitteerd.
Soortenbescherming vindt plaats binnen en buiten het Natuurnetwerk Nederland en kan de vorm
hebben van juridische maatregelen, maar ook van fysieke maatregelen die vestiging of uitbreiding
van een soortenpopulatie stimuleren.

. De verplichtingen, ook buiten het Natuurnetwerk Nederland, vanuit de Vogel- en
Habitatrichtl'tjnen worden nagekomen. Deze verplichtingen, de overige internationaal
afgesproken biodiversiteitsdoelen en de Rode L¡jsten, zijn leidend in de inspanningen op
het gebied van soortenbescherming.

¡ De natuurwetgeving is een belangrljk kader waarbinnen de actieve soortenbescherming
vorm krijgt. Met actieve soortenbescherming bedoel lk maatregelen ter bescherming of
stimulering van meerdere soorten (leefgebiedenbenadering) met als doel natuurkwaliteit in
bepaalde gebieden gericht te verbeteren (en daarmee tevens ruimte te creëren om
activiteiten in andere gebieden te kunnen toestaan) dan wel maatregelen ter bescherming
van één soort.

' Soortenbescherming kan worden verbeterd door ffsieke maatregelen ten behoeve van
soorten zoveel mogelijk'mee te laten liften' met de ontwikkeling van het Natuurnetwerk
Nederland, het agrarisch natuurbeheer door collectieven en de opgaven in het kader van
Natura2000, KRW en PAS, Zo nodig moet aanvullend met gerichte initiatieven de
soortenbescherming worden ondersteund.

. Soortenbescherming is nlet alleen een zaak van de overheid. Ook groepen burgers,
organlsaties en bedrijven kunnen hun betrokkenheid bij hun directe leefomgeving laten
blUken door initiatieven waar één of meer soorten baat bij hebben. In de praktijk-zie ik al
mooie voorbeelden ontstaan. Lokale betrokkenen (zowel bewoners, gebruikers,
grondeigenaren als soortenorganisaties en terreinbeherende organisaties) vormen
samenwerkingscoalities en werken samen met overhedeni ze brengen proactief de kansen
en problemen in hun gebied in kaart met als doel (aansprekende en voor hun gebied
typerende) kwetsbare plant- en diersoorten te beschermen en de soortenrijkdom te
versterken. Ik wil ruimte geven aan dit zelforganiserend vermogen van de samenlevf ng en
de betrokkenheid van mensen bij hun directe leefomgeving. Soortenorganisaties kunnen
hierbij een belangrijke rol spelen.

2.4 Natuur buiten het Natuurnetwerk Nederland
De natuur is overal en kent vele verschijningsvormen. De waardering in de samenleving richt zich
ook op deze diversiteit. Er is veel energle in de samenleving om de natuur te beheren en te
versterken' Dat juich ik toe. Ik zie het als rol van de overheid (zowel rijk als provincie) om het
mogelijk te maken dat de natuur zich kan ontwikkelen en om burgers en bedrijven ln staat te
stellen zich te verbinden met de natuur.

' Het is belangrijk dat er meer samenhang komt tussen de natuur in het Natuurnetwerk
Nederland en daarbuiten. Ook het gebied buiten het Natuurnetwerk Nederland is van
belang voor het functioneren van het stelsel van natuurgebieden. Vanwege de relaties op
het gebied van bijvoorbeeld water- en milieucondities, maar ook vanwege de buiten het
netwerk aanwezige natuurwaarden. Vaak zijn deze natuurwaarden sterk bepalend voor de
beleving van het agrarlsche gebled door de burger. Het is de gezamenlijke ambitie van Rijk
en provincles dat ook die waarden, die onderdeel uitmaken van een veerkrachtig systeem,
behouden blijven. Ook buiten het Natuurnetwerk Nederland is een goed beheer van
bestaande natuur dus belangrijk, voor de natuur zelf en voor het welbevinden van
bewoners en gebruikers van het landelijk gebied.

¡ Ten opzichte van het bestuursakkoord natuur wordt daarom ook een extra ¡mpuls gegeven
aan het beheervan natuur buiten het Natuurnetwerk Nederland. Provincies maken daarin
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eigen keuzen die aansluiten bij de specifieke provinciale opgaven. Op basis van Europese
verplichtingen is daarbij de soortenbescherming een belangriJk aandachtspunt.

2.5 Agrarisch natuurbeheer
Het agrarisch natuurbeheer is potentieel een belangrijk instrument om een substantiêle bijdrage te
leveren aan de internationale verplichtingen in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijnen en de
Kaderrichtlijn Water en bij te dragen aan de aantrekkelijkheid en beleefbaarheid van het landelijk
gebied. Maar dan moet het doelgerichter en efficiënter. De uitvoering moet eenvoudiger en met
minder kosten en agrarisch natuurbeheer zal een duidelijker meerwaarde voor natuur, landschap
en agrarisch ondernemerschap moeten opleveren. Dat is ook de strekking van het rapport
'Onbeperkt houdbaar'van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, dat ik onlangs mocht
ontvangen, Het is mijn ambitíe om zo'n efficiënt en effectief agrarisch natuurbeheerte realiseren.
Daartoe wordt in het nieuwe GLB ingezet op realisatie van doelen via samenwerkingsverbanden
(gebiedscollectieven) van agrarische ondernemers en andere landgebruikers en belanghebbenden.
Ik heb in mijn brief van 6 junijl. (Kamerstuk 33 576, nr. 3) aangegeven welke rich6nl ik met het
agrarisch natuurbeheer op wil.

Concreet zijn de ambities voor agrarisch natuurbeheer de volgende:
' Er komt één stelsel van agrarisch natuurbeheer dat buiten en binnen het Natuurnetwerk

Nederland kan worden toegepast. Anders dan in het bestuursakkoord natuur is
overeengekomen, wordt de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de doelen van het
agrarisch natuurbeheerzowel binnen als buiten het Natuurnetwerk Nederland belegd bij de
provincies.

' Het rijk stelt in het kader van de internationale verplichtingen op hoofdlijnen de ambities voor
het agrarisch natuurbeheer vast en geeft tegen de achtergrond van het GLB en pOp de kaders
aan waarbinnen die ambities gerealiseerd kunnen worden. Het Rijk blÍjft verantwoordelijk voor
de EU-conforme uitvoering en daarmee voor de aansturing van de Dienst Regelingen.

' Provincies zijn vanuit hun regierol in het landelíjk gebied verantwoordelijk voor het opstellen
van integrale gebiedsvisies, waarin ambities van overheden en doelen van belanghebbenden in
het gebied worden samengebracht en vastgelegd in een integraal gebiedsprogramma.

' Vanuit de natuurdoelen die met agrarisch natuurbeheer worden nagestreefd, wordt bepaald in
welke gebieden deze doelen kansrljk via agrarisch natuurbeheer kunnen worden gerealiseerd.

' Om deze doelen te realiseren zullen collectieven in de streek een centrale rol krijgen. De
gebiedscollectieven brengen, in samenwerking met andere betrokken (natuur)organisaties, een
gebíedsoflerte uit, om de overeengekomen doelen in de gebiedsvisie te realiseren. In de
besluitvorming van het nieuwe GLB zet ik in op het creëren van voldoende ruimte in de
regelgeving voor collectieven.

. werken met collectieven levert een verlaging van de uiwoeringslasten op.o Uit de € 200 mln. worden middelen vrijgemaakt om samen met Europese middelen uit píjler 2
het agrarisch natuurbeheer te financieren. De mlddelen van de overheden worden prioritalr
ingezet op het creëren van de juiste omstandigheden en realisatie van internationale doelen.
De beperkte beschikbaarheid van middelen vraagt om een selectieve inzet ervan: agrarisch
natuurbeheer wordt daar gefinancierd waar het eftectief kan zijn.

De omschakeling naar een collectief model van agrarisch natuurbeheer is een ingrijpende
systeemwijziging voor alle partijen. Het vergt tijd om de omschakeling goed voor te bereiden en
soepel te laten verlopen. Daarom moet er rekening mee worden gehouden dat er een
overgangsregime nodig is voor de periode tot aan invoering van het collectieve stelsel, die wordt
voorzien met ingang van 2016.

2.6 Natuur en water
Er zijn diverse mogelijkheden om de ontwikkeling van de natuur, de vergroting van het
Natuurnetwerk Nederland en de aanpak van de Natura 20OO-gebieden optimaal laten samengaan
met het verbeteren van de condities van de kwantiteit en de kwaliteit van het water. Er wordt
daarbij maxímale synergie gezocht met maatregelen om te voldoen aan de Kaderrichilijn Water
(KRW). Samen met de waterschappen wordt hier invulling aan gegeven. Zoals bij natuurbeheer en
-ontwikkeling veel aandacht gaat naar het watersysteem en de eisen die de KRW stelt, zo zullen de
waterschappen hun watermaatregelen zo veel mogelljk natuurinclusief nemen.
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' Er zal door alle partijen in de gebiedsprocessen actief worden gestuurd op het bereiken van
zoveel mogelijk synergie in de relatie tussen het natuur- en waterbeleid. De selectie van
gebieden binnen het Natuurnetwerk Nederland waar dit kansrijk is, moet in overleg tussen de
provincies en waterschappen tot stand komen. Er wordt daarbij ingezet op robuust-e systemen
en op de realisatie van groenblauwe verbindingen.

' De samenwerking met het Deltaprogramma wordt actief opgezocht. Er liggen goede kansen om
natuur te ontwikkelen samen met de bescherming van Nederland tegen wateroverlast en de
aanpasslng aan klimaatverandering.

' In het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wordt beschreven welke bijdrage het agrarisch
bedrijlsleven kan leveren aan het realiseren van opgaven op het gebied van waierkwaliteit en -kwantiteit, met behoud van bedrijfseconomische perspectieven. Met waterschappen en de
agrarische sector zal worden verkend welke mogelijkheden er zijn om wederziJdse versterking
te realiseren tussen natuuropgaven (waterkwaliteit, agrarisch natuurbeheer) en het Deltaplan
Ag ra risch Waterbeheer.

2.7 Natuur en economie
Biodiversiteit, waar ook ter wereld, is voor Nederland met z¡jn open economie van groot belang.
Steeds meer aandacht gaat u¡t naar en goede relatie tussen deze twee onderwerpen en hier lijgen
dan ook nog veel onontgonnen kansen. Vanuit deze gedachte ligt de focus op:- Natuur en landbouw; een veelz'tjdlge natuur in een añ¡¡isselend landschap en een uitstekende

landbouwsector kunnen goed samengaan. Het is van belang om te investeren in duur¿ame
landbouwsystemen en een veerkrachtige natuur. Blj het maken van ruimtelijke afspraken kan
de Programmatische Aanpak stikstof (pAS) als instrument ingezet worden.- Natuur en recreatie; de recreatiesector is een van de economische dragers van het
Nederlandse platteland. Voor deze sector is de natuur van grote waardã. Tegelijkertijd vraagt
de sector ruimte en flexibiliteit om zich te ontwikkelen. Andersom is de natuur óok gäaiena met
een goede beleefbaarheid. Hoe meer en hoe directer mensen natuur kunnen beleve-n, hoe
groter hun verbinding met de natuur wordt. Beleving van de natuur gaat vaak hand in hand
met recreatief (mede)gebruik van de natuur. Een goed voorbeeld daarvan vormen de landelijke
routenetwerken voor fietsen, wandelen en varen, die door velen worden gebruiK. Recreatief
medegebruík is niet alleen van belang voor draagvlak maar ook bijvoorbeeld voo¡. gezondheid
en economie. Het is van belang om de mogelijkheden om de natuur beleefbaar te maken te
optimaliseren.

- Natuur en klimaat; het duuzaam versterken van natuur draagt bij aan de
klimaatdoelstellingen. Een goed voorbeeld is de uitvoering van watermaatregelen met als doel
de veenoxidatle af te remmen. Door het verhogen van het waterpeil wordt vãenoxidatie
afgeremd, en draagt het op deze manier blj aan het vastleggen van co2.

3. Vera ntwoordelijkheden

3.1 Verantwoordeliikheidsverdeling en samenwerking tussen rijk en provincies
In het regeerakkoord is opgenomen dat het rijk verantwoordelijk is voor de kaders en ambities en
dat de provlncies verantwoordelijk zijn voor het invullen en uitvoeren van dit beleid.
De verantwoordelijkheid van de provincies heeft betrekking op het beheer en de ontwikkeling van
het Natuurnetwerk Nederland en de Natura 20O0-gebieden (uitgezonderd de Natura 2000 gebieden
waarvoor Rijkswaterstaat en het ministerie van Defensie verantwoordelijk bl'rjven), het agrarisch
natuurbeheer en het soortenbeleid binnen en buiten het Natuurnetwerk Nederland.
Het Rijk legt verantwoordlng af aan de Europese Commissie over het nakomen van de Europese
verplichtingen. Het Rijk is voor het realiseren van deze Europese verplichtingen afhankelijk van de
doelrealisatie door de provincies. Het Rijk en de provincies hebben afgesproken met realisatie van
de ambities in deze hoofdlijnennotitie uitvoering te geven aan deze verplichtingen.
De provincies nemen de verantwoordelljkheid om vorm te geven aan de ambities zoals deze in de
hoofdlijnennotitie zijn beschreven. De keuze of ze daartoe de maatregelen nemen die daarvoor zijn
benoemd of andere - vergelijkbare of betere - maatregelen, is de verantwoordelijkheid van de
provincies. Als in de voorwaarden voor de realisatie van deze ambities (financieel,
Europeesrechtelijk, wetenschappelijke inzichten) zaken wijzigen, treden provincies en r'rjk met
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elkaar in overleg. Vanuit deze heldere verantwoordelijkheidsverdelíng werken Rijk en provincies
samen,

Jaarlijks bespreken rijk en provincies bestuurlijk de ontwikkelingen op het beleidsterrein van de
natuur, de voortgang van de realisatie van de ambities en eventuele knelpunten daarbij. Om de
ontwikkelingen extern en wetenschappelijkte toetsen zal aan het Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL) worden gevraagd om een eens in de drie jaar het gevoerde beleid te
evalueren. Het verzoek aan het PBL wordt in overleg tussen Rijk en provincies opgesteld, Centrale
vraag in de beleidsevaluatie zal steeds zijn in hoeverre de voortgang heeft bijgedragen aan de
vastgestelde ambities. Tevens wordt gevraagd alternatieven op te stellen voor Rijk, provincies en
andere relevante partijen, die tot bijstelling van uitvoering en ambities kunnen leiden. De
provincies voozien de PBL-rapportage van een beleidsmatige reactie.

Ik zal de Tweede Kamer jaarlijks informeren over de voortgang, op basis van de informaue die de
provincies aanleveren.

3.2 Rol van maatschappelijke part¡jen en andere overheden
Het is mijn ambitie om gezamenlijk met provincies en maatschappelijke partijen de natuur in
Nederland duur¿aam te versterken. Natuur die verankerd is in de samenleving draagt hieraan sterk
bij. Het natuurbeleid moet daarom nadrukkelijk de ruimte bieden aan de relatie tussen mens en
natuur, We moeten natuur beschermen, maar ook beleven en benutten. De groeiende rol van
maatschappelijke partijen bij ontwikkellngen ín de natuur en het natuurbeleid, biedt hiervoor een
geweldige kans. Onze gezamenlljke opgave om natuur te versterken wordt vooral vanuit kansen en
ambities ingevuld, en samen met de provincies roep ikalle betrokkenen op daarin hun aandeel te
nemen,
Het IPO heeft een uitvoeringsovereenkomst gesloten met een aantal organlsaties, die zorg dragen
voor de uitvoering van delen van het natuurbeheer. In deze uitvoeringsovereenkomst, die
bijgevoegd is bij deze notitie, zijn procesafspraken gemaakt over beheer blnnen en buiten het
Natuurnetwerk Nederland, agrarisch natuurbeheer en het doorleveren ofin gebruik geven van
nieuwe natuurgebieden. De provincies en deze organisaties zetten hiermee de schouders onder de
uitvoering van het beleid. Ik juich deze overeenkomst toe.

Betrokkenheid van maatschappelljke partijen en andeie overheden kan de volgende vormen
aannemen:
. Burgers, bedrijven en maatschappelljke organisaties nemen samen met overheden nu al mooie

initiatieven met kansen voor natuur, landschap, landbouw, leefomgeving en stad. Dit is het via-
via denken: bijvoorbeeld via stedelijke ontwikkeling meer natuur realiseren of via
natuurontwikkeling werken aan een betere leefomgeving. Als dit zelforganiserend vermogen de
ruimte krijgt en actief bevorderd wordt, kunnen we de internationale natuurdoelen koppelen
aan lokale praktiJken en omgekeerd.

¡ Door samen te werken kunnen we meer bereiken, juist als financiële middelen beperkt zijn. Dat
ís goed voor de natuur en goed voor Nederland. De hierboven genoemde
uitvoeringsovereenkomst tussen de provincies en een aantal maatschappelijke organisages is
in dat licht een stap voorwaatts.

. Meer publiekprivate samenwerking vraagt ook een andere houding van overheden. De overheid
krijgt andere rollen zoals die van facilitator, kennisbron, strategische partner e,d. Dit laat
onverlet dat natuur een publiek belang is waarvoor de overheid verantwoordelijkheid draagt,
met name waar het gaat om het stellen van noodzakelijke kaders.

. (Mede)overheden spelen een belangrijke rol doordat zij in een cruciale fase het proces van
zelforganisatie van burgers, bedrijven en particuliere organisaties kunnen faciliteren, financleel
ondersteunen en stlmuleren bijvoorbeeld door het stellen van ecologische randvoonaraarden bij
projecten. Zo heeft in de bouwwereld de z.g. Duurzaamheidsladder van ProRail bij
aanbestedingen een zeer stimulerende invloed gehad op het zoeken naar vernieuwende eco-
vriendel ijke o plossin gen b'rj i nfrastructurele projecten,

4. Dekking van de ambities
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4.1 Grond
In het bestuursakkoord natuur bestond de financiële dekking voor de ontwikkelopgave uit
toepassing van het zogenaamde grond-voor-grond principe. Dit principe gaat er vãn u¡t dat de
investeringen voor de ontwikkelopgave worden gedekt uit het ruilen en verzilveren van grond door:1. de verkoop van 6.000 tot 9.000 ha bestaande natuur gelegen binnen de heri¡kteÏHË,2' de verkoop of ruil van 13.000 ha niet ingerichte grond, diJnu binnen de eHS'tigtãn strats

buiten de herijkte EHS,
3. het inzetten van BBl-nieuw grond, maximaal 10.900 ha4. het inzetten van BBL-ottd (ILG oud) grond, totaal 14.000 ha (6.000 ha nu, aftrankelijk van

evaluatie 8.000 ha na 2016.)

Het robuuste Natuurnetwerk Nederland dat wordt beoogd in 2027 vraagt om een grotere
ontwikkelopgave. Naast een jaarlijkse lnzet van de extra middelen voor natuur, hebben EZ en de
provincies nadere afspraken gemaakt over de inzet van grond, waarbij ook de maatschappel'rjke
organisaties betrokken zijn geweest. Met name de verkoop van de bestaande natuur en äe niet
ingerichte gronden -beide in eigendom van de natuurbeherende organlsaties- kon niet op hun
steun rekenen. ook Rijk en provincies zien dit in het licht van de huidige ambities in principe niet
als een begaanbare weg. Ik streef naar het versterken van het Natuurnetwerk Nederland en daarin
past het niet om bestaande natuur te verkopen als het natuurkarakter niet gewaarborgd is. Dat
neemt niet weg dat de financiering van het robuuste Natuurnetwerk Nederland inzet ván alle
paftíjen vraagt' De provincies hebben daarom in de eerder genoemde uitvoeringsovereenkomst
met de natuurbeherende organisaties afspraken gemaakt over een financièle biþrage bij nieuwe
natuur die doorgeleverd wordt of die in beheer wordt gegeven. op deze manier is invulling gegeven
aan de motie Klaver (Kamerstuk 29 659, nr. 107).

Met de partijen zijn nu, met handhaving van het grond-voor-grond principe, de volgende
aanpassingen gemaakt:
Ad 1. de verkoop van 6.000 tot 9.000 ha bestaande natuur vervalt. De provincies zoeken
altematieve dekking voor de financiering (elgen bijdrage eindbeheerders en multiplier).
Ad 2. de verkoop of ruil van 13.ooo ha niet ingerichte grond wordt als hard getal losgllaten maar
het principe, dat de terreinbeherende organisaties meewerken aan de voor de realisaiie van het
Natuur Netwerk Nederland noodzakelijke ruilingen. blijft gehandhaafd.
Ad 4, over de inzet van het BBL-oud bezit z'rjn de volgende aßpraken gemaakt:
a) de directe beschikbaarheid voor de provincies van 6.000 ha blijft gãhandhaafd;
b) vanaf 2016 komt 8.000 ha in tranches van 2.000 ha per jaar onder voorwaarden beschikbaar

voor de provincies.
c) de provincies nemen daarnaast tegen betaling de resterende ruilgrond (ca 4.000 ha) van het

rijk over. De opbrengst wordt door het rijk gebruiK voor de invulling van de
ontvangstentaakstellingen van BBL-grond en SBB-grond van het vorige kabinet. Mocht er met
betrekking tot deze 4.000 ha sprake zijn van een meerwaarde, dan zullen provincies deze
meerwaarde volledig inzetten voor het realiseren van het Robuuste Natuurnetwerk Nederland.

De provincies krijgen daarmee de beschikking over het gehele ILG oud bezit (1g.643 ha per 1januari 2011) met uitzondering van de gronden t.b.v. de bufferzones. Van de ter beschikking
gestelde ha blijft tot 1 januari 2016 80OO ha op de balans van BBL staan. Deze hectares worden
vanaf 2016 in tranches van 2000 ha overgedragen aan de provincies, tenzij uit het
realiseringstempo blijkt dat overdracht uitgesteld kan worden.

In een afuonderlijke bestuursovereenkomst grond heb ik met de provincies de bovengenoemde
aßpraken en voorwaarden praktisch uitgewàrkt.

Met deze afspraken hebben de provincies het gehele BBL-oud bezit ter beschikking, waardoor de
flexibiliteit met betrekking tot de inzet van grond door de provincies optimaal is om de
gezamenlijke ambitie om een Natuur Netwerk Nederland efficiënt en effectief, en ín samenwerking
met terrelnbeheerders, particulieren, boeren en burgers tot stand te brengen.

4.2 Geld

I van 10



Voor dit natuurbeleid zijn middelen vanuit het Rijk, de provincies, de EU en derden beschikbaar. Dit
kabinet heeft extra middelen voor natuur vrijgemaakt. In de jaren 2Ot4 en 2OI5 zal € 100 mln
extra beschíkbaarzijn, in de jaren 2016 en 2OI7 € 300 mln extra en daarna € 200 mln structureel.
onderstaande tabel is gebaseerd op de beschikbaarheid van € 200 mln per jaar gemiddeld.
Deze middelen worden door de provincies besteed aan de volgende doelen:

Beheer
. Beheer van bestaande natuur en nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Nederland lnclusiel.

openstel ling van natuurgebieden
¡ Beheer van Natura 2000 gebieden
. Herstelbeheer in Natura 2000 gebieden in het kader van de pAS
. Hydrologische maatregelen ln Natura 2000 gebieden in het kader van de pAS
. Agrarischnatuurbeheer
r Ganzenbeheer
. Natuur buiten het Natuurnetwerk Nederland
. Soortenbescherming
¡ Faunafonds
o Uitvoeringstakennieuwenatuurwet
r Mo n ito ring

Ontwlkkeling van het robuuste Natuurnetwerk Nederland

' De ontwlkkelopgave van het Natuurnetwerk Nederland met minimaal 80.000 ha ingerichte
nieuwe natuur.

De financiële dekking van de ambities is opgebouwd uit de afspraken in het bestuursakkoord
natuur (budgetta¡re afspraken en het grond-voor-grond principe), de € 200 mln. intensivering
waartoe het kabinet bij regeerakkoord heeft besloten, EU-cofinanciering en bijdragen van
provincies en derden. Onderstaande tabel geeft de herkomst van de dekking van de ambities weer

Bedraoen x eimh.
Totaal

Beheer
- bijdrage rijk conform bestuursakkoord
- bijdrage provincies conform bestuursakkoord
- uit 200 mln. (1)
- EU-cofinanciering (POP 3) (2)
- bijdrage hydrologie I&M

- uit bestuursakkoord

- uit 200 mln. (1)

105
65

100
40

5

375

700Ontwikkeling
grond voor

grond
100

Totaal 475

(1) Van de € 200 mln. natuurintensivering bij regeerakkoord wordt jaarlijks ca. de helft besteed
aan beheer en voor verbeteren van de hydrologie in het kader van de PAS. De andere helft wordt
gereserveerd voor de ontwikkeling van het robuuste Natuurnetwerk Nederland.

(2) Een exact bedrag voor de EU-cofinanciering uit de 2e pijler van het GLB kan nog niet genoemd
worden, omdat over de verdeling van het Nederlandse POP3-budget nog geen besluitvorming heeft
plaatsgevonden. Het opgenomen bedrag is derhalve indicatief. Er is nu rekening gehouden met: 30
mln ten behoeve van agrarisch natuurbeheer, 5 mln. ten behoeve van ganzenbèh""., 5 mln. ten
behoeve van hydrologische maatregelen. Een definitieve invulling van de POp 3 gelden zal zoals
toegezegd in november aan de Tweede Kamer gestuurd worden.
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Dlt totaalbedrag is nog exclusief extra bijdragen vãn de provlncies en bijdragen van derden.
De provincies gäan zich lnspannen om in de gebiedspr.ocessen het budget dãtJaarlijks beschikbaar
ls voor de ontwikkelopgave te verhogen. Daarmee laten provincies in samenspel mãt Ae
maâtschappelijke p.artiJen hun ambltie zien. De provincies streven er naar om een mulflpllerte
realiseren van tenrnf.nste 15olo. TlJzullen zich maxlmaal lnspannen om samen met part¡Jen ¡n de
regio een hogere bijdr:age te leveren. Z[ doen dit door de regierol op te pakken in
gebiedsprocessen en lntegrale gebiedsontwikkeling om zodoende synergìewinst te genereren.

Door bij de Inzet en programmering van mlddelen samenhang en synergle te zoeken met de lnzet
van middelen en programmerlng van maatregelen door de waterschappèn kunnen de doelen voor
zowel natuurkwallteit als watercondities dlchterbfi gebracht worden.

-o-
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Overeenkomst tussen Manifestpartijen en provincies / IPO over uituoering natuur- en
landschapsbeleid

De Manifestpartijen en provincies / IPO slaan de handen ineen om de uitdagingen op het terrein van

natuur en landschap op te pakken. Deze uitdagingen zijn de volgende:

1. Realiseren van een robuust werkend netwerk van Nederlandse natuurgebieden, die daarmee
in2O27 de door de Europese Unie gestelde eisen, zoals Natura 2000 en de Kaderrichtl'rjn
Water, flink dichterbíj brengt;

2. een vergroting van het draagvlak onder de Nederlandse bevolking voor het natuur- en

la ndschapsbeleid;

3. een perspectiefrijke financiering tot min¡maal 2O27voor het beheer en de ontwikkeling
(verwerving en inrichting) van het Nederlands natuurnetwerk.

Daarvoor hebben de partijen de volgende afspraken gemaakt.

t. Robuuste EHS

De afspraken in deze overeenkomst zijn een uitwerking van de'Hoofdlijnennotitie ontwikkeling
en beheer van natuur in Nederland'.

De vormgeving van de robuuste EHS in alle provincíes komt in overleg en afstemming met de

betrokken maatschappelijke partijen tot stand komt. Hierover vindt in alle provincies de

komende maanden nader overleg plaats in de context van het níeuwe beleid en over de
planologísche vormgeving, zoals beschreven in de Hoofdlijnennotitie. Dat overleg biedt ook de
gelegenheid om goed te kijken naar de interprovinciale samenhang en de bovenprovincíale
bela ngen.

De maatschappelijke organísaties spelen ook b'rj de uitwerking op gebiedsniveau en

in gebiedsprocessen een belangrijke rol. Dit is nodig voor het gewenste draagvlak
voor de ontwikkelÍngen, maar ook vanwege de bijdrage die van beheerders en grondeigenaren

wordt gevraagd bij de realisatie en het beheer van de EHS.

Alsvertrekpuntwordtgenomendat derealisatievanníeuwenatuurwordt geplaatstinhet
bredere perspectief van gebiedsontwikkeling en gebiedsopgaven, die het mogelijk moeten
maken dat het 'opbrengend vermogen' van het landel'rjk gebíed zo goed mogelijk wordt benut en

waar mogelijk wordt vergroot. Daarin past dat ruimte en verantwoordelijkheíd wordt gegeven

aan de streek en dat lokale initiatieven worden aangemoedigd. Deze initiatieven gaan verder dan

alleen de uitvoering van opgaven voor natuur, agrarisch natuurbeheer, recreatie en

landschapsbeheer en houden dan een integrale aanpak van gebiedsopgaven in.

Maatschappelijke partíjen kunnen daartoe ook zelf voorstellen doen, bijvoorbeeld in de vorm
van gebiedsoffertes. Het tot stand komen van privaat-publieke samenwerkíngsvormen wordt
hierbij gestimuleerd.

2. Gelijkberechtiging



Voorverwerving, inrichting en beheervan de natuur in Nederland bestaat een gelijk speelveld

voor alle partijen (bijvoorbeeld TBO's, landgoedeigenaren en agrariërs). Gelijkberechtiging van

de diverse beheerders ís een belangrijk uitgangspunt bijde verwerving, inrichting en het beheer

van natuurgebieden. Gel'rjkberechtiging heeft twee aspecten: gelijke kansen en gelijke

behandeling. Met gelüke kansen wordt bedoeld dat in beginsel iedere gegadigde in aanmerking

kan komen natuurgebieden aan te kopen en/ of te beheren. Met gelijke behandeling wordt
bedoeld dat subsidieregelingen geen onderscheid maken tussen de verschillende categorieën

eigenaren onder gelijke omstandigheden.

De provincies hebben het voortouw bij het tot stand brengen van het uitgangspunt van

gelijkberechtiging. Daarbij zal voor augustus 2013 op landelíjk niveau nader overleg plaats vinden

met de Manifestpart'rjen over de concretisering van de genoemde uitgangspunten. Uiterlijk eind

2013 wordt het beleid op provinciaal niveau na overleg met de provinciale Manifestpartners
nader uítgewerkt en vastgesteld.

3. Natuurbeheer

De betrokken partijen werken volgens het stelsel en de systematiekvan hetSubsídiestelsel voor

beheer van natuur en landschap (SNL).

Partijen spreken af datdevergoedingvoornatuurbinnen de EHS 75%van de normkostenSNL

zal bedragen.

De nominale bedragen worden geÏndexeerd met de jaarlijkse inflatiecorrectie
consumentenindex van het CBS.

Al het areaal dat behoort tot de robuuste EHS komt in aanmerking voor SNL-vergoeding (inclusief

recreatiepakketten). Voor de uitsluitingen en uitzonderingen daarop wordt verwezen naar de

SNL-regeling 2Ot3.L Gronden afkomstíg uit overheidsbezit waarvoor de gebruikstitel door de

aanvrager is verkregen voor 15-8-2009 komen in aanmerking voor subsidiering. Dat geldt ook

voor gronden afkomstig uit rijksbezit die reeds voor deze datum in beheer waren bíj

Staatsbosbeheer. ln overleg kunnen partijen andere dan bovengenoemde gronden ook na de

aangegeven peildatum in aanmerking voor subsidiering laten komen (bijvoorbeeld vanwege

gebiedsontwikkeling of Natura 2000).

De beheertypenkaart wordt in goed overleg vastgesteld volgens de procedure die daarvoor bij de
heroriëntatie SNL ís ontwikkeld.

4. Agrarisch natuurbeheer

I Uitgesloten zijn: publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals gemeenten, samenwerkingsverbanden van
gemeenten, waterschappen, provincies, rljk en zelfstandlge bestuursorganen (uitgezonderd Staatsbosbeheer),
waterwinbedrijven en privaatrechtelijke rechtspersonen die specifiek zijn opgerlcht om gronden van
publiekrechtelijke rechtspersonen of waterwlnbedrijven te beheren. Via de subsidiekaart van het provinclaal
natuurbeheerplan is hierop een uitzondering te maken voor gemeenten en samenwerkingsverbanden van
gemeenten onder voorwaarde dat op die percelen al een SN subsidie van de minister lag, deze SN subsidle
afloopt op of na 3L-L2-2OLO en de opvolgende SNL subsidie binnen l jaar na afloop start.



Agrarisch natuurbeheer kan doelgerichter en effectiever. De uitvoering moet eenvoudiger en

met mínder kosten. Agrarisch natuurbeheer zal een duidelijker meerwaarde voor natuur,
landschap en agrarisch ondernemerschap moeten opleveren. ln de 'Hoofdlijnennotitie
ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland' zijn daarvoor de uitgangspunten beschreven

De hier beschreven afspraken zijn daar een uitwerking van.

Om de effectiviteitte verhogen, de continuiTeitte garanderen en de uitvoeringskosten te
verminderen ontwikkelen partijen voor eind 2013 een programma, dat uitgaat van subsidiering

aan agrarísche gebiedscollectieven. Dat programma wordt alleen ingezet in gebieden die een

b'tjdrage aan de biodiversiteit en een beter functioneren van de EHS leveren.

Voor het weidevogel- en akkervogelbeheer wordt ingezet op een beperkt aantal kerngebieden,

waarvoor een verhoging van het huidige budget nodig is. Een verhoogde inzet is ook gewenst op
de groenblauwe dooradering van het agrarisch gebied, onder gelijktijdige vermindering van het

vlakdekkend botanisch beheer. Voor agrarísch landschapsbeheer is ook een verhoogde inzet

nodig, niet alleen vanwege de ecologische waarden, maar ook vanwege de belevingswaarden

van het landschap. Dit zal in overleg nader worden uitgewerkt in een doelenkader dat voldoet
aan eisen van eenvoud en meetbaarheid.

Er wordt taakstellend 30 miljoen euro gereserveerd voor continuering van het agrarisch

natuurbeheer met een beoogde EU-cofinanciering van eveneens 30 miljoen euroz. Dat is
inclusíef de jaarlijkse uitvoeringskosten die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de

gebiedscollect¡even voor agrarisch natuurbeheer.

Daarnaast streven LTO en de landelijke koepels van ANV's er naar om 20 miljoen euro van niet
benutte vergroeningsmaatregelen en niet gebruikte toeslagpremies uit pijler l GLB in te zetten

voor de financiering van het agrarisch natuurbeheert. ln het kadervan het Deltaplan Agrarisch

Waterbeheer worden verbindingen tussen agrarisch natuurbeheer en maatregelen voor
waterbeheer gerealiseerd. Daarover zijn tussen LTO en waterschappen afspraken gemaakt,

waarbij LTO rekent op een jaarlijkse bijdrage van waterschappen tot 10 miljoen euro. Tenslotte

voorzien de provincies in een reservering van 2,5 miljoen euro voor landschapsbeheer door
agrariërs als onderdeel van de post'beheer natuuren landschap buiten EHS'. Hierwordt
eveneens Europese cofinanciering nagestreefd. ln totaal zou daarmee vanaf het beheerjaar 2016
jaarlijks 95 miljoen euro voor agrarisch natuurbeheer beschíkbaar kunnen komen.

Het ¡s de verantwoordelijkheid van de agrarische gebiedscollectieven om de overeengekomen

doelen te realiseren. Partijen spreken af een gedeelde verantwoordelijkheid te dragen voor het
beheervan het stelsel en dit te borgen in een nieuwe (in gezamenlijk overleg op te zetten)

beheerstructuur. Daarin zal ook uitwerking worden gegeven aan de praktische en juridische

consequentíes zoals de diverse verplichtingen vanwege administratie, controle, sanctionering,

aansprakelijkheid, de financiële verantwoordíng, monitoring van prestaties, de beoordeling

ervan, enzovoorts.

2 
Het betreft hler de inzet van |PO/provincies en LTO.

3 Provlncies/lPO ondersteunen die inzet. Technische regeling vindt uiterlíjk voor l juni 2013 plaats in nader
overleg tussen het ministerie vanEZ,lPO en LTO.



De provincies ondersteunen de verdere professionalísering van gebíedscollectievena. Daarvoor is

een eenmalige ínvestering van maximaal 7,1 miljoen euro over de periode 2013 tot en met 2016
nodig. De fandel'ljke koepels van ANV's, LTO en het IPO maken in overleg met het ministerie van
EZ voor l iuli 2oL3 mogelijk nadere afspraken over de voorwaarden bij de uitvoering van een
programma en de wijze van omgaan met gebiedscollectieven ,

De kosten en dekking verbonden aan het ganzenakkoord G7 maken geen deel uit van deze
afspraken.

5. Beheer natuur en landschap buiten de EHS

Ten opzíchte van het bestuursakkoord natuur wordt ook een extra impuls gegeven aan het
beheer buiten de EHS.

De beheervergoedingen voor natuur en landschapselementen buiten de EHS worden
gecontinueerd (volgens SNL, 75% normkosten) voor de gebieden waaruoor nu ook vergoeding
wordt ontvangen en wanneer een bijdrage wordt geleverd aan de robuuste werking van de EHS

en het soortenbeleid.

Er komt een taakstellend bedrag van € 13 miljoen (verdeling budget hoofdlijnennotitie)
beschikbaar voor beheervergoedingen buiten de EHS. Dít geld wordt niet alleen ingezet voor
continuering van bestaande vergoedingen, maar ook voor specifieke provinciale opgaven, zoals
voor beheervan natuur- en landschapselementen (waarvoor nu geen SNL-subsidie wordt
ontvangen, zoals bijvoorbeeld voor Staatsbosbeheer, en die een bijdrage leveren aan de
robuuste werking van de EHS of aan de soortenbescherming ), maatregelen voor
soortenbescherming en toegankelijkheid. Provincies maken daarin eigen keuzen. Zij treden in
overleg met de provínciale Manífestpartijen om te bepalen welke criteria hierbij gelden.

6. Grond

Realisatie va n de EHS behelst het verwerven, ruilen en omvormen van gronden. De

terreinbeheerders (terreinbeherende organisaties (TBO's), particulieren, agraríêrs) zijn bereid om
in dit kadereigen middelen, waarondergrondposities, in te brengen. Dan gaat het om specifieke
situaties waarbij het realiseren van natuurdoelen centraal staat. ln een gebiedsproces kan in
goed overleg en met inachtneming van de spelregels voor gelijkberechtiging tot herschikking van
eigendom en beheer besloten worden. De FPG ziet hierin kansen voor meer particulier
natuurbeheer. De TBO's gaan ervanuit dat afspraken uit het Bestuursakkoord Natuur om in
generieke zin areaal in bezit van terreinbeherende organisaties te verkopen voor bekostiging van
het natuurbeleid, niet langer aan de orde zijn.

o 
Daarover zijn tussen ministerie EZ en lpO afspraken gemaakt.



Provinc
natuurl
doen!

o

I
oo
rf
es
k

,

ooo

Advies aan het lnterprovinciaal Overleg over

de verdeling van de financiële middelen uit
het Regeerakkoord Rutte ll voor ontwikkeling
en beheer van natuur in Nederland.

Juni 2013





Voorwoord

Het tweede advies van de commissie Jansen bouwt voort op het eerste advies en in het

bijzonder op het besluit van het IPO-bestuur en de provincies hierover. Het advies spitst zich

toe op de extra middelen die beschikbaar worden gesteld op basis van het regeerakkoord van

het kabinet Rutte ll, de correcties van de geconstateerde omissies, de verdeling van de

DLG-middelen en de gestelde criteria.

ln het afgelopen jaar zijn er al veel stappen gezet ter uitvoering van het decentralisatieakkoord.

Door provincies zijn aanvullend financiële verplichtingen aantegaan en is een forse slag

gemaakt met het betrekken van gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisat¡es en

het bedrijfsleven bij de implementatie van het Natuurakkoord op de schaalvan de provincies.

Zowel ons eerste als dit tweede rapport staat in het teken van de decentralisatie van het

natuurbeleid. Niet genoeg kan worden benadrukt dat het bij decentralisatie gaat om over-

dracht van taken en bevoegdheden van het rijk naar de provincies. Het gaat niet om delegatie

of mandaat; de provincies zijn geen uitvoeringsorganisaties van het rijk. De provincies hebben

binnen randvoorwaarden of verplichtingen die bij het rijk blijven de ruimte voor uitwerking en

aanvullende beleidsontwikkeling én de verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Niet dat de

provincies die uitvoering zelf ter hand moeten nemen; ze kunnen hiertoe afspraken maken

met andere overheden, ze kunnen publiek-private constructies aangaan of op basis van

overeenstemming de uitvoering overdragen aan maatschappelijke organisaties en het

bedrijfsleven. Decentralisatie vraagt in dit verband 'ruimte geven' en 'loslaten' door

het rijk en vraagt ook een grotere betrokkenheid van de provincies bij beleidsvorming en

uitvoering op Europees niveau.

Anders dan bij delegatie of mandaat dienen politiek-bestuurlijke interventies, monitoring en

controle nadrukkelijk in dit licht te worden bezien. De nieuwe natuurwet dient het sluitstuk

te zijn voor de nieuwe rolverdeling tussen rijk en provincies.

Ons eerste rapport maakte melding van het feit dat met de toen afgesproken optave onge-

veer de helft van de internationale verplichtingen zou kunnen worden waargemaakt. Enerzijds

biedt het nieuwe regeerakkoord de mogelijkheid om een sprong voorwaarts te maken voor

wat betreft de internationale verplichtingen. Toch zal het met de € 200 miljoen aan extra

middelen naar ons oordeel niet mogelijk zijn om de internationale verplichtingen volledig te

halen. Zeker niet nu bij de uitwerking van het huidige regeerakkoord en nieuwe afspraken met

de provincies de 13.000 ha niet ingerichte gronden buiten de EHS als 'harde' dekking wegvalt

terwijl de ontwikkelopgave overeind blijft. Van alle partijen wordt in dit verband een extra

inspanning gevraagd. Het blijft naar ons oordeel van belang dat de provincies innovatief en

creatief met andere overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven werken

aan het completeren van de dekking van de internationale verplichtingen.

1Provlncles, natuurlijk.,. doen!
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Effectiever en efficiënter beheer krijgt naar het oordeel van de commissie met de extra

middelen en verdergaande decentralisatie een nieuwe impuls. Stroomlijning van het beheer,

een gerichte ¡nzet op de internationale verplichtingen en het bijdragen aan een robuuste EHS

is nu veel beter mogelijk. De verplichtingen voortvloeiend uit de PAS kunnen nu vrijwel geheel

worden waargemaakt.

Het resultaat van decentralisatie naar provincies zal geen statisch beeld te zien geven.

De natuur is in beweging; inwoners en organisaties vervullen een belangrijke rol. Het is aan

de provincies om hiermee om te taan en hierop in te spelen. Daarbij horen de begrippen

consistent - doorgaan op de ingeslagen weg van decentralisatie - koersvast - heldere

beleidsontwikkeling en uitvoering - en rolvast - heldere rolverdelíng tussen alle betrokken

partijen. Vandaar het blauwe bord met de witte pijl op de kaft en de toevoeging van het woord

DOEN in de titel.

GeertJansen

Voorzitter commissie Jansen-2

Provincies, natuurlijk,.. doen!



Samenvatting en aa nbevelingen

Opdracht

Op basis van het regeerakkoord van het kabinet Rutte ll wordt vanaf 201 3 structureel

€ 200 miljoen per jaar extra voor natuur aan het provinciefonds toegevoegd. Gedurende

6 jaar is daarnaast een bedrag van € 5 miljoen van het Ministerie van l&M plus € 5 miljoen

EU-cofinanciering beschikbaar voor hydrologische maatregelen PAS. Deze middelen komen

bovenop de financiële afspraken in het decentralisatieakkoord natuur.

Het IPO-bestuur heeft onze commissie gevraagd om te komen tot een kostengeoriënteerde

verdelingvan deze middelen. Daarnaast heeft het IPO-Bestuur ons gevraagd om enkele

omissies in het advies van commissie Jansen-l te herstellen en om de € 41 miljoen die vanaf

1 januari 201 5 beschikbaar is voor de uitvoering van DLG te verdelen.

De middelen uit het decentralisatieakkoord (€ 105 miljoen rijksgeld en € 65 miljoen provinciaal

geld per jaar en dekking uit grond-voor-grond) hebben wij verdeeld in ons eerste advies.

Wij komen met dit tweede advies tot de volgende verdeling van het totaal aan beschikbare

middelenl:

Jansen-1
eigen bijdrage

Jansen-1 Hoofdlilnen-
notitie

r&M DLG

Croningen 2.200.000 3.600.000 12.700.000 55.500 2.500.000

Fryslân 426.s007.250.000 I 1.750.000 22.050.000 2 850.000

Drenthe 6.350.000 10.250.000 22.800.000 941.500 5.300.000

Overijssel 9.200.000 14.900.000 16.900.000 888.000 4.650.000

Celderland 8.950.000 14.450.000 20.750.000 399.500 4.000.000

Utrecht 3.050.000 1 1 .150.000 85.500 2.100.0004.950.000

226.500Noord-Holland 5.550.000 8.950.000 I 5.000 000 2.750.000

Flevoland 1.700.000 2.700.000 3.950.000 20.000 1 .100.000

Zuid-Holland 4.700.000 7.550.000 14.550.000 385.000 3.250.000

Zeeland 2.600.000 4.200.000 8.800.000 131 .000 't.850.000

Noord-Brabant 9.050.000 14.600.000 32.800.000 742.500 6.500.000

Limburg 4.400.000 7.'t00.000 18.550.000 698.500 4.150.000

Totaal f os.mo.(x)o 200.qr0.mo 5.(xr0.000 41.fl)O.q¡o

Figuur 1: Totale verdeling middelen natuurbeleid (in € per jaar)

ln het advies van comm¡ss¡e Jansen-1 was geen € 1 70 miljoen, maar € 187 miljoen verdeeld voor beheer,

effectgerichte maatregelen en Faunafonds. ln dit adv¡es hebben wij de € 1 7 miljoen voor beheer, waarvoor

geen dekking bestond, meegenomen in de verdeling van de € 200 miljoen. Zie hiervoor de toelichting ¡n

paragraaf 3.2,3. De verdeling van € 65 milioen en € 1 05 miljoen in het advies com missie Jansen-1 is op deze

onderdelen gecorrigeerd. Voor de € 5 miljoen van l6¡M wordt er naar gestreefd om een gelijk bedrag aan

Europese cofinanciering te realiseren.

3Provincies, natuurlljk,.. doen!
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Werkwijze en keuzes

Voor de invulling van deze opdracht hebben wii ons eerste advies en het in bijlage 3 opgenomen

financiële overzicht als uitgangspunten gehanteerd. We hebben er voor gekozen geen

nieuwe uitvraag bij de provincies uit te zetten, maar vast te houden aan de oorspronkelijk

geìhventariseerde opgaven. Daarbij hebben we in een visitatieronde wel bij alle provincies

geïnventariseerd of er nog specifieke knelpunten zijn en in hoeverre de provincies al gestart

zijn om invulling te geven aan de nieuwe rol. De resultaten van deze visitatiegesprekken

hebben we gebruikt om onze keuzes te motiveren.

Wij hebben bij de verdeling de volgende keuzes gemaakt:

. De opgaven van de provincies en de verdeling van opgaven en dekking in ons eerste advies

zijn het uitgangspunt.
. Bij de verdeling van € 103 miljoen voor de ontwikkelopgave gaan wij uit van het deel van de

door de provincies opgevoerde ontwikkelopgave (zonder soortenbeleid) dat niet in ons

eerste advies toebedeeld kon worden. Bij deze verdeling hanteren wij de Grondprijsmonitor

BBL met de grondprijs per 1 januari 201 1 als norm voor de kosten voor de verwervings-

opgave en een bedrag van € I 3.000 per hectare als kostennorm voor de inrichtingsopgave.
. Wii hebben geconstateerd dat er met het Ministerie van EZ en manifestpartijen is afge-

sproken dat de taakstelling om 1 3.000 ha niet-ingerichte grond te verkopen als harde

doelstelling is komen te vervallen. Dit heeft effect op de dekking die provincies beschikbaar

hebben voor de ontwikkelopgave. Omdat deze dekkingscategorie niet evenredig is verdeeld

over de provincies hebben wij het wegvallen van deze grondcategorie betrokken bij onze

verdeling.

. Wii hebben de omissíes die het IPO-Bestuur heeft geconstateerd voor het project

Zandmaas in Limburg en de RodS in Noord-Holland verwerkt met een correctie van tabel 1

en I 2 van de ontwikkeloptave en dekking in het advíes van commissie Jansen-l .

. Wij hebben de door het IPO-bestuur geconstateerde omissíe in de cijferopstelling van de

provincie Overijssel gecorrigeerd door deze mee te nemen bij de resterende ontwikkel-

opgave voor Overijssel in het onderhavige advies.

. Wij hebben de middelen voor de PAS/Natura2OOO verdeeld op basis van de opgave die de

provincies hebben gedaan in de gebiedsanalyses. Hiervoor hebben wij € 78 miljoen

(inclusief € 5 miljoen van het Ministerie van l&M en € 5 miljoen Europese cofinanciering

van hydrologische maatregelen) taakstellend aan de provincies toetewezen.
. Wij hanteren de verdeling van de middelen voor natuurbeheer in ons eerste advies als

uitgan$punt. De financiële afspraken in bijlage 3 leiden tot een aantal verschuivingen in

de toegewezen middelen voor functiewijziging (van € 18,4 naar € 17 miljoen per jaar),

Faunafonds en voor uitvoeringskosten SNL en monitoring. De middelen voor het agrarisch

natuurbeheer worden uit de verdeling van commissie Jansen-1 gehaald en worden volledig

betaald uit de € 200 miljoen die in dit advies wordt verdeeld.

Provlncles, natuurlijk... doen!



. Het nieuwe beleid voor het agrarisch natuurbeheer wordt op dit moment nog uitgewerkt.

Het merendeel van de huidige contracten voor agrarisch natuurbeheer loopt nog tot

minimaal 2016 doonWij hebben de € 30 miljoen voor agrarisch natuurbeheer daarom

verdeeld op basis van de kosten van de huidige contracten. Wij gaan er daarbij van uit dat

de provincies zullen komen tot indicatoren die uiterlijk in 201 5 leiden tot een nieuwe

verdeling van deze middelen.

. Op basis van de afspraak in het IPO-bestuur om de beheerbijdrage voor Flevoland te bezien

hebben we uit de middelen voor overig beheer (€ 13 miljoen per jaar) € 1 milioen

toebedeeld aan Flevoland voor het beheer van de bestaande natuurgebieden, waaronder

de Oostvaardersplassen. De overige middelen worden voor de helft verdeeld op basis van

de verdeling land / water in het provinciefonds en voor de andere helft op basis van de door

het IPO vastgestelde verdeling voor soortenbeleid.

. Het bedrat voor het Faunafonds is opgehoogd. ln het advies Jansen-1 was € 16 miljoen

per jaar beschikbaar voor schade-uitkeringen Faunafonds; nu is jaarlijks € 22 miljoen

beschikbaar, inclusief middelen voor uitvoering. Van de € 4 miljoen die beschikbaar is voor

uitvoering wordt € 2 miljoen verdeeld op basis van een vast jaarlijks bedrag van € 156.700

per provincie. De overige middelen worden verdeeld op basis van de verdeling van kosten

Faunafonds in het advies van commissie Jansen-l (zie pagina 40 in dat advies voor de

verdeelsleutel).

. De middelen voor uitvoeringskosten natuurwet (€ 4 miljoen per jaar) verdelen wij op basis

van de verdeling land, water en EHS in het provinciefonds.

. Bij de verdeling van de middelen voor DLG (€ 41 miljoen per laar) gaan wi¡ uit van een vast

jaarlilks bedrag van 2 procent per provincie. Het resterende deel wordt verdeeld op basis

van de ontwikkelopgave en de PAS-opgave per provincie.

Op basis van deze keuzes zijn wij gekomen tot de volgende procentuele verdeling van

de € 200 miljoen per jaar per bestedingsdoel:

5

Uitvoering en
monitoring Faunafonds

Ontwíkkel-
oPgave

PAS/

Natura2000
Agrarisch

natu urbeheer Overig beheer Natu urwet

€ 103.000.000 € 38.000.000 € 30.000.000 € 13.000.000 € 6.000.000 € 6.000.000 € 4.000.000

Groningen 6,56% 4,63% 8,78% 6,32% 2,99% 45t% 6,52%

6A9% 23,32% 10,19% 12,39% 26,14% 't2,89%Fryslân 8,21%

6,79% 1',t,6'l% 3,62% 6,75%Drenthe 1330% 15,14% 4,31%

8,12%Overijssel 't0,54% 5,22% 6,35% 7,61% 6,22% 8,15%

Gelderland 10,65% 4,41% 14,58% 9,51% 18,76% 12,90% 14.53%

Utrecht 4,67% 7,07% 7,19% 6,60% 2,69% 5,39% 3,70%

9,74% 8,35% 6,32% 13,94% 9,43%Noord-Holland 6,74% 6,4%

14,60% 5,10% 3,34%Flevoland 0,85% 0,8't% 0,46% 5,36%

4,77%Zuid-Holland 7,29% 5,24% 10,44% 6,83% 6,73% 7,77%

Zeeland 334% 6,95% 2,67% 7,48% 4,63% 7,17% 6,42%

4,36% 9,45% 15,81% 4,86% 12,81%Noord-Brabant 21,14% 17,77%

7,80% 6,26% 6,80% 5,16% 5,67%Limburg 6,71% 19,86%

Figuur 2: Verdeling bestedingsdoelen € 200 miljoen over provincies (in %)
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Dat leidt tot de volgende verdeling van de beschikbare middelen per provincie:

Aanbevelingen

Er zijn belangrijke stappen gezet in de decentralisatie van het natuurbeleid. Wij roepen rijk en

provincies op om de decentralisatie verder vorm te geven en daarbij rekening te houden met

het subsidiariteitsbeginsel. Daarmee beogen wij dat het rijk de provincies in de gelegenheid

stelt om hun taak op een goede manier uit te voeren en dat de provincies de verantwoorde-

lijkheid oppakken om deze taak samen met maatschappelijke organisaties en ondernemers

invulling te geven.

Hiervoor doen wij de volgende aanbevelingen:

Wet en regelgeving
. Wij benadrukkendatersprakeisvaneendecentralisatie,ennietvandelegatieofmandaat.

De provincies krijgen een zwaardere rol bij beleidsinvulling en uitvoering. Het rijk moet ervoor

zorgen dat provincies tijdig worden betrokken bij ontwikkeling van wet- en regelgeving.

Europa
. Het is van belang dat er tijdig interactie is tussen provincies en Europa over beleidsontwik-

keling en -uitvoering. De provincies zijn verantwoordelijk voor de uitwerking van het

natuurbeleid. Als er internationale afspraken worden gemaakt, die van belang ziin voor deze

beleidsuitwerkingen, moeten provincies in een vroeg stadium hun inbreng kunnen leveren.

Bij de implementatie van de uitvoering, maar juist ook bij de monitoring, moeten de

provincies voldoende contact hebben met Erussel, omdat het direct in Brussel voor het

voetlicht brengen van uitvoeringsproblemen de mogelijkheden van een flexibele invulling

vergroot. Alleen door in een zo vroeg mogelijk stadium op de hoogte te zijn van

Ontwikkel-
opgave

Agrarisch
natuur-
beheer

Overig
beheer

PAS/

Natura2000

Uitvoering
en

monitoring Faunafonds Natuurwet

Groningen 6.752.896 1.760.000 2.633326 821.641 179.590 271.667 260.934

Fryslân 8.453.387 2.468.000 6.996.118 1.325.273 743.444 1.568.417 5'1s.582

Drenthe 13.698.938 5.753.000 1.293.786 882.1 08 696.500 216.917 269.942

Overijssel 10.858.366 '1.982.000 1.906.260 989.030 ,t86.991 373.417 326.'.t20

Gelderland 10.965.534 1-677.000 4.372.535 1.236.800 1.125.828 773.917 581.199

Utrecht 4.81s.149 2.686.000 2.',155.703 858.466 161.463 323.667 147.992

Noord-Holland 6.94s.41s 2.431.000 2.920.597 '1.085.834 379.378 836.417 377.374

Flevoland 876.834 309.000 139.257 1.897.382 30s.967 200.667 214.379

Zuid-Holland 7.510.836 1.991.000 3.132.701 887.913 286.Æ0 403.667 310.604

972.648Zeeland 3.438.579 2.642.000 799.913 277.508 430.'t67 256.770

Noord-Brabant 21.773.844 6.754.000 1.307.711 't.228.935 948.782 291.667 s12.249

Limburg 6.910.220 7.547.000 2.341.491 813.970 ,m8.069 309.417 226.856

Totaal lo3.q¡0.æo 38.ü)0.(x)0 30.(xþ.ür0 f 3.ür0.qt0 6.(xro.(x¡o 6.(xro.0üt 4.(xro.ooo

Flguur 3: Verdeling bestedingsdoelen € 200 miljoen over provincies (in € per jaar)
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ontwikkelingen in Brussel kunnen provincies anticiperen op beleidsvorming die in Brussel

plaatsvindt. Op deze manier kan een directieve aanpak achteraf voorkomen worden.

Monitoring proces
. De provinciale invulling van de decentralisatie vraagt om een nieuwe vorm van monitoring.

Monitoring is geen sluitstuk van het proces. Op dit moment is monitoring vooral gericht op

ecologische doelen. Het is zaak dat provincies daarnaast een vorm van monitoring ontwik-

kelen die gericht is op de lopende gebiedsprocessen. Een dergelijke monitoring geeft goed

zicht op de voortgang van de processen en kan waar nodig tot bijstellingen in het proces

leiden. De maatschappelijke partners moeten in een vroeg stadium betrokken worden bij

de uitwerking van deze monitoring. Wij bevelen daarom aan dat de wijze van monitoring

vooraf en de resultaten achteraf worden gedeeld met de maatschappelijke partners en het

rijk. Verder raden wij aan om het proces onderdeel te maken van de monitoring, zodat bij

evaluatie niet alleen wordt gekeken naar bereikte doelen, maar ook de weg er naar toe

wordt beschouwd.

Gezamen lijke hoofd lijnen uitvoerin gsbeleid
. Provincies zetten samen beleidslijnen uit die intern disciplineren en duidelijkheid bieden

richting rijk en Europa, maar die ook voldoende flexibiliteit laten voor maatwerk op

gebiedsniveau. Op de versterking van de uitvoeringsketen moeten provincies zelf de regie

nemen. Provincies moeten het samen doen en elkaar aanspreken op hun inzet en op het

naleven van deze beleidslijnen. ln dat licht moeten de provincies de decentralisatie en

toekomstige positionering van DLG bezien en benutten.

Kennisontwikkeling en -deling
. Provincies kunnen elkaars expertise en ervaringen beter benutten. ln de praktijk geven

de provincies nu al invulling aan nieuwe afspraken met partners over de uitvoering.

Uit onze gesprekken met de provincies is gebleken dat deze aanpak leidt tot een efficiëntere

uitvoering, waardoor met hetzelfde geld meer gerealiseerd kan worden.

Synergie met water
. Aankoop en inrichtingvan gronden alleen is nietvoldoende om de afgesproken internationale

doelen te realiseren. Het is van belang dat tegelijkertijd ook geihvesteerd wordt in hydrolo-

gische maatregelen. Daarom roepen wij het rijk (ministeries van EZ en l&M) op om op dit

gebied met de provincies en waterschappen te blijven samenwerken. Door de synergie te

zoeken ontstaan er meer kansen om de Europese verplichtingen na te kunnen komen.

Nieuwe verdienmodellen
. De provincies moeten de manifestpartijen uitdagen om samen op zoek te gaan naar nieuwe

verdienmodellen, te meer omdat de dekking onvoldoende is om tijdig alle internationale

doelen te realiseren. Natuur is te sterk afhankelijk geworden van subsidies. De uitdaging is

om te kijken welke partijen kunnen en willen investeren. Uit onze gesprekken met de

provincies blijkt dat hier ook volop kansen liggen.

. Vanuit de wenselijkheid van gebiedsontwikkeling is het van belang om geldstromen te

bundelen. Daarbij is het van belang dat provincies nader onderzoeken welke mogelijkheden

natuurcompensatie kan bieden om de internationale natuurdoelstellingen te realiseren.

7Provincies, natuurliik... doenl



8

Ontschottlng
. Wü raden rifk en provinclos aan om budgetten zoveel mogelijk te ontschotten en te

voorkomen dat nieuwe schotten geplaatst worden. ln het kader van de hoofdliinennotitie

worden middelen voor zowel beheer als ontwikkelopgave toegevoegd aan het provincie-

fonds. Hierbij past een benadering waarbij, zowel bij geld als bij grond, middelen niet

worden opgedeeld ln verschlllende caüegorieën, maar waarbij gekeken wordt naar het

eindresultaat.

Agrarlsch natuurbeheer
. Het agrarlseh natuurbeheer moet gerichter" ingezet worden op het realiseren van de

internatlonale natuuropgaven. Om de collectieven voldoende in de gelegenheid te stellen

om hun voorbereldende werkzaamheden te doen moeten de provincíes begin 201 5

besluiten in hoeverre een herverdeling van budgetten nodlg ls. Daarnaast zal moeten

wordên bezien of het GLB als versterking van dit beheer kan worden ingezet.

Provlncles, natuurllf k... doent
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1 ln leid ing

Met het decentralisatieakkoord natuur is het natuurbeleid naar de provincies gedecentraliseerd.

ln ons advies 'Provincies, natuurlijk. .. !' (commissie Jansen-1), hebben wij voorstellen gedaan

voor de verdeling van de in het decentralisatieakkoord afgesproken ontwikkelopgave en de

daarvoor beschikbare middelen. Het bestuur van het lnterprovinciaal Overleg (lPO) heeft op

2 oktober 201 2 met d¡t adv¡es ingestemd.

Op basis van het regeerakkoord van het kabinet Rutte ll wordt vanaf 201 3 structureel € 200

miljoen perjaar extra voor natuur aan het provinciefonds toegevoegd. Daarnaast is gedurende

6 jaar een bedrag van € 5 miljoen plus € 5 miljoen EU-cofinanciering beschikbaar voor

hydrologische maatregelen PAS. Over de inzet van dit geld hebben het kabinet en de provincies

in de zogeheten hoofdlijnennotitie nadere afspraken gemaakt. Met de hoofdlijnennotitie

wordt verdere invulling gegeven aan de decentralisatie naar de provincies. Rijk, provincies, en

maatschappelijke organisaties zullen samen werken aan een sterke natuur die verankerd is in

de maatschappij. Voor de realisatie van de ambities wordt 2027 als tijdshorizon gehanteerd.

ln deze periode moet een forse stap worden gezet richting de doelen van Natura2000,

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Voor de verdeling van deze middelen, mede op basis van de níeuw gemaakte bestuurlijke

afspraken, is opnieuw advies gevraagd aan onze commissie. De samenstelling is ongewijzigd

(zie bijlage 1). De commissie Jansen-2 is gevraagd om over een aantal samenhangende

verdelingsvraagstukken, die hieronder worden uitgewerh, een zwaarwegend en in principe

bindend advies uit te brengen aan het IPO-bestuur (zie bijlage 2). Daarbij is de opdracht om te

komen tot een kostengeoriënteerde verdeling over de provincies, Enkel bij een dreigende

onevenwichtigheid kan de commissie voorstellen doen die van dit uitgangspunt afirijken.

Met deze verdeling wordt elke provincie in de gelegenheid gesteld om de gedecentraliseerde

taken op een goede manier uit te voeren.

1.1 Opdracht

De opdracht bestaat uit drie onderdelen:

A. De verdeling van de € 200 miljoen en de € 5 miljoen voor hydrologie (plus € 5 miljoen

Europese cofinanciering) over de provincies. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen

de ontwikkelopgave (robuuste) EHS enerzijds en natuurbeheer en kwaliteitsverbetering

anderzijds. Tevens wordt een oordeel gegeven over de verdeling van de middelen voor

extra natuurprojecten, die de provincies voor het jaar 201 3 hebben afgesproken.

Provlncies, natuurlijk.,, doenl 11



B. Een correctie op de verdeling van de ontwikkelopgave en 'grond-voor-grond' in het advies

commissie Jansen-1 op basis van de omissies die zijn geconstateerd door het IPO-bestuur

en verwoord in de opdrachtbrief.

C. De verdeling van middelen (€ 41 miljoen) voor de Dienst Landelijk Gebied (DLG) die

vanaf 1 januari 201 5 beschikbaar komen voor de provincies.

De commissie is gevraagd om te komen tot een eenvoudige, kostengeoriënteerde verdeel-

sleutel die aansluit bij het te beheren areaal, de geprognotiseerde maatregelen en de resterende

ontwikkelopgave. De met het kabinet gemaakte afspraken over de bestedingsdoelen zijn

leidend voor de verdeling van de € 200 miljoen over de provincies. Het ministerie van

Economische Taken (ÊZ) en het IPO zijn overeengekomen dat de helft van de extra middelen

ingezet zal worden voor de beheeropgaven (natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer) en dat

de andere helft bestemd is voor de tijdige realisatie van de ontwikkelopgave (zie het financiële

overzicht in bijlage 3).

1.2 Advies Jansen-l als vertrekpunt

ln ons eerste advies hebben wij ons gericht op de verdeling van de opgaven en de financiële

dekking van het decentralisatieakkoord natuur. Concreet ging het hierbij om de verdeling van

de ontwikkelopgave natuur (1 7.000 hectares verwerving en 40.000 hectares inrichting) en de

financiering daarvan via het'grond-voor-grond-principe'. Daarnaast hebben wij een voorstel

gedaan voor de verdeling van de € 170 miljoen die jaarlijks beschikbaar was voor het beheer

van de EHS, het Faunafonds en de effectgerichte maatregelen PAS.

Wij hanteren in dit tweede advies zoveel mogelijk dezelfde uitgangspunten als in het eerste

advies. Ook hanteren wij de verdelingen uit ons eerste advies als vertrekpunt in dit tweede

advies, tenzij er expliciet andere afspraken zijn gemaakt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het

agrarisch natuurbeheer, het Faunafonds en bij de afspraken die recent met de staatssecretaris

zijn gemaakt over de inzet van gronden van natuurorganisaties bij de realisatie van de

ontwikkelopgave.
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2 Stand va n zaken decentralisatie

2,1 Provincies organiseren het natuurbeleid goed, effectief en effìciënt

ln de hoofdlijnennotitie zijn ten opzichte van het decentralisatieakkoord een aantal aanvul-

lende afspraken gemaakt, gericht op een heldere rolverdeling tussen rijk en provincies. Zo is

nu afgesproken dat de provincies de verantwoordelijkheid krijgen over het gehele agrarische

natuurbeheer. Des te duidelijker de verantwoordelijkheidsverdeling des te beter kunnen de

provincies uitvoering geven aan de gedecentraliseerde taken. Wij ziin van mening dat de rol

van de provincies wordt verstevigd met de hoofdlijnennotitie.

Wij zijn ervan overtuigd dat de decentralisatie voor provincies en rijk een goede zaak is en dat

het belangrijk is dat deze verder wordt doorgevoerd. Daarbij wijzen wij op het subsidiariteits-

beginsel. Provincies zijn in staat het natuurbeleid goed, effectief en efficiënt uit te voeren,

omdat zij in staat zijn om op een effectieve manier om te gaan met de factoren tijd, geld,

flexibiliteit en omdat hun beleid een goede sociaal/culturele worteling heeft. Het provinciale

niveau is bij uitstek geschikt om ook op vernieuwende wijze invulling te geven aan de nieuwe

rol, bijvoorbeeld op het gebied van monitoring van gebiedsprocessen.

2.1.1 Subsidiariteit
ln het decentralisatieakkoord heeft het rijk niet gekozen voor delegatie of mandaat, maar voor

een decentralisatie van het natuurbeleid. Wij zijn van mening dat dit consequenties moet

hebben voor de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de rolverdeling tussen riik en

provincies, en de provincies gezamenliik. Anders dan bij delegatie of mandaat is er teen
sprake van overdracht van een bevoegdheid, of uitvoering van een bevoegdheid door de

provincies namens het rijk, maar is er sprake van decentralisatie van een taak, waarbij de

verantwoordelijkheid en bevoegdheid overgaan naar een decentrale overheid, die het

bevoegd gezag voor deze taak wordt. De decentrale overheid, in dit geval de provincie,

krijgt hierbij de beschikking over de instrumenten en middelen die nodig zijn om deze taak

goed uitte voeren.

Dat brengt met zich mee dat de rolverdeling tussen rijk en provincies verandert. ln deze

situatie is het subsidiariteitsbeginsel van belang. Dat wil zeggen dat een hogere overheid

alleen bevoegdheden oppakt die lagere overheden niet of minder adequaat kunnen uitoefenen.

Wel dient de hogere overheid de randvoorwaarden te scheppen zodat de lagere overheid de

taak ook kan uitvoeren. De taak van de rijksoverheid moet dus aanvullend zijn ten opzichte

van de provinciale taak in het natuurdomein. Wij zien die taak voor het rijk primair in de

wetgeving en in de relatie met Brussel. Het rijk dient ervoor te zorgen dat de provinciale

bevoegdheden goed en tijdig verankerd worden in de nieuwe Wet Natuurbescherming,

Provincies nemen hun (financiële) verantwoordelijkheid; het ligt dan ook voor de hand dat

deze (financiële) verantwoordelijkheid gelijk op loopt met de juridische verantwoordelijk-

heden. Op die manier wordt gezorgd voor een verbinding van het beleid met de middelen

(geld en grond) die al zijn gedecentraliseerd.
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2.1.2

2.1.3

Het rijk heeft ten aanzien van zowel de internationale natuurdoelstellingen als de Europese

afspraken over plattelandssubsidies (CLB en POP3) een verantwoordeliikheid richting Europa

over het behalen van de doelstellingen. Het is tegelijk wel noodzakelijk dat het rijk eraan

bijdraagt dat provincies ook zelf een entree hebben in Brussel. Bij de totstandkoming van

Europees beleid moeten de consequenties voor de uitvoering op decentraal niveau tijdig

betrokken worden. Het is daarom zaak dat de provincies zelf dírecter contact met Brussel

hebben en dat hierbij ook interactie plaatsvindt.

ln deze nieuwe relatie is het belangrijk dat er niet meer toez¡chthouders zijn dan noodzakelijk.

Het rijk legt de nadruk op een goede overdracht van taken in plaats van op een controlerende

rol. Het uitgangspunt is dat de provincies goed ziin toeterust om deze taak uit te voeren.

Provincies opereren immers op het juiste schaalniveau en zij hebben de afgelopen jaren met

het ILC ook al invulling gegeven aan een meer integrale en gebiedsgerichte aanpak. Dat

betekent dan ook dat zij de bestuurlijke verplichting op zich nemen om het natuurbeleid

effectief en samen met maatschappelijke partners en ondernemers uit te voeren. Provincies

moeten het samen doen en elkaar aanspreken op hun inzet.

riid
Tijd is een belangrijke factor bii de realisatie van natuurdoelstellingen. ln haar recente advies

'Onbeperkt houdbaar'maakt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) duidelijk

dat het voor het realiseren van de natuurdoelstellingen noodzakelijk is dat een stabiel beleid

gevoerd wordt. Omdat bij de provincies de beleidsuitwerking en -uitvoering in één hand ligt,

en zij ook aanspreekbaar zijn voor de betrokken partners, zorgen zij voor stabiliteit in de

realisatie.

Provincies hebben de mogelijkheid om de factor tiid op een goede manier in te zetten bij de

realisatie van de natuurdoelstellingen. Zij kunnen flexibel omgaan met de inzet van middelen

en met de keuze van het moment van uitvoering. Door een goed contact met de maatschap-

pelijke organisaties en bedrijfsleven kunnen provincies de prioritering in de uitvoering

afstemmen op de andere ontwikkelingen die in een gebied spelen. Door tijdig contact met

gebiedspartijen kan ook voorkomen worden dat partners, in tijden van financiële krapte, het

gevoel krijgen dat zij aan het lijntje worden gehouden.

Geld
Wij zijn van mening dat provincies meer mogelijkheden hebben om op een flexibele wiize om

te gaan met de beschikbare middelen. Dat heeft enerzijds te maken met de wijze waarop de

financiën geregeld zijn: het kapitaalsysteem waarmee provincies werken biedt meer flexibiliteit

in de uitvoering dan het kassysteem waarmee het rijk werkt, Ook de bundeling van middelen

in het provinciefonds biedt kansen om tijdelijke pieken in de uitvoering op een adequate

manier op te vangen.

Tegelijkertijd zorgen de provincies ervoor dat meer geld beschikbaar komt voor het beoogde

doel.To hebben verschillende provincies na de vaststelling van het decentralisatieakkoord

besloten om aanvullend provinciaal geld in te zetten voor de realisatie van de natuurdoel-
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2.1.4

2.1.5

stellingen. Ook zijn de provincies in staat om met maatschappelijke partners en ondernemers

afspraken te maken over een aanvullende financiering door die organisaties voor de realisatie

van natuurdoelen. Dankzij de nauwe contacten die de provincies hebben met maatschappe-

lijke partners kunnen mogelijkheden voor een multipliereffect tijdig gesignaleerd, gegenereerd

en benut worden.

De provincies hebben in de prahijk een goede samenwerking met de waterschappen. Toch

kunnen hier financiële knelpunten ontstaan. Als gevolg van bezuinigingen pakken water-

schappen vooral hun rol bij waterveiligheid. Zoals het advies van PBL laat zien is echter juist

het nemen van hydrologische maatregelen van belangvoor het behalen van de natuurdoel-

stellingen. Provincies en waterschappen zijn gezamenlijk in staat om te onderzoeken welke

synergiewinst hier te behalen valt.

Flexibiliteit
De provincies kenmerken zich door grote verschillen in de cultuur van een provincie en

de aard en omvang van de natuuropgave. Zo hebben niet alle provincies een even grote

Natura2OOO-optave en is de realisatie van de EHS ook niet in alle provincies even ver. Niet

voor niets hebben wij in ons eerste advies geconstateerd dat provincies verrassend veelzijdig

zijn. De provincies kiezen voor een eigen aanpak, die past bij de eigen situatie, Zo kan in het

ene gebied een aanpak met convenanten met individuele maatschappelijke partners resultaat

hebben, terwijl in een andere situatie juist een benadering met een breder georiënteerde

gebiedscommissie succesvol is.

De veelzijdigheid is een voordeel en zorgt ervoor dat provincies hun natuuropgave doelmatig

kunnen realiseren. Tegelijkertijd kan deze veelzijdigheid ook leiden tot grote verschillen

in beleidsuitwerkingen die verwarrend kunnen zijn voor de maatschappelijke partners.

Dat betekent dus dat de provincies helderheid moeten bieden welke kaders gelden. Een

gezamenli¡ke interprovinciale uitwerking van enkele hoofdlijnen, biivoorbeeld ten aanzien

van de aanpak van de PAS, blijft in die gevallen noodzakelijk.

Sociaal/culturele worteling
Provincies zijn vanwege de sociale en culturele worteling van het provinciale beleid goed

geëquipeerd om de doelstellingen van het natuurbeleid effectiefte kunnen realiseren.

Provincies staan dichter bij waterschappen, temeentes, maatschappelijke partners en

ondernemers en hebben het organiserend vermogen om hen mede verantwoordelijk te

maken voor de realisatie van de doelstellingen. Samen met die partners kunnen de provincies

er ook voor zorgen dat de belevingswaarde wordt meetenomen in de uitvoering en dat

daarmee draagvlak wordt gecreëerd bij burgers en ondernemers,

Die realisatie gebeurt voor een belangrijk deel in gebiedsprocessen, waar andere partijen ook

nadrukkelijk een verantwoordelijkheid hebben. Juist op dat niveau kunnen de provincies als

bestuurslaag het beste acteren. Zij hebben de contacten met de partners en hebben de

mogelijkheid om andere maatschappelijke opgaven tijdig te benoemen en te koppelen aan

de natuuropgaven. Daarmee kunnen provincies en partners zorgen voor een multiplier,
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2.1.6 Monitoring
Monitoring is een belangrijk instrument bij de rolinvulling van de provincies. Monitoring

wordt op dit moment nog gebruih als een sluitstuk van het proces en r¡cht zich primair op de

(veelal technische) ecologische informatie. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de gezamenlijke

monitoring van de internationale natuurdoelen en de monitoring van de realisatie van de

ontwikkelopgave.

Decentralisatie vergt dat provincies herdefiniëren wat hun taak is in de totstandkoming en

uitvoering van het natuurbeleid en dat zij een nieuwe vorm van monitoring ontwikkelen die

recht doet aan hun rol. Provincies kunnen monitoring een sterke rol geven in de wijze waarop

zij vorm geven aan hun gebiedsaanpak. Doordat provincies kiezen voor een gebiedsgerichte

aanpak kunnen ook andere gebiedsdoelen meeliften. Ook maakt deze aanpak dat doelen

sneller en slimmer gerealiseerd kunnen worden. Op dit moment is monitoring echter vooral

gericht op ecologische doelen. Het is zaak dat provincies een aanvullende vorm van monitoring

ontwikkelen die gericht is op de lopende gebiedsprocessen. Hierbij wordt niet alleen gekeken

naar de gerealiseerde doelen, maar ook naar de weg er naar toe. Deze mon¡toring geeft goed

zicht op de voortgang van de processen en kan waar nodig tot bijstellingen in het proces

leiden. Daarbij is het ook van belang dat provincies vooraf helder maken richting de partners

wat zij gaan monitoren en de resultaten van de monitoring ook worden gedeeld. Door vooraf

duidelijk over de monitoring te zijn kan voorkomen wordt dat het vertrouwen van het gebied

in het proces wegzakt.

2.2 Eerste ervar¡ngen

ln ons eerste advies'Provincies, natuurlijk....!'hebben wij twee kernconclusies getrokken:
. De in het decentralisatieakkoord afgesproken optave en dekking zijn onvoldoende om de

internationale optaven van Natura2000, PAS en KRWte kunnen realiseren;

. De decentralisatie is niet vrijblijvend. Met het decentralisatieakkoord hebben de provincies

een verantwoordelijkheid gekregen. Er wordt daarom gevraagd om een forse inzet van

middelen en instrumentarium.

Wij constateren dat op beide punten gehoor is gegeven aan de aanbevelingen in ons advies.

ln het Regeerakkoord Rutte ll heeft het rijk gekozen voor een grotere ambitie dan de heriikte

EHS die het rijk beoogde met het decentralisatieakkoord. Het rijk heeft extra geld beschikbaar

gesteld voor de realisatie van een robuuste EHS en heeft besloten om extra tijd te nemen voor

deze realisatie. Daarnaast zijn provincies en rijk met elkaar in gesprek over een adequate inzet

van alle beschikbare gronden. Wij constateren dat de provincies door deze afspraken beter in

staat zijn om de afgesproken internationale opgaven te realiseren.

De provincies hebben unaniem ingestemd met de verdeling van de ontwikkelopgave, de

dekking en de middelen voor beheer, PAS en Faunafonds die is voorgesteld in het advies van

de commissie Jansen-1.

16 Provlncies, natuurlljk... doen!



Dat de provincies de decentralisatie nlet als vrljblíjvend beschouwen blilkt uit het feit dat de

nieuwe rolverdeling al wordt opgepakt door de provincies. Zo is bijvoorbeeld de provincie

Limburg bezig om de gedecentraliseerde taken te vertalen in een heldere visie die de

provincie ook aan haar burgers kqn uitleggen. Meerdere provincies zijn bezig met de instelllng

van een grondbank, wat leldt tot een grotere dynamlek in het gebied.

Wil hebben in onze gesprekken met de provineies kunnen constateren dat ledere provincie

bezig is om vorm te geven aan een hernieuwd natuurbeleid, waarbij zij rekening houden met

minder (riiks)middelen. Dat doen zif niet alleen met een herijking van hun opgave, maar ook

door nieuwe relaties aen te taan met de maatschappelijke partners en private ondernemers.

Provincies zijn dus nadrukkelijk aan de slag gegaan met deze nieuwe rol. Ook in gezamenlilk-

heid hebben provincies hun verantwoordelljkheid opgepah. De gezamenliike aanpakvan de

natuurprojecten die in 201 3 worden uitgevoerd en het convenant dat de provincies naar

aanleidlng van de hoofdl'rjnennotitie sluiten met de manifestpartijen ziln daar voorbeelden

van,
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3 Keuzes en resultaten

3.1 Werkwijze

Voor de invulling van deze opdracht hebben wij het advies van commissie Jansen-1 en het in

bijlage 3 opgenomen financiële overzicht als uitgangspunten gehanteerd. We hebben er voor

gekozen geen nieuwe uitvraag bij de provincies uit te zetten, maar vast te houden aan de

oorspronkelijk geihventariseerde opgaven. Daarbij hebben we in een visitatieronde wel bij alle

provincies geïnventariseerd of er nog speciale knelpunten zijn en in hoeverre de provincies al

gestart zijn om invulling te geven aan de nieuwe rol. De resultaten van deze visitatiegesprekken

hebben we gebruikt om onze keuzes te motiveren.

3.2 Verdeling € 200 miljoen structureel

3.2.1 Ontwikkelopgave
Verdeling ontwikkelopgave in relatie tot de hoofdlijnennotitie
ln ons eerste advies hebben wii geconstateerd dat de ontwikkelopgave, die noodzakelijk is

voor de internationale doelstellingen, groter is dan de in het decentralisatieakkoord opge-

nomen ontwikkelopgave. Op basis van de tekst van de hoofdlijnennotitie, constateren w¡i

nu dat de ambitie van het rijk is toegenomen ten opzichte van het decentralisatieakkoord,

bijvoorbeeld met betrekking tot de 'robuuste EHS'. Tegelijkertijd moeten wij constateren dat

er ook met de nu beschikbare middelen nog steeds keuzes gemaakt moeten worden bij de

inzet. Daarom kiezen wij er, conform onze opdracht, voor om bij de verdeling van deze

middelen de prioriteit te leggen bij de internationale opgaven PAS, KRW en Natura2000.

Op basis van het financiële overzicht in biilage 3 is op jaarbasis € 103 miljoen beschikbaar

voor de ontwikkelopgave. Wij verdelen deze middelen op basis van de door de provincies

opgegeven internationale verplichtingen, die buiten de in het advies van commissie Jansen-1

verdeelde ontwikkelopgave vallen. Soortenbescherming maakt, zoals ook aangegeven in onze

opdracht, geen onderdeel uit van deze verdeling. De informatie die provincies bij het advies

commissie Jansen-1 hebben aangeleverd vormt de basis voor onze verdeling.

Vervallen van de dekking t 3.000 hectare niet ingericht uit Jansen-f
Volgens het decentralisatieakkoord wordt de ontwikkelopgave natuur gerealiseerd via het

grond-voor-grond-principe. ln het bestuurlijk overleg tussen het Ministerie van EZ en

provincies is overeengekomen dat de opdracht om 6.000 - 9.000 hectare bestaande natuur

binnen de EHS te verkopen komt te vervallen. Verder is met de Staatssecretaris en in het

convenant met de Manifestpartijen afgesproken dat het principe om een deel van de 13.000

hectare wel verworven maar nog niet ingerichte gronden te verkopen gehandhaafd bliift,

maar dat hiervoor geen harde taakstelling meer geldt. Hierdoor blilft de ontwikkelopgave

ongewijzigd, maar wordt de dekking die beschikbaar is voor de optaven aanzienlijk minder.

ln ons eerste advies heefteen aantal provincies een relatiefgrootaandeel van die 13.000

hectares toegewezen gekregen als dekking. Zij moeten in vergelijking met andere provincies
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een groot deel van de toegewezen ontwikkelopgave met deze grondcategorie dekken.

Hierdoor ontstaat een onevenwichtigheid. Daarom hebben wij opnieuw gekeken naar de

inzet van deze grondcategorie.

ln ons eerste advies hebben wij al geconstateerd dat met de in het decentralisatieakkoord

afgesproken dekking maar 48% van de totale ontwikkelopgave gerealiseerd kan worden.

Er is inmiddels meer budget beschikbaar gekomen voor de ontwikkelopgave, waarmee

deze opgave voor de langere termijn gerealiseerd zou kunnen worden (tot 2027). Met het

wegvallen van de dekking van de 1 3.000 ha niet-ingerichte grond valt een deel van deze

dekking weg. Dat is zichtbaar in figuur 4. Voor het wegvallen van deze grondcategorie komt

niet meer geld beschikbaar dan de afgesproken € 1 03 miljoen. Dat betekent dat er onvol-

doende middelen resteren voor de internationale opgaven. De provincies zullen in overleg

met de maatschappelijke organisaties moeten treden over de wijze waarop zij bijdragen aan

de realisatie van de ontwikkelopgave. ln het convenant dat de provincies hebben gesloten met

de maatschappelijke organisaties is al uitgesproken dat de terreinbeheerders bereid zijn om

daarvoor eigen middelen in te zetten.

Figuur 4: Dekking ontwikkelopgave (excl. soorten) bi.l afspraken decentralisatieakkoord en

bi¡ afspraken hoofdlijnennotitie, rekening houdend met wegvallen van dekking 13.000 ha

niet-ingerichte grond

I DekkingJansen-1

I Restant ontwikkelopgave
(excl. soorten)

0% 20%

0% 20%

40% 60%

40% 60%

80%

80%

100%

I Dekking.lansenJ
minus 13.000 niet
ingericht

I Restant te dekken
ontwikkelopgave
(excl. soorten)

DekkingJansen-2
(103 mln tot 2027)100%

Wij hebben de verdeling van de ontwikkelopgave in het advies commissie Jansen-1 in stand

gehouden. Het vervallen van de dekking van de 1 3.000 hectares hebben we meegewogen in

de verdeelsleutel van de middelen voor de restant ontwikkelopgave. Hiermee hebben wij de

dreigende onevenwichtigheid hersteld die ontstaat door het vervallen van deze dekking als

hard getal.

Wij houden geen rekening met het vervallen van de 6.000 tot 9.000 hectares bestaande natuur

als dekking. Het was bij de start van ons eerste advies voor alle provincies helder dat deze

categorie niet tot een dekking van de opgave zou kunnen leiden. Met het vervallen van deze

verkoopopgave ontstaat er derhalve geen wezenlijk gat in de dekking van de ontwikkelopgave.
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Norm verwervlngsopgave

De verwervingsopgave per provincie wordt uitgedrukt in hectares. Om vanuit de opgave in

hectares te komen tot een percentage van hette verdelen bedrag (€ 103 milioen) hebben

wij een omrekening gemaah van de hectares uit de ontwikkelopgave naar bedragen.

Voor de hectares functieverandering/verwerving gaan wij uit van de gemiddelde grondprijzen

BBL per 1 januari 201 1, die afkomstig zijn uit de Grondprijsmonitor 2010. Op deze manier

wordt recht gedaan aan het verschil in aankoopprijzen tussen de provincies.

Norm inrichtingsopgave

Ook bij de inrichtingsopgave hebben wij een omrekening gemaakt van hectares naar geld. Bij

de visitatiegesprekken hebben wij alle provincies gevraagd aan te geven welke ervaringscijfers

zij hanteren bij de inrichting. Deze ervaringscijfers zijn erg divers, en bovendien afhankelijk van

het type natuur dat ontwikkeld wordt en de daarvoor noodzakelijke maatregelen. Nu het

natuurbeleid gedecentraliseerd is hebben provincies zelf meer mogelijkheden om afspraken

met partners te maken over deze kosten en daarmee zelf beter te sturen. Wij beschouwen het

normbedrag voor de inrichtingskosten van € 13.000 per hectare als een goed gemiddelde

waar elke provincie mee uit de voeten kan.

Verwerking van de omissies

Het IPO-bestuur heeft ons gevraagd enkele omissies in het advies van commissie Jansen-1

te corrigeren. ln de brief van het IPO-bestuur worden onderstaande omissies benoemd:

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

Limburg is niet correct.

. Toerekeníng van BBL-oud-bezit binnen de begrenzing van EHS en RodS is voor Noord-

Holland 330 hectares te laag.

. De cijferopstelling voor Overijssel is niet correct. Bij de correcties wordt rekening gehouden

met internationale verplichtingen en een evenwichtige verdeling.

Deze correcties zijn verwerkt door een aanpassing van de figuren 1 en 12 uit het advies van de

commissie Jansen-1.

Wij hebben deze omissies als volgt verwerkt:
. De omissie 'Zandmaas Limburg' betreft een aparte afspraak in Limburg waar mede door

EZ en Rijkswaterstaat gefinancierde gronden verworven zijn voor het project Zandmaas.

Deze gronden zijn in ons eerste advies ten onrechte meetenomen als oppervlakte die

beschikbaar is voor de dekking van de EHS-opgave. Wij hebben deze omissie in dit advies

gecorrigeerd door deze Zandmaashectares afte splitsen van de BBl-nieuw-oppervlakte van

Limburg. Daardoor neemt de dekking uit BBL nieuw voor Limburg af en kriigt Limburg

meer dekking uit BBL-oud.

. ln het decentralisatieakkoord (uitvoeringsafspraken 8 februari 2012) is afgesproken dat

1.200 hectare BBL-oud-gronden binnen de begrensde RodS-gebieden beschikbaar blijven.

De omissie RodS Noord-Holland heeft betrekking op 330 hectares BBL-oud binnen de

RodS-begrenzing, die niet als onderdeelvan die optave aan Noord-Holland zijn toege-

wezen. Tijdens onze visitatieronde hebben wij geconstateerd dat hetzelfde probleem aan

de orde is in Utrecht. De RodS-hectares voor Zuid-Holland hebben wij in ons eerste advies

wel aan deze provincie toegewezen. Hierdoor hebben wij in dat advies de BBL-oud-grond
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voor RodS niet evenwichtig verdeeld. Wij hebben daarom besloten om de 1.200 ha RodS2

buiten de verdelingte houden en in een aparte regel in onze tabel te vermelden.
. Wii hebben tenslotte besloten om de cijferopstelling van Overijssel niet te wijzigen in het

advies van commissie Jansen-1, maar te verwerken in de resterende ontwikkeloptave voor

Overijssel in het onderhavige advies. Hiermee komen wij tot een totaalplaatje dat een

evenredige verdeling over de provincies omvat.

Zoals aangegeven passen wij met deze correcties de figuren 1 en 12 uit het advies van de

commissie Jansen-l aan. De verwerking van de omissies'Zandmaas Limburg'en'RodS

Noord-Holland' leidt ertoe dat de dekking uit BBL-oud voor andere provincies enigszins

afneemt. Wij vervangen de tabel in de figuren 1 en 12 uit ons eerste advies door de tabel

in figuur 5.

Ontwikkelopgave (ha) Dekking (ha)

Verwerving lnr¡chting

Nieuwe
natuur niet

ingericht
Bestaande

natuu r BBL-nieuw

BBL-oud
t.b.v. eigen

opgave Tekort
Resterend

BBL-oud

begrenzing
en oude

doelen

BBL-oud
binnen

Groningen 966 3.s46 1.1 39 426 54 682 0 70 544

Fryslân 1.036 2.551 1.432 457 43 29 0 682 632

Drenthe 2.026 7.045 2.256 894 252 986 420 0 598

Overijssel 2.876 5.273 1.493 1.269 1.020 1.290 0 23 578

Gelderland I .555 5392 1-219 686 s83 977 0 575 403

Utrecht 702 1.413 691 309 376 0 0 669 90

Noord-Holland 994 1.809 861 439 429 0 0 300 676

Flevoland 23 673 304 10 '117 0 0 0 0

Zuid-Holland 1.927 3.917 890 850 620 1.423 0 697 506

Zeeland 471 597 378 208 92 23 0 68s 371

Noord-Brabant 3.119 5.648 1.701 '1.376 1.194 905 0 't92 786

Limburg 1.305 2.136 636 576 777 237 0 518 444

RodS 1.200

7.500 6.352 420 4.411 6.828

Figuur 5: Verdeling ontwikkelopgave en dekking commissie Jansen-1 na verwerking omissies Zandmaas Limburg en
RodS Noord-Holland (in ha)

2 Oe 1.200 hectare RodS is als volgt opgebouwd: 86 hectare Utrecht, 330 hectare Noord-Holland en

784 hectare Zuid-Holland.
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Op basis van de vorige stappen komen wij tot de volgende verdeling van de € 103 miljoen die

jaarlijks beschikbaar is voor de ontwikkelopgave:

Figuur 6: Verdeling middelen ontwikkelopgave (€ 103 miljoen per iaar) in%

Groningen

Fryslân

Drenthe
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Utrecht

Noord-Holland
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-
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3.2.2

I Restant
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25%

Toetsing van verdeling budget extra natuurproiecten 201 3

De verdeling van middelen in het provinciefonds treedt in werking vanaf 2ü4. De provincies

hebben daarom zelf, vooruitlopend op het advies van onze commissie, een verdeling

afgesproken van het budget dat beschikbaar is voor de extra natuurpro¡ecten in 201 3.

De commissie heeft dit op verzoek van de provincies getoetst en dit vergeleken met de

verdeling van de ontwikkelopgave.

Wij zien in deze toets geen aanleiding om wijzigingen door te voeren in ons verdeelvoorstel,

omdat het verhoudingsgewijs marginale verschillen zijn.

Wij vinden de wijze waarop de provincies dit opgepakt hebben (namelijk snel gezamenlijk tot
een verdeling komen en dit zichtbaar maken in een projectenboek met monitoring achteraf

door het PBL) een goed voorbeeld hoe provincies de regie van de decentralisatie nu al in

gezamenlijkheid, efficiënt en effectief oppakken.

PAS / Natura2000
ln ons eerste advies hebben wij € 30 miljoen per jaar verdeeld voor effectgerichte maatregelen

en kwalite¡tsverbetering, gericht op de PAS en Natura2000. Op basis van de afspraken die in

oktober 2012 met het rijk zijn gemaakt hebben de provincies nu in totaal € 68 miljoen per jaar

van het ministerie van EZ en € 10 miljoen per jaar van het Ministerie van l&M beschikbaar

voor de PAS- en Natura20O0-opgave. Ten aanzien van die laatste € 10 miljoen is afgesproken

dat deze voor een termijn van 6 jaar beschikbaar is en voor de helft betaald wordt door het

Ministerie van l&M en voor de andere helft met Europese cofinanciering. Daarom brengen

wij die € 10 miljoen per jaar hierna apart in beeld.
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Provincies hebben in mei de gebiedsanalyses opgeleverd. Met deze analyses wordt per gebied

met stikstofgevoelige habitats en leefgebieden het maatregelpakket bepaald dat nodig is om

de achteruitgang van de natuurkwaliteit te stoppen en de instandhoudingsdoelstellingen op

termijn te halen. De gebiedsanalyses zijn nodig om een gebied in de PAS op te kunnen nemen.

Op basis van de opnametoets wordt bepaald of de gebiedsanalyses van voldoende kwaliteit

zijn, volledig zijn en of de ecologische kwaliteit voldoende gewaarborgd is. Aan de hand van

deze gebiedsanalyses hebben de provincies hun opgaven voor de te verwachten kosten

geactualiseerd.

De optelling van de jaarlijkse kosten van alle projecten kwam in ons eerste advies op € 75,6

miljoen en stijgt nu licht naar € 80,957 miljoen, iets meer dan de € 78 miljoen die jaarlijks

beschikbaar is. De stijging is voor een groot deel het gevolg van veranderingen in de PAS-

opgave voor duinen en kwelders, en soms van voortschrijdend inzicht. Wij gaan uit van

verdeling van € 78 miljoen naar rato van de totale kosten die door de provincies in beeld zijn

gebracht. Dit is gelet op het financiële overzicht in de hoofdlijnennotitie een taakstellend

budget.

Naast de kosten voor het programma van de PAS-maatregelen, moeten er door de provincies

andere incidentele en structurele kosten worden gemaah voor bijvoorbeeld de monitoring,

inclusief de opzet van een monitoringssysteem. Op basis van een voorlopige inschatting

worden de kosten voor het op te richten PAS-bureau geraamd op een bedrag van tussen de

€ 1 en € 2,2 miljoen per jaar. Deze bedragen moeten komen uit de beschikbare € 78 miljoen.

Wii verdelen de totale € 78 miljoen over de provincies en gaan er daarbij vanuit dat de

provincies vervolgens, naar rato van het door hun ontvangen PAS-bedrag, een percentage

van het bedrag afdragen aan het nog op te richten PAS-bureau. Op basis van deze verdeling

kunnen de provincies vrijwel de gehele PAS-opgave financieren.

Figuur 7: Verdeling middelen PAS (in € per jaar)
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3.2.3 Natuurbeheer

Verdeling natuurbeheer in advies commissie Jansen-l
Wij sluiten bij de verdeling van de middelen voor het natuurbeheer aan bij de verdeling in ons

eerste advies. Wij hebben in ons eerste advies ruim € 141 miljoen toebedeeld ten behoeve

van het natuurbeheer (inclusiefterreinen van Staatsbosbeheer), functieverandering, agrarisch

natuurbeheer binnen EHS en uitvoeringskosten natuurbeheer. De afspraken die de provincies

in het kader van de hoofdlijnennotitie hebben gemaakt met het rijk leiden tot een aantal

wijzigingen in de verdeling van deze middelen. Deze wijzigingen hebben wij als volgt

verwerkt:

. De verdeling van de middelen voor natuurbeheer (€ 105 miljoen per jaar) blijft ongewijzigd.

. ln ons eerste advies hebben wii€ 141 ,2 miljoen verdeeld voor natuurbeheer. Voor € I 7,2.

miljoen was echter geen dekking beschikbaar in het decentralisatieakkoord. Wij hebben in

dit advies die delen die betrekking hebben op dit bedrag eruit gelicht. Dat leidt ertoe dat

we de volgende delen meenemen in de verdeling van de € 200 miljoen. Het gaat om:

- De middelen voor het agrarisch natuurbeheer binnen de EHS. Het agrarisch natuurbeheer

wordt nu in zijn volledigheid uit de € 200 miljoen per jaar betaald (zie hieronder).

- Een deel van de middelen voor SNL uitvoeringskosten en monitoring (inclusief informatie-

voorziening).

. ln ons eerste advies hebben wij de kanttekening geplaatst dat de jaarlijkse kosten voor

functiewijzigin g€ 18,4 miljoen zouden bedragen. Omdat het bedrag van € 1 7 miljoen

wordt herbevestigd in de financiële afspraken (zie bijlage 3) wijzen wij nu deze € 17 miljoen

taakstellend toe aan de provincies.

. Het bedrat voor uitvoering SNL en monitoring (incl. informatievoorziening) is opgehoogd

van € 4,3 miljoen per jaar naar € 8 miljoen per jaar. Wij zien geen aanleiding om de

procentuele verdeling te herzien en hanteren daarom dezelfde sleutel voor de verdeling van

de volledige € 8 miljoen. Vanwege het tekort aan dekking in Jansen-1 is € 2 miljoen per jaar

gedekt met de verdeling van commissie Jansen-1 . De resterende € 6 miljoen per jaar wordt

gefinancierd uit de € 200 miljoen.

Agrarisch natuurbeheer

De provincies reserveren jaarlijks taakstellend € 30 miljoen voor agrarisch natuurbeheer en

streven ernaar om hetzelfde bedrag aan Europese cofinanciering beschikbaar te krijgen.

De provincies hebben de ambitie om het agrarisch natuurbeheer doelgerichter en effectiever

te maken. Het beleid voor agrarisch natuurbeheer zal veel scherper gericht worden op de

afgesproken doelstellingen, namelijk de internationale doelen en de koppeling met de EHS.

Die ambitie sluit in grote lijnen aan bij het advies van de Rli 'Natuur, Onbeperkt houdbaar',

dat ook stelt dat het agrarisch natuurbeheer met de huidige invulling onvoldoende effectief is.
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Het nieuwe beleid, gericht op een effectiever agrarisch natuurbeheer wordt op dit moment

verder uitgewerh en zal naar verwachting leiden tot een andere verdeling van de kosten over

de provincies. Omdat dit beleid nog in ontwikkeling is, is er op dit moment geen nieuwe, goed

onderbouwde verdeelsleutel beschikbaar. Het is noodzakelijk dat dit herziene beleid op korte

termijn wordt uitgewerkt, inclusief de te realiseren doelen.

De huidige verplichtingen bij agrarisch natuurbeheer leiden tot betalingen die tot en met 20f 6

doorlopen. Om die reden hanteren wij de huidige verdeling van de kosten van de contracten

over de provincies als basis voor de verdeling van het geld voor het agrarisch natuurbeheer in

de komende jaren. Omdat de eerste betalingen voor het nieuwe agrarisch natuurbeheer in

201 7 plaatsvinden kan het huidige verdeelvoorstel tot en met 201 6 blijven gelden.

Wij achten het van groot belang dat provincies zo spoedig mogelijk starten met de uitwerking

van het beleid voor agrarisch natuurbeheer. Die beleidsontwikkeling moet in ieder geval

indicatoren opleveren die leiden tot herverdeling van de financiële middelen. Om de collec-

tieven voldoende in gelegenheid te stellen om hun voorbereidende werkzaamheden te doen

moeten provincies uiterlijk begin 201 5 een besluit over deze herverdeling nemen. ln aanvulling

hierop zal moeten worden bezien of de CLB als versterkingvan dit beheer kan worden benut.

Overig beheer

De provincies reserveren € 13 miljoen per jaar voor overig beheer buiten de EHS. Het gaat

om specifieke provinciale optaven, zoals maatregelen voor soortenbescherming en voor

natuurelementen buiten de EHS. ln de overeenkomst met de manifestpartijen zijn de

provincies overeengekomen dat € 2,5 miljoen per jaar beschikbaar wordt gesteld voor

agrarisch landschapsbeheer, en dat provincies ernaar streven een gelijk bedrag aan Europese

cofinanciering te verkrijgen.

De provinciale ambities bij de inzet van dit geld variëren sterk, en bieden geen goed houvast

voor een verdeling van deze middelen. Daarom kiezen wij ervoor om dit geld te verdelen op

basis van de verdeling land/water in het provinciefonds. De provincies zijn met de Staatssecre-

taris overeengekomen om een deel van deze middelen gericht in te zetten voor het behouden

van soorten buiten de EHS waarvoor op basis van de Habitatrichtlijn een instandhoudings-

plicht geldt. Vanwege deze afspraak hebben wij bij deze verdeling, naast de verdeling uit het

provinciefonds, ook de verdeling van middelen voor soortenbeleid gehanteerd, die de

provincies in onderling overleg in 2009 hebben gehanteerd.

Conform de opdracht van het IPO-bestuur hebben wij specifiek gekeken naar de situatie in

Flevoland. Wij menen dat bij het beheer tekorten kunnen ontstaan die deze provincie niet kan

opvangen met verschuivingen binnen haar budget. Daarom hebben wij uit de middelen voor

overig beheer (€ 1 3 miljoen per jaar) € 1 miljoen toebedeeld aan Flevoland voor het beheer

van de bestaande natuurgebieden, waaronder de Oostvaardersplassen. De overige € 1 2

miljoen wordt voor de helft verdeeld op basis van de verdeelsleutel voor soortenbeleid en

voor de helft op basis van de verdeling land / water in het provinciefonds.
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Uitvoering en monitoring
Het bedrag voor uitvoering SNL en monitoring (incl. informatievoorziening) is opgehoogd

van € 4,3 miljoen per jaar naar € 8 miljoen per jaar. ln totaal wordt in dit advies € 6 miljoen

verdeeld. Wij zien geen aanleiding om de procentuele verdeling te herzien en hanteren

daarom de in ons eerste advies gehanteerde procentuele verdeling bij de verdeling van de

volledige € 8 miljoen.

Totale kosten beheer

Wij hebben in ons eerste advies reeds de middelen verdeeld voor het beheer van natuur-

terreinen en functiewijziging. ln dit tweede advies worden die middelen op dezelfde wijze

verdeeld.

Dat leidt tot de volgende totale verdeling van de beheerkosten per provincie:

Figuur 8: Verdeling middelen beheer (in € per jaar)
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Faunafonds (inclusief rustgebieden ganzen)

ln ons eerste advies hebben wij € 16 miljoen per iaar verdeeld voor het Faunafonds, op basis

van de sleutel die is omschreven op pagina 39 van dat advies. Het bedrag voor het Faunafonds

is opgehoogd ten opzichte van ons eerste advies. ln het advies van commissie Jansen-1

was € 16 miljoen per jaar beschikbaar voor schade-uitkeringen Faunafonds; nu is jaarlijks

€ 22 miljoen beschikbaar, inclusief middelen voor uitvoering. Beide bedragen zijn inclusief

de bedragen voor de ganzenschade.

Van de € 4 miljoen die beschikbaar is voor uitvoering wordt € 2 milioen verdeeld op basis

van een gelijk jaarlijks bedrag per provincie (€ 1/6 miljoen per jaar). Hierdoor wordt iedere

provincie in de gelegenheid gesteld om ook haar aandeel in de uitvoeringskosten te betalen.

Voor de verdeling van het resterende bedrag hanteren wij de procentuele verdeling die is

gehanteerd in ons eerste advies.
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Uitvoeringskosten natuurwet
Tenslotte is een bedrag van € 4 miljoen per jaar afgesproken voor uitvoeringskosten van de

natuurwet. Het gaat met name om het ontheffingenbeleid, dat betrekking heeft op ruimtelijke

ingrepen die zowel binnen als buiten de EHS plaatsvinden. Daarom hanteren wij bij deze

verdeling de verdeling land, water en EHS in het provinciefonds.

Deze keuzes leiden tot de volgende verdeling van de uitvoeringskosten Natuurwet en

Faunafonds:

Figuur 9: Verdeling middelen ten behoeve van Faunafonds en uitvoeringskosten natuurwet

(in € per jaar)
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3.3 Verdeling DLG

ln totaal is vanaf 1 januari 201 5 voor de provincies € 41 miljoen per jaar beschikbaar voor de

inzet van DLG. De inzet van DLG is naast verwerving en inrichting gericht op activiteiten voor

de provincies gezamenlijk, zoals het betaalorgaan en de Europese subsidies. Ook de komende

jaren moet geìhvesteerd worden om het proces van samenwerking tussen provincies te

versterken. Wíj hebben daarom in ons verdeelvoorstel24% verdeeld op basis van een gelijk

bedrag per provincie.

Het overige deel van dit bedrag is verdeeld op basis van de restant ontwikkelopgave

(verwerving en inrichting) en de PAS-opgave. Uit het budget DLG dienen provincies ook

de inzet te financieren die door DLG verricht wordt voor de provincies gezamenlijk.

28 Provincies, natuurliik.,, doen!



D¡t leidt tot de volgende verdeling:

Figuur 10: Verdeling middelen voor DLG (in € per jaar)
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3,4 Totale verdel¡ng

Wij zijn in dit advies uitgegaan van een kostengeoriënteerde verdeling, welke gebaseerd is op

zo objectief mogelijke criteria, gekoppeld aan de opgaven per provincie. Ten aanzien van het

agrarisch natuurbeheer hebben we teconstateerd dat de verdeling nog niet aansluit op het

toekomstig gewenste beeld. ln de voorgaande paragrafen hebben we per onderdeel beschreven

waarop de keuzes gebaseerd zíjn. De middelen die via het Regeerakkoord Rutte ll beschikbaar

komen worden als volgt verdeeld over de provincies:

Ontwikkelopgave PAS

Agrarisch
natuurbeheer Overig beheer

U¡tvoering en

monitoring Faunafonds Natuurwet

€ 103.000.000 € 38.000.000 € 30.000.000 € 13.000.000 € 6.000.000 € 6.000.000 € 4.000.000

Croningen 6,s6% 4,63% 8,78% 6,32% 2,99% 4,53% 6,52%

10,19% 't2,39% 26,14% 12,89%Fryslân 8,21% 6,49% 23,32%

Drenthe 13;0% 15,14% 4,31% 6,79% 11,61% 3,62% 6,75%

Overiissel 10,54% 5,22% 6,35% 7,61% 8,12% 6,22% 8,15%

Gelderland 10,65% 4,41% 't4,58% 9,51% '18,76% 12,90% 14,53%

7,19% 6,60% 2,69% s,39% 3,70%Utrecht 4,67% 7,07%

6,32%Noord-Holland 6,74% 6A0% 9,74% 8,35% 13,94% 9,43%

Flevoland 0,85% 0,81% 0,46% 14,60% 5,10% 3,34% 5,36%

Zuid-Holland 7,29% 5,24% 10,44% 6,83% 4,77% 6,73% 7,77%

Zeeland 3,34% 6,95% 2,67% 7,48% 4,63% 7,17% 6,42%

15,81% 4,86% 12,81%Noord-Brabant 21,'t4% 't7,77% 4,36% 9,45%

6,80%Limburg 6,71% 19,86% 7,80% 6,26% 5,16% 5,67%

Figuur I 1 : Verdeling bestedingsdoelen € 200 miljoen over provincies (in %)
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Ontwikkelopgave PAS

Agrarisch

natuurbeheer Overíg beheer

Uitvoering en

monitor¡ng Fa unafonds Natuurwet

Groningen 6.752.896 1.760.000 2.633.926 821-64'.1 1 79.s90 271.667 260.934

Fryslân 8.453.387 2.468.000 6.996.1 18 1.325.273 743.444 1.568.4',17 51 5.582

Drenthe 13.698.938 s.7s3.000 1.293.786 882.108 696.500 216.917 269.942

Overijssel 10.858.366 1.982.000 1.906.260 989.030 Æ6.991 373.417 326.120

Gelderland 10.965.534 1.677.000 4.372.535 1.236.800 1.125.828 773.917 581 .1 99

Utrecht 4.81s.',t49 2.686 000 2.155.70? 858.466 161.463 323.667 147992

Noord-Holland 6.94s.41s 2.431.000 2.920.597 1.085.834 379.378 836.417 377.374

Flevoland 876.834 309.000 139.257 1.897.382 305.967 200.667 214.379

Zuid-Holland 7.510.836 1.991 .000 3.132.701 887.913 286.480 403.667 310.604

Zeeland 3.438.s79 2.642.000 799.913 972.648 277.508 430.'t67 256.770

Noord-Brabant 21.773.844 6.754.000 1 .307.711 1.228.935 948.782 291.667 512.249

Limburg 6.910220 7.547.000 2.34'.t.491 813.970 408.069 309.417 226.8s6

Totaal 103.000.000 38.(xr0.o00 30.000.qr0 f 3.q)o.qro 6.000.000 6.000.m0 4.(xþ.(x¡o

Figuur I 2: Verdeling bestedingsdoelen € 200 miljoen over provincies (in € per iaar)

Jansen-1

eigen bijdragea
Jansen-1 Hoofd jnen

notte
r&M DLG

Groningen 2.200.000 3.600.000 't 2.700.000 55.500 2.500.000

Fryslân 7.250.000 I't.750.000 22.050.000 426500 2.850.000

Drenthe 6.350.000 10.2s0.000 22.800.000 941.500 5.300.000

Overijssel 9 200.000 f 4.900.000 16.900.000 888.000 4.650.000

Gelderland 8.950.000 14.450.000 20.750.000 399.500 4.000.000

Utrecht 3.050.000 4.950.000 11.'t 50.000 85.500 2.100.000

Noord-Holland 5.550.000 8.950.000 15.000.000 226.500 2.750.000

Flevoland 1.700.000 2.700.000 3.950.000 20.000 1 .100.000

Zuid-Holland 4.700.000 7.550.000 I 4 550.000 385.000 3.250.000

Zeeland 2.600.000 4.200.000 8.800.000 1 3't.000 1.850.000

Noord-Brabant 9.050.000 '14.600.000 32.800.000 742500 6.500.000

Limburg 4.400.000 7.100.000 f 8.550.000 698.500 4.150.000

Totaal s.oo{t.qro

Figuur I 3: Totale verdeling middelen natuurbeleid (in € per jaar)

Dit leidt tot de volgende verdeling van het totaal aan beschikbare middelen over de provincies3:

3 ln het advies van commissie Jansen-l was geen € 170 miljoen, maar € 187 miljoen verdeeld voor beheer,

effectgerichte maatregelen en Faunafonds. ln dit advies hebben wij de € 1 7 miljoen voor beheer waarvoor

geen dekking bestond meegenomen in de verdeling van de € 200 miljoen. Zie hiervoor de toelichting in
paragraaf 3 2.3 De verdeling van € 65 miljoen en € 105 milioen in het advies commissie Jansen-1 is op deze

onderdelen gecorrigeerd. Voor de € 5 miljoen van l6¡M wordt er naar gestreefd om een gelijk bedrag aan

Europese cofinanciering te realiseren.

4 lnJansen-1 ishetonderscheidtussendeeigenbijdrage(€65miljoen)enrilksgeld(€l05miljoen) niet

explic¡et in beeld gebracht. Om een goed beeld te geven van de totale financiering maken wij dat onder-

scheid hier wel inzichteliik.
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4 Aanbevelingen

Onze ronde langs de provincies geeft een uniek inzicht in de werkwijze en ambitie van de

provincies. De provincies nemen met de decentralisatie van het natuurbeleid hun verantwoor-

delijkheid en willen verder met de realisatie van de herijkte EHS. Wij denken dat de provincies

de realisatie van het natuurbeleid goed vorm kunnen geven. Daarbij moeten de bestuurlijke

verhoudingen met het rijk wel verduidelijkt worden. Om die reden doen wij hieronder een

aantal aanbevelingen:

Wet en regelgeving
Wij benadrukken dat er sprake is van een decentralisatie, en niet van delegatie of mandaat.

De provincies krijgen een zwaardere rol bij beleidsinvulling en uitvoering. Het rijk moet ervoor

zorgen dat provincies tijdig worden betrokken bij ontwikkeling van wet- en regelgeving.

Europa

Het is van belang dat er tijdig interact¡e is tussen provincies en Europa over beleidsontwikke-

ling en -uitvoering. De provincies zijn verantwoordelijk voor de uitwerking van het natuur-

beleid. Als er internationale afspraken worden gemaakt, die van belang zijn voor deze

beleidsuitwerkingen, moeten provincies in een vroeg stadium hun inbreng kunnen leveren.

Bij de implementatie van de uitvoering, maar juist ook bij de monitoring, moeten de provin-

cies voldoende contact hebben met Brussel, omdat het direct in Brussel voor het voetlicht

brengen van uitvoeringsproblemen de mogelijkheden van een flexibele invulling vergroot.

Alleen door in een zo vroeg mogelijk stadium op de hoogte te zijn van ontwikkelingen

in Brussel kunnen provincies anticiperen op beleidsvorming die in Brussel plaatsvindt.

Op deze manier kan een directieve aanpak achteraf voorkomen worden.

Monitoring proces
De provinciale invulling van de decentralisatie vraagt om een nieuwe vorm van monitoring.

Monitoring is geen sluitstuk van het proces. Op dit moment is monitoring vooral gericht op

ecologische doelen. Het is zaak dat provincies daarnaast een vorm van monitoring ontwik-

kelen die gericht is op de lopende gebiedsprocessen. Een dergelijke monitoring geeft goed

zicht op de voortgang van de processen en kan waar nodig tot bijstellingen in het proces

leiden. De maatschappelijke partners moeten in een vroeg stadium betrokken worden bij de

uitwerking van deze monitoring. Wij bevelen daarom aan dat de wijze van monitoring vooraf

en de resultaten achteraf worden gedeeld met de maatschappelijke partners en het rijk.

Verder raden wij aan om het proces onderdeel te maken van de monitoring, zodat bij evaluatie

niet alleen wordt gekeken naar bereihe doelen, maar ook de weg er naar toe wordt

beschouwd.
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Gezamenlijke hoofdlíjnen uitvoeringsbeleid
Provincies zetten samen beleidslijnen uit die intern disciplineren en duidelijkheid bieden

richting rijk en Europa, maar die ook voldoende flexibiliteit laten voor maatwerk op gebieds-

niveau. Op de versterking van de uitvoeringsketen moeten provincies zelf de regie nemen.

Provincies moeten het samen doen en elkaar aanspreken op hun inzet en op het naleven van

deze beleidslijnen. ln dat licht moeten de provincies de decentralisatie en toekomstige

pos¡tionering van DLG bezien en benutten.

Kennisontwikkeling en -deling
Provincies kunnen elkaars expertise en ervaringen beter benutten. ln de praktijk geven de

provincies nu al invulling aan nieuwe afspraken met partners over de uitvoering. Uit onze

gesprekken met de provincies is gebleken dat deze aanpak leidt tot een efficiëntere uitvoe-

ring, waardoor met hetzelfde geld meer gerealiseerd kan worden.

Synergie met water
Aankoop en ínrichting van gronden alleen is niet voldoende om de afgesproken internationale

doelen te realiseren. Het is van belang dat tegelijkertijd ook geinvesteerd wordt in hydro-

logische maatregelen. Daarom roepen wij het rijk (ministeries van EZ en l&M) op om op dit
gebied met de provincies en waterschappen te bliiven samenwerken. Door de synergie te

zoeken ontstaan er meer kansen om de Europese verplichtingen na te kunnen komen.

Nieuwe verdienmodellen
De provincies moeten de manifestpartijen uitdagen om samen op zoek te gaan naar nieuwe

verdienmodellen, te meer omdat de dekking onvoldoende is om tiidig alle internationale

doelen te realiseren. Natuur is te sterk afhankelijk geworden van subsidies. De uitdaging is om

te kijken welke partijen kunnen en willen investeren. Uit onze gesprekken met de provincies

blijkt dat hier ook volop kansen liggen.

Vanuit de wenselijkheid van gebiedsontwikkeling is het van belang om geldstromen te

bundelen. Daarbij is het van belang dat provincies nader onderzoeken welke mogelijkheden

natuurcompensatie kan bieden om de internationale natuurdoelstellingen te realiseren.

Ontschotting
Wij raden rijk en provincies aan om budgetten zoveel mogelijk te ontschotten en te voor-

komen dat nieuwe schotten geplaatst worden. ln het kader van de hoofdlijnennotitie worden

middelen voor zowel beheer als ontwikkelopgave toegevoegd aan het provinciefonds. Hierbij

past een benadering waarbij, zowel bij geld als bij grond, middelen niet worden opgedeeld in

verschillende categorieën, maar waarbij gekeken wordt naar het eindresultaat.

Agra risch natuu rbeheer
Het agrarisch natuurbeheer moet gerichter ingezet worden op het realiseren van de inter-

nationale natuuropgaven. Om de collectieven voldoende in de gelegenheid te stellen om

hun voorbereidende werkzaamheden te doen, moeten de provincies begin 201 5 besluiten

in hoeverre een herverdeling van budgetten nodig is, Daarnaast zal moeten worden bezien

ofde GLB als versterkingvan dit beheer kan worden ingezet.
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B ijl age2
Opdracht aan de commissie

Vergadering van het bestuur van de vereniging IPO op 1 8 april 201 3

agendapunt 3f1, bijlage 1

ln te r p rov in c ia a I O verleE

Opdracht commissie Jansen-2

Aanleiding

ln het decentralisatieakkoord natuur zijn afspraken gemaakt over de nog te realiseren

ontwikkelopgave natuur en de dekking die daarvoor beschikbaar is gesteld. De commissie

Jansen heeft najaar 2012 een advies opgeleverd waarin de beschikbaar gestelde opgave en

dekking zijn verdeeld over de provincies. Het bestuur van het IPO heeft op 2 oktober 201 2

ingestemd met dit advies.

Op basis van het regeerakkoord van het nieuwe kabinet Rutte 2 komt er op jaarbasis structureel

€ 200 miljoen extra voor natuur beschikbaar, die aan het provinciefonds wordt toegevoegd.

Hierover hebben het kabinet en de provincies/lPO nadere afspraken gemaakt.

Voor de verdeling van deze middelen, mede op basis van de nieuw gemaakte bestuurliike

afspraken, wordt opnieuw advies gevraagd aan de commissie Jansen, in dezelfde samenstel-

ling. De commissie Jansen-2 wordt gevraagd om over een aantal samenhangende verdelings-

vraagstukken, die hieronder worden uitgewerkt, een zwaarwegend en in principe bindend

advies uitte brengen aan het IPO-bestuur, met als doel te komen tot een rechtvaardige en

kostengeoriënteerde verdeling over de provincies.

Bij de instemming met het advies van de commissie Jansen-1 heeft het IPO-bestuur enkele

omissies geconstateerd die bij een evaluatie die plaatsvindt in 201 6, of zoveel eerder als

mogelijk, gecorrigeerd moeten worden. Deze punten ziin vastgelegd in een brief van het

IPO-bestuur aan de provincies (bijlage f ). De correctie van deze omissies maakt onderdeel

uit van de opdracht aan de commissie Jansen-2.

Met het kabinet zijn op hoofdlijnen afspraken gemaakt over de doelen waarvoor de € 200

miljoen aan het provinciefonds worden toegevoegd. Toevoeging zou moeten plaats vinden per

1 januari 2014. Dit betekent dat de verdeling over de provincies in de septembercirculaire

provinciefonds moet worden opgenomen. Eesluitvorming over het advies van de commissie

Jansen-2 moet daarom, ook gezien de vakantieperiode, uiterlijk eind juni worden afgerond.

Dit betekent dat het advies van de commissie uiterlijk eind mei gereed moet zijn om de

afrondende besluitvorming in het IPO-bestuur van 20 iuni 2013 plaats te laten vinden.
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Hoofdlijnen opdracht

De commissie Jansen-2 wordt gevraagd om een advies te geven over de volgende onderdelen:

A. De verdeling van de € 200 miljoen over de provincies.

B. Een correctie op de verdeling van 'grond-voor-grond' in het advies commissie Jansen-1 op

basis van de in de brief van het IPO-bestuurgeconstateerde omissies.

C. De verdeling van middelen DLC (€ 41 miljoen) die vanaf 1 januari 201 5 beschikbaar komen

voor de provincies,

A. Criteria verdel¡ng € 200 miljoen

Voor de uitwerking van de verdeling van de € 200 miljoen over de provincies gelden de

volgende criteria.

f. De afspraken uit het decentralisatieakkoord natuur blijven in stand
ln het decentralisatieakkoord natuur van 2012ziin afspraken gemaakt over een ontwikkel-

oPgave van 1 7.000 hectare verwerving en 40,000 hectare inrichting, te financieren uit de

overeengekomen grond-voor-grond-constructie, waarbij als evaluatiemoment 201 6 is

genoemd. Uit het advies van de commissie Jansen-1 blijkt dat de dekking, die op basis van

deze afspraken beschikbaar is, onvoldoende is om deze hele opgave te realiseren,

De provincies stemmen er mee in dat het decentralisatieakkoord hiervoor niet wordt aangepast,

onder de conditie dat de uitvoering van het akkoord een inspanningsverplichting betreft.

Met de € 200 miljoen wordt een plus op de in het decentralisatieakkoord afgesproken optave

gerealiseerd. Bij de verdeling van de € 200 miljoen worden de door de commissie Jansen-1

geconstateerde tekorten in de dekkingvan het bestuursakkoord daarom niet meegenomen.

2. De nieuwe afspraken met het kabinet zijn leidend

De met het kabinet gemaahe afspraken over de bestedingsdoelen zijn leidend voor de

verdeling van € 200 miljoen over de provincies. De commissie wordt gevraagd tot een zo

eenvoudig mogelijke, kosteng eoriënteerde verdeelsleutel te komen die aansluit bij het te

beheren areaal, de geprognotiseerde maatregelen en de resterende ontwikkelopgave.

Met het u¡ttangspunt van een kostengeörienteerde verdeling wordt beoogd dat de toedeling

van middelen plaatsvindt op basis van de opgaven van de afzonderlijke provincies.

De € 200 miljoen wordt beschikbaar gesteld voor natuurbeheer en kwaliteitsverbetering

enerzijds en voor de ontwikkelopgave (robuuste) EHS anderzijds. Daarnaast zijn afspraken

gemaakt over een beperkt aantal overige onderwerpen.

Natuurbeheer en kwaliteitsverbetering
De verdeling van het extra beheerbudget maakt onderdeel uit van de opdracht van de

commissie Jansen-2.

ln het advies commissie Jansen-1 is het verdeelvoorstel voor beheer gebaseerd op een

totaalbedrag van€ 170 miljoen, waarvan € 105 miljoen bestond uit een rijksbijdrate en

€ 65 miljoen uit eigen bijdrage van de provincies. Hieronder vallen afspraken over natuur-

beheer, agrarisch natuurbeheer binnen de EHS, effectgericht beheer in het kader van PAS en

de schade-uitkeringen Faunafonds.
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De commissie Jansen-2 wordt gevraagd advies uit te brengen over de verdeling van

aanvullende middelen voor beheer die betrekking hebben op de volgende onderdelen:

1. De verdeling van de middelen die beschikbaar zijn voor het maatregelenprogramma voor

Natura2000 en PAS. Voor het bestuurlijke overleg van 1 2 ohober 201 2 met de staats-

secretarissen Bleker en Atsma is hiervoor reeds een maatregelenprogramma opgesteld.

Verdeling van de middelen vindt plaats op basis van dit maatregelenprogramma, dat zo

nodig wordt geactualiseerd.

2. De verdeling van extra middelen voor overig beheer, waarover bestuurlijke afspraken zijn

gemaah. Voor deze extra middelen wordt de commissie gevraagd om criteria te ontwik-

kelen om te komen tot een kostengeoriënteerde verdeling.

3. Correctie op de toedeling van de € 105 miljoen (commissie Jansen-1 ) als dat op grond van

de gemaakte bestuurlijke afspraken nodig is.

Bij dit laatste punt wordt bezien of de toerekening van de beheerskosten voor Flevoland nog

adequaat is. Hierover is in de brief van het IPO-bestuur bi¡ de vaststelling van het advies van de

commissie Jansen-1 aandacht gevraagd.

Ontwikkelopgave robuuste EHS

ln het advies van de commissie Jansen-1 hebben de provincies een totaaloverzicht gegeven

van de ontwikkelopgave die noodzakelijk is voor het realiseren van de internationale opgaven.

Deze totaalopgave bedroeg inclusief opgaven voor de soortenbescherming 35.000 hectare

verwerving en 80.000 hectare inrichting.

Hiervan valt 1 7.000 hectare verwerving en 40.000 hectare inrichting (exclusief soortenbeleid)

onder het decentralisatieakkoord. Aanvullend op het decentralisatieakkoord geeft de

commissie Jansen-1 aan dat ongeveer 18.000 hectare verwerving en 40.000 hectare inrichting

nodig is voor de door de provincie herijkte EHS. Daarin ziln de opgaven voor soortenbescher-

ming nog verdisconteerd. Omdat slechts een deel van de provincies hiervoor een opgave

heeft gedaan, wordt de opgave die provincies hebben gedaan voor soortenbescherming niet

meegerekend bij het bepalen van de resterende ontwikkeloptave.

De grondprijzen in de provincies lopen sterk uiteen. De commissie Jansen-2 wordt daarom

gevraagd om bij de ontwikkelopgave voor verwerving een naar grondprijs gedifferentieerde

verdeling van middelen te hanteren.

Overige onderwerpen waarover met kabinet afspraken ziin gemaakt

Daarnaast zijn met het kabinet afspraken gemaakt over een beperkt aantal doelen, die vallen

buiten de hierboven genoemde categorieën, zoals voor bestuurskosten voor uitvoering

nieuwe Natuurwet. Voor deze middelen wordt de commissie gevraagd om criteria te ontwik-

kelen om te komen tot een kostengeoriënteerde verdeling.

3. Provincies zoeken ruimte voor een 'plus' binnen de voor de provincie

beschikbare middelen

Het uitgangspunt is de herijhe EHS, die door de commissie Jansen-1 is geihventariseerd.

Het regeerakkoord biedt ruimte voor de realisatie van een 'plus', bijvoorbeeld gericht op de

realisatie van verbindingen. Het uitgangspunt is dat de provincies de EHS (incl. verbindingen)

binnen de eigen ontwikkelruimte, zoals hierboven aantegeven vorm en inhoud geven.
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Dat betekent dat provincies de dekking voor aanvullende ambities moeten vinden in de middelen

die op basis van het verdelingsvoorstel van de commissie Jansen-2 worden toegewezen.

De commissie houdt dus bij de verdeling geen rekening met aanvullende ambities.

4. Een eventuele correctie van de middelen die in 201 3 beschlkbaar ziin gesteld voor
de realisatie van 'projecten robuuste EHS'vindt plaats bii de verdeelsleutel in 2014

ln de Kamerbrief van 1 7 januari 201 3 heeft de Staatssecretaris van EZ aangekondigd dat de

middelen die in 201 3 beschikbaar zijn voor de realisatie van EHS (€ 126,9 miljoen, waarvan

€ 15 miljoen voor de Markerwadden) via een lijst van projecten verdeeld wordt over de

provincies. ln de BAC VP van 14 maart is een besluit genomen over de verdeling van de

resterende € 1 1 1 ,9 m iljoen over de provincies. Daarbij is vastgesteld dat zo nodig hierbij

achteraf een correctie zal plaats vinden als het advies van de commissie Jansen-2 daar aanleiding

toe geeft. De commissie Jansen-2 wordt gevraagd of en welke correctie noodzakelijk is.

B. Criteria om¡ss¡es

Bij de afronding van het advies van commissie Jansen-1 is een aantal omissies aan het licht

gekomen. Bij de vaststelling van het advies door het IPO-bestuur is afgesproken dat deze

omissies rechtgezet worden bij de evaluatie in2016, of zoveel eerder als mogelijk is. Gelet op

de nieuwe bestuurlijke afspraken met het rijk is dit het juiste moment en wordt de commissie

Jansen-2 gevraagd om op basis van de in de briefvan het IPO-bestuur een correctie toe te

passen op de verdeling van 'grond-voor-grond' in het advies commissie Jansen-1 en in het

bijzonder de verdeling van de grondvoorraad BBl-oud. Deze correcties vinden plaats door een

aanpassing van figuur 1 en l1 uit het advies van de commissie Jansen-1

De omissies die in de brief van het IPO-bestuur (punt 1 en 2 op pagina 4) benoemd zijn en

correctie behoeven, zijn:
. Toerekening van BBL-oud-bezit binnen de begrenzing van EHS en RodS is voor

Noord-Holland 330 ha te laag.

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

Limburg is niet correct.
. De cijferopstelling voor Overijssel is niet geheel correctr. Bij een correctie wordt rekening

gehouden met internationale verplichtingen en een evenwichtige verdeling.

C. Criteria verdeling DLG

ln het Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur is over DLG afgesproken:

"De provincíes worden per 1 januarr 201 5 verantwoordelijk voor het'provincioal aandeel' DLC.

Daartoe nemen zij, nadat het Rijk de efficiencytaakstelling heeft geëffectueerd, de zeggenschap over

de bi¡behorende capaciteit (00 fte) over en worden bijbehorende middelen (€ 41 mln.) aan het

provinciefonds toegevoegd. ln de jøren 2012-2014 wordt DLC ingezet bij de ontwikkeling en

rea li sati e v a n d e h erijkte EHS."

Citaat uit brief IPO-bestuur van I oktober 201 2: 'De ciiferopstelling voor Overijssel is niet geheel correct.

Rekening houdend met Europese verplichtingen zal bii de evaluatie correct¡e plaats vinden. Uiteraard geldt

dat een evenwichtige verdeling ook bij de evaluatie een maieur uitgangspunt bliift'.
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De commissie Jansen-2 wordt gevraagd om een voorstel voor de verdeling van de middelen

over de provincies te maken, waarbij ze rekening houdt met de volgende uitgangspunten:

1. Bij de verdeling gaat het om geld (€ 41 miljoen). Het gaat niet om de verdeling van de

mensen over de provincies. Die verdeling volgt een ander traject via een sociaal plan en een

bijzonder georganiseerd overleg.

2, De verdeling van deze middelen vindt plaats over de 12 provincies. Ook het IPO heeft nu

de beschikking over uren DLG. De provincies moeten binnen de aan hun toegekende

middelen de ruímte vinden voor de interprovinciale uitvoering.

3. De commissie wordt gevraagd een kostengeoriënteerde verdeelsleutel op te leveren voor

de twaalf provincies.

Hardheidsclausule

ln deze opdracht wordt uitgegaan van een kostengeoriënteerde verdeling. Enkel bij een dreigende

onevenwichtigheid kan de commissie voorstellen doen die van dit uitgangspunt añruiiken.

Proces en plann¡ng

De commissie Jansen-2 wordt gevraagd gesprekken te voeren met betrokken provinciale

bestuurders.

Dit leidt tot de volgende planning:

Begin april afronding nieuwe bestuurlijke afspraken tussen kabinet en

provincies/lPO. Zo nodig nog een schriftelijke ronde BAC VP over

deflnitieve opdracht commissie Jansen-2

18 april vaststellen opdracht aan commissie Jansen-2 ín bestuur IPO

Eind april/begin mei gesprekken van commissie Jansen-2 met de provincies

Mei opstellen advies

6 juni mondelinge toelichting op advies in AAC VP

Tussen 6 en 20 juni presentatie advies in BAC VP en advisering BAC VP

20 luni Presentatie advies en besluitvorming IPO-bestuur

ln deze planning zal een moment gezocht worden voor afstemming met de AAC Middelden.

Na besluitvorming in bestuur IPO zal door de fondsbeheerders een verdeelvoorstel voor

toedeling aan het provinciefonds worden gemaakt die wordt oPgenomen in de september-

circulaire PF.
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Vergr(húlng vrn l€t bétuur vón dc yc¡!fllglng lPrO o9 18 rgdl 2Ot3
lg€îdrpsnt 311, Urllgc 2

Aan de colleges van Ged€puteerúe Siaùen
ln dc onder¡drcldcn provlndcs
(d,t.v. de lPtO-contact fu ncfonartsscn)

uw þrllf vtn ulr ¡rìfnart om LqYncr* drtum
I oktobcr 2012DrR 0s773/2012

ondenrcrp
Advlcs commlsslc-Jônscn

Geacht college,

Het bestuur van het IPO heefr op 2 oktob€r rl, lngestemd mct het advþs van de Gneíie cornmlssle
'Ontwlkkclopgôve nåtuu/ (commlssle-Janscn). Dee commlsde heell geadvlseerd over dê
ultwerklng van het Onderhandellngsakkoord de€entràllsôtle natuur en heeft een voorctel gedaan
voor de verdellng van de ontwlkkelopgave €n de draryaor b€schlkbðr€ gronden^ Door hct IPO-
t¡cctuur ls met rvtård€rlng vðstgesteld dat de aommlssþ-Janscn hccft ì¡oldarn aan dc opdocht.
WIJ bledcn u het ¿dvlss hlcrù[ aan.

Het b€stuur heen besloten tot dere aanbledlngsbrlel b¡, het advles om een ¡¡åntðl rclevante zðken
dic betrckklng hebbcn op óe ultvo€rlng vrn het rdvlês nader toc Þ llchten. Asn de colleges van
Gedeputecrde Stàten wordt hlevmee de mogellJkheld geboden om (dclen van) deze brlef te
gebrulken voor dc ðtnbledlng v.n het ôdvles Ëôn Provlnd.le Stat n, Tevens ls op veaoek een
beknoptê samcnvatüng gGmaðkt ovor hGt deel van hct advlGs dðt g6at over de vcrdellrE \/rn de
ontwlkksllngsopgryc Gn de daaryoor bes('îlkbrr€ g¡onden (t¡tJlæo t).

Het ôdvles van dG commlssle-Jôßen hccfr bctr€kklng op dde bclragrlrke ôspecten vðn hct
Onderñandellngs¡kkoord nrtuurl
t. de (ñn.ndële) lfwlkkGltng van de bestuur¡oeer'e€nkomsten ILG voor de perlode eôn

1þnuàrl 2(x¡7 tot on met 31 decamber 2010;
b, d€ ultwerklng vðn de verdellng v.n de ontwlkk€lopgave en dc verd€llng vðn do daàrvoor

besdlkbare grcnden¡ en

c. e€n v€rde€lvoorstel voor 105 m¡lþen qr¡o voor beheer dle p€r I Januarl 2014 aôn het
Provlnclefond¡ wordt tocAevoegd.

lrúldlbôgü Þa,

Ooortla'llmmar
AJl4.n

; dr:. G. (Gerård) Beukema
r (070) 888 tZ 23
:1
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Het tPo-bestuur stelt yðst dðt sprðke ls van een evenyylchtig en samenhangend ðdv¡es dat een

gocde basls vormt om nu snel ¡an de slag te kunnen met dê ontwikkelopgave. Het advles bevat

d¿¿rvoor goede mogelukheden, hoewel met de ulwoerlng vån het ðdvles een lorse lnspånnlng van

de aÊzon<terlllke provlncles, en van de provlncles gezðmenllJk, r,yordt gevraagd. In 2016 zal, zoals

ln het Onderhandeltngsakkoord overeengekomen, een belangrtjke evaluatle plaats vlnden. BU de¿e

evaluatle moeten een rântrl ¿akcn worden gecorrlge€rd c.q. vastgesteld. WIJ gran daar ln deze

brl€f nðder op ln.

Het bestuur benadrukt met de commlssle-Jansen het belang van de decentrallsrtle vôn het

natuurbeleld naar de provlnc¡es. De provlncles ziJn blJ ultstek de bestuurslaag om met
gebledspart¡Jen en medeoverheden op creatleve en emc¡ënte wuze vorm te geven àôn de

ultvo€rlng vðn het n¡tuurbeleld, Provlncles geven dôðrâan ulwo€rlng ln het breder pensPectlef vån

hun lntegrale verantwoordeliJkheld voor de ultvoerlng van het beleld ln het landel[k gebled.

Afwlkkcllng bo¡tuur¡ovcrccnkomtt n
I'let lPC, en staatssecretarls Bleker zun ov€reengekom€n dat de provlncl€s ulterluk

l5 novemb€r 2012 de relevante beslulten nemen voor de afwlkkellng van de

bestuursovereenkomsten tLG, Het advles vðn de commlssle-Jans€n maðkt dat mogeluk. Op basls

vân deze afspraak wordt het tevens mogeluk voor de perlode 2011-2013 de decentrallsôtle-

ultkerlng vast te stellen. Daarmee is de decentral¡satle van het beleld een voldongen felt.

Ullwcrklng ontwlkk.lopgtvC
De commlssle-Jansen stelt op basis vsn de provlnclðle herijklng van de EHS de ontwlkkelopgave

vðst en do€t een voorstel voor de verdellng over dc provlncl€s van de daarvoor beschlkb¿re

gronden. Het Is van belang daarbiJ de volgende zaken te benadrukken:

l, conform het Onderhandellngsakkoord wordt ln het ¿dvles allereerst priorltelt toegekend aan de

harde Jurldlsche verpllchtlngen voor verwervlng en ¡nrtchtlng;

2. het resterende deel vðn de onturlkkelopgave ls beschlkbaar voor de lnternðtlonale

verpllchtlngen De commlssle hecfr geen onderscheld gemaâkt bU da verdellrE van dc

ontwlkkelopgôve tussen PAs, KRW en Nðtura 2000, omdrt dlt onderscheld vðnult de opgaven

van de provlncles nlet eenduldlg te mðken ls, Ult het advles vån de commlssle blukt dôt

hlermee ongeve€r 48qó kan worden gehonoreerd van de ontwlkkelopgsve dle de provlncles

voor de herukte EHS op bðsls vðn Europese verpllchtlngen noodrakellJk âchten;

3. da.rbu mo€t worden vâstg€steld dðt de d€kking dlc ts afgesgroken in het

Onderhandellngsakkoord onvoldo€nde ls om de ðfgesproken onhrvlkkelopgave (17.000 en

40.000 ha) te kunn€n reðllscren. Op b¡sls van de door de commlssl€ gehanteerde

ultgangspunten ls ln het Onderhandellngsakkoord dekklng beschlkb¿ar voor de

overeengekomen lnrlchtlngsopgave en voor rulm 14.000 ha van de verìvervlngsopgav€, ln

pl.ats vån de afgesproken t7.000 hÐ, Dlt bctekcnt dat nlct do vollcdlg€ dekklng bcschlkbttr ls

voor de toegekende ontwlkkelopgave voor verwcrvlng. ln totaôl ls voor 179'6 van de

toeg€kende verwervlngsopgôvG voor lntemaUonôlê verpllchUngen gc€n dekklng beschlkbaar;

en

4. voor de dekklng vrn de ontwlkkelopgrve gaðt de commlssle onder meer ult vðn de lnzet vrn
måxlmåôl 13.000 hectare overgedragên, mðar nlet lngerlchte grond€n dlc bulten da herlJkte

EHS v¿llen, Het gaat hler ultdrukkcluk om een inspanningsverpllchtlng,
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BIJ de evaluatie ln 2016 moet bliJken ln hoeverre aan deze afspraak, onder andere vanwege de
Europese verpllchtlngen, kan worden voldaan. Ook voor de lnzet van 6.000 tol 9.000 hectare

bestaande nðtuur dle volgens het Onderhandellngsðkkoord zou moeten rvorden yerunaemd

voor de ontwlkkelopgave, geldl een lnspannlngsverpllchtlng. Provlncles zijn geen elgenaðr vön
deze gronden. 8iJ de evôluðtle ln 2016 mo€ten blUken ln hoeverre hleraän kon worden
voldaan.

Ondanks de gemaåkte kanttekenlngen ontstaât voor de provlndes voldoende rulmte om nu snel
met de ontwlkkelrulmte ôôn de slàg te gaan.

Bclangr[kc randvoorv¡¡lúc
De commlssle-Jansen geeft daarblj wel a¡n d¡t het ongedeeld beschlkbaar komen vân
14.000 hectare BBL-oud bezlt (voor I Januårl 2007 venvorden) daarvoor e€n belangr¡Jke
r¿ndvoorwaarde ls. ln het Onderhandellngsakkoord ls overeengekomen dÐt per dlrect
6.000 hectare BBL-oud beschlkbåar ls en dat ln 2016 bU de evaluatle wordt b€pàald ofonder
dezelfde condltles nog eens 8.000 hectare voor de ontwlkkelopgôve ñoodzôkellrk zljn, De

commlssle heefr geconstateerd dat de 8.000 hectare ol vanåf heden nodlg ls voor de nnanclerlng
van de lntematlonale verpllchtlngen, omdat clrca 6.800 hectarc geheel gelegen ls blnnen de
herlJkte EHS en de ln het Onderñtndellngsâkkoord benoemde 1,200 hectare grond blnnen de
begrenzlngen v.n Rocre¡tle om de Stad (RodS). Deze grond kån nlot te gelde ryorden gemaðkt en
kan alleen worden doorgeleverd. Vasthouden aan de splltsing zou betekenen d¡t tot 2016 geen

8BL-oud verkocht kan worden ter Rnôncler¡ng van de harde Jurldlsche verpllchtlngen en van de
lnternâtlonale verpllchtlngen. Da¡rdoor komt de ultvoerlng en realls.tle v¡n het doelberelk ln de
knel, blJvoorbeeld blJ de v¡rststell¡ng vån het ultvo€rlngsprogrammÐ programmôtlsche aanpak
stikstof (PAS) en de vaststelllng vân behe€rplånnen voor Natura 2000 en XRW, omdat er dan
onvoldoende ¿ekerheld van flnancléle dekklng ls. Het IPO zôl dlt punt op korte termljn agenderen
voor bestuurliJk overleg met het demlsslonðlre kablnet en ln het kader van de kablnetsformatie.

Vcrdcolvoor¡tcl bchccr
Oe commfssle komt êveneens mct een vooGtel voor de verdellng vðn 105 mluo€n euro dle vanaf
I ,ðnuarl 2014 voor beheer zal worden toegevoegd ¡¡n het provlnclefonds. Dlt voorstel heefr
betrekklng op behe€rvergoedlngen, het effectgerlcht behe€r ln het k¿de¡ vôn de PAS en de
ultgðvên voor sch¿debestrudlng faunabchecr, Hct IPO-blstuur stcmt met dlt voorstel ln. De

fondsbeheerders rullen nu ln overleg met hct IPO een nadcr voorstel doen voor tocrokenlng van
het ¡dvles van de commlsgle Jansen naar de ultkedng ln het provlnclefonds. Het bestuur van het
¡PO heeft ðlgesproken d6t b0 de evrluðtle ln 2016 ognleuw bezlen zal word€n of de toerekenlng
van de beheerskosten voor de provlncle Flevolcnd nog ådequðat ls,

lvrlurtl. 2016
ln het Onderhand€llngsôkkoord ls over€engekomen dat er ulterlljk ln 2016 een evaluatle zal plaats

vlnd:n. Het lPO-bestuur i3 van menlng dat deze evrluatlê aerder moet plålts vlndcn rla dlt
mogellJk ls, zoals bljvoorbeeld het gevrl kan tun als gevolg van hct nlcuwe regeerakkoord,

De evtluàtle ls van grole b€tekenls, zo¡ls ook hlervoor ôl ls ôangcgev€n. H€t IPO zal voor het
elnde v¡n het ràðr een plen vôn ô6np.k vast3tellcn voor dc evaluatle. Naar de menlng van het IPO-

trcstuur moeten dðôrln ln elk gevol de volgende ràken worden vaitgelegd:
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L Er zljn bU de bespreking van het àdvles van de commlssle-Jansen een aantðl clJfefmôtlge

omlssles geconstateerd, Allereerst geldt dlt voor de toerekening van het BBL-oud be¿lt blnnen

de begrenzlng van €HS en RodS voor de provlncle ltloord-Holland (330 hectare te ltag) en het
toerekenen vðn hectares voor het proJect Zandmaas ðan de voorraad BBL-nleuw van de
provlncle Umburg. Oeze omlssies zullen, ongeacht de resultaten van de evaluatle ln 2016, b[
de evðluðtle rvorden gecorrlgeerd ;

2. ook de cuferopstelllng voor Overussel ls nlet geheel coÍect. Reken¡ng houdend met Europese

verpllchtlngen zðl bU de evðluðtle correctle plôats vlnden, Ulterôðrd geldt dat een evenwlchtlge
verdellng ook b[ de evaluatle ecn mâJeur ultgangspunt blufr;

3. er moet blJ de evðluctle worden vostgesteld ln hoeverre dc lnsprnnlngsvorpllchtlngen voor de

lnzet vsn maxlmaal 13,000 hectare overgedragen, maar nlet lngerlchte grondên dle bulten de

herukt€ EHS vallen, en voor de verkoop van 6.000 tot 9,000 hectôre bestaande nåtuur tot
resultårt geleld hebben en welke de consequentles zun voor de resterende onh'vlkkelopgave en

de flnônclerlng htervôn, Al eerder stelden rve vast dat de huldlge ôfsprðken slechts rulmte
bleden voor de verw€r'vlng vrn 14.000 hect¡re (en nlet 17.000 hectôre roåls ln het
Onderhandellngsakkoord was voozlen); en

4. ln het advles van de commlssle-Jansen ls daarenboven op twee andere onzekerh€den gewezen,

dle blJ de evaluatle nader ln beschouwlng moet€n word€n genomeni kån met I hectare huldlg

bezlt e€n nleuwe hectere worden a.ngekocht en ls de'vulstregel'(verkoop I hectåre voor de

lnrlchtlng van 3 hectare) als ultgangspunt hanteerbarr geblekenT

Grondrt?ltagl.
Voor de dekkhg vrn de ontwlkkelopgâve ls vrn bclang dôt de provlnclcs onderllng en met hct r[k
op korte termlJn afspraken maken over de grondstrategle, Dat geldt voorcl voor het 8BL-oud bez¡t

Een lnterprovlnclale ambtellJke werkgroep bereldt hlertoe voorstellen voor. Het strev€n ls er op
gerlcht dat deze voorstellen ln noy€mber ln de bestuurlUke advlescommlssle Vllral Platteland en

het bestuur van het IPO kunnen worden vrstgesteld,

Ì¡n rlott¡
Op br3ls vân het advl.s vrn de commlsslG kunnen de provlncles de ultvoêrlng vôn hrt
natuurbeleld, nð Jarsn vrn rtrgnatlo, elndeluk weer oppakken. l{et rdvl€s mrakt per provlncle

duldollrk voor welk deel von de lcndcllJke opgâvc ult hct ondorhcndollngsakkoord zlJ

vcruntwoordclUk ls en hoevecl hcctôre3 d? provlncle volgens'grond voor grond'kan lnzett€n,

Tegcluk€rtud mcrkt het advlca duldelltk dat er voorrlsnog onvoldoendc mlddclen beschlkbrðr zun

om de gehcle opgave te kunnen dekkcn dle door dc provlncles nodlg wordt geacht voor de

re¡ll¡ctle van de Europese verpllchtlngen, Dôt wô¡ overlgens door on¡ al blJ de toellchtlng op het
Ondcrfiândellng¡akkoo¡d vâstgc¡tcld. Oe pmvlnclca gàcn nu ult vôn ongavcor cGn vGrdubbcllng

ten op¡lcht€ vðn de taakstelllng dle ln het Ond€rhôndellngsakkoord ls overeengckomen, Provlncles

zullen daarom blJ de lnvulllng vrn de ontwlkkelopgave prlorltelten moeten stellen.

Met vdendellJke groet,

INTERPROVINCIAAL OVERLEG

\
t\\'

\^l¡n i,\llr", ' " 
l l l li

P.F.C.W. van der Broeck

Voor¿ltter BesluurlUke Advlescommlssle Vltaôl Platteland
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Bi¡lage 3
Financieel overzicht hoofd I ijnen-
notitie

m
o
bog
:=
co

,| Natuurbeheer
Beheer van natuur door eindbeheerders, inclusiefSBB;

Dit bedrag deh de afspraken die provincies met eindbeheerders hebben gemaakt en is

Daarnaast is er sprake van opgenomen provinciale bijdrage in het natuurakkoord
t.b.v. uitvoering SNL / extra kosten monitoring.

inclusief (natuur)beheer buiten de EHS & soortenbeleid

105 mln

13 mln

I mln

2 Agrarisch natuurbeheer (ANB)
Agrarisch natuurbeheer binnen en buiten de EHS

Het huidige kostenniveau van ANB bliJft gehandhaafd , maar hieruit worden wel

uitvoeringskosten collectieven betaald. lnzet daarbi¡ is een EU coflnanciering van

Daarnaast wordt m.b.t. de ganzenbeheersvergoedingen uitgegaan van ca € I 0 mln/r.
lnzet daarbij is een EU cofinanciering van ca € 5 mln/.jr.

eveneens € 30

30 mln

5 mln

3 Efrectgericht beheer, Herstelbeheer
Betreft maatregelen en beheertot herstel waterbodem en milieucondities in N2000\PAS
gebieden; € 30 mln uit natuurakkoord + € f 5,6 mln uit bestuursakkoord en € 2,7 mlnlir
t.b.v. PAS gerelateerde projecten die volgens provincies ten onrechte niet meegewogen

bestuursakkoord PAS (oktober 201 2). Bedrag is inclusief mon¡toring en PAS bureau.

48 mln

4 Hydrologische maatregelen
Betreft hydrologisch herstel, inclusief N2000 en KRW gebieden

20 mln

5 Faunafonds
Betreft schade-uitkeringen (€ 1 2,8 mln/r) en de ortanisatie, uitvoeringskosten 6r

personeel (€ 4,2 nln lir)

17 mln

6 Functieverandering
Betreft uitf¡nanciering van lopende contracten.
Nieuwe contracten zijn onderdeel van de ontwikkelopgave

17 mln

7 Taken, bevoegdheden nleuwe natuurwet
Betreft de overdracht van taken. lnzet betreft m.n. bestuurlijke handhaving, ruimtelijke
ingrepen en ecologische advisering.

4 mln

8 Ca. 1 8.0ü) ha verwerven en 40.000 ha inrichten
lnzet van ca 1 03 mlnfr per iaar is richt¡nggevend over periode van 13 iaar (201Ç2027).
De provincies spannen zich er in de gebiedsprocessen voor in om budget dat jaarlijks

beschikbaar is voor de ontwikkelopgave te verhogen. Daarmee laten provinc¡es in

samenspel met de maatschappelijke partijen hun ambitie zien. Zij gaan er van uit dat
jaarlijks een multiplier van tenminste 15% bovenop het voor de ontwikkelopgave
beschikbaar budget mogelijk moet zijn. Jaarlijks is er dan niet 100 miljoen voor de

ontw¡kkelopgave beschikbaar, maar I 15 miljoen euro.

P.m.

Aanvulling hydrologie (€ 10 mln/ir tot en met 2019).

€ 5 mln/jr jaarlijkse bijdrage l&M en inzet van € 5 mlnfir EU cofin
5 mln

Beheer (let op: provincies hebben zich verplicht zelf structureel 65 miljoen euro
bij te dragen in de kosten van beheer vanaf 201 4)

€ 370 mln/jrTotaal

€ 103 mlnijrOntwikkelopgave tlm 2027

€267 mlnlir
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Afkortingenlijst
¡il age 4

BBL

DLC

EHS

EZ

CLB

t&M

rPo

KRW

Natura2000

PAS

PBL

POP3

RodS

Rl¡

SNL

TBO

B

Bureau Beheer Landbouwgronden

Dienst Landelijk Gebied

Ecologische Hoofdstructu ur

Ministerie van Economische Zaken

Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

Ministerie van lnfrastructuur en Milieu

lnterprovinciaal Overleg

Kaderrichtlijn Water

Europees netwerk natuurgebieden tbv Vogelrichtliin en Habitatrichtliin

Programmatische Aa npak Stikstof

Planbureau voor de Leefomgeving

Plattelandsontwikkelingsprogram ma

Recreatie om de Stad

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer

Terrein beherende orga nisaties
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1 lnleiding

2 U itga ngspu nten

Voor de verdeling van de middelen uit de hoofdlijnennotitie van het ministerie van EZ

(€ 200 miljoen) is advies gevraagd aan onze commissie (commissie Jansen-2). Dit advies is

uitgebracht in ons rapport'Provincies, natuurlijk... doenl'. Tijdens het maken van dit advies

is onze commissie op 3 juni 201 3 aanvullend gevraagd de verdelingsvraagstukken die samen-

hangen met de overname van de resterende BBL-oud-grond voor de provincies uit te werken

(zie de opdrachtbrief in bijlage 1). Dat hebben wij in dit aanvullende advies gedaan.

Als eerste gaan we in op de gehanteerde uitgangspunten. Daarna volgt de verdeling van

de €160 miljoen die betaald moet worden aan EZ (paragraaf 3), de verdeling van de ruim

€l 5 miljoen aan Drenthe (paragraaf 4) en het totaaloverzicht van de betalingen per provincie

(paragraaf 5).

2

Bij het opstellen van dit aanvullende advies zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd

Peildatum I januari 2011

Wij zijn van mening dat de verdelingsvraagstukken allemaal bezien moeten worden in het

licht van het moment waarop het decentralisatieakkoord in werking is getreden met als

peildatum 1 januari 201 1. Wii zijn ons ervan bewust dat de tijd sindsdien niet heeft stilgestaan

en nemen de wijzigingen van latere datum in onze beschouwing mee, maar blijven alles terug

redeneren naar de peildatum van 1 januari 201 1.

BB L-oud -gronden zijn sluitpost in verdeling dekking ontwikkelopgave
ln ons eerste advies is geconstateerd dat van de vier grondcategorieën voor dekking van de

ontwikkelopgave de sluitpost bij de BBL-oud-grond lag.

Gecorrigeerde oppervlakten BBL-oud-grond uit rapport Jansen-2 gebruikt
Bij de vaststellingvan ons eerste rapport,'Provincies, natuurlijk...l', waarin de dekkingvanuit

het grond-voor-grond principe is uitgewerh, heeft het IPO-bestuur een aantal omissies

benoemd. Deze omissies zijn gecorrigeerd in ons tweede rapport,'Provincies, natuurlijk...

doen!', De oppervlakten BBl-oud-grond uit dit tweede rapport (zie bijlage 2) zijn gehanteerd

voor het verdelingsvraagstuk van de BBL-oud-gronden.

Provlncies, natuurlljk... doenl Aa nvu ll in g 8B L-oud-grond



Betaling aanEZ in twee tranches
Het eerste verdeelvraagstuk heeft betrekking op een bijdrage van € 160 milioen, die de

provincies in twee tranches zullen betalen aan het ministerie van EZ en waarvoor zii in ruil

de volledige beschikking krijgen over alle BBL-oud-gronden.

'Tekortprovincíe' krijgt geen grond maar geld

ln het verdeelvraagstuk is meegenomen dat er 1 provincie (provincie Drenthe) is die een

tekort aan BBL-gronden heeft om de dekking voor de eigen ontwikkelopgave te realiseren.

De hectares benodigd voor deze'tekortprovincie' liggen in andere provincies. Daarom is er

voor gekozen dat de overige provincies vanuit deze BBL-gronden het tekort van Drenthe

financieren.

Uitname EZin2011 is verrekend met provinciale biidrage aan

restantbetalingEZ
ln 201 I heeft het ministerie van EZ een bedrag van €1 5,054 miljoen ingehouden op de

BBl-rekening, dit stond gelijk aan 385 hectare. Deze'uitname' hebben we betrokken bij de

verdeling van de €160 míljoen.

Betaling door provinc¡es op basis van oppervlakte x grondprijs
Voor de verdeling zijn we ervan uitgegaan dat de provincies betalen naar rato van een bedrag

dat gelijk staat aan de oppervlahe vermenigvuldigd met de grondprijs. Voor de grondpriis is

de Grondprijsmonitor (GPM) BBL per 1 januari 201 1 gehanteerd.

Streven naar eenvoudige verdeling
Tenslotte zijn wij uitgegaan van een zo eenvoudig mogelijke en daarmee werkbare verdeling

van de bedragen, die aansluit bij ons eerste advies.
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3 Verdeling van de € 160 miljoen

4

De provincies hebben met EZ afgesproken dat zij € 160 miljoen zullen betalen voor de ca. 4.000 ha

BBL-oud-gronden die het rijk wil verkopen ten behoeve van haar eigen (verkoop)taakstellingen.

Op basis van de gehanteerde uitgangspunten komen we tot de volgende verdeling:

Toelichting:

Uit de tabel in bijlage 2 blijkt dat er 4.411 ha resteert voor de betaling aan EZ en de 'tekort-

provincie'. ln figuur 1 is dit overgenomen in kolom 2 (BBL-oud resterend) en 3 (Af te dragen

aan). Alleen Drenthe heeft te maken met een tekort (kolom 3, Af te dragen aan). Drenthe

betaalt daarom n¡et mee aan EZ, evenmin als Flevoland, die geen beschikking heeft over

BBL-oud-gronden.

Voor de verdeling van het te betalen bedrag hebben wij de oppervlakte per provincie

vermenigvuldigd met de grondprijs per 1 januari 201 1. Dat getal hebben we gebruikt

om u¡t te rekenen welk percentage elke provincie moet bijdragen voor de betalingen aan

EZ en aan de'tekortprovincie' (kolom 4).

Op deze wijze heeft elke provincie de gelijke mogelijkheid om met de verkoop van de

8BL-oud-gronden het te betalen bedrag terug te verdienen en komen de provincies daarmee

allemaal in dezelfde uitgangspositie.

BBL-oud

resterend

(in ha)

Afte dragen

aan (in ha)

%biidragein
verkoop-

taakstelling

Totaal te
betalen aan

Ez (in €)
Uitname

2011 (in €)

R€stant te
betalcn aan

EZ (ln €)

Betaling in

2014 en20'15
(in €)

Groningen 70 0 1,'t9% 2.089.430 't.241.284 841.786 420.893

Fryslân 682 0 11,95% 20.917.202 1.125.316 19.727.978 9.863.989

Overijssel 23 0 0,57% 1.017 .155 987.332 26.760 13.380

Gelderland 575 0 't2,94% 22.62s.639 1.373.287 2r.183.1 68 1 0.591 .584

Utrecht 669 0 16,24% 28.447.758 1.212.042 27.148.870 13.574.435

Noord-Holland 300 0 7,s'.t% 13.129.875 1.195.642 11.894.074 5.947.037

Flevoland 0 0 0,00% 0 0 0 0

Zuid-Holland 697 0 18,11% 31.690.057 1.049.758 30.543.470 15.27',t.735

Zeeland 68s 0 15,31% 26.816.481 1.123.664 25.610.936 12.805.468

Noord-Brabant 't92 0 5,'t2% 8.934.490 3.177.102 s.730-026 2.865.013

Limburg 518 0 11,07% 19.386.1 54 2.034.015 ,t7.292.932 8.646.466

Drenthe 0 420 0,00% 0 534.799 0 0

Êz 3991 175.O54.240 15.054.2.fi' r60.000.000 80.000.æo

Totaal 4.411 4.411 100,00%

Figuur 1 : Verdeling van de € 160 milloen te betalen aan EZ
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ln figuur 1 zijn de kolommen'BBL-oud resterend'en 'Af te dragen aan'gebaseerd op de

nieuwe tabel 1 van de commissie Jansen-2 waarin de omissies zijn verwerkt (zie biilage 2).

Vervolgens hebben wij de volgende redeneerlijn gehanteerd:

1. Door de oppervlahe te vermenigvuldigen met de grondpriis per 1 ianuari 201 1 op basis

van GPM BBL wordt het percentage uitgerekend dat provincies moeten betalen.

2. Dit percentage wordt omgerekend in bedragen die betaald moeten worden'

3. Van de bedragen die betaald moeten worden, hebben we in de volgende kolom

aangegeven wat al eerder betaald is door de provincies bij de uitname in 2011.1

4. Het totaal van de te betalen bedragen minus de uitname van 201 1 geeft de restantbetaling

aanE7, in twee gelijke delen van € 80 mln.

5. Het bedrag dat nog aan Drenthe moet worden betaald ten gevolge van de uitname, ziinde

€ 534.799, is meegenomen in paragraaf 4.

BBL-oud-saldi
Wij hebben de voor de provincies beschikbare BBL-oud-gronden verdeeld per 1 januari 201 1

Op de rekening van BBL stonden echter ook nog opbrengsten uit reeds verkochte gronden

voor een bedrag van € 2.137.1zz.Wiiadviseren om dat bedrag aan te wenden voor de betaling

aanET,waardoor het bedragdat in2014 betaald moetworden ad € 80 milioen dan naar rato

met€ 2.137 .122 vermindert. Tevens is ons advies om de BBL-oud-saldi per provincie per

1 januari 2011 op nul te zetten. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen wij naar bijlage 3.

Verdeling van de 8.000 ha op BBL-balans

De provincies hebben met EZ de afspraak gemaakt dat 8.000 hectare BBl-oud-grond gefaseerd

beschikbaar komt in de periode 2016-2019, in tranches van 2.000 hectare per iaar over een

periode van 4 jaar. Dit betekent dat er tot 201 9 een bepaalde hoeveelheid BBL-oud-grond op

de BBl-balans moet blijven staan. Deze oppervlahe mag niet eerder verkocht worden.

Wij hebben geconstateerd dat d¡t in de uitvoering een complexe materie betreft die zeer

technisch van aard is. Daarom geven wij op dit onderdeel een advies aan de provincies

dat moet worden gezien als een handreiking in deze complexe materie. Ons voorstel is

opgenomen in bijlage 4. Hier is een overzicht opgenomen waarin per provincie is berekend

hoeveel hectare in de verschillende jaren op de BBL-balans moet bliiven staan.

I I n 20f 1 was de verdelíng over de provincies vanu¡t Jansen-1 nog niet bekend waardoor ook Drenthe in 201 1

al mee betaald heeft, terwiil later bleek dat Drenthe een 'tekortprov¡ncie' is. Drenthe ontvangt deze betaling

uit 201 1 nu terug.
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4 Verrekening met en betaling
aan Drenthe

6

Voor de verrekening met Drenthe en de termijnen van betaling adviseren wij als volgt:

Toelichting:

Drenthe heeft een tekort van 420 hectare. Wij hebben deze oppervlakte omgerekend naar

een bedrag dat weer gebaseerd is op de grondprijsmonitor BBL per 1 januari 201 I van

Drenthe. Drenthe heeft dan een tekort van € 14.728.561 . Daarnaast was door EZ een bedrag

van€ 534.799 uitgenomen in2011. Dat bedrag moet ook aan Drenthe worden terugbetaald.

Het totaal dat aan Drenthe moet worden betaald komt daarmee op € 15.263.360.

Dit tekort moet betaald worden door de provincies die de resterende BBl-oud-grond ter
beschikking hebben gekregen. lmmers iedere provincie, met uitzondering van Drenthe en

Flevoland, heeft een overschot aan BBl-oud-grond gekregen van waaru¡t EZ en de 'tekort-

provincie' betaald kan worden.

De verdeling van het aan Drenthe te betalen bedrag is eveneens gerelateerd aan het aantal

hectare vermenigvuldigd met de grondprijs uit GPM BBL per 1 januari 201 1 per provincie en

dus de hoeveelheid geld die met de grond gemoeid is. Onze commissie adviseert verder om

Drenthe over een termijn van 4 jaar te betalen.

Totaal
betallngen aan
Drenthe (ln €)

Betaling

1-2-2014 (in€)
Betaling

1-2-201 s (in €)
Betaling

1-2-2016 (in €)
Betaling

1-2-2017 (in €)

6roningen 182.160 45.540 45.540 45.540 45.540

Fryslân 1.823.820 455.955 45s.955 455.955 455.955

Overijssel 88.644 22.161 22.161 22.161 22.161

Gelderland 1.972.840 493.2',t0 493.210 493.210 493.2',t0

Utrecht 2.480.360 620.090 620.090 620.090 620.090

Noord-Holland t.t44.868 286.217 286.217 286.217 286.217

Flevoland 0 0 0 0 0

Zuid-Holland 2.763.140 690.785 690.785 690.785 690.785

Zeeland 2.338.140 584.535 584.535 584.535 584.535

Noord-Brabant 779.O84 194.771 194.771 194.171 194.771

Limburg 1.690.304 422.576 422.576 422.576 422.576

Totaal f 5.263.360

Figuur 2: Verdeling van de ruim € 1 5 mln te betalen aan Drenthe
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5 Totaaloverzicht te betalen
bedragen aan EZ en
'te ko rtp rovi ncie' D renthe

ln de paragrafen 3 en 4 hebben wij geadviseerd hoe om te gaan met het verdelingsvraagstuk

van de betalingen aan EZ en Drenthe. Onderstaand is een overzichttabel opgenomen van het

totaalbedrag en het betalingsregime.

7

Te betalen

aan Drenthe
(in €)

Totaal te
betalen

(in €) (in €)

Betaling
1-2-2014

Betaling

1-2-2015
(in €)

Betaling
1-2-2016

(in €)

Betaling

1-2-2017

(in €)
Te betalen

aan EZ (in €)

Æ6.433 Æ6.433 45.540 45.540Groningen 841.786 182.160 1,023.946

10.319.944 455.955 455.955Fryslân 19.727.978 1.823.820 21.551.798 't0.319.944

26.760 88.644 I t s.404 35.541 35.541 22.16',1 22.161Overijssel

11.084.794 't1.084.t94 493.210 493.210Gelderland 21.183.168 1.972.840 23.1s6.üt8

620.090 620.090Utrecht 27.148.870 2.480360 29.629.230 14.194525 14.194525

1.',144.868 f 3.038.942 6.233.254 6.233.254 286.z',t7 286.217Noord-Holland 't1.894.074

0 0 0 0Flevoland 0 0 0

690.78s 690.785Zuid-Holland 30.543.470 2.763.t40 33.306.6r0 15.962.520 't5.962520

27.949.076 13.390.003 13.390.003 584.535 584.535Zeeland 25.610.936 2.338.140

3.059.784 194.771 194.771Noord-Brabant 5.730.026 779.084 6.509.1f 0 3.059.784

422.576 422.576Limburg 17.292.932 1.690.304 f 8.983.236 9.069.042 9.069.042

Totaal r 60.000.000 f5.263.360

Figuur 3: Overzicht van de ruim € 1 75 miljoen te betalen aan EZ en Drenthe

Provincies, natuurlijk... doenl Aanvu ll ing BB L-oud-grond
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Aanvullende opdracht com missie Jansen-2

Vitoot
ptatteland Herman Gorlerstraat 5

Poslbus 755

3500 AT Utrechl

Têleroon (030) 275 60 08

m.tæ,tìl
w.vilaalolalleland.nu

de heer G.J. Jansen

uw brÌef van uw kenmerk datum

3 jun¡ 2013
ondêMe.p

Aanvullende opdracht Comm¡ssie Jansen

Geachte heer Jansen.

Aanleidinq:
tn de Bestuurlijke Adv¡es Comm¡ssie V¡taal Platteland van 30 mei j'1. is gesproken over het

onderhandelingsakkoord dat ls bereikt ten aanzlen van de Hoofdl¡jnennot¡t¡e Natuur. Een vån de

onderdelen hiervan betreft de overname van de resterende hoeveelheid BBL-oud-grond voor 160

miljoen euro. Tussen prov¡nc¡es moeten afspraken worden gemaakt over de verdeling van d¡t

bedrag over de provinc¡es. In de BACVP ¡s besloten om de Commissie Jensen-2 een aanvullende

opdracht te geven ten aanz¡en van dit verdel¡ngsvraagstuk,

Hoofdlijnen oodrachtt
Oe Commissie Jansen-2 wordt gevraaqd om een advies te geven over de volgende onderdelen:

1. De verdel¡ng van het bedrag van 160 miljoen over de prov¡ncies met inachtname van het

met EZ overeengekomen betal¡ngsritme (80 mln ¡n februari 2014 en 80 mln in februart

20 1s).
2. De wijze van verrekening van het reeds ¡n 2011 door Ez ingehouden bedrag van 15,054

miljoen euro voor 385 ha.
3. De verrekening met de tekortprovincìe(s) en de termijnen van betaling.
4. De verdel¡ng van de BBL-oud grond d¡e per provincie minimaal op de BBL'balans moet

blijven staan. De afspraak is gemðakt dat 8,000 ha BBL-oud grond gefaseerd besch¡kbaar
komt in de periode 2016-2019 (4x2000 ha): per provinc¡e moet helder zijn hoeveel

hectares tot welke datum op de balans BBL moeten bl¡jven staan.
5. Deverdel¡ngvanhetsaldoBBL-oudsaldi van2,l33miljoeneuroperljanuari 2011.D¡top

basis van het uitgangspunt dat deze saldi per 1-1-2011 per provincie op nul worden gezet.

Het advies moet le¡den tot een ovenicht waaruit voor iedere provlnc¡e bl¡jkt hoeveel euro per welke

dåtum betaðld moet worden en hoeveel hectares BBL-oud tot welke datum m¡n¡maal op de BBL-

balans moet blijven staan.
Aan de Commissie wordt gevraagd om aanslu¡t¡ng te zoeken met de data en getallen uit de

adviezen Commissie Jansen-1 en Commissie Jansen-2.

Iñliçhtingenbú : l. Fentên
D@rkrcsnúmmÈr : 06 52 40 15 55
BlJlag€n : geen

ons kenmerk

vP 06280/2013

Provlncies, natuurlijk... doen! Aanvulling BBL-oud-grond
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ProceE en olãnning:

De Commlssle Jansen-2 wordt gevraâgd om dlt advles als een afzonderlljk advies op te leveren,

maar wel geliJkt¡Jdiq rnet het räppolt Commissie-Jänsen 2. Ër is sprake van een z¡ì,aaMegend

adv¡es. Het ¡s vervolgens een añ{eglng van ledere provlnc¡e of ze bere¡d is de grond aan te kop€n,

Dlt l€ldt tot de volgende plannlng:

6 Jun¡r advles gereed

l8 Jun¡: advisgr¡ng 8AO/P

20 Junll beslulworming lPO-bestuur

vr¡endelUke groeç

OVERLEG

drs. G. Eeukema

algemeen d¡rect€ur

9Provlncles, natuurl¡1k... doenl Aanvulling BBL-oud-grond
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Tabel 1 van commissie Jansen-1 na verwerking omissies door
commissie Jansen-2

De wijzigingen ten opzichte van Jansen-1 zijn in blauw weergegeven.

¡il age 2

Ontwlkkelopgave (ha) Dekking (ha)

Verwerving lnrichting

Nleuwe
natuul nlet

lngerlcht
Bestaande

natuur BBL-nieuw

BBL-oud

t.b,v. eigen

opgave Tekort
Resterend

BBL-oud

966 3.546 1.139 426 54 682 0 70 54
1.036 1.432 457 43 29 0 682 632

Drenthe 2.026 7.045 2.256 894 252 986 420 0

2.876 1.2691.493 1.020 1.290 0 23 s78

Gelderland 1.555 5.392 1.219 686 583 977 0 575 43
Utrecht 702 1.413 691 309 376 0 0 669 90

994 1.809 861 439 429 0 0 300

Flevoland 23 304 10 117 0 0 0 0

1.927 3.917 890 8s0 620 1.423 0 697 506

47'.! 597 378 208 92 23 0 68s 371

3.119 5.648 1.701 1.376 't:194 905 0 192 786

Limburg 't.305 2.136 636 576 777 237 0 s18 444

RodS 1.200

VerdelingontwikkelopgaveendekkingconrmissieJansen-1 naverwerkingonrissiesZ¿ndmaasLimburgenRodSNoord-Holland(inha)
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B¡jlage 3
Verdeling BBL-oud-sald i

lnleiding
Allereerst een uitleg over het begrip BBL-oud-saldi. Als BBL-oud-grond wordt verkocht, komt

het geld binnen op een aparte rekening bii BBL, de zogenaamde BBl-oud-rekening. Deze

rekening werh als een rekenint courant. Het geld op die rekening is het BBL-oud-saldo.

Provincies konden hiermee weer nieuwe BBL-oud-gronden aankopen. Ook konden zij rood

staan. Hettotaal van de BBL-oud-saldi van alle províncies opgeteld bedroeg per 1 januari 201 I

€2.137."t22.

Advies
Over de verdeling van de BBL-oud-saldi per 1 ianuari 201 I adviseert onze commissie als volgt:
. Wij gaan er van uit dat met het overnemen van de onverdeelde boedel BBL-oud ook het

resterende saldo van de BBL-oud-saldi overgaat naar de provincies.

. De provincies spreken met BBL af dat de BBL-oud-saldi per 1 januari 201 1 op nul worden

gezet en vanaf 1 ianuari 201 1 voor iedere provincie apart worden bijgehouden. Provincies

regelen dat die saldi dan ook alleen door en voor de desbetreffende provincie kunnen

worden aangewend.
. Vervolgens kunnen de provincies het saldo op de BBl-rekening, zijnde €2,137 miljoen,

gebruiken voor de betaling aan EZvan de€ 160 miljoen.

Toelichting
Onze commissie heeft het effect van een positief of negatief saldo voor de ontwikkelopgaven

en de dekking volgens Jansen-1 onderzocht en komt tot de volgende constatering:

¡ Provincies die op 1 januari 201 I een positief saldo hadden, hadden met dit saldo grond

kunnen kopen, maar hebben dat niet gedaan. Als ze grond gekocht hadden zou dat geen

gevolgen voor de ontwikkelopgave hebben gehad en zouden ze niet meer grond krijgen

voor de dekking van de ontwikkelopgave. De grond zou dan worden ingezet voor de

'tekortprovincie'.

. Voor provincies met een negatief saldo geldt het omgekeerde: ook zij zouden geen extra

grond voor dekking hebben gekregen omdat de ontwikkelopgave niet anders zou ziin.

Wij adviseren daarom als eerste om de BBL-oud-saldi per provincie per 1 januari 201 1 op nul

te zetten, zodat daarna op basis van het decentralisatieakkoord en het advies van de commissie

Jansen-1 alle provincies vanuit eenzelfde positie met een schone lei kunnen starten. Wij
hebben ook aangegeven dat hierdoor geen enkele provincie wordt bevoor- of benadeeld.

ln de commissie Jansen-l is er impliciet al vanuit gegaan dat deze saldi nul zijn.

Wii adviseren om het bedrag van € 2.137 .122 aan te wenden voor de betaling aan EZ,

waardoor het bedrag 2014 ad € 80 miljoen dan naar rato met € 2.137.122 vermindert.
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BiJlage 4
Handreiking verdeling 8.000 hectare

ln de aanvullende opdracht is onze commissie ook gevraagd om te adviseren over de verdeling

van de 8.000 hectare BBL-oud-grond die de provincies minimaal op de BBL-balans moeten

laten staan. Wij hebben geconstateerd dat dit een complexe materie betreft en zeer technisch/

uitvoerend van aard is. Daarom geven wij op dit onderdeel een advies aan de provincies dat

moet worden gezien als een handreiking in deze complexe materie.

Toelichting
ln ons eerste advies hebben we aantegeven dat de gehele 1 4.000 hectare BBL-oud-grond nodig

is om de in het decentralisatieakkoord afgesproken ontwikkelopgave te realiseren. Dit mede

omdat er al meer dan 6.000 hectare binnen de begrenzing lag en daarmee in onze optiek de

provincies deze eerste 6.000 hectare niet konden benutten om daarmee geld vrij te krijgen

voor de restant ontwikkelopgave. Nu nemen de provincies de gronden onder'resterend

BBL-oud'over en moeten hiermee op korte termijn aan de slag om de benodigde bedragen

van € 160 miljoen (voor EZ) en € 15 miljoen (voor Drenthe) te genereren.

Tot 2016 moet in verband met de afspraken met EZ 8.000 hectare op de BBl-balans blijven

staan. Wij gaan er vanuit dat dit vooral gronden betreft uit de categorie'BBL-oud eigen

dekking'(kolom 2).

Minimaal op
BBL balans

1-1-2017
(ha)

Minimaal op
BBL balans

I -1 -201 8

(ha)

BBL-oud

ergen

dekking
(in ha) 'lekort (hø)

Resterend

BBL-oud

(ha)

Minimaal op

BBL balans

1-1-2019
(ha)

Groningen 682 70 s44l 
I

794 596 397 199

Fryslân 29 682 632 I | 1se 119 80 40

Drenthe 986 420 0 sesll 1.109 812 555 277

Overijssel 1.290 23 s7B | | 1.4os 1.057 705 352

Gelderland 977 575 4o3ll 1.061 796 530 26s

Utrecht 0 669 eoll 36 27 18 9

Noord-Holland 0 300 67611 208 156 't04 52

oll 0 0 0Flevoland 0 0 0

Zuid-Holland 1.423 697 506ll 1.689 1.266 844 422

Zeeland 23 685 37ill ßo 105 70 35

Noord-Brabant 905 192 78611 1.067 800 533 267

Limburg 237 518 4441:| 328 246 164 82

RodS 1.200 | I

Totaal 6.552 420 4-411 6.82s | | 8.q)o 6.mo 4.(x¡o 2.(xto

Flguur 4: Verdeling van de 8.000 hectare
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lmmers, conform ons uitgangspunt in Jansen-1, gaan we er vanuit dat de gronden die binnen

de begrenzing lÌggen al op korte termijn nodig zijn om de overeengekomen doelen te

realiseren. Dit was ook de aanleiding voor onze commissie om aan te geven dat de totale

oppervlakte van 14.000 ha BBL-grond op korte termijn beschikbaar moest komen.

De resterende BBL-oud-gronden, die provincies van EZ overnemen, zijn nodíg ter dekking van

de betalingaan EZ en aan Drenthe.

Dit leidt tot de volgende werkwijze voor de verdeling van de 8.000 ha:

1 . Alle hectares 'BBL-oud eigen dekking' (kolom 2) ziin toegerekend naar de 8.000 ha.

Dit areaal (totaal 6.552 hectare) is onvoldoende, gelet op de afspraken met het Rijk.

2. Een deel van de ha's 'BBL-oud binnen de begrenzing en oude doelen' (kolom 5) moet

daarom ook tot 201 6 op de balans bliiven staan.

3. Het verschil tussen de 8.000 ha die op naam van BBL moet bliiven staan en 'BBL-oud eigen

dekking' (kolom 2, 6.552 ha) is 1.448 ha. Deze 1 .448 ha moet komen uit kolom 5.

4. De1.448 ha is verdeeld over de provincies, waarbij elke provincie bijdraagt naar rato van de

oppervlakte 'BBL-oud binnen begrenzing en oude doelen' waar zij over kunnen beschikken

(kolom 5). Daarbij zijn de RodS-hectares naar de betreffende provincies toebedeeld en is

voor Zeeland de 200 ha die commissie Jansen-1 hen had toegekend opgeteld.

5. Dezerekensomleidttoteenareaalperprovinciedatperl-1-2016opdebalansmoetstaan

en daarna voor elke provincie in gelijke mate wordt teruggebracht.

De laatste vier kolommen 'Minimaal op de BBL-balans .., ha' geven de aldus berekende

oppervlakte per provincie aan die op dat moment op de balans moet staan.

Provincies zijn daarbij vrii om binnen het BBL-oud-areaal zelf te bepalen welke gronden

daadwerkelijk onder die afspraak worden gebracht. Provincies zijn vrii om de gronden te

ruilen of in te richten, als de benoemde hectares maar op de balans van BBL staan. Omdat

de afspraak vervolgens is dat de 8.000 hectare in vier tranches wordt vrijgegeven, kunnen

de provincies vanaf 1 januari 2016 jaarlijks 114 deel van de oppervlakte grond uitnemen.
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