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Inleiding 

In februari 2012 zijn er tussen het Rijk en de IPO onderhandelingsdelegatie gesprekken gevoerd over 

de uitvoeringsafspraken decentralisatie natuur. Dit heeft tot de afspraken geleid die bij de brief van 

15 februari 2012 (bijlage 1 en 2). 

 

Een van de afspraken is dat een externe IPO commissie (commissie Jansen) een advies aan het IPO 

bestuur uitbrengt over onder andere de uitfinanciering van de aangegane verplichtingen, de ontwik-

kelopgave en de dekking middels het grond-voor-grond principe. Dit advies kent voor de provincies 

een zwaarwegende en bindende werking, mits blijkt dat de commissie zich gehouden heeft aan de 

opdracht de het IPO bestuur heeft gegeven. Het advies is op 2 oktober 2012 in het IPO bestuur aan-

genomen. Dit advies heeft u op 12 oktober 2012 van ons ontvangen. 

 

Als eerste conclusie vindt de commissie Jansen dat de decentralisatie van het natuur- en plattelands-

beleid naar de provincies een goede en onomkeerbare keuze is.  

 

Voor wat betreft beheer van de natuurgebieden sluit de verdeling aan bij de verwachting die wij in 

eerdere stukken over de decentralisatie van het natuurbeleid aan u hebben toegezonden. Kern daarin 

is dat vanaf 2014 het beheer voor Drenthe uitkomt op ongeveer 10 % van het beschikbare rijksbudget 

(€ 105 miljoen), aangevuld met de provinciale bijdrage (€ 6,4 miljoen). De commissie geeft wel aan 

dat zij er daarbij vanuit gaat dat de middelen die voor beheer in het lenteakkoord (vanaf 2013 € 30 

miljoen) zijn opgenomen, ook voor het beheer beschikbaar komen. In deze context is het geraamde 

bedrag voor beheer door de commissie Jansen realistisch voor Drenthe.  

 

Daarnaast erkent de commissie 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 in het kader van het ILG en de lopende verplichtingen in landin-

richtingsprocessen.  

 

Een andere afspraak bij de decentralisatie van natuur is de beëindiging van de ILG bestuursovereen-

komst. De conceptafrondingsovereenkomst is als bijlage 3 bijgevoegd. De ILG-bestuurovereenkomst 

is onderdeel van het eind 2006 door Provinciale Staten van Drenthe vastgestelde Provinciaal Meerja-

renprogramma Landelijk Gebied 2007 – 2013 (pMJP).  

 

Ten aanzien van de afrekening ILG is het volgende bepaald:  

a. Afgerekend wordt met als peildatum 1 januari 2011 (en dus niet 1 januari 2014) 

b. Voor de afrekening is beslissend de ingediende PEIL – rapportage over 2010 

c. Afgerekend wordt op basis van bestedingen en juridisch vastgelegde verplichtingen 

d. De juridisch vastgelegde verplichtingen ten aanzien van verwerving van gronden en inrichting van 

de EHS worden niet meer financieel gecompenseerd, maar moeten worden gefinancierd uit de zo-

genaamde grond-voor-grondregeling. 

 

Dit statenstuk moet u in relatie lezen met de statenbrief Uitwerking deelakkoord natuur van 5 juli 2012 

(bijlage 4). Daarnaast verwijzen wij naar onze brief van 12 oktober 2012 over het advies van de com-

missie Jansen en de brief met toelichting van het IPO. 
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Advies  

1. Neem kennis van het advies van de commissie Jansen met betrekking tot de decentralisatie Na-

tuur. 

2. Neem kennis van de beperkte hoeveelheid beschikbare middelen voor de ontwikkelopgave en 

daarmee het vertraagd realiseren van het Groenmanifest. 

3. Neem in de begroting een schatting op voor de opbrengsten van 513 ha uit de landelijke grond-

voorraad ad € 15,2 miljoen voor dekking van harde juridische verplichtingen en nieuwe verplich-

tingen in het kader van de ontwikkelopgave. 

4. Betrek het advies bij de besluitvorming over de beëindiging van de ILG bestuursovereenkomst. 

5. Voer de benodigde financiële aanpassingen door in de volgende bestuursrapportage. 

6. Stem in met de ondertekening van de afrondingsovereenkomst ILG met het Ministerie van EL&I 

te verzenden op uiterlijk 15 november 2012. 

Beoogd effect 

De beëindiging van de ILG bestuursovereenkomst vloeit rechtstreeks voort uit de bezuinigingen die 

het Rijk met ingang van 2011 heeft doorgevoerd op het Investeringsbudget Landelijk Gebied 

(2007-2013) en wordt gekoppeld aan de op zich positieve decentralisatie van het natuurbeleid naar de 

provincies. Hiermee komt er een einde aan een periode van onzekerheid en kan weer gewerkt worden 

aan het bouwen van een perspectief voor de gebiedsprocessen in het landelijke gebied. Met de de-

centralisatie wordt de provincie integraal verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk gebied 

en het regionale beleid voor natuur, recreatie en toerisme, landschap, structuurversterking van de 

landbouw en leefbaarheid.  

Argumenten 

1.1. Op 2 oktober is het advies van de externe commissie in het IPO bestuur vastgesteld.  

De externe commissie heeft zich gehouden aan haar opdracht en daarmee heeft het advies een 

zwaarwegend en bindend advies gekregen. 

 

2.1. Het advies geeft aan hoe de verdeling van grond als dekking voor de harde juridische verplich-

tingen en de ontwikkelopgave tussen provincies onderling georganiseerd moet worden. 

Deze verdeling en de dekking van de harde juridische verplichtingen zijn ‘het verdelen van de tekor-

ten’ binnen alle provincies gebleken. In de uitgangspunten voor het advies van de commissie Jansen 

is aangegeven dat het een redelijk perspectief moest bieden op de uitfinanciering van de in het kader 

van de ILG-bestuursovereenkomst aangegane verplichtingen. Voor Drenthe bedroeg dit op 1 januari 

2011 € 42 miljoen aan verplichtingen te financieren volgens het grond-voor-grond-principe. Hoewel de 

commissie Jansen deze uitgangspunten heeft toegepast en aan de provincie Drenthe de meeste 

grond uit de landelijke voorraad toewijst, is dit nog sterk onvoldoende om het totaal aan harde juridi-

sche verplichtingen te dekken. Meer ruimte heeft de commissie Jansen niet kunnen vinden. De finan-

ciële consequenties zijn meegenomen bij de uitwerking van de financiële eindafrekening van het ILG. 

Deze is opgenomen bij Uitvoering onder financiën.  

 

2.2. Het advies geeft aan hoe de verdeling van het beheer tussen provincies onderling georgani-

seerd moet worden. 

Bij aanpassing van de ambitie voor beheer moet rekening worden gehouden dat als de provincie een 

lager aandeel bijdraagt dan de afspraak in het deelakkoord (€ 64 miljoen per jaar), het Rijk de provin-
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cie kan aanspreken op het niet nakomen van deze bijdrage (Internationale verplichtingen). Bij de on-

geveer 10% toewijzing in het advies van de commissie Jansen gaat het om € 6,4 miljoen provinciale 

bijdrage aan beheer.  

 

2.3. Conform de afspraken in het deelakkoord Natuur is de in het advies opgenomen verkoop van de 

categorieën niet ingerichte nieuwe natuur (2255 ha) en bestaande natuur (894 ha) een inspan-

ningsverplichting en niet een resultaatsverplichting.  

Dit wordt door het IPO in haar begeleidende brief bij het advies onderschreven. 

 

2.4. Drenthe is slechts heel beperkt in staat om de inspanningsverlichting voor de verkoop van de 

categorieën niet ingerichte nieuwe natuur en bestaande natuur te realiseren.  

Drenthe heeft ongeveer 75 ha hectare niet ingerichte nieuwe natuur buiten de internationale doelen 

PAS, N2000 en KRW. Opgemerkt moet worden dat deze hectares in het bezit zijn van Terrein Behe-

rende Organisaties en dat de provincie hier geen zeggenschap over heeft. 

 

2.5. Ondanks de tegemoetkoming uit de landelijke grondvoorraad, is de dekking uit de landelijke 

grondvoorraad sterk onvoldoende om de rechtmatig aangegane juridische verplichtingen te dek-

ken.  

De commissie kan daarmee een van haar uitgangspunten niet waarmaken, dat ‘men wil voorkomen 

dat provincies genoodzaakt worden om eigen middelen in te zetten voor de harde juridische verplich-

tingen inrichting’. Consequentie van de verdeling is nu dat binnen de eigen provinciale begrotingen 

financiële dekking moet worden gevonden voor de harde juridische verplichtingen, voor dat deel waar 

geen grond tegenover staat. De commissie constateert dat ze slechts tot het verdelen van de minnen 

komt, verdelen van plussen is niet aan de orde. 

 

2.6. Het opheffen van het tijdsverschil in het voor de provincies beschikbaar stellen van BBL oud 

(6.000 ha BBL oud per direct en 8000 ha BBL oud vanaf 2016), dat in het onderhandelings-

akkoord is vastgelegd, is noodzakelijk voor het vervolg. 

Het Rijk heeft bij de onderhandelingen over de decentralisatie bedongen dat niet direct alle BBL oud 

gronden beschikbaar komen voor de provincies. In het deelakkoord Natuur is afgesproken dat de 

8000 ha grond uit ILG oud pas beschikbaar komt na een evaluatie in 2016. Bij deze evaluatie wordt 

gekeken in hoeverre de provincie heeft bijgedragen aan het realiseren van de internationale doelen 

voor PAS, N2000 en KRW. Daarnaast wordt in de evaluatie ook meegenomen in hoeverre de provin-

cie zich heeft ingespannen om BBL nieuw, niet ingerichte nieuwe natuur en bestaande natuur buiten 

de EHS te verkopen. De criteria van de evaluatie moeten nog worden opgesteld. 

De commissie Jansen adviseert om het BBL oud bezit onverdeeld en direct beschikbaar te stellen 

zonder voorwaarden. Uit het advies blijkt namelijk dat de eerste 6.000 ha BBL oud al volledig op de 

juiste plaats binnen de internationale doelen ligt en daarmee niet ingezet kan worden voor de ontwik-

kelopgave.  

 

3.1. Voor Drenthe ontstaat met de verdeling van de commissie een vertraging in de realisatie voor de 

toegewezen ontwikkelopgave verwerving en inrichting voor het behalen van de internationale 

doelen PAS, N2000 en KRW. 

Consequentie is dat voor de ontwikkelopgave voor de internationale doelen PAS, N2000 en KRW er 

minder middelen in de begroting beschikbaar komen, omdat hier een beperkte hoeveelheid grond 

voor beschikbaar is. Er is € 2 miljoen per jaar beschikbaar voor de jaren 2013 tot en met 2015 voor de 

ontwikkelopgave om met enige vertraging het Groenmanifest te realiseren. Deze middelen kunnen 

daarmee worden ingezet als cofinanciering bij projecten (onder andere bij het Rijk in het kader van de 

€ 120 miljoen lenteakkoord). 
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In overleg met de partners in het veld zal naar een oplossing moeten worden gezocht. Met deze uit-

komst moet de ambitie van het Groenmanifest worden vertraagd en zal in 2016 met het Rijk geëvalu-

eerd moeten worden hoe Nederland zijn internationale doelen PAS, N2000 en KRW kan realiseren.  

 

4.1. Voorgesteld wordt de door de commissie Jansen toegewezen 513 ha uit de landelijke voorraad, 

voor de ontwikkelopgave en uitfinanciering van harde jurididische verplichtingen in de begroting 

als opbrengst op te nemen. 

Het IPO en daarmee de provincies hebben het advies van de Commissie Jansen als bindend in de 

besluitvorming van het IPO overgenomen. Daarmee mag verwacht worden dat het advies ook zal 

worden uitgevoerd. Er blijft een risico bestaan dat de BBL oud grond uit de landelijke voorraad, niet of 

voor een lager bedrag beschikbaar komt. Daarnaast zijn er op dit moment voorwaarden gebonden 

aan het gebruiken van deze grond in 2016. Zo is nu nog niet duidelijk of deze grond verkocht mag 

worden voor dekking van de inrichting. Er wordt van uitgegaan dat deze hectares in geld beschikbaar 

komen, gebaseerd op de landelijke grondprijsmonitor. Als voorschot is een bedrag van € 15,2 miljoen 

als opbrengst opgenomen. Bij toekenning in hectares is er een prijsrisico. Met het besluit om nieuwe 

verplichtingen te mogen aangaan voor de ontwikkelopgave, te dekken uit de landelijke grondvoorraad, 

wordt een risico gelopen. 

 

5.1. Met het advies van de commissie Jansen kan de meerjarenbegroting met de nu beschikbare 

cijfers worden aangepast. 

Er is aangegeven hoe de € 42 miljoen harde juridische verplichtingen nu gedekt worden. Het krediet 

voor de relatienota gebieden wordt meerjarig op de begroting opgenomen. In het voorstel is het ter 

dekking van het tekort. De consequenties van het advies van de commissie Jansen voor de begroting 

worden in de eerstvolgende bestuursrapportage verwerkt. 

 

6.1. Met de instemming tot beëindiging van de ILG overeenkomst komt een einde aan een lange 

periode van onzekerheid. 

De beëindiging betekent een financiële afrekening en het overdragen van verantwoordelijkheden naar 

de provincie. Wat de financiële afrekening betekent is opgenomen bij Uitvoering onder financiën. 

Wordt besloten om niet in te stemmen met de beëindiging van de ILG bestuursovereenkomst, dan 

blijft voor een langere periode de onzekerheid bestaan, omdat betalingen vanuit het Rijk vertraagd 

worden. Ten slotte is het de vraag of een juridisch gevecht met het Rijk de gewenste uitkomst oplevert 

en daarnaast bestaat altijd nog de mogelijkheid dat het Rijk via een korting op het provinciefonds 

alsnog de bezuiniging zal doorvoeren. 

 

6.2. Uiterlijk 15 november 2012 verwacht het Rijk een getekende afsluitingsovereenkomst ILG om 

met wederzijdse instemming de ILG bestuursovereenkomst te beëindigen. 

Het Rijk wil het ILG in de laatste uitkering van 2012 via het provinciefonds afrekenen. Zij stelt dat als 

er later een reactie komt, dit niet meer mogelijk zal zijn en de eerstvolgende mogelijkheid zich in 2013 

zal voordoen. 

Uitvoering 

Tijdsplanning 

Niet van toepassing. 
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Financiën 

Het deelakkoord Natuur omvat het tussentijds afrekenen van de lopende ILG bestuursovereenkomst 

2007-2013. Er wordt afgerekend op basis van de PEIL verantwoording over de uitvoering van de be-

stuursovereenkomst per 01-01-2011.  

 

Tabel 1 

Afrekening juridische verplichtingen *€ 1.000,-  en deel ambitie groenmanifest 1-1-2011 

Verplichtingen en ontwikkelopgave    

Tekort op aangegane verplichtingen voor inrichting EHS  30.949 

Afwikkelen verplichtingen grondverwerving EHS 11.000 

Subtotaal 41.949 

Korting FES 1.120 

Saldo voordeel pre WILG -4.000 

Project Tusschenwater 2.400 

Ecoduct N33 2.000 

Subtotaal 43.469 

Cofinanciering ontwikkelopgave 2013 t/m 2015 6.000 

    

Totaal verplichtingen en ontwikkelopgave 49.469 

    

Dekking   

Opbrengst landelijke grondvoorraad 15.265 

Verkoop grond en gebouwen  11.304 

Totaal ILG 26.569 

    

Krediet relatie notagebieden 6.600 

Drentse maat saldo in groenfonds  3.300 

(Vrij beschikbare) provinciaal aandeel ILG reserve  13.000 

Totaal eigen middelen 22.900 

    

Totaal dekking 49.469 

    

Saldo 0 

Verondersteld wordt dat het merendeel van de verplichtingen (m.u.v. een aantal specifieke onderde-

len) evenredig gespreid in de komende 4 jaren worden uitgefinancierd (betaald). In de eerstvolgende 

bestuursrapportage wordt dit financieel verwerkt. Bij de verkoop van grond en gebouwen wordt er ook 

vanuit gegaan dat dit in de komende 4 jaren plaats zal vinden. Het krediet voor de relatie notagebie-

den wordt voor de komende 10 jaar in de begroting opgenomen. 

Omdat in het overzicht gewerkt wordt met de stand per 1/1/2011, kan de reserve ILG afwijken met het 

bedrag dat recent in de nota reserve en voorzieningen is opgenomen. De ILG-reserve wordt nu alleen 

nog gebruikt voor de uitfinanciering van de lopende verplichtingen en dekking daarvan. In de begro-

ting wordt vanaf heden voor de ontwikkelopgave en plattelandsontwikkeling gewerkt op basis van 

verplichtingenbasis. 

Bij de afrekening ILG lopen een aantal (grote) projecten. Er wordt op gestuurd om daarbij binnen de 

afgesproken budgetten te blijven. Het saldo van mee- en tegenvallers wordt in mindering gebracht op 

de verplichtingen. Hetzelfde geldt voor de pre-WILG. 
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Met de Belastingdienst worden op dit moment gesprekken gevoerd, dat tot een mogelijk btw-voordeel 

leidt vanaf het jaar 2007. Dit mogelijke voordeel is nog niet verwerkt. 

Het ecoduct N33 is via de ILG gefinancierd als aanvulling op het totale krediet N33 en ligt daarmee als 

verplichting vast. 

In de afgelopen periode is door een restrictief subsidiebeleid de provinciale cofinanciering voor ILG in 

de ILG-reserve gespaard ter dekking van de harde juridische verplichtingen. 

Er is een tekort op de begroting van EL&I met betrekking tot de FES-middelen. In IPO-verband is af-

gesproken dat dit tekort door de provincies naar verhouding wordt gedragen. Voor de provincie  

Drenthe betekent dit een bijdrage van € 1,1 miljoen. 

Als de opbrengst uit grond later beschikbaar komt dan de betaling van de verplichtingen, kan het zijn 

dat de ILG-reserve tijdelijk een tekort gaat vertonen. Dan zal, bij wijze van voorfinanciering, eerst wor-

den gekeken naar een (tijdelijke) dekking uit de lopende begroting, vervolgens de algemene reserve 

en ten slotte de risicoreserve. Er is ten slotte een risico dat de grondopbrengsten uiteindelijk lager 

zullen zijn verwacht. In dat geval zal op gelijke wijze over de definitieve dekking van het tekort moeten 

worden besloten.  

Europese context 

Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 

Niet van toepassing. 

Extern betrokkenen 

Niet van toepassing. 

Communicatie  

Niet van toepassing. 

 

Bijlagen   

1. Statenstuk 2012-516  

2. Brief uitvoeringsafspraken decentralisatie natuur  

3. Concept afrondingsovereenkomst ILG  

4. Brief uitwerking deelakkoord natuur  

 

Ter inzage in kamer C0.39 

Geen. 

 

Assen, 19 oktober 2012 

Kenmerk: 42/3.7/2012006965 

 

Gedeputeerde staten van Drenthe, 

 

J. Tichelaar, voorzitter 

mevrouw drs. J.M. Imhof, secretaris 
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Provinciale staten van Drenthe; 

 

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 19 oktober 2012, kenmerk 

42/3.7/2012006965; 

 

 

BESLUITEN: 

 

 

in te stemmen met de beëindiging van de ILG-overeenkomst met het Rijk en het Ministerie van EL&I 

en het IPO hiervan in kennis te stellen.  

 

 

 

 

 

Assen, 14 november 2012 

 

 

Provinciale staten voornoemd, 

 

 

 

 

      , griffier      , voorzitter 

 

coll. 

 



provincieþrenthe

statenstuk 2012-516

Onderhandel i ngsakkoord Natu u r
Uitvoeringsafspraken decentralisatie natuur

Voorgestelde behandeling :

- provinciale staten op 22februari 2012
- fatale beslisdatum:22februari2012

Behandeld door de heer D.J. lmmenga, telefoonnummer (0592) 36 51 94, e-mail

d.immenga@drenthe.nl
Portefeuillehouder: de heer drs. R.W. Munniksma



Beleidsbrief aan provinciale staten van Drenthe 2012-516-1

lnleiding

Om u in de gelegenheid te stellen een uitspraak te doen over de vraag die het ministerie van EL&l en

het IPO ons in de brief van 10 februari hebben voorgelegd, leggen wij hierbij dit statenstuk aan u voor
Het statenstuk vervangt daarmee de brief die wij op 16 februari aan u hebben toegezonden.

ln februari 2012 zijn er tussen het Rijk en de IPO-onderhandelingsdelegatie gesprekken gevoerd over
de uitvoeringsafspraken decentralisatie natuur. Dit heeft tot de afspraken geleid die in de bijlagen 1 en

2 worden genoemd.

De brief van vorige week heeft geleid tot extra gesprekken met het lPO. Het resultaat hiervan is dat in
de uitgangspunten van het door de externe (lPO-)commissie op te stellen advies de harde juridische

verplichtingen prioritair worden uitgefinancierd via het grond-voor-grondprincipe. Hiermee krijgen wij

een redelijk perspectief op de uitfinanciering van de € 42 miljoen harde juridische verplichtingen in
Drenthe.

ln onze brief aan u hebben wij laten weten dat wij uiterlijk 24 februari 2012 ons standpunt aan het Rijk
met betrekking tot de brief van 10 februari van het ministerie van EL&l en IPO kenbaar moeten ma-
ken.

Advies

1. Stem niet alsnog in met het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur
2. Stem in om mee te werken aan de uitvoering van het akkoord en om in beginsel af te zien van

juridische procedures onder voorwaarde dat in de uitgangspunten van het door de externe
(lPO-)commissie op te stellen advies, een redelijk perspectief is op de uitfinanciering van de in
het kader van de ILG-bestuursovereenkomst aangegane verplichtingen van Drenthe ter hoogte
van € 42 miljoen uit het grond-voor-grondprincipe.

3. Neem kennis van bijgevoegde conceptbrief van gedeputeerde staten aan het Ministerie van
EconomischeZaken, Landbouw en lnnovatie en lPO, uiterlijk 24februari2012te verzenden.

Beoogd effect

lnstemming met de meewerking aan de uitvoering van de decentralisatie natuur leidt strategisch in-
houdelijk gezien tot een versterking van de provinciale positie op het terrein van natuur en landelijk
gebied.

Argumenten

1.1 De uitvoeringsafspraken die op B februari 2012 door het Rijk en de lPO-onderhandelings-
delegatie zijn bereikt bieden geen wezenlijke verbetering van het akkoord dat op 21 december
2011 is afgewezen in de vergadering van uw staten.

Decentralisatie van natuur lijkt onafwendbaar en leídt strategisch inhoudelijk gezien tot een
versterking van de provinciale positie op het terrein van natuur en landelijk gebied.

Om de decentralisatie ordelijk te laten verlopen is het wenselijk om mee te werken aan de uit-
voering.

2.1
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2.2. Het R'rjk sfe/f a/s voorwaarde aan het meewerken aan de uitvoering van het akkoord, dat de
provincie zich dient te conformeren aan het vervallen van de lLG-bestuurovereenkomst, aan de
afrekensystematiek uit het onderhandelingsakkoord van 20 september 2011 en de aanvullende
afspraken van 7 december 2011 en af te zien van juridische procedures.

Ons besluit van vorige week heeft geleid tot extra gesprekken met het lPO. Het resultaat hier-
van is dat in de uitgangspunten van het door de externe (lPO-)commissie op te stellen advies
de harde juridische verplichtingen prioritair worden uitgefinancierd via het grond-voor-
grondprincipe. Hiermee krijgen wij een redelijk perspectief op de uitfinanciering van de € 42 mit-
joen harde juridische verplichtingen in Drenthe. ln een gesprek met het IPO is ons dit beves-
tigd. Daarmee kan in beginsel worden afgezien van juridische procedures.

De externe (lPO-)commissie toetst de herijkte EHS (en ook de harde juridische verplichtingen)
en geeft een oordeel en een prioritering wat vanaf nu tot 2016 in eerste instantie tot de ontwik-
kelopgave behoort. Gelet op het eerder afgesproken voorrangscriterium van juridisch harde
verplichtingen, is de venvachting gerechtvaardigd dat de problematiek van deze verplichtingen
wordt opgelost. Mocht dit onverhoopt voor 2016 niet geheel het geval zijn, dan zal na de evalu-
atie in 2016, bijde prioritering van de ontwikkelopgave voor de periode 2016-2021de nog res-
terende harde juridische verplichtingen opnieuw prioriteit krijgen (onder andere bij de beschik-
baarstelling van de 8.000 ha BBL oud) om alsnog tot financiering van deze verplichtingen te
komen.

2.3. Essenfæe/ rs of de verplichtingen (€ 31 miljoen) die Drenthe is aangegaan voor grond en inrich-
ting EHS worden vergoed uit het grond-voor-grondprincipe. Wordt op dat moment geen € 31

miljoen in grond uit het prioritahe deel toegewezen aan Drenthe, dan ontstaat een tekort.
ln de PEIL 2010 van Drenthe is aangegeven, dat het per 1 januari 2011 bij de juridisch vastge-
legde verplichtingen voor verwerying en inrichting EHS gaat om een totaalbedrag van
€ 31 miljoen. Dit bedrag moet worden gefinancierd via het grond-voor-grondprincipe.

2.4. ln de PEIL 2010 staan ten aanzien van grondverwerving alleen die verplichtingen opgenomen
die al notarieel waren vastgelegd. Wordt op dat moment geen € 11 miljoen in grond uit het deel
van de ontwikkelopgave toegewezen aan Drenthe voor de lopende processe4 dan ontstaat
een tekort.

Ter uitvoering van de verplichte projecten stond op 1 januari 2011 nog een aantal biedingen
van voor 20 oktober 2010 uit die nog niet notarieelwaren vastgelegd. Deze biedingen zijn in
2011 afgewerkt. Het gaat hier om een totaalbedrag ad € 11 miljoen. Ook dit bedrag moet via

het grond-voor-grondprinci pe u it de ontwikkelopgave worden gefinancierd.

3.1. Uiterlijk 24 februari 2012 verwacht het Rijk een antwoord op de vraag om alsnog in te stemmen
met het akkoord dan wel mee te werken aan de uitvoering.

Uitvoering

Tijdsplanning

Financiën
Het deelakkoord Natuur omvat het tussentijds afrekenen van de lopende ILG bestuursovereenkomst
2007-2013. Er wordt afgerekend op basis van de PEIL verantwoording over de uitvoering van de be-
stuursovereenkomst per 01 -01-2011. Tabel 1 gaat uit van vollediqe vergoeding van het tekort op
grond en inrichting op basis van het grond-voor-grondprincipe. Duidelijk is dat de organisatie van de
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verkopen uit het landelijk bezit en het effectueren van het Drents aandeel hierin, jaren in beslag zal
nemen.

Tabel 1 Versnelde van de bestuursovereenkomst 2007 -2013

Europese context
Niet van toepassing.

Monitoring en evaluatie
Niet van toepassing.

Extern betrokkenen
Niet van toepassing.

Communicatie
Niet van toepassing.

Bijlagen
1 . Brief EL&l en lPO, 1 0 februari 2O12
2. Uitvoeringsafspraken decentralisatie Natuur
3. Concept reactie gedeputeerde staten aan het ministerie van Economische Zaken, Land-

bouw en lnnovatie en IPO

Ter inzage in de kamer G0.31

Niet van toepassing.

Assen, 21 'februari 2012
Ken m erk : I I 3.7 I 2O1 2OO1 37 1

Gedeputeerde staten van Drenthe,

J. Tichelaar, voorzitter
mevrouw drs. J.M. lmhof, secretaris

30.949

11.000

41.949

30.949

11.000

41.949

Kosten
Tekort op aangegane verlichtingen voor inrichting
EHS

Añ¡rrikkelen verplichtingen grondverwerving EHS

Saldo te dekken

Dekking

Vordering grond-voorgrondprincipe prioriteit

Vordering grond-voor-g rondprincipe ontwikkelopgave

Totale dekking

Saldo o



gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 21 februari 2012, kenmerk
813.712012001371;

l. niet alsnog in te stemmen rnet het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur;

ll. mee te werken aan de uitvoering van het akkoord en om in beginsel af te zien van juridische pro-

cedures onder voon¡vaarde dat in de uitgangspunten van het door de externe (lPO-)commissie op
te stellen advles, een redelijk perspectief is op de uitfinanciering van de in het kader van de tLG-
bestuursovereenkomst aângegene verplichtingen van Drenthe ter hoogte van € 42 miljoen uit het
grond-voor-grond princi pe.
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De Colleges van Gedeputeerden Staten
van de 12 provincies

Darum .l0tEB.2fll2
Betreft Uitvoeringsafspraken decentralisatie natuur

Geachte colleges,

Op 8 februari jl. hebben het Rijk en een lPO-delegatie overeenstemming bereikt
over uitvoeringsafspraken van het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur
Deze uitvoeringsafspraken betreffen de inzet van het grond voor grond principe,
de reikwijdte van de evaluatie in 2016, afronding RodS, juridische verplichtingen
in het kader van de ontwikkelgave, uitvoeringskosten Faunafonds, agrarisch
natuurbeheer buiten de EHS, rijksbijdrage voor de beheeropgave en de
uitvoeringskosten Wet Natuur. De vastgestelde en ondeftekende
uitvoeringsafspraken treft u aan in de bijlage.

Het overleg stond daarnaast in het teken van het vervolgtraject, als gevolg van
het feit dat eind 2011 niet alle provincies hebben ingestemd met het
onderhandelingsakkoord. We hebben vastgesteld dat de urgentie om de uitvoering
van de decentralisatie ter hand te nemen in de praktijk sterk wordt gevoeld, We
hebben uitvoerig en intensief gesproken over de uitvoeringsaspecten van het
onderhandelingsakkoord en met de aanvullende afspraken over de u¡tvoer¡ng zijn,
naar onze van mening, alle belemmeringen om de uitvoering ter hand te nemenf
weggenomen.

Aangezien deze brief onderdelen bevat die voor alle provincies van belang zijn en
in het kader van de onderlinge transparantie is deze brief gericht aan de 12
colleges van Gedeputeerde Staten.

Het is onze indringende behoefte en verwachting dat alle provincies mee werken
aan de uiWoering van het akkoord en aan de bijbehorende uitvoeringsafspraken.
Voor de provincies die hebben ingestemd geven deze uitvoeringsafspraken nadere
duidelijkheid op een werkbare uitvoering binnen de kaders die zijn afgesproken en
de uitleg die door de provincies is gegeven aan het onderhandelingsakkoord.

Voor de overige provincies geeft het de gevraagde duidelijkheid om alsnog in te
stemmen of mee te werken aan de uitvoering van het akkoord.

Natuur & B¡od¡vers¡teit
Pro gra mma Stelsel herzlen I n g
Natuur

Prlns Clauslaan 8
2595 AJ Den Haag
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
www.r¡jksoverheid. n/eleni

Onze referent¡e
258194

Bijlagen
1
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Provincies, die niet instemmen met het akkoord, maar wel bereid zijn tot het

meewerken aan de uitvoering, dienen zich te conformeren aan het vervallen Van

de llG-bestuursovereenkomst, aan de afrekensystematiek zoals verwoord in het
onderhandelingsakkoord van 20 september 2011 en de aanvullende afspraken van

7 december 2011 en af te zien van juridische procedures. Een uitzondering
hiervoor geldt voor procedures ten aanzien van het nakomen van verplichtingen
voortvloeiend uit de ILG-bestuursovereenkomst met Flevoland over
Oostvaarderswold. We willen op deze manier de decentralisatie uitvoeren met de

medewerking van alle 12 provincies.

Doordat eind 2011 niet alle provincies ingestemd hadden met het
onderhandel ingsakkoo rd, zag de staatssecretaris van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie zich genoodzaakt om het vigerende ILG-instrumentarium
in acht te nemen conform de bepalingen in de Wet Inrichting Landelijk Gebied' Dit
heeftgeleid tot de brief van 23 december 2011 waarin een waarschuwing is

afgegeven dat als eind 2013 niet alle prestaties gerealiseerd zijn' dit
consequenties kan hebben voor de vaststelling van het llG-budget. Voor alle
provincies die medewerking verlenen aan de uitvoering van het
onderhandelingsakkoord en de uitvoeringsafspraken, zal de brief van 23 december
2011 zoals verstuurd door de staatssecretaris niet langer van toepassing zijn.

We vernemen graag van de provincies die op dit moment nog niet hebben

ingestemd met het onderhandelingsakkoord uiterlijk 24 februari as. of u instemt
met het akkoord dan wel meewerkt aan het uitvoeren van het akkoord'

Met de uitvoering van het geheel van gemaakte afspraken wordt in de periode tot
en met 2021 een wezenlijke bijdrage geleverd aan de realisatie van de

internationale doelen. Centraal staat kwalitatief hoogwaardige natuur te realiseren

door sterk in te zetten op inrichting en beheer

dr. Henk Bleker
Staatssecretaris van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie

l.W. Remkes
Voorzitter Interprovinciaal Overleg

Natuur & Biodivers¡telt
Progrôm ma Stelselherzienin g

N atuur

Onze referenüe
258194

Paqlna 2 van Z



UiWoerlngsafspraken bij onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur van 20
september 2011 en aanvullende afspraken van 7 december 2O11

Inzet grond voor orond principe
1. De 14.000 ha van de BBL oud-gronden blijven beschikbaar tot 2021 voor de

ontwikkelopgave herij kte EHS.
2, Hiervan mag 6.000 ha tot 2016 worden ingezet ten behoeve van de realisatie

ontwikkelopgave herijkte EHS. Deze gronden waaronder nieuw verworyen gronden in de
EHS gefinancierd uit verkoop van BBL oud gronden worden, zonder provinciale bijdrage,
doorgeleverd van BBL naar de terreinbeheerders,

3. Rijk en provincies voeren in 2016 gezamenlijk een evaluatie uit. Daarover wordt
afgesproken:
- getoetst wordt of de ontwikkelopgave van 17.000 hectare verwerving/

functieverandering en 40.000 hectare inrichting ln comblnatle met andere te nemen
maatregelen toereikend is voor het realiseren van de internationale verplichtingen.

- getoetst wordt of de financiële dekking door inzet van de beschikbare categorieên van
het grond-voor-grond-principe toereikend is voor het realiseren van de
ontwikkelopgave van het onderhandelingsakkoord,
getoetst wordt of de provlncies de beschikbare categorieën hebben ingezet voor de
realisering van de lnternationale verplichtlngen.

- getoetst wordt of er sprake is van een redelijke bijdrage uit de vier categorieën* van
grond-voor-grond voor de realisatie van de herijkte EHS,

4. Indien uit de evaluatie in 2016 blijkt dat het noodzakelijk is voor de realisatie van
internationale doelen om gronden in te zetten, gebeurt dat via het grond-voor-grond
prlncipe, waaronder ook begrepen de oud BBL gronden (14.000 ha verminderd met
maxÍmaal 6.000 ha in de periode tot 2016), en gelden dezelfde financlële condities en
spelregels als in de periode voor 2016.

5. Op deze wijze wordt nauw aangesloten bij de afspraken die in het onderhandelingsakkoord
zijn vastgelegd.

6. Omwille van de uitvoering van het akkoord van 20 september 2011 krijgen de provincies
de gelegenheid tot uiterlijk l juli 2013 om de planologische regeling van de herijkte EHS
(gebaseerd op de uitgangspunten die voortvloeien uit de Europese verplichtlngen) te
begrenzen.

x de indicatieve omvang van de vier categorieën bedraagt per l januari 2011:
. gronden die door de herijking buiten de EHS vallen: maximaal 13.000 ha

- gronden van de provÍncies verworven in de llG-periode en die buiten de her'tjkte
EHS vallen, ILG-nieuw is 10.900 ha, te vermlnderen met gronden die aantoonbaar
zijn gefinancierd uit provinciale middelen buiten ILG.

- gronden van terreinbeherende organisaties in de herijkte EHS: range van 6.000 -
9.000 ha,

- voor de herijking van de EHS beschikbare ruilgronden: 14.000 ha.

RpdS
In de begrensde RodS-gebieden ligt BBL oud-bezit, dat voor dit doel is verworven. Juridisch
harde verplichtingen, zoals in het akkoord gedefinieerd en toegepast (zie overzicht bij het
akkoord van 20 september 20Il), die zijn aangegaan voorverwerving of Ínrichting tot 20
oktober 2010, worden nagekomen.
Deze gronden tot een maximum van 1200 hectare per l januari 2011 blijven beschikbaar
volgens dezelfde financiële condities en spelregels, inclusief evaluatie in 2016 als voor de
ontwikkelopgave EHS en maken daar onderdeel van uit. De garantie wordt gegeven dat na
inrichting maximaal 1200 ha RodS-gronden beheerd en geëxploiteerd kunnen worden voor het
doel waarvoor ze verworven zijn zonder provinciale bijdrage voor grond, tenz¡j in onderling
overleg anders overeengekomen. Deze hectares maken onderdeel uit van de 6,000 ha die tot
2016 kunnen worden doorgeleverd.

Ju ridische ve rpl ichtinqen
De provincies zijn voor 20 oktober 2010 harde juridische verplichtingen aangegaan voor
verweruing en inrichting. Daarover is gerapporteerd in de PEIL-rapportages per l januari 2011.
Deze verplichtingen maken deel uit van de ontwikkelopgave, ook als deze verplíchtingen
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betrekking hebben op ontwikkelingen die niet vallen onder de prioritering die voor de
ontwikkelopgave in het onderhandelingsakkoord is vastgesteld.

U ltvoeri n gskosten Fau nafonds
Over de uitvoeringskosten van het Faunafonds is afgesproken dat rijk en provincies zich
houden aan een taakstelling, zijnde € 3 mln per jaar in 2012 en 2013 (totaal maximaal € 6
mln). De werkelijke kosten worden gelijk gedeeld door rijk en provincies.

Agrarlsch natuurbeheer bulten de EHS
In verband met de overgäng van het agrarisch natuurbeheer buiten de EHS met ingang van
2014 naar het rijk is de volgende aanvullende afspraak gemaakt. De provincies betalen het
agrarisch natuurbeheer buiten de EHS van de verplichtingenjaren 2007 tot en met 2013
(betaling in 2008-2014). Het rijk betaalt de verplichtingen agrarisch natuurbeheer buiten de
EHS ult het pre ILG-jaar 2006 (betaling in 2OO7) en vanaf 2014 (uitbetaling 2015).

Beheeroooave
De provincies zijn vanaf 2014 financieel verantwoordelijk voor het beheer van de EHS. Het rÍjk
voegt in 2014 € 105 mlnl structureel toe aan het Provinciefonds.

Uitvoeringskosten Wet Natuur
Voor een uitspraak over de bestuurs- en uitvoeringskosten van nleuwe taken voor de
provincies als gevolg van de nieuwe Wet Natuur wordt een procedure ex artikel 2 van de
Financiêle Verhoudingenwet toegepast.

Memorie van toelichtinq
Voor de uitvoering van het onderhandelingsakkoord van 20 september 2011 en de aanvullende
afspraken van 7 december 20LL zljn deze uitvoeringsafspraken bepalend. R¡jk en provincies
onderschrijven de wenselijkheid van een gezamenlijke toelichting bij het
onderhandelingsakkoord, De Memorie van Toelichting van IPO is hieruoor het uitgangspunt.
Ten aanzien van de bijdrage aan de internationale doelen gelden de afspraken uit het
onderhandelingsakkoord van 20 september 2011 en de aanvullende afspraken van 7 december
zïtt. Met de aanvullende afspraken van 7 december 2011 en vorenstaande
uitvoeringsafspraken is de Memorie van Toellchting geactualiseerd voor de volgende
onderdelen: beëindiging ILG-bestuursovereenkomstàn (p.4), ontwikkelopgave (p.6-7),
beheeropgave (p.8), incl. opbouw beheerkosten in bijlage 1en afronding ILG (p.11).
De kosten van de hydrologische maatregelen PAS worden door de partijen in onderling
overleg nog nader berekend.

Voor akkoord,
Den Haag,8 februari 2012

¡C.\

L, Spies
Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties

J.W.
Voo Interprovi Overleg

H. Bleker
Staatssecretaris van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie

N

Voo ie Landelijk Gebied
Interprovinciaa
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I Overeengekomen is dat op dit bedrag geen bezuiniging wordt doorgevoerd.



CONCEPT
Aan:

het Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en lnnovatie
t.a.v. de heer H. Bleker
Postbus 20401
25OO EK DEN HAAG

tPo
t.a.v. de heer J.W. Remkes
Postbus 16107
25OO BC DEN HAAG

Assen,

Ons kenm erk 8l 3.7 1201 200 1 371

Behandeld door de heer D.J, lmmenga (0592) 36 51 94

Uw kenmerk 258194
Onderwerp: uitvoeringsafspraken decentral isatie natuu r

Geachte heer Bleker en geachte heer Remkes,

Bij brief van 10 februari 2012 heeft u ons geinformeerd over de overeenstemming die

u heeft bereikt over de uitvoeringsafspraken van het onderhandelingsakkoord

decentralisatie natuur en vraagt u om u uiterlijk 24 februari 2012he informeren of wij

alsnog instemmen met het akkoord dan wel meewerken aan de uitvoering van het

akkoord.

De uitvoeringsafspraken decentralisatie natuur hebben wij op 14 februari 2012 in ons

college besproken. Wij zijn tot het volgende standpunt gekomen:

Wij hebben besloten om niet alsnog in te stemmen met het akkoord. Wijzien niet in

dat er wezenlijke verbeteringen zijn aangebracht ten opzichte van het akkoord van 20

september 2011 en de aanvullende afspraken d.d. 7 december 2011.

Wij hebben besloten wel mee te werken aan de uitvoering van het akkoord en willen

betrokken blijven bij het decentralisatieproces. Wij gaan ervan uit dat de

uitgangspunten van het door de externe (lPO) commissie op te stellen advies, een

redelijk perspectief bieden op de uitfinanciering van de rechtmatig aangegane

verplichtingen (zowel voor verworven gronden als voor inrichting) van Drenthe uit het
grond-voor-grond-principe. Hiermee krijgen wij een redelijk perspectief op de

uitfinanciering van de € 42 miljoen harde verplichtingen voor Drenthe. Dan zijn er wat
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ons betreft geen beperkingen om mee te werken aan de uitvoering van de

decentralisatie. Dit betekent dat wij in beginsel afzien van juridische procedures.

Tot slot merken wij op dat het risico om te voldoen aan de internationale

verplichtingen volledig bij het Rijk ligt, evenals de aansprakeliJkheid voor eventuele

boetes die deze keuze tot gevolg kan hebben.

gedeputeerde staten van Drenthe,



Provinciebuis \Øesterbrink r, Assen
Postadres Postbus rzz, 94oo ec Assen
wwv¡.drenthe.nl

r (o592) 36 tt tt
n (o592) 36 t7 77 provinci renthe

Aan:

de voorzitter en leden van
provinciale staten van Drenthe

Assen, 16februa¡i2012
Ons kenme rk 7 I 3.1 1 1201 2001207
Behandeld door de heer D.J. lmmenga (0592) 36 51 94

Onderwerp : Uitvoeringsafspraken decentralisatie natu u r

Geachte voorzitter/leden,

Op 10 februari2012 hebben wij uw staten geinformeerd over de overeenstemming
tussen het IPO en het Rijk over de uitvoeringsafspraken decentralisatie natuur en

hierin onze eerste globale reactie aan u kenbaar gemaakt. Het Rijk en de voorzitter
van het IPO vragen ons om hen uiterlijk 24februari2012te informeren of wijalsnog
instemmen met het akkoord dan wel meewerken aan de uitvoering van het akkoord.

De uitvoeringsafspraken decentralisatie natuur hebben wü op 14 februari2012 in ons

college besproken. Wij z'rjn tot het volgende standpunt gekomen en leggen dat met
deze brief ter informatie aan u voor.

Wij hebben besloten om niet alsnog in te stemmen met akkoord. Wijzien niet in dat er
verbeteringen zijn aangebracht ten opzichte van het akkoord dat wij op 21 december
2011 aan u hebben voorgelegd. De beperkte hoeveelheid grond, 14.000 ha, waarvan

6.000 ha beschikbaar is tot 2016, is nauwelijks voldoende om de lopende

verplichtingen van alle provincies (€ 418 miljoen) te betalen, laat staan dat er ruimte is
voor nieuwe ontwikkelingen. Voor Drenthe gaat het om €.42 miljoen lopende

verplichtingen. Daarnaast wordt het budget voor beheer in eerste instantie in 2014
zo'n € 30 miljoen ingekrompen en is lot2014 € 45 miljoen van het budget voor
agrarisch
natuurbeheer buiten de EHS (geen Europees POP-geld meer voor dit doel

beschikbaar) verdwenen.

Wij zullen in onze reactie op de brief aangeven dat wij betrokken willen blijven bij het

decentralisatieproces. ln onze reactie laten wij daaraan gekoppeld weten dat w'lj de
mogelijkheid open willen houden voor juridische procedures zolang er geen financiële
zekerheden aan ons zijn gegeven over de uitfinanciering van in het kader van de ILG-
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bestuursovereenkomst rechtmatig aangegane verplichtingen door de provincies ter
hoogte van € 418 miljoen. Voor Drenthe gaat het om een bedrag van € 42 miljoen
aangegane verplichtingen. Vanaf 20 oktober 2010 hebben wij, zoals door het Rijk aan
ons gevraagd, een zeer restrictief beleid gevolgd in het aangaan van nieuwe
verplichtingen en in onze ogen past het als het Rijk de |LG-bestuursovereenkomst op
een correcte wijze afhandelt en niet zoals dit nu in de brief wordt aangegeven. Zodra
er financiële zekerheden zijn ten aanzien van de aangegane verplichtingen zijn er wat
ons betreft geen beperkingen in de meewerking aan de uitvoering meer aan de orde.

Overigens blijven wijtwijfels houden of het Rijk kan voldoen aan de internationale
verplichtingen. Het Rijk neemt echter met de nu gemaakte afspraken dit risico en
daarmee ook dat zij aansprakelijk is voor eventuele boetes die deze keuze tot gevolg
kan hebben.

Hoogachtend

gedeputeerde staten van Drenthe,

voorzitter

Bijlage(n):

coll.
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If Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie

> Retourðdres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

De Colleges van Gedeputeerden Staten
van de 12 provincies

Darum -l0tEB.2012
Betreft Uitvoeringsafspraken decentralisatie natuur

Geachte colleges,

Op I februari jl. hebben het Rijk en een lPO-delegatie overeenstemming bereikt
over u itvoerin gsafspraken va n het onderha ndelingsakkoord decentralisatie natuur.
Deze uitvoeringsafspraken betreffen de inzet van het grond voor grond principe,
de reikwijdte van de evaluatie ¡n 2016, afronding RodS, juridische verplichtingen
in het kader van de ontwikkelgave, uitvoeringskosten Faunafonds, agrarisch
natuurbeheer buiten de EHS, rijksbijdrage voor de beheeropgave en de
uiWoeringskosten Wet Natuur. De vastgestelde en ondertekende
uiWoeringsafspraken treft u aan in de bijlage.

Het overleg stond daarnaast in het teken van het vervolgtraject, als gevolg van
het feit dat eind 2011 niet alle provincies hebben ingestemd met het
onderhandelingsakkoord. We hebben vastgesteld dat de urgentie om de uitvoering
van de decentralisatie ter hand te nemen in de praktijk sterk wordt gevoeld. We
hebben uitvoerig en intensief gesproken over de uitvoeringsaspecten van het
onderhandelingsakkoord en met de aanvullende afspraken over de uitvoering zijn,
naar onze van mening, alle belemmeringen om de uitvoering ter hand te nemen,
weggenomen.

Aangezien deze brief onderdelen bevat die voor alle provincies van belang zijn en
in het kader van de onderlinge transparantie is deze brief gericht aan de t2
colleges van Gedeputeerde Staten.

Het is onze indringende behoefte en verwachtlng dat alle provincies mee werken
aan de uitvoering van het akkoord en aan de bijbehorende uiWoeringsafspraken.
Voor de provincies die hebben ingestemd geven deze uitvoeringsafspraken nadere
duidelijkheid op een werkbare uítvoering binnen de kaders die zijn afgesproken en
de uitleg die door de provincies is gegeven aan het onderhandelingsakkoord.

Voor de overige provincies geeft het de gevraagde duidelijkheid om alsnog in te
stemmen of mee te werken aan de uitvoering van het akkoord.

Natuur & B¡od¡vers¡te¡t
Programma Stelselhezlening
Natu ur

Prins Clauslaan B

2595 AJ Den Haôq
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
www. rijksove¡heid. nyelen¡

Onze referentie
258194

Bijlagen
1
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Provincies, die niet instemmen met het akkoord, maar wel bereid zijn tot het
meewerken aan de uitvoering, dienen zich te conformeren aan het vervallen van
de lLG-bestuursovereenkomst, aan de afrekensystematiek zoals ven¡loord in het
onderhandelingsakkoord van 20 september 2011 en de aanvullende afspraken van
7 december 2011 en af te zien van juridische procedures. Een uitzondering
hiervoor geldt voor procedures ten aanzien van het nakomen van verplichtingen
voortvloeiend uit de ILG-bestuursovereenkomst met Flevoland over
Oostvaarderswold. We willen op deze manier de decentralisatie uitvoeren met de
medeweking van alle 12 provincies.

Doordat eind 2011 niet alle provincies ingestemd hadden met het
onderhandel ingsakkoord, zag de staatssecretaris van Eco nomische Zaken,
Landbouw en Innovatie zich genoodzaakt om het vigerende ILG-instrumentarium
in acht te nemen conform de bepalingen in de Wet Inrichting Landelijk Gebied. Dit
heeft geleid tot de brief van 23 december 2011 waarin een waarschuwing is

afgegeven dat als eind 2013 niet alle prestaties gerealiseerd zijn, dit
consequenties kan hebben voor de vaststelling van het ILG-budget. Voor alle
provincies die medewerking verlenen aan de uitvoering van het
onderhandelingsakkoord en de uitvoeringsafspraken, zal de brief van 23 december
2011 zoals verstuurd door de staatssecretaris niet langer van toepassing zijn.

We vernemen graag van de provincies die op dit moment nog niet hebben
ingestemd met het onderhandelingsakkoord u¡terlijk 24 februari as. of u instemt
met het akkoord dan wel meewerkt aan het uitvoeren van het akkoord.

Met de uitvoering van het geheel van gemaakte afspraken wordt in de periode tot
en met 2021 een wezenlijke bijdrage geleverd aan de realisatie van de
internationale doefen. Centraal staat kwalitatief hoogwaardige natuur te realiseren
door sterk in te zetten op inrichting en beheer

dr. Henk Bleker
Staatssecretaris van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie

J.W. Remkes
Voorzitter Inte rprovinciaal Overleg

Natuur & B¡od¡vers¡telt
Program ma Stelsel herzieni n g

Natuur

Onze referentie
258L94
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Uitvoerlngsafspraken bij onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur van 2O
september 2011en aanvullende afspraken van 7 december 2011

Inzet grond voor orond principe
1. De 14.000 ha van de BBL oud-gronden blijven beschikbaar tot 2021 voor de

ontwikkelopgave herij kte EHS.
2, Hiervan mag 6.000 ha tot 2016 worden lngezet ten behoeve van de realisatie

ontwikkelopgave herijkte EHS. Deze gronden waaronder nieuw verworven gronden in de
EHS gefinancierd uit verkoop van BBL oud gronden worden, zonder provinciale bijdrage,
doorgeleverd van BBL naar de terreinbeheerders.

3. Rijk en provincies voeren in 2016 gezamenlijk een evaluatie uit. Daarover wordt
afgesproken:
- getoetst wordt of de ontwikkelopgave van 17.000 hectare verwerving/

functieverandering en 40.000 hectare inrichting in combinatie met andere te nemen
maatregelen toereikend is voor het realiseren van de internationale verplichtingen.

- getoetst wordt of de financlële dekkíng door inzet van de beschikbare categorieën van
het grond-voor-grond-principe toereikend is voor het realiseren van de
ontwikkelopgave van het onderhandelingsakkoord,

- getoetst wordt of de provincles de beschlkbare categorieën hebben ingezet voor de
realisering van de lnternationale verplichtingen.

- getoetst wordt of er sprake is van een redelijke bijdrage uit de vier categorieën* van
grond-voor-grond voor de realisatie van de herijkte EHS,

4, Indien uít de evaluatie in 2016 blUkt dat het noodzakelijk is voor de realisatie van
internationale doelen om gronden in te zetten, gebeurt dat via het grond-voor-grond
principe, waaronder ook begrepen de oud BBL gronden (14.000 ha verminderd met
maximaal 6.000 ha in de periode tot 2016), en gelden dezelfde financiële condities en
spelregels als in de periode voor 2016.

5. Op deze wijze wordt nauw aangesloten bij de afspraken die in het onderhandelingsakkoord
zijn vastgelegd.

6. Omwille van de uitvoering van het akkoord van 20 september 2011 krijgen de provincies
de gelegenheid tot uiterlljk l juli 2013 om de planologische regeling van de herijkte EHS
(gebaseerd op de uitgangspunten die voortvloeien uit de Europese verplichtingen) te
begrenzen.

x de indicatleve omvang van de viercategorieën bedraagt per l januari 2011:. gronden die doorde herijking buiten de EHS vallenr maximaal 13.000 ha
- gronden van de provincies verworven in de llG-periode en die buiten de herijkte

EHS vallen. ILG-nieuw is 10,900 ha, te verminderen met gronden die aantoonbaar
zijn gefinancierd uit provinciale middelen buiten ILG.

- gronden van terreinbeherende organisaties in de herijkte EHS: range van 6.000 -
9.000 ha,

- voor de herijking van de EHS beschikbare ruilgronden: 14.000 ha.

RpdS
In de begrensde RodS-gebieden ligt BBL oud-bezit, dat voor dit doel is verworven. Juridlsch
harde verpllchtingen, zoals in het akkoord gedefinieerd en toegepast (zie overzicht bij het
akkoord van 20 september 20tr1), die zijn aangegaan voor verwerving of inrichting tot 20
oktober 2010, worden nagekomen.
Deze gronden tot een maximum van 1200 hectare per l januari 2011 blijven beschikbaar
volgens dezelfde flnanciële condities en spelregels, inclusief evaluatie in 2016 als voor de
ontwikkelopgave EHS en maken daar onderdeel van uit. De garantie wordt gegeven dat na
inrichting maximaal 1200 ha RodS-gronden beheerd en geëxploiteerd kunnen worden voor het
doel waarvoor ze verworven zijn zonder provinciale bijdrage voor grond, tenzf in onderling
overleg anders overeengekomen. Deze hectares maken onderdeel uit van de 6,000 ha die tot
2016 kunnen worden doorgeleverd.

Ju ridische verol ichtingen
De provincies zijn voor 20 oktober 2010 harde juridische verplichtingen aangegaan voor
verweruing en inrichting. Daarover is gerapporteerd in de PEIL-rapportages per lJanuari 2011.
Deze verplichtingen maken deel uit van de ontwikkelopgaver ook als deze verplichtingen
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betrekking hebben op ontwíkkelingen die niet vallen onder de prioritering die voor de
ontwikkelopgave in het onderhandelingsakkoord is vastgesteld.

Uitvoerin gskosten Fau nafonds
Over de uitvoeringskosten van het Faunafonds is afgesproken dat rijk en provincies zich
houden aan een taakstelling, zijnde € 3 mln per jaar ín 2012 en 2013 (totaal maximaal € 6
mln). De werkelijke kosten worden gelijk gedeeld door rijk en provincies.

Agrarisch natuurbeheer buiten de EHS
In verband met de overgang van het agrarisch natuurbeheer buiten de EHS met ingang van
2014 naar het rijk is de volgende aanvullende afspraak gemaakt. De provincies betalen het
agrarisch natuurbeheer buiten de EHS van de verplichtingenjaren 2007 tot en met 2013
(betaling in 2008-2014). Het rljk betaalt de verplichtingen agrarisch natuurbeheer buiten de
EHS uit het pre ILG-jaar 2006 (betaling in 2OO7) en vanaf 2014 (uitbetaling 2015).

Behceropgave
De provincies zijn vanaf 2014 financieel verantwoordelijk voor het beheer van de EHS. Het rijk
voegt in 2074 € 105 mlnl structureel toe aan het Provinciefonds.

Uitvoerinqskosten Wet Natuur
Voor een uitspraak over de bestuurs- en uitvoeringskosten van nieuwe taken voor de
provincies als gevolg van de nieuwe Wet Natuur wordt een procedure ex artikel 2 van de
Financiële Verhoudingenwet toegepast.

Memorie van toelichtino
Voor de uitvoering van het onderhandelingsakkoord van 20 september 2011 en de aanvullende
afspraken van 7 december 2011 zijn deze uitvoeringsafspraken bepalend. Rijk en provlncies
onderschrijven de wenselijkheid van een gezamenlijke toelichting b'rj het
onderhandelingsakkoord. De Memorie van Toellchting van IPO is hiervoor het uitgangspunt.
Ten aanzien van de bijdrage aan de lnternationale doelen gelden de afspraken uit het
onderhandelingsakkoord van 20 september 2011 en de aanvullende afspraken van 7 december
z9tt, Met de aanvullende afspraken van 7 december 2011 en vorenstaande
uitvoeringsafspraken is de Memorie van Toellchting geactualiseerd voor de volgende
onderdelen: beêíndiging ILG-bestuursovereenkomsten (p.4), ontwikkelopgave (p.6-7),
beheeropgave (p.8), incl. opbouw beheerkosten in bijlage 1 en afronding ILG (p.11).
De kosten van de hydrologische maatregelen PAS worden door de part¡jen in onderling
overleg nog nader berekend.

Voor akkoord,
Den Haag, 8 februari 2012

t(\

L. Spies
Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties

J.W
Voo Interprovi I Overleg

H. Bleker
Staatssecretaris van Economisch e Zaken,
Landbouw en Innovatie Interprovinclaa

Leb

e Landelijk Gebied
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        AGENDAPUNT 3
e
,  bijlage 1 

Model Afrondingsovereenkomst ILG  

Versie 3-10 

Partijen: 

1. De Staatssecretaris  van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, dr. H. Bleker, 

mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de Staatssecretaris van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de  Minister van Binnenlandse Zaken  en Konink-

rijksrelaties, hierna gezamenlijk te noemen: 

“het Rijk” 

2. Het College van gedeputeerde staten van de provincie…… te dezen vertegenwoordigd 

door de gedeputeerde Landelijk gebied, Naam  , hierna te noemen: 

“de provincie………”; 

 

Overwegende: 

- dat op 20 september 2011 de gezamenlijke provincies , vertegenwoordigd 

door de voorzitter van Interprovinciaal Overleg  en de voorzitter van de over-

legdelegatie Landelijk Gebied Interprovinciaal Overleg  met de Staatssecretaris 

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Minister van Binnen-

landse Zaken en Koninkrijksrelaties het Onderhandelingsakkoord decentralisa-

tie Natuur hebben gesloten en dat deze partijen op 7 december 2011 een aan-

vullend akkoord hebben gesloten en op 8 februari  2012 nadere uitvoeringsaf-

spraken hebben gemaakt, welk geheel van akkoorden en afspraken hierna 

“het Akkoord” wordt genoemd;  

- dat het Akkoord uitvoering geeft aan de Bestuursafspraken 2011-2015 en bin-

nen dat kader voorziet in een overgang van verantwoordelijkheden en midde-

len voor het natuurbeleid van het Rijk naar de provincies; 

- dat het Akkoord afspraken bevat over de afronding van het investeringsbudget 

landelijk gebied (ILG) en over de realisatie van een herijkte ecologische hoofd-

structuur (EHS) door de provincies, voorziet in het vervallen van de 12 afzon-

derlijke bestuursovereenkomsten ILG 2007-2013 en in het doorvoeren – in het 

licht van de toestand van ’s Rijks financiën – van een bezuiniging op het voor 

het investeringstijdvak 2007-2013 verstrekte ILG, en de afspraak bevat dat de 

overeengekomen bevoegdheidsverdeling zal worden verankerd in de Wet in-

richting landelijk gebied (hierna: WILG) en in de natuurwetgeving; 

- dat het Rijk en de provincies in het Akkoord de wenselijkheid van een geza-

menlijke toelichting hebben onderschreven en hebben aangegeven dat de door 

het Interprovinciaal Overleg opgestelde Memorie van Toelichting van 11 no-

vember 2011 bij het Onderhandelingsakkoord hiervoor het uitgangspunt is met 

inachtneming van een actualisering ten aanzien van de onderdelen inzake de 
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beëindiging van de ILG-bestuursovereenkomsten, de ontwikkelopgave, de be-

heeropgave en de afronding van het investeringsbudget landelijk gebied (ILG); 

- dat het primaire doel van de onderhavige overeenkomst is om tussen partijen 

te komen tot afronding van het ILG als onderdeel van het geheel van afspra-

ken uit het Akkoord; 

- dat de Tweede Kamer het Akkoord op onder meer 22 december 2011 en 16 

februari 2012 heeft behandeld en dat daarbij is gebleken van steun van een 

meerderheid van de kamer voor de uitvoering van het Akkoord;  

- dat Provinciale Staten van ………..  op ……… met het Akkoord hebben ingestemd 

(evt. toevoegen: “en op ….. kennis hebben genomen van de nadere uitvoe-

ringsafspraken d.d. 8 februari 2012”);  

- dat gezien de instemming van beide partijen met het Akkoord: 

a.  de op grond van artikel 7 van de WILG tussen het Rijk en de provincie 

gesloten bestuursovereenkomst ILG 2007-2013, zoals deze overeen-

komst laatstelijk luidde op … (datum laatste wijziging), is komen te ver-

vallen per …. (datum PS-besluit inzake akkoord), en  

b.  de provincie overeenkomstig het Akkoord, in plaats van op het in de be-

stuursovereenkomst ILG 2007-2013 overeengekomen investeringsbudget 

landelijk gebied, aanspraak maakt op een budget dat wordt bepaald op 

basis van de in de periode van 1 januari 2007 tot 1 januari 2011 door de 

provincie daadwerkelijk geleverde prestaties tegen een reëel normkos-

tenniveau, waarbij wordt uitgegaan van de werkelijke bestedingen door 

de provincie van de middelen van het oorspronkelijk verleende investe-

ringsbudget tot 1 januari 2011 ten behoeve van de in de bestuursover-

eenkomst ILG 2007-2013 overeengekomen doelen en prestaties (in to-

taal voor alle provincies tezamen € 2.014.194.000), op basis van  ge-

waarmerkte accountantscontroles en een beoordeling van de prestaties 

door het Comité van Toezicht;  

- dat het Akkoord erin voorziet dat over de afwikkeling van een en ander aan-

vullende afspraken tussen het Rijk en de provincie worden gemaakt; 

- dat partijen vaststellen dat een definitieve afwikkeling pas kan plaatsvinden als 

de WILG in overeenstemming met het Akkoord is gewijzigd, dat over het daar-

toe strekkende wetsvoorstel inmiddels advies is uitgebracht door de Afdeling 

advisering van de Raad van State en dat het voorstel volgens het begrotings-

akkoord 2013 na de zomer van 2012 bij de Tweede Kamer wordt ingediend en 

behandeld, maar dat naar verwachting de afronding van de behandeling van 

het wetsvoorstel door beide Kamers der Staten-Generaal en de inwerkingtre-

ding van de wijziging van de WILG eerst in 2013 zullen plaatsvinden;  

- dat het met het oog op de voortgang van de uitvoering van de afspraken in 

het Akkoord van belang is dat er tussen partijen duidelijkheid bestaat over de 

concrete aanspraken waartoe de afwikkeling van het ILG overeenkomstig het 

Akkoord over en weer leidt, alsmede over de wijze waarop partijen de hun 
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toekomende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke bevoegdheden in dat ka-

der gaan gebruiken, en dat hieraan – nu het voorstel tot wijziging van de 

WILG nog geen kracht van wet heeft – zoveel mogelijk gevolg moet worden 

gegeven met inachtneming van de WILG zoals deze thans luidt;  

- dat ook nadere afspraken moeten worden gemaakt over de ten behoeve van 

het jaar 2011 aan de provincie overeenkomstig de bestuursovereenkomst ILG 

2007-2013 verstrekte voorschotten van het investeringsbudget landelijk ge-

bied, waar het Akkoord voorziet in de toekenning van een decentralisatie-

uitkering voor de in het Akkoord vastgestelde doelen overeenkomstig een spe-

cifieke provinciale verdeelsleutel, voor welke verdeelsleutel de gezamenlijke 

provincies een voorstel doen; 

- dat het Akkoord ook betrekking heeft op de overgang van de volledige verant-

woordelijkheid voor de FES-projecten naar de provincies, voor de overdracht 

waarvan nadere afspraken noodzakelijk zijn, dat tussen het Rijk en de provin-

cies op 17 september 2012 nadere bestuurlijke afspraken zijn gemaakt over 

aanvullende middelen ter financiering van tekorten op de FES-middelen ter 

grootte van in totaal € 126 miljoen en dat afgesproken is dat het Rijk voor de 

financiering van dit tekort een bedrag van € 88 miljoen beschikbaar stelt en 

dat de provincies het restant voor hun rekening nemen; 

 

Gezien:  

- de door de provincie bij brief van …, kenmerk …., verstrekte gegevens over de 

in de jaren 2007 tot en met 2010 bestede middelen conform het door een ac-

countant gewaarmerkt PEIL-overzicht 2010, zoals opgenomen in de bij deze 

overeenkomst behorende bijlage .. ; 

- de door de provincies overlegde verklaringen met betrekking tot de jaren 2007 

tot en met 2010, zoals opgenomen in de bij deze overeenkomst behorende bij-

lage 1 van:  

a.  de Dienst Regelingen over de bestedingen van de provincies ten laste van 

het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO);   

b. de Stichting Groenfonds over de bestedingen van de provincie ten laste 

van de leenfaciliteit voor grondverwerving; 

c. de Stichting Groenfonds over de bestedingen van de provincie ten laste 

van de garantieregeling voor grondverwerving, en 

d. het Bureau Beheer Landbouwgronden over de inzet ten behoeve van de 

middelen voortkomend uit de exploitatiewinst als gevolg van grondtransac-

ties; 

 

Komen als volgt overeen: 

 

Hoofdstuk 1. Status overeenkomst 
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Artikel 1 

1. Deze overeenkomst vervangt de bestuursovereenkomst ILG 2007-2013, gesloten 

tussen partijen op 18 december 2006 en laatstelijk gewijzigd op  .. (datum). 

2. De overeenkomst vindt totdat hoofdstuk 3 van de WILG is komen te vervallen 

haar grondslag mede in artikel 7 van die wet.  

 

Hoofdstuk 2. Aanspraken provincie voortvloeiend uit het Akkoord 

 

Periode 2007-2010 

Artikel  2 

1. Het deel van het investeringsbudget, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de WILG, 

voor de prestaties en bestedingen in de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 

december 2010, waarop de provincie overeenkomstig het Akkoord in het kader 

van de afronding van het ILG ten overstaan van het Rijk aanspraak kan maken 

bedraagt €…… 

 

2. De  in het eerste lid genoemde aanspraak is opgebouwd uit de volgende op de pe-

riode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2010 betrekking hebbende bij-

dragen: 

a. Bijdrage BBL in de investeringskosten   € 

b. Bijdrage ELFPO      € 

c. Bijdrage Rijk via PNB-leningen en garantieregeling € 

d. Rijksbijdrage ILG, inclusief FES    € 

Totaal        € 

 

Periode 2011-2013 

Artikel  3 

1. Het deel van het investeringsbudget, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de WILG, 

exclusief FES-middelen, waarop de provincie voor de periode van 1 januari 2011 

tot en met 31 december 2013 voor de in het tweede lid genoemde doelstellingen 

ten overstaan van het Rijk aanspraak kan maken bedraagt €…..   

 

2. Het in het eerste lid bedoelde deel van het investeringsbudget strekt ter financie-

ring overeenkomstig het Akkoord van het beheer en van de harde juridische ver-

plichtingen die zijn aangegaan voor 20 oktober 2010 met het oog op de in het Ak-

koord genoemde doelstellingen.  

 

3. Het in het eerste lid bedoelde bedrag is overeenkomstig de uitgangspunten van 

het Akkoord voor de decentralisatie-uitkering bepaald op basis van een door de 

provincies gezamenlijk bepaalde onderlinge verdeling. Voor zover de middelen 

voor de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 niet in de vorm 

van een specifieke uitkering, als onderdeel van het investeringsbudget, zijn of 
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worden verstrekt, worden zij in de vorm van de decentralisatie-uitkering ver-

strekt.   

4. De provincies kunnen uiterlijk op 15 april 2013 voor het jaar 2013 een gewijzigde 

onderlinge verdeling als bedoeld in het derde lid afspreken, indien de afspraken 

van de provincies over de verdeling van de kosten van beheer voor de periode 

van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 daartoe aanleiding geven. 

5. De provincies maken, aanvullend op het in het eerste lid bedoelde bedrag, geza-

menlijk aanspraak op een bedrag van €147 miljoen voor de kosten van beheer 

van Staatsbosbeheer en de kosten van het Faunafonds  voor periode van 1 janua-

ri 2012 tot en met 31 december 2013, verminderd met de door het Rijk voor die 

periode betaalde voorschotten. De gezamenlijke provincies bepalen voor het na 

aftrek van de voorschotten resterende bedrag een onderlinge verdeling.  

 

FES-projecten 

Artikel 4 

1. De provincie neemt per 1 januari 2012 zonder voorbehoud  de verplichtingen op 

grond van de beschikkingen houdende de toekenning van de middelen op basis 

van de Wet Fonds Economische Structuurversterking  over van het Rijk voor de 

navolgende in de vervallen bestuursovereenkomst ILG 2007-2013 in bijlage 2 op-

genomen  projecten. De middelen voor de in het eerste lid bedoelde projecten 

voor de jaren 2007 tot en met 2010 zijn begrepen in het deel van het investe-

ringsbudget, genoemd in artikel 2, eerste lid. 

2. Het deel van het investeringsbudget, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de WILG,  

waarop de provincie voor de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 

2015 aanspraak maakt voor de financiering van FES-projecten bedraagt €…..  

3. De provincie maakt tevens aanspraak op een deel van de aanvullende middelen 

die het Rijk overeenkomstig de afspraak met het Interprovinciaal Overleg d.d. 17 

september 2012 ter beschikking stelt in verband met tekorten in de financiering 

van de FES-projecten. Deze aanspraak bedraagt overeenkomstig de door de pro-

vincies gezamenlijk bepaalde onderlinge verdeling €…...  

4. Overeenkomstig het Akkoord geven de in het eerste lid bedoelde overgenomen 

verantwoordelijkheden de provincie, indien zij dat noodzakelijk acht, de mogelijk-

heid in overleg met de ontvanger van de middelen te besluiten tot herprioritering 

van de middelen voor het betrokken project, met dien verstande dat daarbij recht 

wordt gedaan aan het  nakomen van de internationale verplichtingen, zoals deze 

zijn beschreven in het Akkoord, voor zover deze aan de orde zijn bij het project. 

5. Het Rijk zal geen andere of aanvullende eisen stellen met betrekking tot de wijze 

waarop de provincie de verplichtingen, bedoeld in het eerste lid, vervult. Ingeval 

onvoorziene ontwikkelingen dit wenselijk maken, treden partijen in overleg en 

maken zij zo nodig aanvullende of nieuwe afspraken over de uitvoering van de in 

het eerste lid genoemde projecten. 
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Hoofdstuk 3.  Financiële afwikkeling 

Artikel 5 

 

1. De som van de door het Rijk voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 

december 2010 aan de provincie verstrekte voorschotten, bedoeld in artikel 8, 

tweede lid, van de WILG, inclusief FES-middelen, bedraagt € …. 

 

2. De som van de door het Rijk voor de periode 1 januari 2011 tot en met 31 de-

cember 2013 aan de provincie verstrekte en nog te verstrekken voorschotten van 

het investeringsbudget, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de WILG, exclusief 

FES-middelen, bedraagt: 

a. voor 2011 € …… miljoen;   

b. voor 2012 en 2013: nihil 

 

3. De som van de door het Rijk voor de periode 1 januari 2011 tot en met 31 de-

cember 2013 aan de provincie verstrekte voorschotten van het investeringsbud-

get, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de WILG voor FES-projecten bedraagt 

voor 2011 € …… miljoen. 

 

4. Het Rijk heeft het aandeel in de bijdrage aan de aanvullende financiering van de 

FES-projecten, bedoeld in artikel 4, derde lid, aan de provincie beschikbaar ge-

steld uit de middelen uit de PNB-leningen en de garantieregeling, ten bedrage van 

€…. 

   

5. De bedragen, bedoeld in het eerste, tweede, derde en vierde lid, worden verre-

kend met het totaalbedrag aan aanspraken als bedoeld in de artikelen 2, tweede 

lid, onderdeel d, 3, eerste lid en 4, tweede en derde lid.  

 

6. Het saldo van de verrekening, bedoeld in het vijfde lid, wordt betaald door middel 

van de decentralisatie-uitkering voor de in artikel 3 tweede lid genoemde doelstel-

lingen  en voor FES-projecten in de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 de-

cember 2015, overeenkomstig de door de provincies gezamenlijk bepaalde verde-

ling. 

 

Voor Noord-holland en Zeeland komt lid 6 als volgt te luiden: 

6. Het saldo van de verrekening, bedoeld in het vijfde lid, voor de provincie  

overeenkomstig de door de provincies vastgestelde verdeling wordt   vastgesteld 

op een bedrag van minus €… mln  De provincie  verplicht zich het verschuldigde 

bedrag van €        uiterlijk 31 maart 2013 aan het rijk te hebben voldaan. 

 

Hoofdstuk 4. Overige bepalingen 

Beschikbaarstelling capaciteit DLG 

Artikel 6 

1. De in het Akkoord voorziene terbeschikkingstelling door het Rijk van capaciteit 

van de Dienst landelijk gebied voor de jaren 2012 tot en met 2014 geschiedt aan 

de provincies gezamenlijk. De provincie maakt met de andere provincies nadere 

afspraken over de verdeling van deze capaciteit. 
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2.  De gezamenlijke provincies en het Rijk maken nadere afspraken over de inzet 

van DLG, daaronder begrepen het Bureau Beheer Landbouwgronden, en de Dienst 

Regelingen in de periode 2012-2014. Deze afspraken betreffen in ieder geval de 

wijze van aansturing van deze diensten door de provincies en het risico en de 

aansprakelijkheid voor werkzaamheden van deze diensten. 

 
 

Rechtmatigheidstoets besteding middelen 

Artikel 7 

1. Indien bij de rechtmatigheidstoets als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder a  

en d. van de WILG wordt vastgesteld dat de verleende voorschotten van het in-

vesteringsbudget landelijk gebied als bedoeld in artikel 5, eerste lid en tweede lid, 

onderdeel a, zijn besteed aan andere doelen dan waarvoor het investeringsbudget 

is verleend dan wel zijn besteed in strijd met ingevolge een verdrag voor de staat 

geldende verplichtingen  kan het Rijk de betrokken middelen in mindering bren-

gen op de aanspraak als bedoeld in artikel 2, eerste lid, en artikel 3, eerste lid,,  

onder gelijktijdige verlaging van de overeenkomstig artikel 5, zesde lid, te ver-

strekken decentralisatie-uitkering.  

2. Het Rijk gaat daartoe niet over dan nadat met de provincie overleg is gevoerd. 

3. De middelen worden overeenkomstig de door de provincies gezamenlijk bepaalde 

verdeelsleutel toegevoegd aan de decentralisatie-uitkeringen. 

Procedures 

Artikel 8 

1. De provincie en het Rijk zien af van eventuele bezwaar- en beroepsprocedures en 

civielrechtelijke procedures met betrekking tot de uitvoering van de bestuursover-

eenkomst ILG 2007-2013 en de toepassing van de WILG. Eventuele lopende pro-

cedures worden beëindigd. De eerste en de tweede volzin zien niet op bezwaar- 

en beroepsprocedures tegen besluiten van derden en op civielrechtelijke procedu-

res die betrekking hebben op handelingen van derden.   

2. Onverminderd het eerste lid trekt de provincie met ondertekening van deze over-

eenkomst de navolgende bezwaarschriften in: 

a. Bezwaarschrift BTW-compensatie d.d…. 

b.   Bezwaarschrift ILG-bevoorschotting ILG 2011 d.d… 

c.  Bezwaarschrift brief  ZH brief staatssecretaris Bleker  brief 23-12-2011 

toepassing art 10 lid 1 WILG 

 

Artikel 9 

1. Alle geschillen in verband met deze overeenkomst of met afspraken die daar-

mee samenhangen, worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter te 
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(...). Een partij kan zich echter pas op andere wijze dan in kort geding tot 

de  rechter wenden, indien het geschil niet volgens de procedure van het 

tweede tot en met vierde lid binnen ... weken is opgelost. 

 

2. Een partij die meent dat een geschil bestaat, deelt dat schriftelijk aan de  an-

dere partij(en) mee. De mededeling bevat een aanduiding van het geschil. 

 

3. Binnen ... werkdagen na de  dagtekening van de in het tweede lid bedoelde 

mededeling zendt elke partij zijn zienswijze omtrent het geschil, alsmede een 

voorstel voor een oplossing daarvan, aan de andere partij(en). 

 

4. Binnen ... werkdagen na afloop van de  in het de rde lid genoemde termijn 

overleggen partijen over een oplossing van het geschil. Elke partij kan zich 

door deskundigen doen bijstaan. Indien één van partijen binnen ... werkdagen 

na afloop van de  in het derde lid genoemde termijn de wens daartoe kenbaar 

maakt, wordt het overleg voor gezeten door een door partijen gezamenlijk of, 

bij gebreke van overeenstemming daarover binnen twee dagen, door ... te be-

noemen voorzitter. 

 

5. Elke partij draagt de eigen kosten, voortvloeiend uit de procedure van het 

tweede tot en met het vierde lid. De kosten van de in het vierde lid bedoelde 

voorzitter worden door elke partij voor een gelijk deel gedragen. 

 

6. Dit artikel blijft buiten toepassing ingeval sprake is van een besluit op grond 

van de WILG waartegen de provincie beroep bij de bestuursrechter kan aante-

kenen.  

 

Aldus overeengekomen en in … voud ondertekend op  .. december  2012    te… 

 

De Staatssecretaris van Economische zaken, Landbouw en Innovatie 

 

 

dr. Henk Bleker 

 

 

De gedeputeerde van de provincie…… 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0014609/tekst_bevat_aanwijzingen%2Bvoor%2Bde%2Bconvenanten/geldigheidsdatum_31-08-2012#_tekst_zoekterm_720#_tekst_zoekterm_720
http://wetten.overheid.nl/BWBR0014609/tekst_bevat_aanwijzingen%2Bvoor%2Bde%2Bconvenanten/geldigheidsdatum_31-08-2012#_tekst_zoekterm_723#_tekst_zoekterm_723
http://wetten.overheid.nl/BWBR0014609/tekst_bevat_aanwijzingen%2Bvoor%2Bde%2Bconvenanten/geldigheidsdatum_31-08-2012#_tekst_zoekterm_724#_tekst_zoekterm_724
http://wetten.overheid.nl/BWBR0014609/tekst_bevat_aanwijzingen%2Bvoor%2Bde%2Bconvenanten/geldigheidsdatum_31-08-2012#_tekst_zoekterm_725#_tekst_zoekterm_725
http://wetten.overheid.nl/BWBR0014609/tekst_bevat_aanwijzingen%2Bvoor%2Bde%2Bconvenanten/geldigheidsdatum_31-08-2012#_tekst_zoekterm_726#_tekst_zoekterm_726
http://wetten.overheid.nl/BWBR0014609/tekst_bevat_aanwijzingen%2Bvoor%2Bde%2Bconvenanten/geldigheidsdatum_31-08-2012#_tekst_zoekterm_728#_tekst_zoekterm_728
http://wetten.overheid.nl/BWBR0014609/tekst_bevat_aanwijzingen%2Bvoor%2Bde%2Bconvenanten/geldigheidsdatum_31-08-2012#_tekst_zoekterm_729#_tekst_zoekterm_729
http://wetten.overheid.nl/BWBR0014609/tekst_bevat_aanwijzingen%2Bvoor%2Bde%2Bconvenanten/geldigheidsdatum_31-08-2012#_tekst_zoekterm_730#_tekst_zoekterm_730
http://wetten.overheid.nl/BWBR0014609/tekst_bevat_aanwijzingen%2Bvoor%2Bde%2Bconvenanten/geldigheidsdatum_31-08-2012#_tekst_zoekterm_731#_tekst_zoekterm_731
http://wetten.overheid.nl/BWBR0014609/tekst_bevat_aanwijzingen%2Bvoor%2Bde%2Bconvenanten/geldigheidsdatum_31-08-2012#_tekst_zoekterm_733#_tekst_zoekterm_733
http://wetten.overheid.nl/BWBR0014609/tekst_bevat_aanwijzingen%2Bvoor%2Bde%2Bconvenanten/geldigheidsdatum_31-08-2012#_tekst_zoekterm_735#_tekst_zoekterm_735
http://wetten.overheid.nl/BWBR0014609/tekst_bevat_aanwijzingen%2Bvoor%2Bde%2Bconvenanten/geldigheidsdatum_31-08-2012#_tekst_zoekterm_736#_tekst_zoekterm_736
http://wetten.overheid.nl/BWBR0014609/tekst_bevat_aanwijzingen%2Bvoor%2Bde%2Bconvenanten/geldigheidsdatum_31-08-2012#_tekst_zoekterm_738#_tekst_zoekterm_738
http://wetten.overheid.nl/BWBR0014609/tekst_bevat_aanwijzingen%2Bvoor%2Bde%2Bconvenanten/geldigheidsdatum_31-08-2012#_tekst_zoekterm_740#_tekst_zoekterm_740
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Geachte voorzitter/leden,

ln december 2011 hebt u besloten om niet akkoord te gaan met het Deelakkoord na-
tuur. U hebt wel aangegeven dat de provincie in gesprek moet blijven over de uitwer-
king. Dit vindt nu plaats onder meer via een externe commissie die door het IPO be-
stuur in het leven is geroepen om een advies te geven over onder andere de verdeling
van het beheergeld en grond voor grond in relatie tot de internationale opgaven. Wij
hebben u hierover op 11 juni geÏnformeerd.

Voor de begroting 2013 en verder moeten wij nu keuzes maken waar wij naar de toe-
komst toe op in willen zetten. ln deze brief willen wij u aangeven welke keuzes wij
willen maken ten aanzien van het beheer van natuurgebieden, de ontwikkelopgave
voor natuur en de vervallen rijkstaken voor het platteland.

Het beheer wordt tot en met 2013 door het Rijk gefinancierd. Dit gaat om circa € 10

miljoen per jaar. Vanaf 2014 is vanuit het Rijk € 105 miljoen per jaar beschikbaar en

moeten de provincies volgens het deelakkoord € 64 miljoen meefinancieren. De pro-

vincies worden verantwoordelijk voor het beheer.

Voor plattelandsontwikkeling en ontwikkelopgave voor verwerving/functieverandering
en platteland was jaarlijks €.21,6 miljoen beschikbaar vanuit Rijk en € 4,4 miljoen van-

uit de provincie. Met het deelakkoord Natuur zijn vanaf 2O'12 alle rijksmiddelen voor
plattelandsontwikkeling weggevallen en is er alleen de grond voor grond voorraad.

Voor de financiering vanuit de provincie blijft de € 4,4 miljoen beschikbaar, aangevuld
met € 4,1 miljoen voor het opvangen van de bezuiniging van het Rijk. ln de bijlage is

een overzicht van alle rijksdoelen en provinciale doelen opgenomen.
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Voor de provincie Drenthe is het financieel niet haalbaar om de financiële gaten die
het Rijk laat vallen volledig te compenseren. Per opgave geven wij kort weer welke
keuze wijvoor de toekomst maken:

1. Beheer
Opgave: Met de decentralisatie wordt de provincie verantwoordelijk voor het

beheer. Vanaf 2014 wordt de provincie ook voor het beheer van
Staasbosbeheer verantwoordelijk.
Provincie vrijwaren van Europese boetes door het niet nakomen van
de internationale verplichtingen op dit terrein. Alleen beheer uitvoeren
wat vanuit de internationale opgave verplicht is en een oplossing zoe-
ken voor natuurbeheer buiten de internationale doelen N2000 en Ka-
derrichtlijn Water (KRW).

Om geen boetes op te lopen de geschatte bijdrage van Drenthe (€ 6,4
miljoen) koppelen aan geschatte bijdrage van het Rijk (10% van het
landelijke budget van € 105 miljoen) en dit als taakstelling zien (totaal
€ 16,9 miljoen/jaar). Dit betekent ruim € 1,1 miljoen minder dan nodig
is.

Strategíe

Uitwerking

2. Ontwikkelopgave venrverving/functieverandering en inrichting
Opgave: Opvangen van de bezuiniging van het Rijk op verwerving/functiever-

andering en inrichting en tegelijkertijd (getemporiseerd) vasthouden
aan de ambitie van het Groenmanifest. Er was in de |LG-periode van-
uit provincie en Rijk jaarlijks € 15 miljoen beschikbaar

Strategie: Vlot trekken van de ontwikkelopgave voor verwerving/functiever-
andering en inrichting gericht op KRW en Natura2000/PAS. Het
Groenmanifest is leidend en inzet is op maximale benutting cofinan-
ciering vanuit nieuwe programma Europa (POP3). Wij zetten tot de
evaluatie met het Rijk in 2016 in op inrichting van de grotendeels ge-
realiseerde robuuste natuurgebieden. Prioriteit wordt gegeven aan de
projecten waar veel internationale doelen samenvallen en synergie te
bereiken is, zoals het Bargerveen, Elperstroom (het blauwe hart), de
Oude Willem en de Reest.

Uitwerking: Via budget voor ontwikkelopgave verwerving/functieverandering en

inrichting, uit bijdrage uit grond voor grond (€ 3,3 miljoen, waarvan €
0,7 miljoen POP3 vana'Í 2014). Het gaat hierbij dus niet om eigen pro-

vinciale financiering. lndien sprake is van synergie Natura2000/PAS,
KRW, o.a. in relatie tot verdroging stellen wijvoor eigen provinciale

middelen voor groen/blauwe diensten en werken in te zetten.

3. Plattelandsontwikkeling
Opgave: Opvangen van een bezuiniging van het Rijk op de vervallen rijkstaken

voor het platteland. Er was in de ILG-periode tot 2012 vanuit provincie

en Rijk jaarlijks ruim € 10 miljoen beschikbaar voor onder andere
landbouwstructuurverbetering, Nationale Parken, routestructuren en

schaapskuddes.
Strategie: ln de benen houden van de minimale taken voor plattelandsontwikke-

ling en maximale benutting cofinanciering vanuít nieuwe programma

Europa (POP3). Sociaal economische vitalisering, onderhoud en toe-
gankelijkheid landschap uitwerken via motie vitaal platteland. Een uit-
werking van de gemaakte keuzes is opgenomen in de bijlage (onder-

delen 3.a en 3.b).
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Uitwerking: Minimale doelen plattelandsontwikkeling handhaven (€ 2 miljoen,
waarvan € 0,5 miljoen cofinanciering POP3 vanaf 2014).

4. Decentralisatie wettelijke taken
Opgave: Met het deelakkoord Natuur worden een aantal wettelijke taken gede-

centraliseerd. Deze taken staan beschreven in de bijlage onderdeel 4.

Strategie: De provincie zal deze wettelijke taken een plaats moeten geven en
deze uit moeten voeren.

Uitwerking: Vooralsnog geen budget reserveren, taken in de huidige werkzaam-
heden inpassen (€ 0 en 0 fte). Nadere uitwerking zodra er meer dui-
delijkheid is vanuit lPO.

ln de bijlage gaan wij nader in op de toekomstige opgaven. De financiële vertaling
naar de begroting vindt plaats via de actualisatie van de begroting.

ln de actualisatie van de begroting is verder de afrekening van de ILG bestuursover-
eenkomst opgenomen. Voor zover het incidentele afrekeningen betreft en waar voor-
gesteld wordt aanvullende provinciale financiering in te zetten zal financiering moeten
worden gevonden binnen de ontwikkelopgave en inrichting. Daarbijwordt in eerste
instantie gekeken of projecten bijdragen aan de realisatie van de ambitie, zoals deze
is geformuleerd in het collegeprogramma 2011-2015: Focus en verbinding in Drenthe.
Concreet gaat het dan om de uitvoering van het Groenmanifest en de Herijkte EHS.
Daarnaast is op grond van het Onderhandelíngsakkoord Natuur ook de mate waarin
projecten bijdragen aan de realisatie van lnternationale verplichtingen Natura 2000,
KRW en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) van belang geworden.

Omdat op dit moment niet duidelijk is hoe het advies van de externe commissie over
beheer, de verdeling van de grond voor grond en afwikkeling van de aangegane ver-
plichtingen eruit zal zien, stellen wij voor om zodra dit eind van dit jaar in het IPO-
bestuur is vastgesteld, de meerjarenbegroting met de dan beschikbare cijfers te ac-
tualiseren. Dit kan leiden tot een verdere aanscherping van de keuzes die in deze
brief gemaakt zijn.

Gelet op de zorgelijke ontwikkelingen rond de Nederlandse overheidsfinanciën achten
wij het van belang dat uw staten hier wel een voorbehoud maakt: Allocatie van de
middelen voor 2012 is (in latere begrotingsjaren) alleen mogelijk onder de voon¡vaarde

dat (alsdan) voldoende gelden ter beschikking gesteld kunnen worden.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

Bijlage(n):
jk.coll.



BIJLAGE

Keuzes Natuur en Plattelandsontwikkeling

1. Beheer
Vanaf 2014 stelt het Rijk landelijk jaarlijks ruim € 105 miljoen beschikbaar voor beheer
van de herijkte EHS. Door het grote areaal van Natura 2000 en KRW-gebieden in

Drenthe zijn in Drenthe veel middelen nodig voor het voeren van een adequaat be-
heer. De kosten voor Beheer zijn tot 2014 volledig gedekt uit het onderhandelingsak-
koord Natuur uit de afrekening lLG. Voor de periode daarna moeten nog definitieve
afspraken worden gemaakt over de onderlinge verdeling tussen provincies.

Ven¡tracht wordt dat vanaf 2014 de beheerkosten inclusief Staatsbosbeheer op kunnen
lopen tot ruim 18 miljoen euro per jaar. Staatsbosbeheer heeft in Drenthe in verhou-
ding tot de andere provincies een groot areaal. ln Drenthe wordt gerekend op circa
10o/o van het landelijke budget, minímaal € 10,5 miljoen per jaar. ln het deelakkoord is
afgesproken dat de provincies vanaf 2014 jaarlijks € ô4 miljoen bijdragen aan beheer
om te kunnen voldoen aan adequaat beheer. Voor Drenthe zou dit neerkomen op

€ 6,4 miljoen. De gekoppelde bijdrage is in het Deelakkoord Natuur afgesproken om

de provincies te vrijwaren van aansprakelijkheid ten aanzien van het niet nakomen
van internationale verplichtingen.

Wel zal de komende periode in samenspraak met de terreinbeheerders en DPG be-

keken worden hoe we het beheer nog doelmatiger en goedkoper uit kunnen voeren en

samenwerking in beheer kunnen stimuleren. Hier worden ook de Agrarische Natuur
Verenigingen en LTO bij betrokken. Vooralsnog wordt vastgehouden aan het ambitie-
niveau zoals dat in het natuurbeheerplan staat aangegeven. Bij het beheer moet een
oplossing worden gevonden voor het beheer buiten de internationale doelen Natu-
ra2000 en KRW. Met een aantal partijen zijn afspraken gemaakt om dit beheer te
ondersteunen.

Voor wat betreft het Landelijk Stelsel Beheer, heeft het onze voorkeur om vast te hou-
den aan één Landelijk Stelsel Beheer in plaats van 12 provinciale stelsels voor be-
heer. Het landelijke stelsel is recent vereenvoudigd en voldoet aan de Europese toet-
sen voor staatssteun.

2. Ontwi kkelopgave verwervi n g/fu nctieverande ri n g en i n richti n g : am bitie
Groenmanifest
Naast het afronden van lopende ILG projecten die onderdeel zijn van de afwikkeling
van de huidige bestuurovereenkomst, resteert er nog een ontwikkelingsopgave voor
de lnternationale verplichtingen en voor de herijkte EHS, zoals neergelegd in het
Collegeprogramma en het Groenmanifest. Deze ambitie maakt deel uit van de ontwik-
kelopgave uit het onderhandelingsakkoord Natuur. Dit moet uit het restant van de
landelijke grond-voor-grondpot komen, waarbij op dit moment nog niet duidelijk is wat
hiervan financieel te verwachten is.

Door de realisatie van internationale doelen, met name met betrekking tot de PAS en

mogelijke hydrologische maatregelen die overeenkomen met de KRW, zal het Rijk
extra budget beschikbaar moeten stellen. De hoogte van dit bedrag is nog onzeker.
Landelijk is voor de PAS van 2012-2015 € 12O miljoen beschikbaar. Dit wordt ook
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ingezet voor generiek rijksbeleid. De Tweede Kamer heeft via een motie € 5-15
miljoen voor 2012-2015 toegezegd gekregen voor hydrologische maatregelen. ln
Drenthe hebben wij voor de eerste beheerplanperiode van 6 jaar al ruim € 60 miljoen
nodig.

Voor de inrichting van de EHS zal in nauw overleg met de terreinbeheerders gekeken
worden of dit niet aanzienlijk goedkoper kan en waar mogelijk getemporiseerd (bij-
voorbeeld meerjarig verschralen in plaats van plaggen).

ln het Groenmanifest is afgesproken dat de EHS nieuwe natuur met 2500 ha wordt
verkleind. Om de EHS af te ronden tot een goed functionerend robuust systeem moet
tot201$I2021 nog 1.500 ha nieuwe natuur en in de periode 201812021-2027 nog 2000
ha nieuwe natuur gerealiseerd worden. Binnen de collegeperiode 201 1-2015 betekent
dat circa 1.000 ha nieuwe natuur door functieverandering. Er wordt vanuit gegaan dat
het volledige BBL (grond voor kavelruilprocessen en ontwikkeling nieuwe natuur) bezit
beschikbaar blijft voor de afronding van de herijkte EHS.

Het kavelruilinstrument Op Drentse Maat heeft in het verleden haar nut meer dan be-
wezen en blijft ook de komende periode beschikbaar om ruilprocessen voor de reali-
satie van de EHS te faciliteren. Het provinciaal Kavelruilbureau kan eventueel in spe-
cifieke situaties opdracht krijgen om de komende 4 jaar in kansrijke situaties BBL bezit
te ruilen naar de herijkte EHS.

Er zijn 4 gebieden, waar de provincie met haar partners in staat is om snel naar uit-
voering over te gaan en die allen op hun eigen wijze bijdragen aan de internationale
doelen. Dit zijn: het Bargerveen, de Elperstroom (het blauwe hart), de Oude Willem en
de Reest.

Wij streven verder om tot en met 2016 per jaar € 4 miljoen bijdrage te genereren bij
onze partners en bijdragen via onder andere LIFE subsidies en € 0,7 miljoen vanuit
Europa. Hiermee komt naar verwachting in totaal per jaar € B miljoen beschikbaar.

ln 2016 is er een evaluatie met het Rijk met betrekking voorfinanciering grond-voor-
grond en realisatie internationale doelen. Op dat moment moet opnieuw beoordeeld
worden welke middelen moeten en kunnen worden ingezet om de doelstellingen tot
en met 2021 en daarmee de ambities van het Groenmanifest te realiseren.
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3.a Verval len Rij ksdoelen plattelandsontwikkel i n g

Het Rijk ziet een aantal beleidsthema's niet meer als rijksopgave. Het is een autono-
me bevoegdheid van de provincies of zij nog inzet pleegt op deze ondenverpen. De
volgende voor Drenthe relevante rijkstaken vervallen:
. Leefgebiedenbenadering
o Pilots duurzaam ondernemen
. Landelijke routenetwerken, toegankelijkheid/wandelen over boerenland
r Duurzaambodemgebruik
¡ Robuusteverbindingen
o Milieukwaliteit EHSA/erdroging
¡ Water (excl. synergieprojecten)
¡ Nationale parken en Nationale landschappen
¡ Landschap generiek
o Leefbaarheid
. Grondgebonden landbouw: gebiedmaatregelen (waaronder kavelruil)en gebieds-

inrichting voor glastuinbouw

Voor Drenthe zijn vooral van belang Nationale parken/landschappen, landschapsbe-
heer, milieukwaliteit EHSA/erdroging, landbouwstructuurverbetering (kavelruil), leef-
gebiedenbenadering, routenetwerken, leefbaarheid en schaapskuddes. Per vervallen
ILG-doel stellen wij het volgende voor:

Leefge b ied e n be n ad eri ng ( i n cl u si ef b iod ive rsite it)

De leefgebiedenbenadering is gericht op het bespoedigen van economische ontwikke-
lingen door tijdig maatregelen te nemen om zgn. rode-lijstsoorten te beschermen.
Juist met het oog op de economische component is het grotendeels handhaven van
de leefgebieden benadering van groot belang. Wij nemen dit doel op in de provinciale
begroting. Het thema Biodiversiteit voegen wij met leefgebiedenbenadering samen,
gezien de samenhang tussen deze onderwerpen.

D u u rza a m o n d erne me n (Ag ro bi od ivers ite it)

Bij duurzaam ondernemen gaat het vooral om duurzaamheidsprojecten in de land-
bouw. Voor dit doel zijn geen afzonderlijke middelen meer gereserveerd. Wij integre-
ren dit thema binnen het thema innovatie landbouw. Dit past ook bij de vergroening
die zal plaats vinden bij de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. ln
de ILG-periode was hier gemiddeld per jaar € 166.000,-- voor begroot.

Land el ijke route netwerken
De landelijke routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen maken deel uit van de
rijksdoelen. Hierover zijn interprovinciale afspraken gemaakt. Voor Drenthe gaat het in
totaal om een bedrag van € 190.000,-- waarvoor verplichtingen zijn aangegaan en die
in 2012 gefinancierd moeten worden. Vanaf 2013 hebben wij geen verplichtingen
meer. Wij hebben geen afzonderlijke middelen voor dit doel meer gereserveerd. ln de
ILG-periode was hier gemiddeld per jaar € 1 .509.000,-- voor begroot. Hierin is onder
andere de vaarverbinding Erica-Ter Apel opgenomen. Wij stellen voor om de route-
structuren R&T te betrekken bij de uitwerking van een vitaal platteland. Het toeristisch
profiel is voor het platteland van Drenthe van groot belang.
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Duurzaam bodemgebruik

Voor zover op termijn nog inzet nodig, kan dit geïntegreerd worden binnen de innova-
tie landbouw. Hier geldt hetzelfde argument als genoemd onder Duurzaam onderne-
men: vergroening en verduurzaming van de landbouw. Voor de afronding/financiering
van lopende projecten ís in 2012 een provinciale verplichting opgenomen van €
640.000,- in 2012. Dit is voor de projecten Beter boeren met biodiversiteit, Zacht fruit
en Grondig boeren met mais.

Robuuste verbindingen
Vanaf 2013 hebben wij geen afzonderlijke middelen voor dit doel meer gereserveerd
Eventuele invulling van dit ILG doel valt binnen de ontwikkelopgave verwer-
ving/functieverandering en inrichting. ln de ILG periode was hier gemiddeld per jaar
€ 1.296.000,-- voor begroot.

Mil ie u kwal ite it EH SNerdrogi ng
Vanaf 2013 hebben wij geen afzonderlijke middelen voor dit doel meer gereserveerd
Eventuele invulling van dit ILG doel valt binnen de ontwikkelopgave verwer-
ving/functieveranderíng en inrichting. ln de ILG periode was hier gemiddeld per jaar
€ 5.015.000,-- voor begroot.

Water (exclusief Synergie projecten)

Vanaf 2013 hebben wij geen afzonderlijke middelen voor dit doel meer gereserveerd.
Eventuele invulling van dit ILG doel valt binnen de ontwikkelopgave verwer-
ving/functieverandering en inrichting. Binnen de ontwikkelopgave spelen de inter-
nationale doelen Natura2000 en KRW - vooral waar synergie tussen deze doelen is te
realiseren - een belangrijke rol. Het gaat dan voornamelijk om de verdrogings- en
topgebieden. ln de ILG-periode was hier gemiddeld per jaar € 184.000,-- voor begroot.

Nationaal Landschap Drentsche Aa
De provinciale bijdrage bouwen wij geleidelijk af tot € 50.000,- in 2015. Dit bedrag is

minimaal nodig om het nationaal landschap operationeel te houden. Al vanaf de eer-
ste aanzet van gebiedsgericht werken, wordt het totale stroomgebied van de Drent-
sche hierin meegenomen. Met het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Natio-
naal Landschap Drentsche Aa in 2007 is dit geformaliseerd. Vanaf dat moment is ook
ingezet op het uitbouwen van het Levend bezoekersnetwerk Drentsche Aa naar het
totale DA-gebied. lnmiddels bestaat dit uit ruim 60 bedrijven en hebben zo'n 100 on-
dernemers hiervoor een cursus gevolgd. Het bedrag is nodig om dit netwerk te onder-
houden. Het vormt daarmee ook een goede basis in het gebied om de vrijetijdseco-
nomie te ondersteunen.

Nationale Parken Dwingelderveld, het Drents Friese Wold en Drentsche Aa
De provinciale bijdrage bouwen wij geleidelijk af van € 700.000,-- nu tot € 500.000,--
per jaar voor alle parken vanaf 2013.ln ZW-Drenthe is een verkennend onderzoek
gestart naar het opzetten van een Heritage ZW Drenthe. Het onderzoek is er op ge-
richt om tot een efficiënte en doelmatige organisatie te komen , die zichzelf deels te-
rugverdiend door private en overheidsmiddelen slim aan elkaar te koppelen, volgens
het Engelse Heritage-model/gedachte. Een sterkere positionering van de gezamenlij-
ke parken en het tussenliggende gebied moet leiden tot een versterkt toeristisch pro-
fiel voor het gebied.



5

Landschapsbeheer Drenthe (LBD)
Voor 2012 heeft zij reeds een toezegging van € 900.000,--, zodat wij het financiële gat
van het Rijk van € 450.000,-- volledig dichten. Voor de daarop volgende jaren bouwen
wij de provinciale bijdrage geleidelijk af tot € 500.000,-- per jaar vanaf 2015. De in-
standhouding van het goed functionerende vrijwilligerswerk van LBD en de jaarlijks
terugkomende onderhoudswerkzaamheden aan kleine natuur en landschapselemen-
ten kan met deze bijdrage in stand gehouden worden. De overige incidentele projec-
ten kunnen vanuit een dergelijk budget niet meer uitgevoerd worden. Daarnaast zal de
voortzetting van de genoemde activiteiten een grotere bijdrage van de gemeenten en
eigenaren vergen en mogelijk via de uitwerking motie vitaal platteland. Wij zien moge-
lijkheden om het beheer te koppelen aan werkgelegenheidsprojecten (onder andere
via werken naar vermogen).

Soci a al eco no m i sc h e V ita I i seri ng
Vanaf 2012 hebben wij geen afzonderlijke middelen voor dit doel meer gereserveerd.
De sociaaleconomische vitalisering laten wij onderdeel worden van uitwerking van de
motie vitaal platteland. De activiteiten die worden uitgevoerd zijn gerelateerd aan leef-
baarheid en leefkwaliteit, voorzieningenniveau, bereikbaarheid etc. Deze thema's
worden binnen het beleidsadvies bevolkingsdaling verder uitgewerkt. ln de ILG-
periode was hier gemiddeld per jaar € I 19.000,-- voor begroot.

La nd bou wstru ctu u rve rbete r i ng
De versterking van de concurrentiekracht van de landbouw vraagt blijvende aandacht.
Landbouwstructuurverbetering is daar een effectief middel in. Met Planmatige Kavel-
ruil realiseren wij tegen relatief lage investeringen aanzienlijke landbouwkundige struc-
tuurverbeteringen. Ook willen wij het instrument inzetten om integrale gebiedsdoelen
en de herijkte EHS te realiseren door gronden op de juiste plek te krijgen.

Voor landbouwstructuurverbetering is op termijn waarschijnlijk ook cofinanciering uit
Europa mogelijk (vanuit EU POP2 is dit maatregel 125). Voor dit doel wordt jaarlijks
€ 250.000,-- provinciale bijdrage begroot. Ook van de waterschappen wordt hier nog
aanvullende financiering ven¡yacht. De inzet van Drentse maat voor landbouwstruc-
tuurverbetering zal met de nodige terughoudendheid ingezet worden. Concreet bete-
kent dit dat vooral de Drentse maat ingezet wordt om de realisatie van de te herijken
EHS te faciliteren.

Ge sche perde schaa pskud de s
ln Drenthe zijn I gescheperde schaapskuddes die jaarlijks als uitvloeisel van de
ILG/Rijksregeling subsidie ontvangen. Aangezien de schaapskuddes als belangrijk
onderdeel worden gezien van ons cultureel erfgoed en tevens van belang zijn voor de
Drentse recreatie en toerisme dekken wij het financiële gat (€ 115.000,--) dat het Rijk
laat vallen via het budget voor plattelandsontwikkeling. ln totaal gaat het om
€ 240.000,-- per jaar. Yoor 2012 heeft de Tweede Kamer besloten vanuit het Rijk voor
een tegemoetkoming in de kosten te zorgen. Onduidelijk is hoe dit voor de daaropvol-
gende jaren verloopt. Wijwillen dit moment wel gebruiken om te onderzoeken hoe met
de financiering van alle gescheperde schaapskuddes in Drenthe om te gaan en hoe
hoog bijdragen vanuit de provincie moeten zijn.
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3.b Provinciale doelen plattelandsontwikkeling
Om een zorgvuldige en integrale afweging te kunnen maken hebben wij bij de añrue-

ging ook de provinciale doelen betrokken. Voor de provincie Drenthe betreft het de
volgende doelen.
o lnnovatie landbouw
. Toeristischevoorzieningen
o Sociaal economischevitalisering/leefbaarheid
. Subsidieregeling onderhoud landschapselementen (SOL)
. Landschappelijke kwaliteit/cultuur
¡ Bos en landgoederen en 1" bebossing landbouwgrond,
. Water
o Natuur algemeen (onder andere faunapassages, versnelde aankopen)
. Ontwikkelingsperspectief Veenkoloniën
Per vervallen ILG doel stellen wij het volgende voor.

lnnovatie landbouw, Toeristische voorzieningen, Sociaaleconomische vitalisering/
leefbaarheid

De provinciale doelen innovatie landbouw, toeristische voorzieningen en Sociaaleco-
nomische vitalisering/leefbaarheid voegen wij samen. De budgetten hierbij zijn tot en
met 20'15 in verplichtingen belegd. Vanaf 2014wordt rekening gehouden met
€ 250.000,-- EU POP3 cofinanciering. Voor respectievelijk innovatie landbouw en

toeristische voorzieningen was in de ILG-periode vanuit de provinciale financiering
beschikbaar: € 523.000,- en € 128.000,--.

Binnen het provinciale doel SEV zijn een aantal verplichtingen aangegaan voor de
jaren 2012 en 2013. Vanaf 2014 stellen wij voor de Sociaaleconomische vitalise-
ring/leefbaarheid deel uit te maken van de reserve Vitaal Platteland en de uitwerking
daarvan. De activiteiten die worden uitgevoerd zijn gerelateerd aan leefbaarheid en
leefkwaliteit, voorzieningenniveau, bereikbaarheid etc. Deze thema's worden binnen
het beleidsadvies bevolkingsdaling verder uitgewerkt. Voor Sociaaleconomische vitali-
sering/leefbaarheid was in de ILG-periode vanuit de provinciale financiering beschik-
baar: € 1.000.000,--.

Voor 2012 is voor de sociaaleconomische vitalisering en voor impulsgelden ten be-
hoeve van het Vitaal Platteland € 300.000,-- gereserveerd uit het budget vitaal platte-
land. Prioriteit hierbij wordt gegeven aan het versterken van de sociaaleconomische
vitaliteit van het platteland.

Landschap

De doelen subsidieregeling onderhoud landschapselementen (SOL), landschappelijke
kwaliteiUcultuur, bos en landgoederen en 1" bebossing landbouwgrond voegen wij in
één doel samen tot landschap. Vanaf 2013 hebben wij geen afzonderlijke middelen
voor deze doelen meer gereserveerd. Wij stellen voor om Landschap (inclusief de
hiervoor genoemde doelen) onderdeel te laten uitmaken van de uitwerking motie
Vitaal Platteland. De SOL beëindigen wij en het beheer van landschapselementen
laten wij door burgerparticipatie plaatsvinden. Ook agrarische natuurbeheer groepen
zoals ANV Drenthe, LTO kunnen hierbij een bijdrage leveren. LBD zal gevraagd wor-
den om dit te gaan organiseren. Met gemeenten, LBD en de andere partners zal een
organisatievorm gezocht worden om zoveel mogelijk inhoud te geven aan behoud en
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versterking van natuur. ln de ILG-periode was hier gemiddeld per jaar € 830.000,-
provinciale financiering voor begroot.

Water

Eventuele invulling van dit provinciale doel valt binnen de ontwikkelopgave verwer-
ving/functieverandering en inrichting. Het gaat hierbijvoornamelijk om de projecten

waar synergie en het stapelen van internationale doelen mogelijk is in het kader van
Natura2000 en KRW. Vanaf 2013 hebben wij geen afzonderlijke middelen voor dit
doel meer gereserveerd. ln de ILG periode was hier gemiddeld per jaar€ 100.000,--
provinciale financiering voor begroot.

Natuur algemeen (onder andere faunapassages, versnelde aankopen)
Het onderdeelversnelde aankopen valt binnen de ontwikkelopgave en inrichting.
Vanaf 2013 zijn geen afzonderlijke middelen voor dit doel meer gereserveerd.

Oplossingen van knelpunten bij provinciale en gemeentelijke wegen die van provinci-

aal belang zijn worden onderdeel van de ontwikkelopgave en inrichting. De gemeen-
ten vragen wij daarbij te letten op de mogelijkheden om werk met werk te koppelen.
Prioriteit ligt op samenhang met faunavoorzieningen die de komende jaren aangelegd
worden in het kader van het rijksprogramma MeerJarenProgramma Ontsnippering,
gefinancierd door het ministerie van l&M. ln het pMJP waren voor voorzieningen pro-
vinciale en gemeentelijke wegen in de period e 2009-2013 € 900.000,-- provinciale

middelen beschikbaar.

O ntwi kkel i ngsperspecfief Vee n kolonië n

Voor 201 2 en 2013 hebben wij op een andere plaats in de begroting financiering ge-
vonden. ln 2013 volgt een evaluatie.

4. Gedecentraliseerde wettelijke taken
Met de decentralisatie komen er voor de provincies een aantal wettelijke taken bij:
¡ Beheerplannen SBB
. Natura 2000
¡ lnstandhoudingregelingen
o Toelaatbaarheid van activiteiten
. lnvasieveexotensoorten
¡ Ontheffingen uitzetten dieren
. Boswet
. Passende maatregelen Vogel- en Habitatrichtlijn
. Wettelijke taak Schade tegemoetkomingen (faunafonds)
Over de exacte invulling en financiële consequenties moeten binnen IPO-verband nog
afspraken worden gemaakt. Op dat moment kan ook worden ingeschat welke extra
personele inzet dit van de provincie vraagt.




