
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Decentralisatie-uitkering natuur 

Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten informeren over de wijze waarop de decentralisatie-uitkering 
natuur zal worden verwerkt in de provinciale begroting. 

Toezegging/motie/amendement: 

Nvt 

Inleiding: 

Conform het natuurpact en de besluitvorming In IPO-verband heeft het Rijk bij 
de decembercirculaire voor 2014 een bedrag van €5,8 miljoen toegewezen aan 
Flevoland als decentralisatie-uitkering natuur. 
Deze middelen zullen worden toegevoegd aan de provinciale begroting, waarbij 
een onden/erdeling wordt gemaakt op basis van de verschillende taken die zijn 
gedecentraliseerd. De begrotingswijziging voor 2014 zal, samen met de overige 
mutaties in het Provinciefonds, worden opgenomen in de Perspectiefnota 2014-
2018 die In juni aan u wordt voorgelegd. Hierop vooruitlopend hebben Gedepu
teerde Staten de verdeling reeds vastgesteld en besloten een groot deel van het 
budget reeds vrij te geven zodat (lopende) verplichtingen aan de uitvoerende 
organisaties kunnen worden betaald. 
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Mededeling: 

ln de decembercirculaire van het ministerie is aan Flevoland voor 2014 een 
decentralisatie-uitkering van €5,8 miljoen toegekend voor de gedecentraliseerde 
natuurtaken. 

Voor de jaren 2015 en verder zullen Rijk en IPO de mogelijkheden bezien om de 
middelen In een geleidelijk traject over te hevelen naar de algemene uitkering. 
Voor die jaren zal de ultkeringsvorm en de verdeling over de provincies daarom 
worden bekend gemaakt in de melcirculaire 2014. 

De middelen zijn bedoeld voor de volgende taken: 
a) De financiering van het natuurbeheer en het agrarisch natuurbeheer, inclusief 
de daarbij behorende uitvoering en monitoring. 
De provincie versterkt hiervoor een subsidie, op basis van de subsidierëgeling 
natuur en landschapsbeheer. 
b) De financiering van het faunafonds. De provincie Is hierbij verantwoordelijk 
voor de uitbetaling van een schadevergoeding bij faunaschade, gebaseerd op de 
flora en faunawet. 
c) De uitvoering van effectgerichte maatregelen in Natura 2000 gebieden die 
noodzakelijk zijn om de instandhoudingsdoelstellingen te blijven halen. Deze 
maatregelen worden vastgelegd in de Natura 2000-beheerplannen. Dit gaat om 
grotere herstelmaatregelen die niet jaarlijks maar eens in de vijf of tien jaar 
plaats moeten vinden. 

Vanaf 2016 komen er extra middelen beschikbaar voor de afronding van de EHS. 
In Flevoland zal dat vooral gaan om verbetering van de Inrichting van bestaande 
natuurgebieden. 
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De middelen worden In 2014 als volgt over de verschillende taken verdeeld: 

sVerdeling middelen Natuurbeheer in 2014 

iBeheer natuur (particuliere organisaties en SBB) 
: Beheer agrarisch natuurbeheer 
! Functiewijziging 
^Ganzenfourageergebieden 
^Afronding.EHS/ontvflkkelopgave natuurnetwerk 
((vervangt verwerving en Inrichting nieuwe natuur) 
'Faunafonds 

(begrotingswijziging 
(bij Perspectiefhota 

3.547.834 
400.000 
350.000 

I 150.000 

^Organisatiekosten Interprovinciale werkorganisatie 
PAS/Natura 2000 

136.000 
506.367 
709.799 

5.800.000 

(voor juni 2014 aan te 
(gane verplichtingen 

3.400.000 
200.000 

' 100.000 
' 150.000 

65.000 
250.000 

4.165.000 

Deze verdeling is gebaseerd op de adviezen van commissie Jansen, In combinatie met door de 
Dienst Regelingen beschikbare gestelde informatie over de beheerkosten in afgelopen jaren. 

In de begroting zal er verder voor gekozen worden om een apart productonderdeel op te nemen 
voor de uitvoeringskosten. In IPO-verband is afgesproken dat de provincies ook na de decentralisa
t ie bli jven streven naar eenheid in uitvoering, zodat landelijk-werkende organisaties niet met 12 
verschillende regimes te maken kri jgen. Om deze eenheid te kunnen realiseren is een gezamenlijke 
werkorganisatie opgericht "B1j12", die per 1 januari 2014 onder IPO-vlag van start gaat. De uitvoe
ringsorganisatie zal zo klein mogelijk worden gehouden, en wordt gefinancierd vanuit de decentra
lisatie-uitkering. Daarbij is afgesproken dat elke provincie naar rato van de opgave bijdraagt. 
Gedeputeerde Staten hebben ervoor gekozen deze uitvoeringskosten afzonderli jk in de begroting te 
zetten, zodat er geen ongewenste vermenging komt met middelen die Ingezet worden voor de 
daadwerkelijke uitvoering in het landelijk gebied. 

Deze begrotingswijziging zal als onderdeel van de Perspectiefnota 2014-2018 in juni 2014 aan uw 
Staten worden voorgelegd. Doordat de decentralisatie-uitkering pas bij de decembercirculaire Is 
toegekend, kon het niet in eerdere begrotingswijzigingen worden meegenomen. 

Conform de afspraken in het coalitieakkoord worden er geen eigen provinciale middelen toege
voegd aan de decentralisatie-uitkering. 

Vooruitlopend op uw besluitvorming over de Perspectiefnota wi l Gedeputeerde Staten een groot 
deel van het toegekende decentralisatiébudget vast vr i j geven voor uitbetaling. Hiermee wordt 
voorkomen dat terreinbeheerders te maken krijgen met betalingsproblemen. De subsidieregeling 
voor natuurbeheer voorziet namelijk in uitbetaling in het eerste kwartaal van het jaar. Voor Na
tuurmonumenten, Flevo-landschap en agrarische natuurverenigingen gaat dat om de uitbetaling van 
verplichtingen op basis van meerjarige subsidiebeschikkingen. Het gaat daarbij om kosten die ze in 
2013 gemaakt hebben. Voor Staatsbosbeheer gaat het om verplichtingen die voorheen door het Rijk 
werden gefinancierd. De provinciale bijdrage aan Staatsbosbeheer zal door middel van subsidiepla
fonds aan een maximum worden gebonden, zodat zeker gesteld wordt dat de kosten niet hoger 
worden dan binnen de decentralisatie-middelen mogelijk is. 
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Voor het faunafonds en de organisatiekosten van de interprovinciale werkorganisatie wordt uitge
gaan van een gelijkmatige besteding over het jaar. De laatste post ( PAS/Natura 2000) is gekoppeld 
aan de Natura 2000-opgaven voor de Lepelaarplassen en de Oostvaardersplassen. Het N2000-
beheerplan voor de Oostvaardersplassen moet nog worden vastgesteld. Op deze post zullen vooruit
lopend op de perspectiefnota nog geen uitbetalingen worden gedaan. 

Het vervolg 

De begrotingswijziging als gevolg van de decentralisatie natuur wordt opgenomen in de Perspec
tiefnota. 
Voor de subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer worden subsidieplafonds opgesteld die blij
ven binnen het door het rijk beschikbaar gestelde decentralisatie-budget. 
Om te voorkomen dat terreinbeherende organisaties met betalingsproblemen te maken krijgen zal 
een bedrag van €4,165 miljoen reeds vooruitlopend op de perspectiefnota worden vrijgegeven voor 
uitbetaling. 

Verdere informatie 

Zie ook eerdere Informatie over decentralisatie natuur en natuurpact. 


