
M
ed

ed
el

in
g 

 
  Mededeling 

 

  
   

  *1700000* 
Onderwerp 

Vaststelling Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). 
 
Kern mededeling: 

Van 2007 tot en met 2011 heeft de provincie Flevoland een specifieke uitkering 
van het Rijk ontvangen voor uitvoering van de doelen van het Investeringsbudget 
landelijk gebied (ILG). Met het Bestuursakkoord natuur is het natuurbeleid gede-
centraliseerd en vanaf 2012 worden de middelen via een decentralisatie-
uitkering in het Provincie verstrekt.  
 
Mededeling: 

Op 23 november 2012 is door het Rijk en de provincie Flevoland de Afrondings-
overeenkomst ILG getekend, waarmee het ILG als onderdeel van het geheel aan 
afspraken uit het Bestuursakkoord natuur, is afgerond. Bij de overwegingen in de 
Afrondingsovereenkomst ILG tussen het Rijk en de provincie Flevoland is opge-
nomen dat definitieve afwikkeling pas kan plaatsvinden als de Wet inrichting 
landelijk gebied in overeenstemming met het Bestuursakkoord natuur is gewij-
zigd. De wet Is per 1 januari 2014 gewijzigd. Recent bracht het Comité van 
Toezicht ILG haar laatste rapportage uit. Met het bijgevoegde  besluit wordt het 
ILG in formele zin beëindigd.  
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Ministerie van Economische Zaken 

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

College van Gedeputeerde Staten 
van de provincie Flevoland 
Postbus 55 
8200 AB Lelystad 

Datum 
Betreft 

1 9 DEC. 20U 
Vaststelling aanspraak op Investeringsbudget Landelijk Gebied 

Hierbij doe ik u de vaststelling toekomen met betrekking tot de aanspraak op het 
Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). 

In de jaren 2007 tot en met 2011 heeft de provincie Flevoland een specifieke 
uitkering van het Rijk ontvangen voor uitvoering van de doelen van het 
Investeringsbudget landelijk gebied (ILG). Met het Bestuursakkoord natuur is het 
natuurbeleid gedecentraliseerd en vanaf 2012 worden de middelen via een 
decentralisatie-uitkering in het Provincie verstrekt. Op 23 november is door het 
Rijk en de provincie Flevoland de Afrondingsovereenkomst ILG getekend, 
waarmee het ILG als onderdeel van het geheel aan afspraken uit het 
Bestuursakkoord natuur, is afgerond. Bij de overwegingen in de 
Afrondingsovereenkomst ILG tussen het Rijk en de provincie Flevoland is 
opgenomen dat definitieve afwikkeling pas kan plaatsvinden als de Wet inrichting 
landelijk gebied in overeenstemming met het Bestuursakkoord natuur is 
gewijzigd. De wet Is per 1 januari 2014 gewijzigd. Met het onderhavige besluit 
wordt het ILG in formele zin beëindigd. 

Directoraat-generaal Natuur 
& Regio 
Directie Natuur en Biodiversiteit 

Bezoel<adres 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 

Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Factuuradres 
Postbus 16180 
2500 BD Den Haag 

Overl ieidsidentif icatienr 
000000010032143690QO 
T 070 379 8911 (algemeen) 
www.njksoverheid.nl/ez 

Behandeld door 
ing. A. Kalshoven 

T 070 378 4782 
F oi 
A.Kalshoven@minez.nl 

Ons l<enmerk 
DGNR-NB/ 14207995 

Uw kenmerk 

Bi j lage(n) 
1 

Hoogachtend, 

)ijksma 
Staatssecretaris van Economische Zaken 
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Besluit 

Van de Staatssecretaris van Economische Zaken. 
Betreffende vaststelling aanspraak op Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). 

Gelet op artikel 93c, 93d en 93e van de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) 
en de Afrondingsovereenkomst ILG Rijk-provincie Flevoland getekend op 23 
november 2012; 

Besluit: 

Artikel 1 

Op grond van artikel 93c van de WILG keert de Staatssecretaris aan elke provincie 
het bedrag uit waarop de provincie overeenkomstig het bestuursakkoord natuur 
aanspraak maakt wegens in de jaren 2007 tot en met 2010 ten laste van het 
investeringsbudget landelijk gebied gedane bestedingen. Deze aanspraak komt 
voor de provincie Flevoland overeen met het bedrag van € 61.907.000. Dit 
bedrag is opgenomen in artikel 2, tweede lid van de Afrondingsovereenkomst ILG 
Rijk-provincie Flevoland. 

Artikel 2 
Conform artikel 93e, lid 1 onderdelen a en b van de WILG, wordt de uitkering in 
het eerste artikel in mindering gebracht met de in de periode 1 januari 2007 tot 
en met 31 december 2010: 
a. uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling op grond van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake 
steun voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) (PbEU L 277) verstrekte middelen 
voor in de ILG-bestuursovereenkomst genoemde doelen en prestaties ten aanzien 
van agrarisch natuurbeheer, en 
b. door tussenkomst van de Stichting Groenfonds te 's-Gravenhage en in 
voorkomend geval de Vereniging Natuurmonumenten ter beschikking gestelde 
rijksmiddelen die de provincie heeft besteed voor de verstrekking van subsidies 
aan particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties voor 
verwerving van grond en beëindiging van pachtovereenkomsten in de provincie. 
Het gaat om een bedrag van respectieveli jke 530.178,00 min en € 11.370.000,00 
min. Deze bedragen komen overeen met de Afrondingsovereenkomst ILG Rijk
provincie Flevoland, artikel 2, tweede lid onderdelen b en c. 
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Artikel 3 
1. Het bedrag waarop de provincie Flevoland overeenkomstig het bedoelde 

onder artikel 93c en 93e lid 1 van de WILG aanspraak maakt wegens in de 
jaren 2007 tot en met 2010 ten laste van het investeringsbudget landelijk 
gebied gedane bestedingen, bedraagt € 50.006.822,00. Dit bedrag is 
overeenkomstig de Afrondingsovereenkomst ILG Rijk-provincie Flevoland, 
artikel 2, tweede lid onderdeel d. 

2. Op grond van de goedkeurende controleverklaring van de provincie bij de 
voortgangsrapportage ILG van 2010 van (12 augustus 2011) en de Zevende 
rapportage van het Comité van Toezicht ILG van 30 juni 2014 stelt de 
Staatssecretaris van Economische Zaken het aan de provincie Flevoland in de 
jaren 2007 tot en met 2010 verstrekte Investeringsbudget landelijk gebied 
vast op het bedrag van € 50.006.822,00. 

Artikel 4 
Het bedrag waarop de provincie Flevoland overeenkomst artikel 93d van de WILG 
aanspraak maakt over het jaar 2011, bedraagt € 10.426.000,00. 

Artikel 5 
Aan de provincie Flevoland is in de jaren 2007 tot en met 2010 een bedrag van 
€ 26.975.543,63 als ILG voorschot betaald en is in het jaar 2011 een ILG 
voorschot betaald van € 10.426.390,60. In het jaar 2012 en 2013 is geen ILG 
voorschot betaald. 
In totaal is € 37.401.934,23 gestort als ILG voorschot op de provinciale ILG 
rekening in het Groenfonds. 

Artikel 6 
Op de onderscheiden uitkeringen, bedoeld in artikel 3 en 4, worden in mindering 
gebracht de voor de In die artikelen genoemde jaren ten behoeve van de provincie 
overgemaakte ILG voorschotten benoemd in artikel 5. Het verschil bedraagt 
€ 23.030.887,77 en is als volgt opgebouwd: vaststelling € 60.432.822,00 minus 
voorschot € 37.401.934,23 . Dit verschil leidt derhalve tot een nabetaling van het 
Rijk aan de provincie Flevoland van € 23.030.877,77. 

Artikel 7 
Op grond van artikel 93e, vierde lid, onderdeel a van de WILG leidt dit tot 
aanspraak van provincie Flevoland op nabetaling van in artikel 6 genoemde 
verschil door de Staatssecretaris. Hieraan heeft de Staatsecretaris voldaan door 
dit verschil beschikbaar te stellen voor de in de Afrondingsovereenkomst ILG Rijk
provincie Flevoland vastgestelde aanspraak ten behoeve van de afronding van de 
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harde juridische verplichtingen in de periode 2011-2013 (artikel 3, eerste lid van 
de Afrondingsovereenkomst ILG Rijk-provincie ILG Flevoland) en ten behoeve van 
de afwikkeling van FES projecten (artikel 4, tweede en derde lid van de 
Afrondingsovereenkomst ILG Rijk-provincie Flevoland). De beschikbaarstelling is 
geëffectueerd conform de in artikel 5, vijfde lid van de Afrondingsovereenkomst 
ILG Rijk-provincie Flevoland vastgelegde verrekening. 
Betaling van het in artikel 6 genoemde verschil heeft plaatsgehad conform artikel 
5, zesde lid van de Afrondingsovereenkomst Rijk-provincie ILG Flevoland. 

1 9 DEC. 20U 
De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

Ksma 

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken 
binnen 6 weken na de dag van verzending van dit besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij de Staatssecretaris van Economische Zaken, directie 
Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20101, 2500 EC 's-Gravenhage. Dit 
besluit is verzonden op de In de aanhef van deze brief vermelde datum. 
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