
 
Risico-analyse onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur   
Bijlage bij Statenvoorstel uitwerking onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur (HB 1404782) tbv opinieronde 12 december 2012.  
 

1. Inleiding  
 

Voor de panoramaronde over het onderhandelingsakkoord natuur (maart 2012) is een analyse gemaakt van bestuurlijke, maatschappelijke, financiële er 
organisatorische consequenties van het akkoord. 
In deze analyse zaten diverse onzekerheden, doordat de onderlinge verdeelsleutels nog niet waren uitgewerkt. 
Met de vaststelling van het advies van de commissie Jansen is door het IPO helderheid gegeven over een drietal verdeelvraagstukken uit het 
onderhandelingsakkoord: 
1. de verdeling van de ontwikkelopgave EHS 
2. de afronding van de ILG-bestuursovereenkomsten  
3. de verdeling van de beheermiddelen die worden toegevoegd aan het provinciefonds 
 
Ten behoeve van de opinieronde en besluitvorming over de uitvoering van het akkoord is deze analyse geactualiseerd om helderheid te geven over de resterende 
risico’s.  
  
Toelichting op de tabel  
In bijgevoegde overzichtstabel is de oorspronkelijke opbouw van de analyse gehandhaafd, waardoor de kolommen risico-soort en risico ongewijzigd zijn.  
In de derde kolom is een omschrijving weergegeven van de actuele stand van zaken. In de vierde kolom wordt ingeschat in hoeverre er nog een risico resteert 
voor de provincie Flevoland. In de vijfde kolom is aangegeven welke beheersmaatregelen mogelijk of reeds genomen zijn en in de laatste kolom is weergegeven 
in euro’s om wat voor bedragen het gaat. 
 
 

2. Samenvatting van de belangrijkste consequenties voor Flevoland  
 

1. Algemeen.  
Het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur leidt tot een forse bezuiniging op het beleid voor het landelijk gebied. Van de provincies wordt verwacht 
deze rol, deels met eigen investeringen, over te nemen. De mogelijkheden van de verschillende provincies om dit te doen is verschillend, met name door de 
verschillen in vermogensposities.  
In het advies van de commissie Jansen wordt geconstateerd dat het onderhandelingsakkoord onvoldoende middelen bevat om de opgaven te realiseren. Het 
gaat niet om de verdeling van extra middelen, maar om de verdeling van  ‘de pijn’.  
Provincies zullen zich moeten heroriënteren op het beleid voor het landelijk gebied, en doelen en ambities, moeten bijstellen naar wat haalbaar en 
betaalbaar is. Dit vergt een inzet, waarbij ook samen met bestaande en nieuwe gebiedspartners gekeken moet worden naar effectieve creatieve 
oplossingen.  



 
2. De door de commissie Jansen uitgewerkte voorstellen voor de verdeelsleutels zijn, gelet op de mogelijkheden, acceptabel.  
• De Flevolandse ontwikkelopgave voor internationale verplichtingen (N2000 en KRW) is gering, de harde juridische verplichtingen zijn te financieren uit 

de toegekende dekking. 
• De verdeling van beheermiddelen is voor Flevoland niet gunstig. Gebaseerd op de huidige investeringen van de particuliere terreinbeheerders en 

Staatsbosbeheer zijn de reële kosten voor natuurbeheer in Flevoland ca. 4 miljoen, terwijl Flevoland een bedrag van ca. 2,6 miljoen krijgt toegekend. 
Het financieel risico voor beheer is ondervangen doordat Provinciale Staten bij de vaststelling van de provinciale verordening voor beheer besloten heeft 
dat het totaal van de subsidieplafonds de rijksbijdrage voor beheer niet mag overschrijden. Afgesproken is dat de hoogte van de beheerbijdrage aan 
Flevoland wordt meegenomen in de evaluatie van 2016.  

• Met de afronding van het ILG worden de harde juridische verplichtingen uitgefinancierd op basis van de verantwoording per 1 januari 2011. Daarna is de 
financiële relatie met het rijk beëindigd. 

• Door als provincie bij de criteria voor toekenning van middelen, prioriteit te leggen bij de realisatie van internationale doelen kan voorkomen wordt dat 
het rijk eventuele claims uit Europa naar de provincie doorgeleidt. 

 
 

3. Voor de overdracht van wettelijke taken is een wetswijziging noodzakelijk. De nieuwe wet natuurbescherming is door de Tweede Kamer controversieel 
verklaard. In de loop van 2013 zal blijken welke inzet de Tweede Kamer wil hanteren bij de verdere decentralisatie. 

 
4. Voor de afronding van de ILG loopt het akkoord eveneens vooruit op aanpassing van de wetgeving (de WLG). Doordat het Rijk de financiële afrekening 

ook vooruitlopend op de wetswijziging uitvoert is het risico gering.  
 

5. Met name in de uitvoering blijft er een afhankelijkheidsrelatie met het Rijk. 
a) door de wetgeving, waarbij het rijk de kaders stelt en de provincie uitvoert 
b) doordat capaciteit van rijksdiensten beschikbaar wordt gesteld voor de uitvoering van taken.  

Inzet van de gezamenlijke provincies is om geen personeel over te nemen (DLG) en harde, afdwingbare afspraken te maken over de aansturing en 
eventuele kostenoverschrijding bij de andere diensten. Doordat het Rijk eigenaar blijft van deze diensten, zijn de financiële risico’s voor het Rijk.  
Voor wat betreft de realisatie van internationale doelstellingen voor natuur blijft het Rijk verantwoordelijk en zijn eventuele claims te voorkomen door 
bij het bepalen van de criteria voor toekenning van middelen prioriteit te leggen bij internationale doelstellingen.  

 
 
. 



 

3. Geactualiseerde risicoanalyse onderhandelingsakkoord natuur  
De analyse is opgebouwd conform de onderdelen van het onderhandelingsakkoord  
1. Algemene gevolgen/risico’s rondom besluitvorming en uitvoering van het onderhandelingsakkoord  decentralisatie natuur.  
2. Ontwikkelopgave  
3. Beheer  
4. Overdracht taken  
5. Afrekening ILG  
 

nr  Risico-soorten  Risico  Stand van zaken Resterend risico in relatie tot 
onderhandelingsakkoord 

Beheersmaatregelen  Resterend 
financieel risico 
(maximaal) in €  

Algemene gevolgen/risico’s    
1.1  Bestuurlijk  Er komt geen (of 

beperkte) 
overeenstemming 
tussen Rijk en 
Provincie Flevoland 
over OVW  

Er is geen overeenstemming gekomen 
tussen het Rijk en de provincie. 
Besloten is dit verder niet via juridische 
procedures aan te vechten. Mei 2012 
hebben Provinciale Staten van 
Flevoland bij motie besloten via een 
open planproces te komen tot een door 
de regio gedragen afwikkeling.   

Staat los van besluitvorming over 
onderhandelingsakkoord natuur 

Provinciale Staten heeft de 
eigen bijdrage van de 
provincie gemaximeerd op 
33,9 miljoen 

nvt 

1.2  Bestuurlijk  Akkoord blijkt 
boterzacht  

Nadat een meerderheid van de 
provincies (acht) had ingestemd met 
het akkoord is het IPO begonnen met 
een uitwerking. Op verschillende 
onderdelen  heeft nader overleg met 
het Rijk plaatsgevonden. 
Een aantal onzekerheden zijn 
vastgelegd in de kanttekeningen bij de 
vaststelling van het advies en zijn 
geagendeerd voor de evaluatie in 2016.  
 

De resterende onzekerheden hebben 
vooral te maken met de 
beschikbaarheid van rijksgronden voor 
de ontwikkelopgave.  
Voor Flevoland vloeit hier geen risico 
uit voort doordat er in Flevoland geen 
BBL-oud gronden aanwezig zijn en er 
ook geen BBL-oud gronden aan 
Flevoland zijn toegewezen.  

nvt nvt 

Gevolgen/risico’s ten aanzien van de ontwikkelopgave    
2.1  Financieel  Provincie wordt 

aansprakelijk gesteld 
voor financiële 
verplichtingen met 

Dit risico heeft zich voorgedaan. De 
harde juridische verplichtingen zijn 
opgenomen in de ontwikkelopgave en 
moeten worden gefinancierd uit de aan 

Dekking van de inrichtingskosten uit 
grondverkoop BBL-nieuw, betekent 
dat deze middelen niet kunnen 
worden ingebracht bij financiering 

Deze kosten moeten 
worden betrokken bij het 
open planproces  

De meerjarige 
verplichtingen voor 
inrichting betreffen 
in totaal 6,29 



nr  Risico-soorten  Risico  Stand van zaken Resterend risico in relatie tot 
onderhandelingsakkoord 

Beheersmaatregelen  Resterend 
financieel risico 
(maximaal) in €  

betrekking tot reeds 
beschikte 
inrichtingsprojecten  

Flevoland toegekende dekking.  
Onderdeel van die dekking is de 
beschikking over 117 ha BBL-nieuw 
gronden (gekocht in het kader van het 
OostvaardersWold).   
De opbrengsten uit deze gronden lijken 
toereikend te zijn om de harde 
verplichtingen voor inrichting uit te 
financieren.  
 

van opgaven die voortkomen uit het 
open planproces. 

miljoen euro. De 
verkoop van de BBL-
gronden zullen een 
waarde van ca 11 
miljoen opleveren. 
 

2.2  Bestuurlijk  Eigenaar van 
begrensde, maar nog 
niet verworven 
gronden doet beroep 
op koopplicht  

In het Omgevingsplan is aangegeven 
welke gronden de provincie nog wil 
verwerven voor afronding EHS. 
Verwerving is altijd gegaan in minnelijk 
overleg. Een agrariër die wil vertrekken 
of het bedrijf wil beëindigen kan  
gronden te koop aanbieden aan de 
provincie. In de huidige situatie zal de 
provincie weigeren tot aankoop over te 
gaan ivm tekort aan budget. Juridisch 
gezien is dat mogelijk. Er loopt 1 
beroepsprocedure van een agrariër bij 
Urk. Deze maakt vooral bezwaar tegen 
de oorspronkelijke aanwijzing in 2000. 

In het Omgevingsplan zijn nog een 
vijftal gebieden aangewezen als ‘nog 
te verwerven nieuwe natuur’. Het 
betreft in totaal ca. 100 ha.  
 

In het kader van de 
implementatie van de 
uitvoering kan Provinciale 
Staten besluiten over een 
eventuele herijking van de 
Ecologische Hoofdstructuur.  
 

Afhankelijke van de 
keuzes bij herijking 
van de EHS 

2.3  Maatschap- Internationale doelen 
natuur worden niet 
gehaald. 

In de verduidelijking van het 
natuurakkoord van 7 december 2011 is 
opgenomen: “Het rijk is 
verantwoordelijk voor het voldoen aan 
de Europese verplichtingen binnen EHS 
en Natura 2000 en kan de provincies 
alleen aanspreken als de provincies niet 
hebben voldaan aan het gericht 
inzetten van de voor uitvoering van het 
onderhandelingsakkoord 

De commissie Jansen constateert dat 
het onderhandelingsakkoord 
onvoldoende middelen biedt voor de 
ontwikkelopgave natuur en de daarin 
opgenomen internationale 
verplichtingen. 
Voor Flevoland hebben de tekorten te 
maken met kwaliteitsverbetering 
bestaande gebieden (inrichtings- en 
herstelmaatregelen) en de kosten 

In de beheerplannen N2000 
die voor 2014 worden 
vastgesteld worden alleen 
die maatregelen 
opgenomen die financieel 
gedekt zijn. Noodzakelijke 
inrichtings- en 
herstelmaatregelen zullen 
worden ingebracht bij de 
evaluatie in 2016.  

Geen financieel 
risico, uitgaande 
van de afspraak dat 
het Rijk 
verantwoordelijk 
blijft voor 
internationale 
doelen 



nr  Risico-soorten  Risico  Stand van zaken Resterend risico in relatie tot 
onderhandelingsakkoord 

Beheersmaatregelen  Resterend 
financieel risico 
(maximaal) in €  

overeengekomen middelen.” voor regulier beheer (zie 3.5).  
 

Beschikbare middelen voor 
worden met prioriteit 
ingezet voor maatregelen 
die bijdragen aan de 
internationale doelen.  
 

Gevolgen/risico’s ten aanzien van beheer 
3.1  Financieel  Er is te weinig geld 

beschikbaar voor 
adequaat beheer  

Het verdeelvraagstuk beheer valt niet 
goed uit voor Flevoland.  
Het IPO heeft gekozen voor een 
toedeling op basis van de huidige 
kosten, en daarbij ook ingecalculeerd 
dat de gezamenlijke provincies een 
eigen bijdrage voor beheer leveren van 
€65 miljoen. Bij de besluitvorming over 
het advies van de commissie Jansen 
heeft Flevoland ingebracht dat deze 
verdeling voor Flevoland niet 
toereikend is. Afgesproken is dat bij de 
evaluatie in 2016 de hoogte van de 
beheerbijdrage aan Flevoland zal 
worden bezien.  
  

Gebaseerd op de huidige 
investeringen van de particuliere 
terreinbeheerders en Staatsbosbeheer 
zijn de reële kosten voor beheer in 
Flevoland ca.€4 miljoen, terwijl 
Flevoland een bedrag van €2,6 
miljoen krijgt toegekend.  
Structureel tekort ca. €1,5 miljoen 
per jaar. 

Bij vaststelling van de 
beheerverordening (SVNL) 
hebben Provinciale Staten 
opgenomen dat het 
totaalbedrag van de 
subsidieplafonds de 
rijksbijdrage voor 
natuurbeheer niet mag 
overschrijden.  
 
In overleg met de 
terreinbeheerders zal 
gekeken worden naar 
creatieve en efficiente 
vormen van financiering 
van het beheer.  

Geen financieel 
risico doordat 
Flevoland via het 
stellen van 
subsidieplafonds de 
uitgaven kunnen 
beperken tot wat 
beschikbaar is. 
 
 

3.2   Financieel Er is geen geld voor de 
uitvoering van de 
beheerplannen N2000, 
waar de provincie 
verantwoordelijk voor 
is.  

Het natuurakkoord gaat ervan uit dat 
prioriteiten voor beheer liggen bij 
internationale doelen, waaronder 
N2000-gebieden.  
De 1e fase beheerplannen moeten 2014 
gereed zijn. Deze zullen worden gericht 
op de instandhoudingsdoelen.  
Flevoland is verantwoordelijk voor het 
opstellen van het beheerplannen voor 
de Lepelaarplassen.  
Het rijk is verantwoordelijk voor de 

Het beheerplan voor de 
Lepelaarplassen is aan 
staatssecretaris Bleker toegezonden 
met het verzoek die vast te stellen. 
De verwachting is dat de 
inspraakprocedure deze winter zal 
plaatsvinden. 
 
Het beheerplan voor de 
Oostvaardersplassen wordt door het 
Rijk voorbereid. De verwachting is dat 

In de beheerplannen N2000 
die voor 2014 worden 
vastgesteld wordt alleen 
uitgegaan van 
instandhoudingsdoelen.  
 
Noodzakelijke inrichtings 
en herstelmaatregelen 
zullen worden ingebracht 
bij de evaluatie in 2016. 
 

De reguliere 
beheerkosten 
voor de 
Lepelaarplas-
sen en de 
Oostvaarders-
plassen (per 1 
jan 2014) 
vallen binnen 
de 
rijksbijdrage 



nr  Risico-soorten  Risico  Stand van zaken Resterend risico in relatie tot 
onderhandelingsakkoord 

Beheersmaatregelen  Resterend 
financieel risico 
(maximaal) in €  

beheerplannen in de rijkswateren en de  
Oostvaardersplassen.  
 
Na de decentralisatie per 1 jan 2014 
kan de provincie verantwoordelijk 
worden voor de N2000 maatregelen van 
de Lepelaarplassen en de 
Oostvaardersplassen. Het rijk blijft 
verantwoordelijk voor de rijkswateren.  

in januari de vaststellingsprocedure 
gestart wordt. 
 
De beheerplannen voor de 
rijkswateren worden door het Rijk 
voorbereid. Onlangs is gemeld dat 
vaststelling uitgesteld wordt. 
 
 
 

Flevoland draagt financieel 
niet bij aan de 
beheerplannen waar het 
rijk verantwoordelijk voor 
is.  
 
Voor de Oostvaarders-
plassen zal de provincie de 
afspraken rondom de 
overdracht vastleggen. De 
verantwoordelijkheid voor 
aanvullende maatregelen 
(hydrologische inrichting en 
beheer grote grazers) blijft 
bij het rijk. 

voor beheer. 
 
 

3.3  Financieel  Er is te weinig geld 
beschikbaar voor 
financiering 
Faunafonds.  

Op basis van het 
onderhandelingsakkoord worden de 
provincies verantwoordelijk voor het 
uitbetalen van faunaschade. 
In de verdeelsleutel voor beheer is  
opgenomen de verdeling voor 
faunaschade. Voor Flevoland is rekening 
gehouden met een bedrag van 
€136.000/jaar. Gelet op historische 
cijfers is dit toereikend.  
 

Het voor Flevoland gehanteerde 
bedrag voor schade-uitkeringen a € 
136.000 is gelet op historische cijfers 
toereikend. 
 

Met de vaststelling van 
aanvullende beleidsregels 
worden de kosten voor het 
faunafonds structureel 
omlaag gebracht.  
Schadekosten zijn 
onderdeel van 
decentralisatie-uitkering.  
Post faunaschade zal  
worden opgenomen in de 
begroting 

Ervaringscijfers 
Flevoland van 
afgelopen 5 jaar 
geven aan dat 
reservering van ca. 
60.000/jaar 
voldoende is voor 
schade-uitkering.  

3.4  Financieel  Bij calamiteit aan 
faunaschade zijn 
uitkeringen 
schadefonds niet 
toereikend  

Het Faunafonds kent een open einde-
regeling, waarbij eventuele tekorten 
tot dusverre door het Rijk werden 
aangevuld.  
Om vanuit de provincies een betere 
sturing te krijgen op het faunafonds zijn 
in IPO-verband beleidsregels opgesteld. 
De Staatssecretaris heeft toegezegd 

Voor inhoudelijke aansturing van het 
faunafonds door de provincie is 
aanpassing van de wetgeving nodig. 
De nieuwe Wet Natuurbescherming is 
door de Tweede Kamer controversieel 
verklaard.  
 

In IPO-verband zal met het 
rijk overleg plaatsvinden 
over de nieuwe wetgeving. 
 
In IPO-verband worden 
maatregelen voorbereid om 
faunaschades (mn ganzen) 
structureel te verminderen. 

Risico’s op grotere 
schade bij extreme 
situaties zijn niet 
volledig te 
voorkomen. De kans 
dat deze zich 
voordoen is echter 
zeer klein. 



nr  Risico-soorten  Risico  Stand van zaken Resterend risico in relatie tot 
onderhandelingsakkoord 

Beheersmaatregelen  Resterend 
financieel risico 
(maximaal) in €  

deze beleidsregels vast te stellen, wat 
nodig is zolang er nog geen herziene 
wetgeving is. 

 
Met het faunafonds worden 
zodanige afspraken 
gemaakt dat een provincie 
alleen verantwoordelijk is 
voor schades binnen de 
eigen provincie. 

 
Tot dusverre is er in 
Flevoland in 15 jaar 
1x een iets hogere 
schade geweest. 

3.5  Maatschappelijk  Internationale 
natuurdoelen worden 
niet gehaald.  

Door een tekort aan beheermiddelen 
kan de kwaliteit van de natuur 
achteruitgaan, waardoor ook niet meer 
wordt voldaan aan de 
instandhoudingsdoelstellingen voor de 
internationale verplichtingen. 
Derden kunnen Flevoland aanspreken op 
niet behalen doelen. 
Het rijk zal dit bij de provincie in 
rekening brengen wanneer de provincie 
niet voldaan heeft aan het  ‘gericht 
inzetten van de beschikbare middelen’ 

Na de decentralisatie van beheer is de 
provincie verantwoordelijk voor het 
beheer in twee N2000-gebieden, de 
Lepelaarplassen en de 
Oostvaardersplassen.  
 
De beheerkosten van de 
Lepelaarplassen zijn opgenomen in 
het beheerplan N2000 en zijn gedekt 
vanuit de beheermiddelen.  
De beheerkosten voor de 
Oostvaardersplassen zijn op te 
splitsen in twee delen. Kosten voor 
het natuurbeheer en kosten voor het 
beheer met de grote grazers.  
De verantwoordelijkheidsverdeling zal 
in het kader van het beheerplan 
N2000 helder moeten worden.   
 
Zolang de provincie bij het vaststellen 
van de criteria voor toekenning van 
beheersubsidie prioriteit legt bij de 
internationale doelen kan het rijk 
geen claims bij de provincie in 
rekening brengen.  
 
 De beheerplannen voor de 

De provincie stemt alleen in 
met de beheerplannen 
N2000 voor zover deze 
financieel gedekt zijn.  
 
Bij de criteria voor 
toekenning van 
beheersubsidie zal de 
provincie prioriteit leggen 
bij internationale doelen. 
 
De provincie draagt niet bij 
aan het beheer in 
rijkswateren.   

 



nr  Risico-soorten  Risico  Stand van zaken Resterend risico in relatie tot 
onderhandelingsakkoord 

Beheersmaatregelen  Resterend 
financieel risico 
(maximaal) in €  

rijkswateren worden door het Rijk 
vastgesteld. Binnen deze wateren 
liggen deelgebieden waar het beheer 
wordt uitgevoerd door een 
terreinbeherende organisatie. (bv 
Vogeleiland, Zwarte meer, eilandjes 
en rietkragen randmeren). 
Rijkswaterstaat is bekend dat de 
provincie geen mogelijkheden ziet 
hiervoor een provinciale bijdrage te 
leveren. 

3.6  Maatschappelijk  De Oostvaardersplassen 
hebben een slechte 
pers  

De provincie wordt per 2014 
verantwoordelijk voor het beheer van 
de Oostvaardersplassen. In de periode 
2009/2010 ontstonden in de winter  
discussies over het dierenwelzijn en de 
verantwoordelijkheid voor de grote 
grazers.  
Dit heeft ertoe geleid dat de overheid 
(het rijk) maatregelen heeft laten 
nemen. De maatschappelijke keuzes 
conflicteren soms met de 
wetenschappelijke inzichten en de 
beheerfilosofie.  

Het Rijk is bezig met het opstellen 
van een beheerplan N2000 voor de 
Oostvaardersplassen.  
 
De provincie blijft aandringen op een 
goede maatschappelijke discussie om 
draagvlak te krijgen. De vaststelling 
van dit beheerplan is echter nog de 
verantwoordelijkheid van het Rijk. 
 
 

De provincie zal alleen 
instemmen met het 
beheerplan N2000, wanneer 
de verantwoordelijkheden 
helder zijn en de kosten 
gedekt.   

 

Gevolgens/risico’s ten aanzien van overdracht taken 
4.1  Organisatie  Provincie kan nieuwe 

taken natuurwetgeving 
niet adequaat 
uitvoeren.  

De provincie krijgt op basis van de 
nieuwe wet Natuurbescherming extra 
taken.  
Deze wet is door de Tweede Kamer 
controversieel verklaard.  

In de loop van 2013 zal blijken welke 
inzet de Tweede Kamer wil hanteren 
voor de decentralisatie van wettelijke 
taken. 
  

De provincie gaat geen 
taken natuurwetgeving 
overnemen voordat een 
nieuwe wet is vastgesteld.  

 

4.2  Organisatie  Taken uitvoering 
natuurbeleid door 
(rijks)diensten worden 
niet adequaat 

Voor een aantal taken voor het 
natuurbeleid wordt in het 
onderhandelingsakkoord capaciteit 
beschikbaar gesteld van Rijksdiensten: 

In de loop van 2013 zal in IPO-verband 
nader uitgewerkt worden hoe de 
aansturing van de Rijksdiensten het 
beste kan worden geregeld en wat 

Via de IPO-
besluitvormingslijnen zal 
Flevoland meebeslissen 
over de aansturing en 

Rijk, blijft eigenaar 
van de Rijksdiensten 
en blijft daarmee 
grootste 



nr  Risico-soorten  Risico  Stand van zaken Resterend risico in relatie tot 
onderhandelingsakkoord 

Beheersmaatregelen  Resterend 
financieel risico 
(maximaal) in €  

uitgevoerd.  DR (Dienst Regelingen), en nVWA 
(nieuwe Voedsel en Warenautoriteit).  
In IPO-verband worden afspraken 
gemaakt over de aansturing van deze 
diensten en de onderlinge verdeling van 
de beschikbare capaciteit.  
Overname van personeel is hierbij niet 
aan de orde. Capaciteit wordt (om niet) 
tot een bepaald maximum beschikbaar 
gesteld. 

een rechtvaardige verdeling 
capaciteit is.  
 
 

verdeling. 
 
Ingezet zal worden op 
afdwingbare 
overeenkomsten, waarin 
evt. risico’s voor provincies 
zijn afgedekt. 
 
 

risicodrager. 

4.3  Financieel  Uitvoeringskosten 
rijksdiensten DR 
(Dienst Regelingen) en 
nVWA (nieuwe Voedsel 
en Warenautoriteit) 
worden hoger dan 
geraamd  

In het onderhandelingsakkoord is de 
inzet van de rijksdiensten gemaximeerd 
op een bepaald bedrag. Nog niet is 
uitgewerkt wat ze hiervoor wel/niet 
kunnen doen. Wanneer de 
uitvoeringskosten hoger liggen dan 
geraamd zijn restkosten voor de 
provincies.  

In de aansturingsprotocollen zullen 
harde afspraken gemaakt moeten 
worden over taken en kosten 
  

Ingezet zal worden op 
afdwingbare 
overeenkomsten, waarin 
evt. risico’s voor provincies 
zijn afgedekt. 
 

Rijk, blijft eigenaar 
van de Rijksdiensten 
en blijft daarmee 
grootste 
risicodrager. 
 

4.4  Financieel  Uitvoeringskosten voor 
faunafonds worden 
hoger dan geraamd, 
en/of zijn voor 2014 
niet gedekt  

De provincies worden verantwoordelijk 
voor het faunafonds. De 
uitvoeringskosten voor de organisatie 
(het secretariaat) worden 
gedecentraliseerd. Hiervoor is met 
ingang van 2014 een bedrag van 4,2 
miljoen geraamd (aparte doeluitkering) 
Als de uitvoeringskosten hoger worden 
zijn de provincies verantwoordelijk. Het 
rijk gaat er vanuit dat de nieuwe 
situatie al per 1-1-2012 ingaat. Hiervoor 
is geen budget geraamd. In de 
uitvoeringsafspraken van 8 februari is 
afgesproken dat Rijk en provincies de 
kosten voor 2012 en 2013 gezamenlijk 
financieren tot een maximum van 3 

In IPO-verband wordt met het 
faunafonds gesproken over de nieuwe 
situatie en daarbij passende 
organisatievorm.  
 
Werkzaamheden van het faunafonds 
moeten juridisch geborgd worden in 
de nieuwe wet natuurbescherming.  
 
De administratieve lasten van 
faunafonds worden teruggedrongen 
met behulp van de door de provincie 
opgestelde beleidsregels.  
 

Provincies hebben 
beleidsregels opgesteld om 
uitvoeringskosten 
faunafonds te reduceren.  
El&I heeft toegezegd deze 
vast te stellen. Zolang de 
minister de beleidsregels  
niet vaststelt zijn evt 
meerkosten voor het Rijk.  
 
Kosten voor 2012 en 2013 
worden deels gefinancierd 
door Rijk en deels uit 
budget dat vrijkomt door 
stopzetten ILG-
overeenkomsten 

Het budget van 4,2 
miljoen dat het rijk 
beschikbaar stelt 
voor de 
uitvoeringskosten 
van het faunafonds 
zijn kaderstellend 
voor hun taken. 
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miljoen elk.  
4.5  Organisatie  Provincies worden het 

niet eens over 
organisatievorm DLG 
(Dienst Landelijk 
Gebied)  

Onderdeel van het 
onderhandelingsakkoord is dat per 1-1-
2015 de provincies ‘zeggenschap’ 
krijgen over DLG. Dat betreft 400 fte en 
41 miljoen euro. Inzet van DLG is om 
een zelfstandige dienst te blijven waar 
provincies voor een bepaald bedrag 
capaciteit kunnen ‘inkopen’. Andere 
optie is opheffen DLG en menskracht 
(gedeeltelijk) overnemen.  In IPO-
verband worden verschillende opties 
uitgewerkt.  

In de loop van 2013 zal in IPO-verband 
nader uitgewerkt worden wat de 
meest effectieve manier is om de 
DLG-taken in de toekomst uit te 
voeren, en op welke wijze dit vorm 
kan krijgen.  
 
 

Via de IPO-
besluitvormingslijnen zal 
Flevoland meebeslissen. 
 
Inzet van gezamenlijke 
provincies is geen 
overname personeel, maar 
afnemen van diensten. 
 
Ingezet zal worden op 
afdwingbare overeenkomst, 
waarin evt. risico’s voor 
provincies zijn afgedekt. 
 
 
 

Rijk, blijft eigenaar 
van de Rijksdiensten 
en blijft daarmee 
grootste 
risicodrager 

4.6  Maatschappelijk  Minder budget voor 
landelijk gebied  

Het Rijk laat groot aantal taken voor 
landelijk gebied ‘los’. Dat wil zeggen 
dat ze daar geen 
rijksverantwoordelijkheid meer zien, 
geen beleid op voeren en geen budget 
voor beschikbaar stellen. Denk aan 
taken op het gebied van landschap, 
recreatie, leefbaarheid, 
leefgebiedenbenadering. De provincie 
heeft hier de afgelopen jaren via het 
pMJP een impuls kunnen bieden. De 
rijksfinanciering hiervoor komt te 
vervallen.  

Het is de keuze van de provincie om 
taken die het Rijk loslaat al/niet over 
te nemen.  
Dit is een politieke afweging.  
 
Bekeken zal moeten worden in 
hoeverre de ambities die de provincie 
opgenomen heeft in het 
Omgevingsbeleid in de nieuwe situatie 
nog adequaat zijn.  
 
Daarbij kan ook betrokken worden 

- inzet Europese Middelen 
- mogelijkheden vitale 

coalities 

Herorientatie op 
provinciale ambities voor 
landelijk gebied. 

 

4.7  Maatschappelijk  Uitholling regierol 
provincie  

Twee ontwikkelingen maken dat de 
provincie haar regie rol in het landelijk 

 Verwachtingenmanagement 
naar regiopartners.  
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gebied moeilijk kan vervullen:  
Teruglopende budgetten voor 
landschap, recreatie, leefbaarheid, 
natuur, erfgoed, water en landbouw  
Recentralisatie van het agrarisch 
natuurbeheer, waardoor dit een 
aangelegenheid tussen rijk en agrariërs 
kan worden. (zie ook 4.6) 
 

 
Andere partners zoeken. 
  
Andere politieke afweging 
maken 

Gevolgen/risico’s bij afrekening ILG 
5.1 Financieel Verplichting inrichting 

wordt niet uitbetaald 
(zie 2.1.) 

    

5.2  Financieel  Comité van Toezicht 
beoordeelt harde 
verplichtingen anders 
dan provincie, 
uitbetaling blijft 
achter bij verplichting 
provincie  

De afrekening ILG is gebaseerd op de 
informatie zoals door de provincies 
aangeleverd.  
In de Tweede Kamer is een motie 
aangenomen over de verantwoording. 
Het rijk geeft hier invulling aan.  

De afrondingsovereenkomst bevat een 
artikel genaamd ‘rechtmatigheidtoets 
besteding middelen’. Ook wordt een 
kostprijsanalyse uitgevoerd en 
beoordeelt het Comité van toezicht 
de prestaties. Niet uitgesloten kan 
worden dat dit gevolgen heeft voor de 
hoogte van de uitkering. 
 

Bij afsluiting 
afrondingsovereenkomst 
voor 15 november zal Rijk 
de afrekening ILG opnemen 
in de decembercirculaire. 
Eventuele aanbevelingen 
van comité van toezicht 
kunnen dan niet meer 
gekort worden op de 
uitkering.  

Rijk kan op basis 
van aanbevelingen 
Comité van Toezicht 
eventueel  besluiten 
tot terugvordering.  
Kans hierop lijkt 
gering. 

5.3  Financieel  Projecten die wel 
beschikt zijn worden 
niet uitgevoerd.  

Akkoord geeft aan dat projecten 
waarvoor harde juridische 
verplichtingen zijn aangegaan (= zijn 
beschikt) worden uitgefinancierd. 
Flevoland heeft met een aantal partijen 
meerjarenovereenkomsten afgesloten. 
Uitgangspunt Flevoland is dat deze 
volledig worden uitgevoerd en 
gefinancierd.  
 

Na toekenning van de decentralisatie-
uitkering is het aan de provincie om 
te besluiten hoe eventueel 
vrijvallende middelen worden ingezet. 

  

5.4  Financieel  Uitbetaling rijk blijft Met de afrondingsovereenkomst ILG Omdat de huidige WILG het sluiten Doordat Rijk financiële Rijk houdt 
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achter bij 
verplichtingen 
provincies  

komt er een finale afrekening en is er 
geen betalingsrelatie meer met  
ministerie van EL&I.   

van de afrondingsovereenkomst niet 
mogelijk maakt, wordt deze pas 
formeel van kracht na 
inwerkingtreding van de nieuwe WILG. 
Omdat deze nog naar tweede en 
eerste kamer moet, is het mogelijk 
dat de inhoud van de wet zo 
verandert dat het sluiten van de 
afrondingsovereenkomst niet meer 
mogelijk is. 
De overeenkomst eindigt op 1 januari 
2016. Als er dan nog geen nieuwe 
WILG is, ontstaat een vacuüm. 

afwikkeling zal doen op 
basis 
afrondingsovereenkomst is 
financiële afwikkeling in 
principe beëindigd.  
In IPO-verband zal ingezet 
worden om ook juridische 
afronding tijdig gereed te 
hebben.   

mogelijkheid om 
beslissing terug te 
draaien. Kans hierop 
lijkt gering. 

       

 


