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Afrondingsovereenkomst ILG provincie Flevoland 

 

Partijen: 

1. De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, ....., handelend 
als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, mede na-
mens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de Staatssecretaris van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
hierna gezamenlijk te noemen: 

“het Rijk” 

2. Het College van gedeputeerde staten van de provincie Flevoland  te dezen vertegen-
woordigd door de gedeputeerde Landelijk gebied, de heer J.N.J. Appelman 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 overlegdele-
gatie Landelijk Gebied Interprovinciaal Overleg met de Staatssecretaris van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties het Onderhandelingsakkoord decentralisatie Na-
tuur hebben gesloten en dat deze partijen op 7 december 2011 een aanvullend 
akkoord hebben gesloten en op 8 februari 2012 uitvoeringsafspraken 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 
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de beëindiging van de bestuursovereenkomsten ILG-2007-2013, de ontwik-
kelopgave, de beheeropgave en de afronding van het investeringsbudget lan-
delijk 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;  

‐ GS van Flevoland hebben besloten mee te werken aan de uitvoering van 
het bestuursakkoord natuur 30 oktober 2012; 

‐ dat  deze medewerking betekent dat 

a.   overeenkomstig het Akkoord de op grond van artikel 7 van de WILG tussen 
het Rijk en de provincie gesloten bestuursovereenkomst ILG 2007-2013, zoals 
deze overeenkomst laatstelijk luidde op 10 december 2009, komt te vervallen 
per 30 oktober 2012,  

b.  de provincie overeenkomstig het Akkoord, in plaats van op het in de be-
stuursovereenkomst ILG 2007-2013 overeengekomen investeringsbudget lan-
delijk 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 normkostenniveau, waarbij 
wordt uitgegaan van de werkelijke bestedingen door de provincie van de mid-
delen van het oorspronkelijk verleende investeringsbudget tot 1 januari 2011 
ten behoeve van de in de bestuursovereenkomst ILG 2007-2013 overeenge-
komen doelen en prestaties (in totaal voor alle provincies tezamen 
€ 2.014.194.000), op basis van gewaarmerkte accountantscontroles en een 
beoordeling van de prestaties door het Comité van Toezicht;  

c. de verantwoordelijkheid voor de in de bestuursovereenkomst ILG 2007-
2013 genoemde FES-projecten overeenkomstig het Akkoord naar de provincie 
overgaat; voor welke overdracht nadere afspraken noodzakelijk zijn en dat 
tussen het Rijk en de provincies op  17 september 2012 nadere bestuurlijke 
afspraken zijn gemaakt over aanvullende middelen voor de oplossing van de 
financieringsproblematiek ten aanzien van de FES-projecten ter grootte van in 
totaal € 126 miljoen en dat afgesproken is dat het Rijk een bedrag van € 88 
miljoen beschikbaar stelt en dat de provincies het restant voor hun rekening 
nemen, waarbij zij de in het Akkoord overeengekomen bevoegdheid tot her-
prioriteren kunnen inzetten; 

d. de provincie overeenkomstig het Akkoord voor de jaren 2011, 2012 en 
2013 een decentralisatie-uitkering ontvangt ten behoeve van de afronding van 
het ILG; 

e. de provincie met ingang van 2014 een deel van de middelen ontvangt die 
overeenkomstig het Akkoord door het Rijk worden toegevoegd aan de algeme-
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ne uitkering van het provinciefonds voor de financiering van de in het Akkoord 
beschreven beheeropgave en deze middelen overeenkomstig het Akkoord ge-
richt zal inzetten voor de realisatie van internationale doelstellingen evenals de 
in het Akkoord voorziene aanvullende eigen bijdrage van de provincie, en  

f. dat tussen het Rijk en de provincie van overeenkomstige toepassing zijn de 
afspraken in het Akkoord ten aanzien van: 

 - de opgave voor verwerving of functieverandering en voor inrichting van 
gronden ten behoeve van de herijkte EHS,  

 - de Dienst Landelijk Gebied, de Dienst Regelingen en de Voedsel en Wa-
renautoriteit en 

 - de uitvoeringskosten van het Faunafonds;   

‐ dat het doel van de onderhavige overeenkomst is om over en weer de verant-
woordelijkheden en rechten en verplichtingen die uit de medewerking van de 
provincie aan de uitvoering van het Akkoord voortvloeien te verankeren 

‐ 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 op 13 oktober 2012 bij 
de Tweede Kamer is ingediend, maar dat naar verwachting de afronding van 
de behandeling van het wetsvoorstel door beide Kamers der Staten-Generaal 
en de inwerkingtreding 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 
toekomende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke bevoegdheden in dat ka-
der gaan gebruiken, en dat hieraan gevolg moet worden gegeven met inacht-
neming 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 hebben gedaan; 
 

Gezien:  
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‐ de door de provincie bij brief van 29 augustus 2012, kenmerk 1373311, ver-
strekte gegevens over de in de jaren 2007 tot en met 2010 bestede middelen 
conform het door een accountant gewaarmerkt PEIL-overzicht 2010. 

‐ de door de provincies overlegde verklaringen met betrekking tot de jaren 2007 
tot en met 2010:  
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 

Artikel 1 

1. Deze overeenkomst vervangt de bestuursovereenkomst ILG 2007-2013, gesloten  
op 18 december 2006 en laatstelijk gewijzigd op 10 december 2009. 

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, 
inclusief FES-middelen voor de prestaties en bestedingen in de periode van 1 ja-
nuari 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 € 61,91 miljoen. 
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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   €  nihil 
b. Bijdrage ELFPO      €    0,53 miljoen 
c. Bijdrage Rijk via PNB-leningen en garantieregeling €  11,37 miljoen 
d. Rijksbijdrage ILG, inclusief FES    €  50,01 miljoen 
Totaal        €  61,91 miljoen 

 

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 € 15,02 miljoen.  
 

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 
worden verstrekt, worden zij in de vorm van een decentralisatie-uitkering ver-
strekt. 

4. De provincies kunnen uiterlijk op 15 april 2013 een gewijzigde onderlinge verde-
ling als bedoeld in het derde lid voor het jaar 2013 afspreken, indien de afspraken 
van de provincies over de verdeling van de kosten van beheer over 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 de periode van 1 ja-
nuari 2012 tot en met 31 december 2013, verminderd met de door het Rijk aan 
deze organen voor die periode betaalde voorschotten. De gezamenlijke provincies 
bepalen voor het na aftrek van de voorschotten resterende bedrag een onderlinge 
verdeling.  
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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 
projecten zoals deze zijn omschreven in de bijlagen 9 en 10 bij de vervallen be-
stuursovereenkomst ILG 2007-2013. De middelen voor de in het eerste lid be-
doelde projecten voor de jaren 2007 tot en met 2010 zijn begrepen in het deel 
van het investeringsbudget, 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 € 3,64 
miljoen 

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 voor de  oplossing van de financieringspro-
blematiek ten aanzien van de FES-projecten. Deze aanspraak bedraagt overeen-
komstig de door de provincies gezamenlijk bepaalde onderlinge verdeling € 0,32 
miljoen.  

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 in het Akkoord bedoelde internationale 
verplichtingen op het vlak van biologische diversiteit en de Kaderrichtlijn water, 
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. 

 

 

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 € 26,98. 
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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: € 9,50 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 € 0,90 miljoen. 
 

4. Het aandeel in de bijdrage aan de aanvullende financiering van de FES-projecten, 
bedoeld in artikel 4, derde lid, dat het Rijk aan de provincie beschikbaar stelt uit 
de middelen uit de PNB-leningen en de garantieregeling, bedraagt € 0,37 miljoen. 
 

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., waarbij partijen vaststel-
len, dat over deze bedragen in het kader van de bestuursovereenkomst ILG 2007-
2013 afdracht aan het BTW-compensatiefonds heeft plaatsgevonden. 
 

6. Het saldo van de verrekening, bedoeld in het vijfde lid, wordt betaald door mid-
del van de decentralisatie-uitkering voor de in artikel 3 tweede lid genoemde 
doelstellingen en voor FES-projecten in de periode van 1 januari 2011 tot en met 
31 december 2015, overeenkomstig de door de provincies gezamenlijk bepaalde 
verdeling. 

 

Hoofdstuk 4. Overige bepalingen 

 

Reikwijdte medewerking aan het Akkoord 

Artikel 6 

Op de provincie zijn van overeenkomstige toepassing de afspraken in het Akkoord 
ten aanzien van: 

a. de toevoeging met ingang van 2014 van de middelen door het Rijk aan de 
algemene uitkering van het provinciefonds voor de financiering van de in het Ak-
koord beschreven beheeropgave, waaronder de afspraak dat deze middelen ge-
richt worden ingezet voor de realisatie van internationale doelstellingen; 

b. de aanvullende eigen bijdrage van de provincie voor het beheer overeen-
komstig een door de gezamenlijke provincies bepaalde verdeelsleutel; 

c. de opgave voor verwerving of functieverandering en voor inrichting van 
gronden ten behoeve van de herijkte EHS; 
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d. de Dienst Landelijk Gebied; de Dienst Regelingen, de Voedsel en Warenau-
toriteit , en 

e. het Faunafonds. 

 

Beschikbaarstelling capaciteit DLG 

Artikel 7 

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. 

2. De gezamenlijke provincies en het Rijk maken nadere afspraken over de inzet van 
DLG, daaronder begrepen het Bureau Beheer Landbouwgronden, en de Dienst Re-
gelingen in de periode 2012-2014. Deze afspraken betreffen in ieder geval de wij-
ze van aansturing van deze diensten door de provincies en het risico en de aan-
sprakelijkheid voor werkzaamheden van deze diensten. 

 

Rechtmatigheidstoets besteding middelen 

Artikel 8 

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 investe-
ringsbudget landelijk gebied als bedoeld in artikel 5, eerste lid, tweede lid, onder-
deel a, en derde lid, zijn besteed aan andere doelen dan waarvoor het investe-
ringsbudget is verleend dan wel zijn besteed in strijd met ingevolge een verdrag 
voor de staat geldende verplichtingen kan het Rijk de betrokken middelen in min-
dering brengen 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 verstrekken 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 9 

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 , in samenhang daarmee , de toepassing van de 
WILG. Eventuele lopende procedures worden beëindigd. De eerste en de tweede 
volzin zien niet op bezwaar- en beroepsprocedures tegen besluiten van derden en 
op civielrechtelijke procedures die betrekking hebben op handelingen van derden.  
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2. Onverminderd het eerste lid trekt de provincie met ondertekening van deze over-
eenkomst de navolgende bezwaarschriften in: 
a. Bezwaarschrift ILG-bevoorschotting ILG 2011 d.d. 20 maart 2012; 
b. Bezwaarschrift brief  staatssecretaris Bleker 23-12-2011 toepassing art 10 lid 

1 WILG. 
 

Artikel 10 

1. Alle geschillen in verband met deze overeenkomst of met afspraken die daarmee 
samenhangen, worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter te Lelystad. 
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 8 weken is opgelost. 
 

2. Een partij die meent dat een geschil bestaat, deelt dat schriftelijk aan de  andere 
partij(en) mee. De mededeling bevat een aanduiding van het geschil. 
 

3. Binnen 15 werkdagen na de dagtekening van de in het tweede lid bedoelde mede-
deling zendt elke partij zijn zienswijze omtrent het geschil, alsmede een voorstel 
voor een oplossing daarvan, aan de andere partij. 
 

4. Binnen 15 werkdagen na afloop van de in het derde lid genoemde termijn over-
leggen partijen over een oplossing van het geschil. Elke partij kan zich door des-
kundigen doen bijstaan. Indien één van partijen 2 werkdagen na afloop van de  in 
het derde lid genoemde termijn de wens daartoe kenbaar maakt, wordt het over-
leg voorgezeten door een door partijen gezamenlijk te benoemen 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 aantekenen.  

 

Inwerkingtreding en publicatie 

Artikel 11 

1. Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van de dag van ondertekening 
door beide partijen en vervalt op 1 januari 2016. 
 

2. Binnen 3 maanden na ondertekening van deze overeenkomst wordt de tekst 
daarvan gepubliceerd in de Staatscourant. 
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Voor akkoord, 
 
 
 
 
 
De Staatssecretaris van Economische   De gedeputeerde Landelijk gebied   
zaken, Landbouw en Innovatie   van de provincie Flevoland 
 
…..       J.N.J. Appelman  
 
Den Haag,     november 2012   Lelystad,       november 2012  
 


