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Mededeling 

Onderwerp 

Uitwerking natuurakkoord, advies commissie Jansen 

Doel van deze mededeling: 

Het IPG heeft een externe commissie, de commissie Jansen, gevraagd met een 
voorstel te komen voor de uitwerking van het natuurakkoord. Dit advies is eind 
september afgerond en op 2 oktober vastgesteld in het IPG-bestuur. 
Hierbij ontvangt u ter informatie het advies van de commissie Jansen en de door 
het IPG opgestelde aanbiedingsbrief. 

Mededeling: 

De commissie Jansen heeft, op verzoek van het IPG, advies uitgebracht over een 
nadere uitwerking van het natuurakkoord. De kern van het advies betreft een 
voorstel voor de verdeling van de Ontwikkelopgave Natuur en de daarvoor be
schikbare gronden ten behoeve van de afronding van de Ecologische Hoofdstruc
tuur. 
Gok Flevoland heeft input geleverd voor dit advies, door het inbrengen van de 
eigen ontwikkelopgave (mededeling aan uw Staten van 10 juli 2012, hb.nr. 
1348629). Bij de uiteindelijke afweging heeft de externe commissie ook betrok
ken de IPG-voorstellen voor de afwikkeling van de ILG-bestuursovereenkomsten 
en een onderlinge verdeelsleutel voor beheermiddelen tussen de twaalf provin
cies. 
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Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben bij de bespreking van het advies van 
de commissie Jansen binnen het IPG aangegeven de beheervergoeding voor 
Flevoland ontoereikend te vinden. Hiervoor gelden inhoudelijke argumenten 
(jonge natuur, doelmatig beheer), maar ook het verschil in vermogenspositie 
tussen provincies in relatie tot de IPG-afspraak dat provincies ook een eigen 
moeten leveren aan beheer. 

Het advies is op 2 oktober j l . voorgelegd aan het IPG-bestuur. 
Het IPG-bestuur constateert dat er geen sprake is van een verdeling van plussen 
en minnen, maar louter een verdeling van minnen. Een aantal specifieke rand
voorwaarden en kanttekeningen zijn gemarkeerd, waaronder de inbreng van 
Flevoland over de hoogte van de beheerbijdrage. Hierover is aangegeven dat 
deze zal worden bezien bij de evaluatie in 2016. 

Met inachtneming van de randvoorwaarden en kanttekeningen heeft het IPG-
bestuur het advies van de commissie Jansen vastgesteld. 

Het vervolg 

In de opinieronde van 12 december aanstaande zal uw Staten nader geïnformeerd 
worden over de inhoud van het advies, de consequenties voor de provincie Flevo
land en de relatie met verdere besluitvorming in uw Staten over het natuurak
koord. 

Bijlagen: 
Het rapport: Provincies, natuurlijk...! Advies aan het Interprovinciaal 
Overleg over de uitwerking van het 'Gnderhandelingsakkoord Decentrali
satie Natuur'.Voorstel voor een verdeling van de Ontwikkelopgave natuur 
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en de daarvoor beschikbare gronden. 
• Aanbiedingsbrief van het IPG, dd 8 oktober 2012. 
• Beknopte samenvatting van het advies. 


