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Opinieronde 1 

Onderwerp 
Open planproces Natuur / Natuurakkoord Rijk-IPO 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de 

behandeling?  
 

1). Informatieverstrekking door Roel Bekker over de stand van zaken 
in het Open planproces Natuur. 
2). Opinievorming ter voorbereiding van besluitvorming over de 
uitvoering van het onderhandelingsakkoord decentralisatie Natuur, 
voor die onderdelen waar een nadere uitwerking in IPO-verband 
beschikbaar is. 
Ter verduidelijking zal eerst een nadere toelichting worden gegeven 
op het advies van de commissie Jansen en de gevolgen van de 
uitvoering van de gemaakte afspraken voor Flevoland. 

Wat wordt er van PS 
gevraagd?  
 

Meewerken aan de uitvoering van het onderhandelingsakkoord 
decentralisatie Natuur op de volgende onderdelen:  
a.de door het IPO voorgestelde verdeling van de ontwikkelopgave 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS); 
b.de afronding van het Investeringsbudget landelijk gebied (ILG); 
c. de overdracht van de verantwoordelijkheid voor het 

natuurbeheer binnen de EHS van het Rijk naar de provincie 
(inclusief het beheer van Staatsbosbeheer), met de aanvulling dat 
de provincie, in afwijking van het onderhandelingsakkoord, de 
subsidieplafonds beperkt tot de rijksbijdrage; 
d. de procesafspraken over provinciale zeggenschap voor taken van 

de uitvoeringsdiensten DLG, DR, nVWA en Faunafonds 
Wat is de context van het 

onderwerp / in welke 
context vindt behandeling 
plaats?  
 

Het onderhandelingsakkoord Natuur tussen Rijk en IPO is al in 2011 
afgesloten en door 8 van de 12 provincies geakkordeerd. Vanwege 
de discussie met het Rijk over Oostvaarderswold heeft Flevoland de 
besluitvorming hierover nog niet aan de orde gehad. Een besluit 
over accordering van het onderhandelingsakkoord is niet meer 
opportuun, omdat het Rijk een meerderheid van de provincies 
voldoende vindt om het akkoord verder uit te voeren. Het gaat nu 
om besluitvorming over de uitvoeringsafspraken, waaronder de 
verdeling van de te decentraliseren budgetten over de provincies. 
De commissie Jansen heeft hierover advies uitgebracht aan het IPO. 

Proces 
Wat is de voorafgaande 

historie geweest?  
 

Het Natuurakkoord Rijk-IPO is nog niet eerder in besluitvormende 
zin in PS aan de orde geweest vanwege bovengenoemde reden. Wel 
is in maart 2012 een Panoramaronde aan dit onderwerp gewijd. 

Hoe gaat het na deze ronde 
verder?  
 

Voor de nu uitgewerkte onderdelen van het natuurakkoord kunnen 
GS beginnen met de implementatie.Dit wordt in samenspraak met 
de gebiedspartners opgepakt. Wanneer deze implementatie 
consequenties heeft voor de huidige kaderstelling zal dit aan PS 
worden voorgelegd. 
De meeste onderdelen van de decentralisatie krijgen per 1 januari 

2014 hun beslag, de provin-ciale regelgeving en besluitvorming 
moeten voor die tijd op orde zijn. 

  


