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Uitwerking onderhandelingsakkoord decentralisatie Natuur 
 

 

1. Beslispunten 
1. Mee te werken aan de uitvoering van het onderhandelingsakkoord decen-

tralisatie 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 afwij-
king 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. 

 
2. Kennis te nemen van het door ons college genomen besluit tot vaststel-

ling van een afrondingsovereenkomst ILG. 
 

2. Inleiding 
Eind 2011, begin 2012 is er in 12 provincies gesproken over het onderhande-
lingsakkoord decentralisatie Natuur dat is gesloten tussen het IPO en het 
Rijk. Een meerderheid van de provincies (acht) heeft met het akkoord inge-
stemd. Drie provincies hebben tegen gestemd, en Flevoland heeft, mede in 
verband met de toen nog lopende procesgang rondom het OostvaardersWold, 
het akkoord niet in stemming gebracht. In IPO-verband is daarna gestart met 
een nadere uitwerking. Alle twaalf provincies, inclusief ons college hebben 
medewerking verleend aan die uitwerking (zie ook Statenmededeling 10 juli 
2012, HB1348629). 
Het IPO-bestuur heeft een externe commissie, onder leiding van dhr. G.J. 
Jansen, ingesteld om advies uit te brengen over de verdeelvraagstukken uit 
het natuurakkoord.  
De commissie Jansen heeft haar advies eind september aangeboden aan het 
IPO, en het advies is op 2 oktober 2012 vastgesteld door het IPO-bestuur. Op 
9 oktober heeft u dit advies inclusief de door het IPO opgestelde aanbie-
dingsbrief en een beknopte samenvatting ontvangen (HB 1404209).  
 
Het advies van de commissie Jansen doet voorstellen voor de onderlinge ver-
deling van opgaven en budgetten voor drie onderdelen van het akkoord. 
1. de uitwerking van de ontwikkelopgave EHS; 
2. de afronding van de ILG-bestuursovereenkomsten; 
3. de verdeling van de beheermiddelen die worden toegevoegd aan het pro-
vinciefonds. 
 
Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de verdere decentralisatie 
van wettelijke taken, doordat de nieuwe Wet Natuurbescherming door de 
Tweede Kamer controversieel is verklaard.    
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4. Beoogd effect 
Besluitvorming over de uitvoering van het onderhandelingsakkoord decentralisatie Natuur, voor 
die onderdelen waar een nadere uitwerking in IPO-verband beschikbaar is.  

 
5. Argumenten 

1.1. Vaststelling van het akkoord zelf is niet meer aan de orde aangezien het ministerie in-
stemming door een meerderheid van de provincies voldoende vond om door te gaan. 
In december 2011 is het  bestuursakkoord natuur besproken in Provinciale Staten van elf 
provincies. Acht provincies hebben ingestemd en drie provincies hebben tegengestemd. 
De provincie Flevoland heeft besluitvorming uitgesteld, met name in verband met de op 
dat moment nog lopende discussie met het ministerie van EL&I over het Oostvaarders-
Wold. In februari 2012 is aan de vier provincies die niet hebben ingestemd met het ak-
koord gevraagd of zij bereid waren mee te werken aan de uitvoering van het natuurak-
koord. Ons college heeft daarop aangegeven eerst uitsluitsel te willen hebben over de uit-
leg van de juridische positie (Statenmededeling 21 februari 2012 HB1287465). In maart 
2013 vond met uw Staten een panoramaronde plaats over het natuurakkoord en de moge-
lijke consequenties voor Flevoland. Het akkoord is, met uw instemming, toen niet ter be-
sluitvorming voorgelegd in afwachting van een reactie van het Rijk. Die reactie is niet ge-
komen. Zowel het ministerie als het IPO vonden de steun van elf provincies voldoende om 
verder te gaan met het onderhandelingsakkoord decentralisatie Natuur.  
Vaststelling van het onderhandelingsakkoord is hierdoor niet meer aan de orde.  
 

1.2 Uitvoering van het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur leidt tot een betere 
scheiding van verantwoordelijkheden tussen Rijk en provincies en sluit aan bij het profiel 
van provincies. 
De realisatie van het natuurbeleid is sinds de jaren ’90 geleidelijk van het Rijk naar de 
provincies gedecentraliseerd. Met het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur 
wordt een volgende stap in dit proces gezet. De verantwoordelijkheidsverdeling wordt 
eenduidiger en biedt de provincie meer mogelijkheden om vanuit de regionale invalshoek 
de regierol voor het landelijk gebied te vervullen. Dit sluit aan bij het profiel provincies. 
De verwachting is dat de andere provincies zullen instemmen met de verdere uitvoering 
van het akkoord, waarna het rijk zal overgaan tot de toekenning van een decentralisatie-
uitkering, gebaseerd op het IPO-voorstel. 

 
1.3    Het advies van de commissie Jansen is vastgesteld in het IPO-bestuur, en vormt de basis 

voor de verdeelopgaven uit het bestuursakkoord natuur. 
Gelet op de complexiteit van de verdeelvraagstukken in het natuurakkoord heeft het IPO-
bestuur een externe adviescommissie, de commissie Jansen, gevraagd een zwaarwegend, 
in principe bindend, advies uit te brengen.  
De commissie Jansen heeft op basis van visitatiegesprekken, opgaven van provincies en 
verdeelvoorstellen uit IPO-werkgroepen een integraal advies uitgebracht over  
a) de verdeling van de ontwikkelopgave uit het natuurakkoord en de bijbehorende dek-

king 
b) de afronding van de ILG-bestuursovereenkomsten  
c) de verdeling van de rijksbijdrage voor beheer over de twaalf provincies 
Zowel in de Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland als in het IPO-bestuur is in-
dringend over het advies gesproken. Ondanks een aantal onzekerheden en een aantal on-
volkomenheden heeft het IPO-bestuur, alles afwegend,  ervoor gekozen het advies onge-
wijzigd vast te stellen. De inzet is om de stagnatie in de uitvoering van de EHS te door-
breken, en de provincies in de gelegenheid te stellen aan de slag te gaan met de uitkom-
sten. De door het IPO-bestuur benoemde voorwaarden en kanttekeningen zijn opgenomen 
in de aanbiedingsbrief van het IPO. 
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1.4.   Het verdeelvoorstel voor de ontwikkelopgave EHS, sluit aan bij de opgave zoals door de 

provincie ingebracht. 
In het bestuursakkoord natuur is afgesproken dat voor de realisatie van de Ecologische 
Hoofdstructuur nog een areaal van 17.000 ha verwerving en 40.000 ha inrichting beschik-
baar is. Deze moeten  worden gefinancierd uit een grond-voor-grond-constructie. 
Zowel de opgave als de dekking is in het advies van de commissie Jansen over de twaalf  
provincies verdeeld. Prioriteit is gelegd bij de afronding van de harde verplichtingen, en 
de realisatie van internationale verplichtingen (KRW en Natura2000). De ontwikkelopgave 
in Flevoland is relatief gering en kan worden gefinancierd uit de toegewezen dekking. 
 

1.5.   De afronding van de bestuursovereenkomst ILG is gebaseerd op de verantwoording per 1-
1-2011 en past binnen het risicoprofiel van de begroting. 
Met de brief van Staatssecretaris Bleker van 20 oktober 2010, heeft het Rijk eenzijdig de 
lopende bestuursovereenkomsten ILG beëindigd. In het kader van het onderhandelingsak-
koord decentralisatie Natuur is afgesproken dat de op dat moment aangegane harde juri-
dische verplichtingen zouden worden uitgefinancierd, en dat de provincies geen juridische 
procedure zouden beginnen over het ILG. Tijdens de consultatie in Provinciale Staten op 
30 mei 2012 bleek dat het draagvlak voor het instellen van een hoger beroep tegen de 
ILG-beschikking klein was. Ons college besloot daarom niet in beroep te gaan (HB 
1333032). In het advies van de commissie Jansen is een overzicht opgenomen van de afre-
kening, die via een decentralisatie-uitkering aan de verschillende provincies zal worden 
toegekend. Deze afrekening is conform de verwachting en sluit aan bij het risicoprofiel 
van de begroting.  

 
1.6. De verdeling van de beheerbijdrage is gebaseerd op de huidige kosten. Toegezegd is dat 

de hoogte van de bijdrage zal worden bezien bij de evaluatie in 2016.  
De rijksbijdrage voor beheer is gebaseerd op de bestaande uitgaven, waarbij in het on-
derhandelingsakkoord is opgenomen dat de provincies een eigen bijdrage van € 65 miljoen 
zullen leveren. In het verlengde hiervan is de onderlinge verdeling in het advies van de 
Commissie Jansen ook gebaseerd op de huidige kosten.  
Wij hebben zowel bij het visitatiegesprek, als bij de opgave aan de externe commissie 
aangegeven dat met name de verdeling van de beheergelden voor Flevoland een zwaar-
wegend onderdeel zijn. Het betreft hier immers een structurele bijdrage van het Rijk. 
Door de kostengeoriënteerde verdeling wordt Flevoland in een ongunstige uitgangspositie 
geplaatst. Enerzijds om inhoudelijke redenen:  

- de Flevolandse natuur is nog relatief jong, waardoor tot dusverre alleen de 
goedkopere basisvormen van beheer zijn toegekend.  

- Flevoland is altijd zeer efficiënt en doelmatig met de beheermiddelen omge-
gaan, waardoor de beheerbijdragen in Flevoland het laagste zijn in Nederland 
en bezuinigen op beheer door te kiezen voor goedkopere beheerpakketten 
geen optie is. 

Anderzijds om financiële redenen: in het onderhandelingsakkoord decentralisatie Natuur 
is opgenomen dat provincies een eigen bijdrage leveren aan beheer. Bij de verdeling van 
deze eigen bijdrage zou naar de mening van ons college een relatie gelegd moeten wor-
den met de vermogenspositie van Flevoland. Dit is niet gebeurd.  
Bij de bespreking van het advies van de commissie Jansen in het IPO-bestuur is toegezegd 
dat de hoogte van de beheerbijdrage aan Flevoland bij de evaluatie in 2016 zal worden 
bezien. 
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1.7.    Het financiële risico voor beheer is ondervangen door besluitvorming over subsidiepla-

fonds voor beheer.  
De toekenning voor beheersubsidies is na de decentralisatie een provinciale bevoegdheid. 
Op 26 september heeft uw Staten besloten over de herziening van de provinciale verorde-
ning voor natuurbeheer (HB 1356894). In de verordening heeft u opgenomen dat de totale 
omvang van de subsidieplafonds de rijksbijdrage voor natuurbeheer niet mag overstijgen.  
Via de systematiek van de subsidieplafonds bestaat eveneens de mogelijkheid om priori-
teit te geven aan bepaalde typen beheer of onderscheid te maken tussen verschillende 
categorieën beheerders.  

 
1.8.   Voor de uitvoering van de hierboven genoemde taken kunnen de provincies ook in de toe-

komst gebruik maken van capaciteit van een aantal rijksdiensten. Over de wijze van aan-
sturIng en de onderlinge verdeling van capaciteit worden in IPO-verband nog nadere af-
spraken gemaakt.  
In het bestuursakkoord natuur zijn ook afspraken opgenomen over decentralisatie van ca-
paciteit van een aantal rijksdiensten. In IPO-verband wordt nader uitgewerkt op welke 
wijze de provinciale aansturing van deze organisaties het beste geregeld kan worden en 
wat een goede onderlinge verdeling kan zijn van de capaciteit. Besluitvorming zal plaats-
vinden in IPO-bestuur, op basis van advisering door de Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal 
Platteland.  

 
2.1.   Voor de afronding van de bestuursovereenkomst ILG 2007-2013 en de toekenning van de 

decentralisatie-uitkering is een afrondingsovereenkomst noodzakelijk. Gedeputeerde Sta-
ten heeft deze afrondingsovereenkomst op 30 oktober 2012 vastgesteld om uitkering van 
het decentralisatiebedrag per dec. 2012 mogelijk te maken.  
Met het besluit niet in beroep te gaan tegen de ILG-beschikking (zie argument 1.5) heeft 
ons college zich aangesloten bij de IPO-lijn om te komen tot een financiële afwikkeling 
van het ILG.  
Het IPO heeft met het ministerie van EL&I afgesproken dat de financiële afwikkeling van 
het ILG zal worden geregeld via een decentralisatie-uitkering via de decembercirculaire 
van 2012, mits de besluitvorming plaatsvindt voor 15 november. Door vaststelling van het 
afrondingsbesluit heeft ons college hieraan voldaan. De afrekening is conform het advies 
van de commissie Jansen en sluit aan bij het risicoprofiel van de begroting.  
 
 

6. Kanttekeningen 
Formaliseren onderhandelingsakkoord in wetgeving is nog niet gereed. 
Een aantal afspraken uit het onderhandelingsakkoord decentralisatie Natuur zullen nog gefor-
maliseerd moeten worden in wetgeving. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om aanpassing van de 
Wet Inrichting Landelijk gebied (WILG), het overdragen van de verantwoordelijkheid voor be-
heer en de decentralisatie van taken op basis van de natuurwetgeving. De nieuwe Wet Natuur-
bescherming is door de  Tweede kamer controversieel verklaard, een voorstel voor aanpassing 
van de WILG is/wordt in het najaar van 2012 aan de Tweede kamer aangeboden. Besluitvorming 
in Tweede-  en  Eerste kamer kan consequenties hebben voor de daadwerkelijk overdracht van 
taken en de bijbehorende voorwaarden. 
 
Flevoland wijkt af van onderhandelingsakkoord door uitsluiten eigen bijdrage voor beheer  
In het natuurakkoord is opgenomen dat provincies een eigen bijdrage leveren aan beheer van € 
65 miljoen. Met de besluitvorming in uw Staten om de subsidieplafonds voor beheer te beperken 
tot de rijksbijdrage wijkt Flevoland op dit onderdeel af van het onderhandelingsakkoord. In het 
overleg in het IPO over de verdeling van de beheerkosten hebben wij ingebracht dat bij de ver-
deling van de eigen bijdrage naar de mening van Flevoland een relatie gelegd zou moeten wor-
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den met de vermogenspositie van Flevoland. Dit is niet gebeurd. Wel is toegezegd dat de hoogte 
van de beheerbijdrage aan Flevoland bij de evaluatie in 2016 zal worden bezien.  
 
Dekking van harde juridische verplichtingen binnen ontwikkelopgave vanuit BBL-nieuw-gronden 
betekent dat deze middelen niet beschikbaar zijn voor het open planproces.  
De ontwikkelopgave in Flevoland is relatief gering en kan worden gefinancierd uit de toegewe-
zen dekking. Deze dekking betreft ruilbedrijven die zijn aangekocht ten behoeve van het Oost-
vaardersWold. Financiering van de kosten van de harde verplichtingen voor verwerving en in-
richting EHS vanuit de verkoop van deze gronden betekent dat deze middelen niet volledig kun-
nen worden ingebracht bij financiering van opgaven die voortkomen uit het open planproces. 

 
Bezuinigingen natuurbeleid zullen leiden tot herziening huidige ambities en doelstellingen 
De uitvoering van het onderhandelingsakkoord Natuur binnen de in dat akkoord gestelde finan-
ciële en inhoudelijke kaders betekent  zowel een forse bezuiniging op het natuurbeleid als een 
heroriëntatie op de huidige doelstellingen en ambities.  
Bij de uitvoering zal op verschillende onderdelen van het natuurbeleid gekeken moeten worden 
in hoeverre de bestaande ambities en doelstellingen bijstelling behoeven. Wij zullen u hiervoor 
nadere voorstellen doen.  
 
Financiële risico’s zijn via beheersmaatregelen te ondervangen. Maatschappelijke risico’s blij-
ven. 
In de panoramaronde over het onderhandelingsakkoord Natuur is aan u een analyse van de con-
sequenties voorgelegd. Met de vaststelling van de verdeelvraagstukken zijn veel onduidelijkhe-
den uitgewerkt. Door besluitvorming in uw Staten over de subsidieverordening beheer is het fi-
nanciële risico ondervangen. Maatschappelijke risico’s betreffende de kwaliteit van het natuur-
beheer en de rol van de provincie voor het landelijk gebied blijven aan de orde.  

 
7. Vervolgproces 

Voor de nu uitgewerkte onderdelen van het natuurakkoord kan Gedeputeerde Staten beginnen 
met de implementatie. Wij zullen dit in samenspraak met de gebiedspartners oppakken. Wan-
neer deze implementatie consequenties heeft voor de huidige kaderstelling zal dit aan u worden 
voorgelegd. 
De meeste onderdelen van de decentralisatie krijgen per 1 januari 2014 hun beslag, de provin-
ciale regelgeving en besluitvorming moet voor die tijd op orde zijn. 
 
De financiële afwikkeling van het natuurakkoord zal plaatsvinden via decentralisatie-uitkeringen 
in het Provinciefonds. Deze worden opgenomen in de ramingen van de begroting.   
 
Voor de decentralisatie van taken op basis van de natuurwetgeving is het afwachten wat de 
Tweede  kamer besluit rondom een nieuwe Wet Natuurbescherming. Wanneer hierover meer 
bekend is zult u hierover worden geïnformeerd  

 

8. Advies uit de Opinieronde 
      

 
9. Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Flevoland, 
 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 6 november 2012, (HB1418105). 
 

     BESLUITEN: 
 
1. Mee te werken aan de uitvoering van het bestuursakkoord natuur op de volgende onderde-

len:  
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a. de door het IPO voorgestelde verdeling van de ontwikkelopgave Ecologische Hoofd-
structuur (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 aanvul-
ling dat de provincie, in afwijking van het onderhandelingsakkoord, de subsidiepla-
fonds beperkt tot de rijksbijdrage voor natuurbeheer; 

d. de procesafspraken over provinciale zeggenschap voor taken van de uitvoeringsdien-
sten DLG, DR, nVWA en Faunafonds. 

 
2. Kennis te nemen van het door ons college genomen besluit tot vaststelling van de afrondings-
overeenkomst ILG. 

 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 12 december 2012 (ov) / 9 
januari 2013. 
 
griffier,                               voorzitter, 
 
10. Bijlagen 

 
Geactualiseerde risicoanalyse    HB 1413092 
Afrondingsovereenkomst ILG       HB 1414124 
Toelichting bij afrondingsovereenkomst HB 1414125 

 
11. Ter lezing gelegde stukken 

Alle relevante stukken heeft u via de in het Statenvoorstel genoemde mededelingen reeds eer-
der ontvangen. Indien gewenst kunt u via de afdeling R&M de betreffende stukken opvragen.      

 
 

   Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
 

 secretaris, voorzitter, 


