OPLEGMEMO STATENGRIFFIE

*1537274*

Registratienummer:

STATENGRIFFIE

Statendag 16 oktober 2013
Onderwerp
Oplegmemo Decentralisatie Natuurbeleid
Inhoud
Wat is de bedoeling van de behandeling?

1537274

Panoramaronde 3

Met het vaststellen van het ‘natuurpact’ is een afronding gekomen
aan een drie jaren durend onderhandelingsproces tussen het Rijk
en het IPO over de decentralisatie natuur.
De aangeboden stukken geven inzicht in de afspraken die in IPOverband gemaakt zijn en wat dit kan betekenen voor Flevoland.
De landelijk afspraken bestaan uit:
• het natuurpact
• overeenkomst manifestpartijen
• bestuursovereenkomst grond
• advies commissie Jansen
In de panoramaronde zal toegelicht worden in hoeverre deze
afspraken verschillen van het oorspronkelijke bestuursakkoord
Natuur dat met staatssecretaris Bleker was afgesproken, en wat de
consequenties zijn voor Flevoland.

Wat wordt er van PS gevraagd?

Provinciale Staten wordt gevraagd op welke wijze zij willen dat de
provincie invulling gaat geven aan de gedecentraliseerde taken.
In de discussienotitie worden hiervoor twee vragen gesteld:
- Delen de Staten de mening van GS dat de door het Rijk
gestelde kaders voldoende (financiële en beleidsmatige)
ruimte bieden om het Flevolandse natuurbeleid adequaat
uit te kunnen voeren?
De bijgevoegde risico-analyse geeft inzicht in de bestuurlijke en
financiële risico’s. Gedeputeerde Staten is van mening dat deze
zodanig beheersbaar zijn dat deze risico’s aanvaardbaar zijn .
-

Wat is de context van het onderwerp / in
welke context vindt behandeling plaats?

Zijn de Staten ook van mening dat het gewenst is om op
basis van het natuurakkoord en de duidelijkheid over de
gedecentraliseerde middelen te komen tot richtinggevende
uitspraken voor het toekomstige Flevolandse natuurbeleid?
Gedeputeerde Gijsberts zal tijdens de panoramaronde toelichten
welke accenten Gedeputeerde Staten belangrijk vinden voor het
natuurbeleid en welk proces zij voor ogen hebben om te komen tot
een herijking van de provinciale natuurvisie.
Met het bestuursakkoord decentralisatie natuur en het natuurpact
heeft het Rijk de inhoudelijke en financiële kaders voor de
decentralisatie van natuur vastgesteld. Deze decentralisatie treedt
in werking per 1-1-2014.
Het IPO heeft de onderlinge verdeling van de decentralisatiemiddelen bepaald op basis van de adviezen van de Commissie
Jansen.
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Het is aan Provinciale Staten om keuzes te maken hoe de nieuwe
taken worden uitgevoerd, welke accenten worden gelegd en
hoeveel middelen hiervoor beschikbaar zijn.
Voor de inhoudelijke kaderstelling wil Gedeputeerde Staten samen
met uw Staten en gebiedspartners komen tot een nieuwe
natuurvisie, die de basis vormt voor een herijking van het beleid.
Besluitvorming over de middelen vindt plaats in de begroting.
-Provinciale Staten heeft twee maal eerder gesproken over de
decentralisatie natuurbeleid. (21 december 2011, 12 december
2012).
-Beide keren is besloten tot uitstel van besluitvorming.
-In december 2011 was de reden voor uitstel de lopende
gesprekken met het ministerie van EZ over de afwikkeling van het
OostvaardersWold.
- In december 2012 vond Provinciale Staten dat er nog te veel
onzekerheden waren voor besluitvorming.
- Provinciale Staten heeft twee mededelingen ontvangen over de
voortgang (juni 2012 - nr 1502732 en april 2013 - nr 1478693).
- Met de publicatie van het natuurpact door de staatsecretaris van
EZ (Prinsjesdag, 17 september 2013) en het vaststellen van de
decentralisatie-uitkering in de rijksbegroting is de gewenste
duidelijkheid verkregen.

Hoe gaat het na deze ronde verder?

De decentralisatie-uitkering wordt met de decembercirculaire 2013
toegevoegd aan het Provinciefonds en zal dan verwerkt worden in
de begroting.
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Proces
Wat is de voorafgaande historie geweest?

In het najaar van 2013 wordt in samenspraak met gebiedspartners
een nieuwe natuurvisie ontwikkeld. Deze visie zal in het voorjaar
van 2014 aan Provinciale Staten ter besluitvorming worden
voorgelegd.
De visie geeft de inhoudelijke kaders voor het Flevolandse
natuurbeleid weer.
Doordat de herijkte visie voor juni 2014 wordt vastgesteld is het
mogelijk de visie ook te benutten bij de beoordeling van de
projectvoorstellen nieuwe natuur.
Op basis van de visie zal beoordeeld worden of de formele kaders,
zoals het Omgevingsplan, verordeningen en beleidsregels
aanpassing behoeven.
.

