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BIJLAGE 1 Voorstel voor inrichting fondsbegroting 
 
 
De fondsbegroting wijkt qua opbouw niet erg af van de opbouw van een regulier 
begrotingshoofdstuk. De belangrijkste onderdelen zijn de begrotingsstaat, de 
beleidsagenda en de beleidsartikelen: 

- De begrotingsstaat met het overzicht van de voorgenomen uitgaven voor 
het komende jaar is qua opzet op hoofdlijnen gelijk aan de 
begrotingsstaat in een reguliere begroting. Daarnaast zal een meerjarige 
raming worden opgenomen voor de uitgaven gedurende de looptijd van 
het fonds. 

- De beleidsagenda is een kernachtig overzicht van de hoofdlijnen van 
beleid en kan ook artikeloverschrijdende kengetallen en indicatoren 
bevatten. 

- Net als een reguliere begroting bestaat de fondsbegroting uit een aantal 
artikelen waarin de verschillende voorgenomen uitgaven aan de hand van 
een budgettaire tabel worden toegelicht. Hieronder wordt een indicatieve 
inrichting van de fondsbegroting geschetst en toegelicht.  
 

 
Transitiefonds landelijk gebied en 
natuur 

Artikelonderdelen 
 

Uitgaven  
 

Artikel 1: Gebiedsprogramma’s  
 

Bijdragen aan provincies en indien 
aan de orde aan gemeenten en 
waterschappen.   

Artikel 2: Landelijk en generiek beleid  Bijdrage aan departement X  
Bijdrage aan Y 
Etc. 
 

Artikel 3: Afwaardering grond 
 

Afwaardering grond 

Artikel 4: Uitvoerings- en 
monitoringskosten 

Diverse (generieke) 
apparaatsuitgaven 
kerndepartementen, provincies, 
gemeenten, waterschappen en 
uitvoeringsorganisaties 
Uitgaven die samenhangen met de 
monitoring van het doelbereik. 
 

Artikel 5: Nog onverdeeld Saldo afgesloten rekening 
(jaarlijks mee te nemen 
onderuitputting) 
 

Ontvangsten  
 

Bijdrage vanaf LNV-begroting 
 

Voeding van het fonds 

Bijdrage vanaf andere begrotingen 
 

Optioneel 
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Omschrijving artikelen 
 
 
Uitgaven 
 
Artikel 1 Gebiedsgericht werken/ gebiedsprogramma’s: 
Op dit artikel worden de (programma)uitgaven door provincies gepresenteerd. Het 
betreft hier dan de uitgaven die samenhangen met de vastgestelde 
gebiedsprogramma’s. In de begroting kan bijvoorbeeld op het niveau van de 12 
provincies zichtbaar worden gemaakt hoe de middelen worden gealloceerd. Hier 
zijn ook andere keuzes mogelijk door meer of minder fijnmazig in beeld te 
brengen hoe de middelen over de gebieden worden verdeeld. 
 
Artikel 2 Landelijk en generiek beleid: 
Niet alle uitgaven vinden hun weg via de gebiedsgerichte aanpak. Er kunnen ook 
generieke, landelijke regelingen zijn waarbij de uitgaven via reguliere 
begrotingshoofdstukken lopen. Betrokken departementen zijn in ieder geval LNV, 
IenW en BZK. Via overheveling van middelen uit het fonds komen de middelen op 
de betreffende begrotingen terecht. 
 
De middelen vallen onder het investeringskader waardoor het 100% 
Eindejaarsmarge regime uit het fonds van toepassing blijft. Met het oog op de 
verantwoording moeten de middelen navolgbaar op betreffende begroting worden 
verwerkt en moeten afspraken worden gemaakt met betreffende departementen 
over aan te leveren (verantwoordings-)informatie. Op dit punt wordt nu ook al 
ervaring opgedaan met het begrotingsfonds Nationaal GroeiFonds (NGF). 
 
Artikel 3: Afwaardering grond:  
Het opnemen van een apart artikel (Afwaardering) grond wordt nog onderzocht. 
Dit hangt af van de vormgeving van het afwaarderingsinstrument. Indien 
afwaardering van gronden meeloopt in de gebiedsprogramma’s is een apart artikel 
niet nodig. Als er wordt gekozen voor een generieke regeling kunnen de uitgaven 
die samenhangen met de afwaardering apart inzichtelijk worden gemaakt.  
 
Artikel 4 Uitvoerings- en monitoringskosten 
Op dit artikel worden de (generieke) apparaatskosten van de vakdepartementen 
en andere overheden (provincies, gemeenten, waterschappen) geraamd, evenals 
bijdragen aan uitvoeringsorganisaties zoals RVO en RVB. In de praktijk zullen 
budgetten worden overgeheveld naar de betreffende departementale begrotingen. 
Ook zal er sprake zijn van kosten voor het meten en monitoren van onder andere 
emissies en doelbereik. Deze uitgaven kunnen ook onder de noemer van de 
uitvoeringskosten worden gebracht en als afzonderlijke post binnen dit artikel 
worden gepresenteerd. 
 
Artikel 5 Nog onverdeeld 
Het saldo van de afgesloten rekening is een technische post die samenhangt met 
het meenemen van de onderuitputting uit het afgelopen jaar naar het volgende 
jaar. Op deze post wordt de onderuitputting uit het voorgaande jaar (jaar t-1) bij 
voorjaarsnota geboekt zodat deze in het nieuwe jaar (jaar t) weer ingezet kan 
worden. 
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Ontvangsten 
Het begrotingsfonds wordt gevuld vanaf een nieuw te introduceren artikel op de 
LNV begroting. De uitgaven worden (meerjarig) geraamd op dit artikel en jaarlijks 
‘betaald’ aan het fonds. Dit wordt zichtbaar als ontvangst binnen de 
fondsbegroting en daarmee ontstaat binnen het fonds navenant ruimte voor 
uitgaven en overhevelingen vanuit het fonds. Middelen binnen het fonds vallen 
onder het investeringskader van de rijksbegroting. 
 
 


