
Afrondingsovereenkomst ILG 

Rijk - provincie Noord-Brabant 

Partijen: 

1.De Staatssecretaris van Economische Zaken, de heer dr. Co Verdaas, handelend als 

bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, mede namens 

de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de Staatssecretaris van Onderwijs, Cul-

tuur en Wetenschap en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, hierna 

gezamenlijk te noemen, 

"het Rijk" 

2..De provincie Noord-Brabant, vertegenwoordigd door de heer Y.C.M.G. de Boer, gede-

puteerde Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen, daartoe op grond van artikel 176, tweede 

lid van de Provinciewet, gemachtigd door de Commissaris van de Koningin en handelend 

als bestuursorgaan ter uitvoering van het besluit van gedeputeerde staten van de provin-

cie Noord-Brabant, van 13 november 2012, hierna te noemen: 

"de provincie"; 

Overwegende: 

dat op 20 september 2011 de gezamenlijke provincies, vertegenwoordigd door 

de voorzitter van het Interprovinciaal Overleg en de voorzitter van de overleg-

delegatie Landelijk Gebied Interprovinciaal Overleg met de Staatssecretaris 

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Minister van Binnen-

landse Zaken en Koninkrijksrelaties het Onderhandelingsakkoord decentralisa-

tie Natuur hebben gesloten en dat deze partijen op 7 december 2011 een aan-

vullend akkoord hebben gesloten en op 8 februari 2012 uitvoeringsafspraken 

hebben gemaakt,welk geheel van akkoorden en afspraken hierna "het Ak-

koord" wordt genoemd; 

dat het Akkoord uitvoering geeft aan de Bestuursafspraken 2011-2015 en bin-

nen dat kader voorziet in een overgang van verantwoordelijkheden en midde-

len voor het natuurbeleid van het Rijk naar de provincies; 

dat het Akkoord afspraken bevat over de afronding van het investeringsbudget 

Iandelijk gebied (ILG) en over de realisatie van een herijkte ecologische hoofd-

structuur (EHS) door de provincies, voorziet in het vervallen van de 12 afzon-

derlijke bestuursovereenkomsten ILG 2007-2013 en in het doorvoeren - in het 

licht van de toestand van 's Rijks financien - van een bezuiniging op het voor 

het investeringstijdvak 2007-2013 verstrekte ILG, en de afspraak bevat dat de 

overeengekomen bevoegdheidsverdeling zal worden verankerd in de Wet in-

richting landelijk gebied (hierna: WILG) en in de natuurwetgeving; 
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dat het Rijk en de provincies in het Akkoord de wenselijkheid van een geza-

menlijke toelichting hebben onderschreven en hebben aangegeven dat de door 

het Interprovinciaal Overleg opgestelde Memorie van Toelichting van 11 no-

vember 2011 bij het Onderhandelingsakkoord hiervoor het uitgangspunt is, 

met inachtneming van een actualisering ten aanzien van de onderdelen inzake 

de beeindiging van de bestuursovereenkomsten ILG 2007-2013, de ontwik-

kelopgave, de beheeropgave en de afronding van het investeringsbudget Ian-

delijk gebied (ILG); 

dat het primaire doel van de onderhavige overeenkomst is om tussen partijen 

te komen tot afronding van het ILG als onderdeel van het geheel van afspra-

ken uit het Akkoord; 

dat de Tweede Kamer het Akkoord op onder meer 22 december 2011 en 16 

februari 2012 heeft behandeld en dat daarbij is gebleken van steun van een 

meerderheid van de kamer voor de uitvoering van het Akkoord; 

dat Provinciale Staten van Noord-Brabant op 17 februari 2012 met het Ak-

koord hebben ingestemd; 

dat gezien de instemming van beide partijen met het Akkoord: 

a. de op grond van artikel 7 van de WILG tussen het Rijk en de provincie 

gesloten bestuursovereenkomst ILG 2007-2013, zoals deze overeen-

komst Iaatstelijk luidde op 10 november 2009, is komen te vervallen per 

17 februari 2012 en 

b. de provincie overeenkomstig het Akkoord, in plaats van op het in de be-

stuursovereenkomst ILG 2007-2013 overeengekomen investeringsbudget 

Iandelijk gebied, aanspraak maakt op een budget dat wordt bepaald op 

basis van de in de periode van 1 januari 2007 tot 1 januari 2011 door de 

provincie daadwerkelijk geleverde prestaties tegen een reeel normkos-

tenniveau, waarbij wordt uitgegaan van de werkelijke bestedingen door 

de provincie van de middelen van het oorspronkelijk verleende investe-

ringsbudget tot 1 januari 2011 ten behoeve van de in de bestuursover-

eenkomst ILG 2007-2013 overeengekomen doelen en prestaties (in to-

taal voor alle provincies tezamen € 2.014.194.000), op basis van ge-

waarmerkte accountantscontroles en een beoordeling van de prestaties 

door het Comite van Toezicht; 

dat het Akkoord erin voorziet dat over de afwikkeling van een en ander aan-

vullende afspraken tussen het Rijk en de provincie worden gemaakt; 

dat partijen vaststellen dat een definitieve afwikkeling pas kan plaatsvinden als 

de WILG in overeenstemming met het Akkoord is gewijzigd, dat over het daar-

toe strekkende wetsvoorstel inmiddels advies is uitgebracht door de Afdeling 

advisering van de Raad van State en dat het voorstel op 13 oktober 2012 bij 

de Tweede Kamer is ingediend, maar dat naar verwachting de afronding van 

de behandeling van het wetsvoorstel door beide Kamers der Staten-Generaal 

en de inwerkingtreding van de wijziging van de WILG eerst in 2013 zullen 

plaatsvinden; 
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Gezien: 

dat het met het oog op de voortgang van de uitvoering van de afspraken in 

het Akkoord van belang is dat er tussen partijen duidelijkheid bestaat over de 

concrete aanspraken waartoe de afwikkeling van het ILG overeenkomstig het 

Akkoord over en weer leidt, alsmede over de wijze waarop partijen de hun 

toekomende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke bevoegdheden in dat ka-

der gaan gebruiken, en dat hieraan gevolg moet worden gegeven met inacht-

neming van de WILG zoals deze thans luidt; 

dat ook nadere afspraken moeten worden gemaakt over de ten behoeve van 

het jaar 2011 aan de provincie overeenkomstig de bestuursovereenkomst ILG 

2007-2013 verstrekte voorschotten van het investeringsbudget landelijk ge-

bied, waar het Akkoord voorziet in de toekenning van een decentralisatie-

uitkering voor de in het Akkoord vastgestelde doelen overeenkomstig een spe-

cifieke provinciale verdeelsleutel, voor welke verdeelsleutel de gezamenlijke 

provincies een voorstel hebben gedaan; 

dat het Akkoord ook betrekking heeft op de overgang van de volledige verant-

woordelijkheid voor de FES-projecten naar de provincies, voor de overdracht 

waarvan nadere afspraken noodzakelijk zijn, dat tussen het Rijk en de provin-

cies op 17 september 2012 nadere bestuurlijke afspraken zijn gemaakt over 

aanvullende middelen voor de oplossing van de financieringsproblematiek ten 

aanzien van de FES-projecten ter grootte van in totaal €126 miljoen en dat af-

gesproken is dat het Rijk een bed rag van €88 miljoen beschikbaar stelt en dat 

de provincies het restant voor hun rekening nemen, waarbij zij de in het Ak-

koord overeengekomen bevoegdheid tot herprioriteren kunnen inzetten; 

de door de provincie bij brief van 20 juli 2011, kenmerk 2752388, verstrekte 

gegevens over de in de jaren 2007 tot en met 2010 bestede middelen conform 

het door een accountant gewaarmerkt PEIL-overzicht 2010, zoals opgenomen 

in de bij deze overeenkomst behorende bijlage la; 

de door de provincies overlegde verklaringen met betrekking tot de jaren 2007 

tot en met 2010, zoals opgenomen in de bij deze overeenkomst behorende bij-

lagen lb, c en d van: 

a. de Dienst Regelingen over de bestedingen van de provincies ten laste van 

het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) (bijlage 

lb); 

b. de Stichting Groenfonds over de bestedingen van de provincie ten laste 

van de leenfaciliteit voor grondverwerving (bijlage 1c); 

c. de Stichting Groenfonds over de bestedingen van de provincie ten laste 

van de garantieregeling voor grondverwerving (bijlage 1c), en 

d. het Bureau Beheer Landbouwgronden over de inzet ten behoeve van de 

middelen voortkomend uit de exploitatiewinst als gevolg van grondtransac-

ties (bijlage 1d); 
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Komen als volgt overeen: 

Hoofdstuk 1. Status overeenkomst 

Artikel 1 

1. Deze overeenkomst vervangt de bestuursovereenkomst ILG 2007-2013, gesloten 

op 18 december 2006 en laatstelijk gewijzigd op 10 november 2009. 

2. De overeenkomst vindt totdat hoofdstuk 3 van de WILG is komen to vervallen 

haar grondsiag mede in artikel 7 van die wet. 

Hoofdstuk 2. Aanspraken provincie voortvloeiend uit het Akkoord 

Periode 2007-2010 

Artikel 2 

1. Het deel van het investeringsbudget, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de WILG, 

inclusief FES-middelen voor de prestaties en bestedingen in de periode van 1 ja-

nuari 2007 tot en met 31 december 2010, waarop de provincie overeenkomstig 

het Akkoord in het kader van de afronding van het ILG ten overstaan van het Rijk 

aanspraak kan maken bedraagt €265,50 miljoen. 

2. De in het eerste lid genoemde aanspraak is opgebouwd uit de volgende op de pe-

riode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2010 betrekking hebbende bij-

dragen: 

a. Bijdrage BBL in de investeringskosten € nihil 

b. Bijdrage ELFPO € 2,17 miljoen 

c. Bijdrage Rijk via PNB- leningen en garantieregeling € 38,75 miljoen 

d. Rijksbijdrage ILG, inclusief FES €224,58  miljoen 

Totaa I €265,50 miljoen 

Periode 2011-2013 

Artikel 3 

1. Het deel van het investeringsbudget, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de WILG, 

exciusief FES-middelen, waarop de provincie voor de periode van 1 januari 2011 

tot en met 31 december 2013 voor de in het tweede lid genoemde doelstellingen 

ten overstaan van het Rijk aanspraak kan maken bedraagt €105,28 miljoen. 
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2. Het in het eerste lid bedoelde deel van het investeringsbudget strekt ter financie-

ring overeenkomstig het Akkoord van het beheer en van de harde juridische ver-

plichtingen die zijn aangegaan voor 20 oktober 2010 met het oog op de in het Ak-

koord genoemde doelstellingen. 

3. Het in het eerste lid bedoelde bedrag is overeenkomstig de uitgangspunten van 

het Akkoord voor de decentralisatie-uitkering bepaald op basis van een door de 

provincies gezamenlijk bepaalde onderlinge verdeling. Voor zover de middelen 

voor de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 niet in de vorm 

van een specifieke uitkering, als onderdeel van het investeringsbudget, zijn of 

worden verstrekt, worden zij in de vorm van een decentralisatie-uitkering ver-

strekt. 

4. De provincies kunnen uiterlijk op 15 april 2013 een gewijzigde onderlinge verde-

ling als bedoeld in het derde lid voor het jaar 2013 afspreken, indien de afspraken 

van de provincies over de verdeling van de kosten van beheer over de periode 

van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 daartoe aanleiding geven. 

5. De provincies maken, aanvullend op het in het eerste lid bedoelde bedrag, geza-

menlijk aanspraak op een bedrag van €147 miljoen voor de kosten van beheer 

van Staatsbosbeheer en de kosten van het Faunafonds voor de periode van 1 ja-

nuari 2012 tot en met 31 december 2013, verminderd met de door het Rijk aan 

deze organen voor die periode betaalde voorschotten. De gezamenlijke provincies 

bepalen voor het na aftrek van de voorschotten resterende bedrag een onderlinge 

verdeling. 

FES-projecten 

Artikel 4 

1. De provincie neemt per 1 januari 2012 zonder voorbehoud de verplichtingen op 

grond van de beschikkingen houdende de toekenning van de middelen op basis 

van de Wet Fonds Economische Structuurversterkingover van het Rijk voor de 

projecten zoals deze zijn omschreven in de bijlagen 9 en 10 bij de vervallen be-

stuursovereenkomst ILG 2007-2013, voor zover deze projecten worden genoemd 

in bijlage 2 bij de onderhavige overeenkomst. De middelen voor de in het eerste 

lid bedoelde projecten voor de jaren 2007 tot en met 2010 zijn begrepen in het 

deel van het investeringsbudget, genoemd in artikel 2, eerste lid. 

2. Het deel van het investeringsbudget, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de WILG, 

waarop de provincie voor de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 

2015 aanspraak maakt voor de financiering van FES-projecten, bedraagt €8,06 

miljoen. 

3. De provincie maakt tevens aanspraak op een deel van de aanvullende middelen 

die het Rijk overeenkomstig de afspraak met het Interprovinciaal Overleg van 17 

september 2012 ter beschikking stelt voor de oplossing van de financieringspro-

blematiek ten aanzien van de FES-projecten. Deze aanspraak bedraagt overeen-
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komstig de door de provincies gezamenlijk bepaalde onderlinge verdeling €1,12 

miljoen. 

4. Overeenkomstig het Akkoord geven de in het eerste lid bedoelde overgenomen 

verantwoordelijkheden de provincie, indien zij dat noodzakelijk acht, de mogelijk-

heid om in overleg met de ontvanger van de middelen te besluiten tot herpriorite-

ring van de middelen voor het betrokken project met dien verstande dat daarbij 

recht wordt gedaan aan het nakomen van de in het Akkoord bedoelde internatio-

nale verplichtingen op het vlak van biologische diversiteit en de Kaderrichtlijn wa-

ter, voor zover deze aan de orde zijn bij het project. 

5. Het Rijk zal geen andere of aanvullende eisen stellen met betrekking tot de wijze 

waarop de provincie de verplichtingen, bedoeld in het eerste lid, vervult. Ingeval 

onvoorziene ontwikkelingen dit wenselijk maken, treden partijen in overleg en 

maken zij zo nodig aanvullende of nieuwe afspraken over de uitvoering van de in 

het eerste lid genoemde projecten. 

Hoofdstuk 3. Financiele afwikkeling 

Artikel 5 

1. De som van de door het Rijk voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 

december 2010 aan de provincie verstrekte voorschotten, bedoeld in artikel 8, 

tweede lid, van de WILG, inclusief FES-middelen, bedraagt €200,00 miljoen. 

2. De som van de door het Rijk voor de periode 1 januari 2011 tot en met 31 de-

cember 2013 aan de provincie verstrekte en nog te verstrekken voorschotten van 

het investeringsbudget,bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de WILG, exclusief 

FES-middelen, bedraagt: 

a. voor 2011: €55,46 miljoen; 

b. voor 2012 en 2013: nihil 

3. De som van de door het Rijk voor de periode 1 januari 2011 tot en met 31 de-

cember 2013 aan de provincie verstrekte voorschotten van het investeringsbud-

get,bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de WILG voor FES-projecten bedraagt 

voor 2011 €2,30 miljoen. 

4. Het aandeel in de bijdrage aan de aanvullende financiering van de FES-projecten, 

bedoeld in artikel 4, derde lid, dat het Rijk aan de provincie beschikbaar stelt uit 

de middelen uit de PNB-leningen en de garantieregeling, bedraagt €7,40 miljoen. 

5. De bedragen, bedoeld in het eerste, tweede, derde en vierde lid, worden verre-

kend met het totaalbedrag aan aanspraken als bedoeld in de artikelen 2, tweede 

lid, onderdeel d, 3, eerste lid, en 4, tweede en derde lid, waarbij partijen vaststel-
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len, dat over deze bedragen,zoals opgenomen in de bij deze overeenkomst beho-

rende bijlage 3,in het kader van de bestuursovereenkomsten ILG 2007-2013 af-

dracht aan het BTW-compensatiefonds heeft plaatsgevonden. 

6. Het saldo van de verrekening, bedoeld in het vijfde lid, wordt betaald door middel 

van de decentralisatie-uitkering voor de in artikel 3 tweede lid genoemde doelstel-

lingen en voor FES-projecten in de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 de-

cember 2015, overeenkomstig de door de provincies gezamenlijk bepaalde verde-

ling. 

Hoofdstuk 4. Overige bepalingen 

Beschikbaarstelling capaciteit DLG en DR 

Artikel 6 

1. De in het Akkoord voorziene terbeschikkingstelling door het Rijk van capaciteit 

van de Dienst landelijk gebied voor de jaren 2012 tot en met 2014 geschiedt aan 

de provincies gezamenlijk. De provincie maakt met de andere provincies nadere 

afspraken over de verdeling van deze capaciteit. 

2. De gezamenlijke provincies en het Rijk maken nadere afspraken over de inzet van 

Dienst landelijk gebied, daaronder begrepen het Bureau Beheer Landbouwgron-

den, en de Dienst Regelingen in de periode 2012-2014. Deze afspraken betreffen 

in ieder geval de wijze van aansturing van deze diensten door de provincies en 

het risico en de aansprakelijkheid voor werkzaamheden van deze diensten. 

Rechtmatigheidstoets besteding middelen 

Artikel 7 

1. Indien bij de rechtmatigheidstoets als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onderdeel 

a en d van de WILG wordt vastgesteld dat de verleende voorschotten van het in-

vesteringsbudget landelijk gebied als bedoeld in artikel 5, eerste lid, tweede lid, 

onderdeel a, en derde lid, zijn besteed aan andere doelen dan waarvoor het inves-

teringsbudget is verleend dan wel zijn besteed in strijd met ingevolge een verdrag 

voor de staat geldende verplichtingen kan het Rijk de betrokken middelen in min-

dering brengen op de aanspraak als bedoeld in artikel 2, eerste lid, en artikel 3, 

eerste lid, onder gelijktijdige verlaging van de overeenkomstig artikel 5, zesde lid, 

to verstrekken decentralisatie-uitkering. 

2. Het Rijk gaat daartoe niet over dan nadat met de provincie overleg is gevoerd. 

3. De middelen worden overeenkomstig de door de provincies gezamenlijk bepaalde 

verdeelsleutel toegevoegd aan de decentralisatie-uitkeringen.  
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Procedures 

Artikel 8 

1. De provincie en het Rijk zien of van eventuele bezwaar- en beroepsprocedures en 

civielrechtelijke procedures met betrekking tot de uitvoering van de bestuursover-

eenkomst ILG 2007-2013 en, in samenhang daarmee, de toepassing van de 

WILG. Eventuele lopende procedures worden beeindigd. De eerste en de tweede 

volzin zien niet op bezwaar- en beroepsprocedures tegen besluiten van derden en 

op civielrechtelijke procedures die betrekking hebben op handelingen van derden. 

2. Onverminderd het eerste lid trekt de provincie met ondertekening van deze over-

eenkomst de navolgende bezwaarschriften in: 

a. Bezwaarschrift BTW-compensatie van 26 januari 2011, kenmerk 

C2012560/2394098; 

b. Bezwaarschrift aanvulling bezwaar ILG-beschikking, kenmerk 2414457; 

c. Bezwaarschrift ILG-bevoorschotting 2011 van 19 april 2011, kenmerk 

2711639; 

d. Bezwaarschrift signalering voortgang ILG van 2 februari 2012, kenmerk 

C2031117/2884047 

Artikel 9 

1. Alle geschillen in verband met deze overeenkomst of met afspraken die daarmee 

samenhangen, worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter te 's Herto-

genbosch. Een partij kan zich echter pas op andere wijze dan in kort geding tot de 

rechter wenden, indien het geschil niet volgens de procedure van het tweede tot 

en met vierde lid binnen 8 weken is opgelost. 

2. Een partij die meent dat een geschil bestaat, deelt dat schriftelijk aan de andere 

partij(en) mee. De mededeling bevat een aanduiding van het geschil. 

3. Binnen 15 werkdagen na de dagtekening van de in het tweede lid bedoelde mede-

deling zendt elke partij zijn zienswijze omtrent het geschil, alsmede een voorstel 

voor een oplossing daarvan, aan de andere partij. 

4. Binnen 15 werkdagen na afloop van in het derde lid genoemde termijn overleggen 

partijen over een oplossing van het geschil. Elke partij kan zich door deskundigen 

doen bijstaan. Indien een van partijen 2 werkdagen na afloop van de in het derde 

lid genoemde termijn de wens daartoe kenbaar maakt, wordt het overleg voorge-

zeten door een door partijen gezamenlijk to benoemen voorzitter. 

5. Elke partij draagt de eigen kosten, voortvloeiend uit de procedure van het tweede 

tot en met het vierde lid. De kosten van de in het vierde lid bedoelde voorzitter 

worden door elke partij voor een gelijk deel gedragen. 
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6. Dit artikel blijft buiten toepassing ingeval sprake is van een besluit op grond van 

de WILG waartegen de provincie beroep bij de bestuursrechter kan aantekenen. 

Inwerkingtreding en publicatie 

Artikel 10 

1. Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van de dag van ondertekening 

door beide partijen en vervalt op 1 januari 2016. 

2. Binnen 3 maanden na ondertekening van deze overeenkomst wordt de tekst 

daarvan gepubliceerd in de Staatscourant. 

Voor akkoord, 

Baarn, 23 november 2012 s Hertogenbosch, 22 november 2012 

dr. Co Verdaas 

Staatssecretaris van Economische Zaken 

9 

.C.M.G. de Boer 

Gedeputeerde ruimtelijke 

ontwikkeling en wonen van de provincie 

Noord-Brabant 



Toelichting 

Afrondingsovereenkomst ILG Rijk - provincie Noord-Brabant 

1. Inleiding 

In deze toelichting, die onderdeel uitmaakt van de Afrondingsovereenkomst ILG, wordt inge-
gaan op de achtergronden van de overeenkomst en op de verschillende onderdelen daarvan. 
De toelichting biedt een handvat om waar nodig de gemaakte afspraken beter te kunnen dui-
den, ook met het oog op de besluitvorming over de goedkeuring van de overeenkomst. 

In de toelichting wordt achtereenvolgens ingegaan op de overwegingen die ten grondslag lig-
gen aan de overeenkomst en de meer algemene achtergronden ervan. Vervolgens wordt per 
artikel ingegaan op de in de overeenkomst geformuleerde afspraken. 

2. Algemeen 

Kaders en uitgangspunten  

In de overwegingen die ten grondslag zijn gelegd aan deze overeenkomst wordt aandacht be-
steed aan de kaders waarbinnen deze overeenkomst tot stand is gekomen. Het gaat dan om: 

a) het tussen het Rijk en de provincies gesloten Onderhandelingsakkoord decentralisatie 
natuur van 20 september 2011, 

b) de ter verduidelijking van en in aanvulling op het onderhandelingsakkoord tussen het 
Rijk en de provincies gemaakte afspraken van 7 december 2011, en 

c) de tussen deze partijen gemaakte uitvoeringsafspraken van 8 februari 2012. 

Tezamen worden deze afspraken in deze overeenkomst het 'Akkoord' genoemd. Volgens het 
Akkoord moeten er over de daarin voorziene afwikkeling van het investeringsbudget landelijk 
gebied (ILG) en over de daarin voorziene overgang van de FES-projecten, opgenomen in de 
ILG-bestuursovereenkomsten 2007-2013, nadere afspraken worden gemaakt tussen het Rijk 
en elke individuele provincie. De onderhavige overeenkomst geeft daar invulling aan. 

Het Rijk heeft ingestemd met het Akkoord op het moment dat de verantwoordelijke bewinds-
personen van ELM en BZK hun handtekening onder elk van de 3 genoemde akkoorden hebben 
gezet. Het Akkoord is bovendien behandeld in de Tweede Kamer der Staten-Generaal en bleek 
daar op steun van een meerderheid van de volksvertegenwoordigers te kunnen rekenen. Ook 
Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant hebben ingestemd met het Akkoord. Daar-
mee staat het kader voor de uitwerking van de afronding van het ILG en voor de overgang van 
de verantwoordelijkheid voor de FES-projecten vast. 

Bij de behandeling van het Onderhandelingsakkoord in Provinciale Staten is een motie aange-
nomen waarin de instemming van Provinciale Staten is gekoppeld aan de inachtneming van de 
Memorie van Toelichting van het Interprovinciaal Overleg van 11 november 2011 bij het On-
derhandelingsakkoord (MvT). In de uitvoeringsafspraken van 8 februari 2012 hebben het Rijk 
en de gezamenlijke provincies afgesproken dat de MvT uitgangspunt vormt voor de gezamen-
lijk te hanteren toelichting bij het Onderhandelingsakkoord. Daarbij is vastgesteld dat de MvT 
met de aanvullende afspraken van 7 december 2011 en de uitvoeringsafspraken van 8 februari 
2012 voor 4 specifieke onderdelen is geactualiseerd. De nadere uitvoeringsafspraken van 8 
februari 2012 zijn op 17 februari 2012 aan Provinciale Staten ter kennisneming voorgelegd. 
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In de overwegingen die ten grondsiag zijn gelegd aan de overeenkomst wordt naar de MvT 
verwezen. 

Onderdeel van het Akkoord vormt de vaststelling dat Rijk en provincie de afronding van het 
ILG in de vorm van aanvullende afspraken met elkaar vastleggen (onderhandelingsakkoord  
d.d. 20 september 2011 en aanvullende afspraken d.d. 7 december 2011). Gekozen is voor de 
vorm van een wederkerige rechtshandeling, namelijk een overeenkomst, in plaats van enkel 
een (publiekrechtelijke) regeling bij wet. Hiermee wordt de gelijkwaardigheid van partijen het 
best tot uitdrukking gebracht. Bovendien is de overeenkomst nodig om binnen de thans nog 
geldende kaders van de Wet inrichting Iandelijk gebied (WILG) te voorzien in de leemte die zou 
ontstaan door het vervallen van de bestuursovereenkomst ILG 2007-2013 als gevoig van het 
Akkoord (zie aanhef onderhandelingsakkoord d.d. 20 september 2011). 

Verhouding tot huidige WILG 

In de onderhavige overeenkomst is de afwikkeling van het ILG vorm gegeven op een wijze die 
past binnen de kaders van de huidige Wet inrichting Iandelijk gebied (WILG), welke kaders nog 
niet zijn aangepast aan het Akkoord. 

Het Akkoord voorziet in volledige decentralisatie van het gebiedsgerichte beleid, wat betekent 
dat de middelen ter financiering van dat beleid niet !anger worden verstrekt bij wijze van spe-
cifieke uitkering (het ILG), met daaraan verbonden een systeem van programmering van rijks-
doelen en van verantwoording door provincies aan het Rijk. De betrokken middelen worden 
onderdeel van de algemene uitkering van het provinciefonds, over de besteding waarvan pro-
vincies in beginsel autonoom beslissen. De decentralisatie van de middelen geschiedt onder 
gelijktijdige verlaging van de voor het investeringstijdvak 2007-2013 beschikbaar gestelde 
budgetten, waarop in totaal voor €600 miljoen aan bezuinigingen worden doorgevoerd. Boven-
dien is de afspraak dat er bij 2010 een knip wordt gelegd: de middelen voor de periode 2007-
2010 worden ter beschikking gesteld als specifieke uitkering; de middelen voor de periode 
2011-2013 worden ter beschikking gesteld bij wijze van een decentralisatie-uitkering. Dit laat-
ste betekent dat de middelen aan de autonome middelen van de provincies worden toege-
voegd, waarbij voor de onderlinge verdeling tussen de provincies een specifieke verdeelsleutel 
geldt. Met ingang van 2014 worden de middelen aan de algemene uitkering van het Provincie-
fonds toegevoegd. 

Een en ander betekent dat het huidige WILG-systeem, dat voorziet in het programmeren en 
via bestuursovereenkomsten vastleggen van doelen, middelen en prestaties en in een afreke-
ning op basis van de verantwoording van de bestedingen en de geleverde prestaties (hoofd-
stuk 3 WILG), komt te vervallen. Dat systeem was immers nog gebaseerd op gedeelde ver-
antwoordelijkheden en bevoegdheden van Rijk en provincies voor het Iandelijk gebied, terwiji 
deze verantwoordelijkheden en bevoegdheden overeenkomstig het Akkoord goeddeels bij de 
provincies komen te liggen. De Afdeling advisering van de Raad van State heeft over het wets-
voorstel dat strekt tot het vervallen van hoofdstuk 3 van de WILG en dat voorziet in de een 
tussentijdse beeindiging van het lopende investeringstijdvak 2007-2013 op 7 september 2012 
advies uitgebracht. Het wetsvoorstel is op 13 oktober 2012 ingediend bij de Tweede Kamer. De 
behandeling ervan in beide kamers van de Staten-Generaal en vervolgens de inwerkingtreding 
van de gewijzigde WILG worden in 2013 verwacht. 

Zolang dit wetsvoorstel geen kracht van wet heeft verkregen gelden nog de eisen van de hui-
dige WILG. Bij het opstellen van de onderhavige overeenkomst zijn derhalve de regels van de 
huidige WILG gevolgd. Om die reden: 

a) is deze overeenkomst net als de vervallen bestuursovereenkomst gebaseerd op artikel 
7 van de huidige WILG (artikel 1, tweede lid); 

b) voorziet de overeenkomst in afspraken die het gehele investeringstijdvak 2007-2013 
dekken, met inachtneming evenwel van de afspraak dat na 2010 de middelen via een 
decentralisatie-uitkering worden verstrekt (artikelen 2 en 3); 
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c) worden de financiele aanspraken voor de periode 2007-2010 en voor de periode 2011-
2013 telkens aangeduid als deel van het budget, bedoeld in artikel 8 lid 1 van de WILG 
(artikel 2, eerste lid, en artikel 3, eerste lid); 

d) is de bevoorschotting, bedoeld in artikel 5 eerste, tweede en derde lid, van deze over-
eenkomst gebaseerd op artikel 8, tweede lid, van de WILG, en 

e) is in artikel 7 aangesloten op rechtmatigheidstoets van artikel 10, tweede lid, van de 
WILG. 

Overeenkomstig artikel 9, eerste lid, van de WILG zal het Rijk de beschikking tot verlening van 
het ILG en de daarin voorziene tranches voor de bevoorschotting in overeenstemming brengen 
met het Akkoord en de afspraken in de onderhavige overeenkomst. 

Verhouding tot wetsvoorstel wijziging WILG  

Rijk en provincies wilden met het Akkoord de decentralisatie al met ingang van 2011 effectue-
ren, zodat op basis van de nieuwe verhoudingen de uitvoering van het gebiedsgerichte beleid, 
in het bijzonder de realisatie van de herijkte EHS, zo spoedig mogelijk weer ter hand wordt 
genomen. Dat is ook nodig in het licht van de voldoening aan de internationale verplichtingen 
op het vlak van natuurbescherming en water. De provincies willen zo snel als mogelijk de uit-
voering van het gebiedsgerichte beleid, die feitelijk sinds oktober 2010 is komen stil te liggen, 
weer in gang zetten. Deze overeenkomst biedt daarvoor de benodigde duidelijkheid. Omdat de 
overeenkomst is vormgegeven overeenkomstig de geldende kaders van de WILG, hoeft de 
afronding van de lopende procedure tot wijziging van de WILG niet te worden afgewacht. 

De inwerkingtreding van het wetsvoorstel tot wijziging van de WILG zal, zoals gezegd, naar 
verwachting in 2013 plaatsvinden. De afrekening van het ILG is formeel pas definitief op dat 
moment. Het wetsvoorstel voorziet op dat punt evenwel enkel in een wettelijke bekrachtiging 
van in deze overeenkomst gemaakte afspraken en vergt van het Rijk geen formele besluiten 
en afwegingen op basis van verantwoordingsinformatie of anderszins meer. Tegen deze ach-
tergrond en gezien het feit dat de onderhavige overeenkomst ook overeenkomstig de huidige 
kaders van de WILG is opgesteld, ligt materieel met deze overeenkomst de afronding van het 
ILG tussen partijen vast. 

Samenhang met verdeelvraagstukken als voorzien in het Akkoord 

Deze overeenkomst heeft primair tot doel afspraken vast te leggen over de afronding van het 
ILG als onderdeel van het geheel van afspraken uit het Akkoord. Het Akkoord gaat daarnaast 
over andere zaken, zoals de ontwikkelopgave voor de EHS waarvan de afronding van RodS 
onderdeel vormt. Voor de gezamenlijke provincies vloeien uit het Akkoord een aantal - sa-
menhangende - verdeelvraagstukken voort: de verdeling van de middelen in het kader van de 
afronding van de vervallen ILG-overeenkomsten, de verdeling van de ontwikkelopgave EHS 
(de inhoudelijke EHS-opgave per provincie en de verdeling van de daartoe beschikbare ILG-
ruilgronden) en de verdeling van de middelen voor beheer met ingang van 2014. De uitkom-
sten van deze verdeelprocessen kunnen door de gezamenlijke provincies niet los van elkaar 
worden gezien, maar uitsluitend de afronding van het ILG en de overdracht van de FES-
projecten zijn onderwerp van deze overeenkomst. Voor zover er een relatie is met de in de 
overeenkomst vastgelegde systematiek voor de afwikkeling van het ILG in samenhang met de 
toe te kennen decentralisatie-uitkering, geschiedt dit op basis van door de provincies geza-
menlijk vast te stellen verdeelsleutels en op basis van het Akkoord (zie bijvoorbeeld, artikel 3, 
derde lid). 

Decentralisatie-uitkering of integratie-uitkering  

Rijk en provincies zullen - naar aanleiding van het daartoe strekkende advies van de Afdeling 
advisering van de Raad van State ten aanzien van het hiervoor genoemde wetsvoorstel tot 
wijziging van de WILG - gezamenlijk bezien of de in het bestuursakkoord genoemde decentra-
lisatie-uitkeringen niet beter de vorm van integratie-uitkeringen kunnen krijgen. Integratie-
uitkeringen zijn in het licht van artikel 13, derde lid, van de Financiele-verhoudingswet eigen-
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lijk de aangewezen vorm om de betrokken middelen aan de provincies to verstrekken, aange-
zien de termijn waarbinnen de middelen in de algemene uitkering worden opgenomen in het 
bestuursakkoord natuur nauwkeurig is bepaald. Het enige verschil met de decentralisatie-
uitkering is dat bij de decentralisatie-uitkering geen termijn is vastgesteld waarbinnen de mid-
delen worden opgenomen in de algemene uitkering. Voor het geval daadwerkelijk wordt geko-
zen voor integratie-uitkeringen moet uiteraard in de onderhavige overeenkomst en in het Ak-
koord in plaats van `decentralisatie-uitkering' telkens worden gelezen: integratie-uitkering.  

3. Afwikkeling van de ILG-bestuursovereenkomsten 2007-2013 

Algemeen  

De afspraken in het Akkoord over de afronding van het ILG hebben betrekking op de periode 
2007-2010 en de periode 2011-2013. Het Akkoord voorziet in: 

a) de afrekening per provincie volgens de methodiek van geleverde prestaties in de perio-
de 2007-2010 tegen een reeel normkostenniveau. Het budget gaat daarbij uit van de 
werkelijke bestedingen per 1 januari 2011 (€2.014.194.000 voor alle provincies geza-
menlijk); 

b) de verdeling over de provincies van het resterende budget van €1.065.000.000 ten be-
hoeve van de nakoming van harde juridische verplichtingen en ten behoeve van beheer 
in de periode 2011-2013. 

Er is in de onderhavige overeenkomst gekozen voor een wijze van regelen van de afronding 
van het ILG waarbij een strikt onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds de aanspraken die 
de provincie heeft ten overstaan van het Rijk (hoofdstuk 2 van de overeenkomst) en ander-
zijds de wijze waarop die aanspraken financieel worden afgewikkeld (hoofdstuk 3 van de over-
eenkomstl,Bij de provinciale aanspraken die voortvloeien uit het Akkoord is vervolgens onder-
scheid gemaakt tussen de periode 2007-2010 en de periode 2011-2013. Voor de afrekening 
van de FES-middelen is voorzien in een specifieke regeling. Bij de uitwerking van het Akkoord 
bleken namelijk afzonderlijke afspraken noodzakelijk over de financieringsproblematiek van de 
FES-projecten. Deze worden toegelicht in hoofdstuk 4 FES-projecten. 

Aanspraken  

De hoogte van de aanspraak met betrekking tot de periode 2007-2010 - gebaseerd op de 
prestaties en bestedingen tot 1 januari 2011 - is geregeld in artikel 2 van de onderhavige 
overeenkomst. De gezamenlijke provincies hebben een verdeelsleutel aangereikt voor de on-
derlinge verdeling van de beschikbare middelen van de ruim 2,014 miljard euro op basis van 
de in het Akkoord geformuleerde uitgangspunten en de documenten die in de overwegingen 
van de overeenkomst zijn genoemd onder het kopje `gezieni en die als bijlagen bij deze over-
eenkomst zijn gevoegd. Deze verdeelsleutel ligt ten grondslag aan het in artikel 2, eerste lid, 
genoemde bedrag waarop de provincie aanspraak maakt, zoals nader gespecificeerd in artikel 
2, tweede lid. 

Het bedrag waarop de provincie voor de periode 2011-2013 aanspraak maakt wordt aan de 
provincie ter beschikking gesteld in de vorm van een decentralisatie-uitkering, op basis van 
een door de gezamenlijke provincies aangereikte verdeelsleutel (artikel 3, derde lid, van de 
overeenkomst). Deze verdeelsleutel stellen de provincies vast overeenkomstig het Akkoord, 
namelijk uitgaande van de afspraak dat de middelen strekken ter financiering van de kosten 
die elke provincie in die periode maakt in het licht van de beheeropgave en ter financiering van 
de uitgaven die de provincie nog heeft in verband met de nakoming van de harde juridische 
verplichtingen die de provincie is aangegaan voor 20 oktober 2010. Het gaat bij deze laatstbe-
doelde verplichtingen om verplichtingen die zijn aangegaan voor andere dan natuur(beheer)- 
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doelen, te weten, op peil houden grondvoorraad, grondgebonden landbouw, duurzaam onder-
nemen, landelijke routenetwerken, toegankelijkheid, nationale landschappen, landschap gene-
riek, reconstructie zandgebieden, duurzaam bodemgebruik en leefbaarheid. In het eerste lid 
van artikel 3 is de aanspraak geformuleerd als onderdeel van het ILG-budget, gezien het feit 
dat thans de WILG-systematiek nog geldig is en over het jaar 2011 bovendien at middelen in 
de vorm van ILG-voorschotten zijn verstrekt. Voor de jaren 2012 en 2013 zal het ILG-
voorschot evenwel nihil bedragen (artikel 5, tweede lid). Dat schept de ruimte om de nog niet 
bevoorschotte middelen voor de jaren 2012 en 2013 daadwerkelijk in de vorm van een decen-
tralisatie-uitkering aan de provincie ter beschikking te stellen in plaats van als onderdeel van 
de specifieke uitkering ILG (artikel 3, derde lid). Met de ondertekening door de provincie van 
de afrondingsovereenkomst stemt zij in met de verdeelsleutel voor de decentralisatie-uitkering 
2012 en 2013 en kan deze worden vastgesteld (12e overweging en artikel 3, derde lid). 

Voor de toelichting bij de specifieke regeling van de FES-aanspraken in artikel 4 zij verwezen 
naar hoofdstuk 4 van deze toelichting. 

Financiele afwikkeling  

In hoofdstuk 3 van de overeenkomst is geregeld op welke wijze de hiervoor besproken aan-
spraken financieel worden afgewikkeld. De financiele afwikkeling gebeurt door achtereenvol-
gens: 

- vast te stellen welke voorschotten door het Rijk op grond van artikel 8 van de WILG aan 
de provincies zijn en worden verstrekt voor de uitvoering van de bestuursovereenkomst 
ILG 2007-2013 (artikel 5, eerste, tweede en derde lid), 

- die voorschotten te verrekenen met de aanspraken die zijn geregeld in hoofdstuk 2 (arti-
kel 5, vijfde lid), en 

- het saldo van die verrekening aan de provincies uit te keren via de decentralisatie-
uitkering (artikel 5, zesde lid). 

4. FES-projecten 

Overdracht verantwoordelijkheid  

In het Akkoord is afgesproken dat de verantwoordelijkheid voor de zogenaamde FES-projecten 
wordt gedecentraliseerd naar de provincies. Het gaat om projecten waarvoor destijds op grond 
van de Wet Fonds Economische Structuurversterking (FES) middelen zijn toegekend door het 
Rijk, en waarover in de ILG-bestuursovereenkomst 2007-2013 is afgesproken dat de verstrek-
king aan de initiatiefnemer geschiedt door tussenkomst van de provincie. De middelen voor de 
FES-projecten waren opgenomen in de beschikking tot verlening van het ILG. 

De juridische status van de FES-projecten zoals die waren opgenomen in de bestuursovereen-
komst ILG 2007-2013 wijkt of van de reguliere, door de provincies zelf met ILG-middelen gefi-
nancierde projecten. Bij de reguliere projecten is er sprake van een directe juridische relatie 
tussen de provincie en de initiatiefnemer van het project, omdat de provincie zelf met de ini-
tiatiefnemer een overeenkomst heeft gesloten of daaraan subsidie heeft toegekend. Bij de 
FES-projecten was dat niet zo. Bij die projecten was sprake van een juridische relatie tussen 
het Rijk en de initiatiefnemer, waarvan de inhoud wordt bepaald door de voor het FES-project 
op grond van de Wet FES door het Rijk afgegeven beschikking: in die beschikking worden de 
middelen toegekend en zijn de voorwaarden bepaald waaronder deze toekenning geschiedt. Er 
was geen sprake van een juridische relatie tussen de provincie en de initiatiefnemer van het 
FES-project, bijvoorbeeld een waterschap bij de zogenoemde synergieprojecten. Het ILG 
vormde in feite niet meer dan het voertuig voor de betalingen voor de projecten. 

De bijzondere positie van de FES-afspraken bij de afronding van het ILG maakt dat in het Ak-
koord is afgesproken dat over de overgang daarvan nadere afspraken tussen het Rijk en de 
betrokken individuele provincie worden gemaakt. Artikel 4 van deze overeenkomst voorziet 
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daarin. Het overnemen van de verplichtingen van de FES-projecten door de provincies zelf 
vloeit rechtstreeks voort uit de afspraak in het Akkoord dat deze projecten uiterlijk 2014 wor-
den gedecentraliseerd. De daadwerkelijke overdracht van de verantwoordelijkheid voor de 
FES-projecten geschiedt in artikel 4, eerste lid, van de onderhavige overeenkomst. Het gaat 
voor de provincie Noord-Brabant om de projecten die zijn genoemd in bijlage 2 bij de overeen-
komst. De meer uitgebreide projectbeschrijving die van toepassing is, is opgenomen in de bij-
lagen bij de vervallen bestuursovereenkomst ILG 2007-2013. In artikel 4, eerste lid, wordt 
daarnaar verwezen. 

De overgang van de verantwoordelijkheid voor de betrokken FES-projecten betekent concreet 
dat de provincie het geheel van verplichtingen voortvloeiende uit de FES-beschikkingen en 
eventuele aanvullende afspraken ten aanzien van de betrokken provinciale projecten over-
neemt. De bevoegdheid tot herprioritering voor de provincie die daar volgens het Akkoord bij 
hoort, houdt in dat het aan de provincie is om al dan niet te beslissen of en, zo ja, in welke 
mate het wenselijk is samen met de initiatiefnemer te komen tot gewijzigde afspraken ten 
aanzien van de uitvoering van het betrokken FES-project en de financiering daarvan. Gelet op 
het feit dat sprake is van opgewekte verwachtingen en een bestaande subsidierelatie of - in-
geval de initiatiefnemer een overheid is - van een reeds toegekende specifieke uitkering, zal 
de provincie in voorkomende gevallen in overleg moeten treden met projecteigenaren en - 
belanghebbenden, voordat zo'n besluit kan worden genomen. In artikel 4, vierde lid, is afge-
sproken dat bij de herprioritering recht zal worden gedaan aan de in het Akkoord voorop ge-
zette internationale verplichtingen (Natura 2000, internationale verplichtingen ten aanzien van 
soortenbescherming en Kaderrichtlijn water). 

De formele 'indeplaatstreding' van de provincie voor het Rijk in de rechtsrelatie zoals deze 
voorheen bestond tussen het Rijk en de initiatienemer van het FES-project geschiedt bij een 
besluit op grond van artikel 93 van de WILG. Op grond daarvan gaan alle verplichtingen en 
bevoegdheden die het Rijk jegens de initiatiefnemer had over naar de provincie. Daartoe zullen 
paragraaf 2.2 en de bijlage van de Regeling inrichting landelijk gebied worden aangevuld met 
de betrokken specifieke FES-projecten. 

Voor de periode 2007-2010 zijn de middelen voor de financiering van de FES-projecten begre-
pen in de middelen, waarop de provincie op grond van artikel 2 van de onderhavige overeen-
komst aanspraak kan maken. Voor de periode 2011 tot en met 2015 (een aantal FES-
projecten eindigt na 2013) zijn de middelen begrepen in de voor deze projecten in artikel 5, 
zesde lid, het Akkoord voorziene decentralisatie-uitkering. Het daarmee gepaard gaande be-
drag is vastgesteld in artikel 4, tweede lid, van de onderhavige overeenkomst. Voor zover voor 
deze projecten in 2011 al voorschotten door het Rijk aan de provincie zijn overgemaakt, wor-
den deze op de decentralisatie-uitkering in mindering gebracht. Een en ander is geregeld in 
artikel 5, derde lid, van de overeenkomst. 

Aanvullende bestuurliike afspraken financieringsproblematiek FES  

In artikel 4 van de onderhavige overeenkomst is bepaald dat de verplichtingen van het Rijk ten 
aanzien van de FES projecten, genoemd in bijlage 2, overgaan op de provincie. Bij een aantal 
provincies is gebleken dat de financiering van de FES-projecten in de periode 2011-2015 zon-
der nadere voorziening een probleem zou kunnen geven, omdat de door het Rijk gedecentrali-
seerde middelen in belangrijke mate benodigd zijn voor de afwikkeling van harde juridische 
verplichtingen en voor het beheer. De oorzaak van dit tekort is mede gelegen in de omstan-
digheid dat sommige provincies een deel van de ILG-voorschotten in de jaren 2007-2010 heb-
ben besteed aan andere ILG-doelen, dan de financiering van de betrokken FES-projecten. Deze 
ruimte was er binnen de ILG-kaders, omdat de betrokken FES-projecten, bijvoorbeeld gezien 
het stadium van uitvoering waarin zij verkeerden, nog niet tot betalingen noopten in de om-
yang waarvoor bevoorschotting aan de provincie had plaatsgevonden. De omvang van de 
hiermee gepaard gaande financiele vraagstuk bedraagt 126 miljoen euro. 

In het bestuurlijk overleg tussen het Rijk en de provincies van 17 september 2012 zijn afspra-
ken gemaakt over een oplossing van het financiele vraagstuk ten aanzien van de FES-
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projecten. Afgesproken is dat het Rijk aanvullend 88 miljoen euro beschikbaar stelt en dat de 
provincies onderling een verdeling maken van dit bedrag. De provincies nemen het restant van 
het financieringsvraagstuk voor hun rekening. Provincies lossen dit ondermeer op door middel 
van toepassing van de in het Akkoord afgesproken bevoegdheid tot herprioritering. Artikel 4, 
derde lid, van de onderhavige overeenkomst bevat de weersiag van deze afspraak. 
De financiele middelen vanuit Rijkszijde zijn beschikbaar, omdat in zijn totaliteit voor alle pro-
vincies tezamen in de periode 2007-2010 voor grondverwerving door terreinbeherende organi-
saties via de zogenoemde leenfaciliteit en garantieregeling meer middelen aan de provincies 
beschikbaar zijn gesteld, dan in die periode zijn benut. Datzelfde geldt voor het totaal aan ver-
strekte ILG-voorschotten. Concreet gaat het dan om de navolgende bedragen: 

€48,4 miljoen aan niet bestede ILG-voorschotten, 

€20,5 miljoen ruimte in de PNB-leningen, en 

€20,2.miljoen ruimte in de garantieregeling. 

S. Status beoordeling Comite van Toezicht (CvT) 

De huidige bestuursovereenkomsten 2007-2013 ILG voorzien in een beoordeling door het Co-
mite van Toezicht (CvT) van de prestaties die door de provincies in de periode 2007-2013 zijn 
geleverd. Het CvT is in hoofdstuk 4a van de Regeling inrichting landelijk gebied ingesteld. In 
het Akkoord (de aanvullende afspraken van 7 december 2011) is afgesproken dat het CvT de 
prestaties zal beoordelen, die door de provincies zijn geleverd voor het overeengekomen be-
drag van €2.014.194.000, aan bestedingen over de periode 2007-2010. 

De meerwaarde van de rapportage van het CvT in dit verband is vooral gelegen in het feit dat 
deze zicht biedt op de tot nu toe geleverde prestaties door de provincies en dat zij de verschil-
len verklaart tussen de ILG-cijfers, gebaseerd op de gewaarmerkte PEIL-rapportages, en de 
cijfers van de provincies, die vaak zijn gebaseerd op andere en meer bronnen. 

De rapportage en de bevindingen van het CvT maken geen deel uit van deze overeenkomst. 
De uitkomsten hebben daarmee geen invloed op het totaal aan beschikbare middelen voor 
afronding ILG. 

6. Status Kostprijsanalyse Alterra/LEI 

Het Akkoord voorziet, zoals in het voorgaande is aangegeven, voor de periode 2007-2010 in 
een afrekening van prestaties tegen een reeel normkostenniveau. Om aan deze afspraak invul-
ling te kunnen geven is aan Alterra in samenwerking met het LEI de opdracht gegeven een 
kostprijsanalyse op te stellen van de door de provincies voor de met de bestede ILG-middelen 
geleverde prestaties ten aanzien van de EHS en RodS. De meerwaarde van het onderzoek ligt 
vooral in kennisvergaring over de achtergronden van de kostenontwikkeling in de afgelopen 
jaren op basis waarvan de rapportages en verantwoordingen in breder perspectief kunnen 
worden beoordeeld. De gerealiseerde kostprijsverschillen moeten redelijkerwijs verklaarbaar 
zijn. Dat geldt ook voor het verklaren van de verschillen tussen PEIL- en NOK-cijfers. Voor dit 
laatste levert het Interprovinciaal Overleg de onderbouwing. 

Voor de betekenis en reikwijdte van het begrip "prestaties" in dit verband wordt verwezen naar 
de toelichting op artikel 2 eerste lid in hoofdstuk 7. 
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7. Artikelsgewijze toelichting 

Artikel 1  

Het eerste lid bevat de bevestiging dat de oorspronkelijke bestuursovereenkomst ILG 2007-
2013 conform het Akkoord met het instemmingsbesluit van provinciale staten komt te verval-
len. Hiermee vervallen alle wederzijdse verplichtingen uit die bestuursovereenkomst. In de 
plaats van de afspraken die zijn gemaakt in de oorspronkelijke ILG-bestuursovereenkomst 
2007-2013 komen de afspraken als neergelegd in de onderhavige afrondingsovereenkomst, ter 
uitwerking van het Akkoord. Het tweede lid maakt duidelijk dat de onderhavige overeenkomst 
mede invulling geeft aan en haar grondslag vindt in artikel 7 van de WILG, die thans nog als 
wettelijk kader geldt; verwezen zij dienaangaande naar het gestelde onder punt 2 van deze 
toelichting. De andere basis voor deze overeenkomst is uiteraard het Akkoord zelf, zoals tot 
uitdrukking komt in de overwegingen van de overeenkomst. 

Artikel 2 

Het eerste lid van het artikel regelt de specifieke bijdrage die de provincie uit het voor de ge-
zamenlijke provincies beschikbare bedrag van €2.014.194.000, ontvangt voor de bestedingen 
in de periode 2007-2010 aan in de bestuursovereenkomst ILG 2007-2013 afgesproken presta-
ties. Om in lijn met de systematiek van de geldende WILG te blijven is de bijdrage vorm gege-
ven als een aanspraak van de provincie op een deel van het investeringsbudget voor de totale 
periode 2007-2013. 

In het eerste lid wordt het begrip 'prestaties' gebruikt. Omdat halverwege de ILG-periode 
2007-2013 tot een afronding van de gemaakte afspraken wordt gekomen, zal een deel van de 
in de bestuursovereenkomst ILG 2007-2013 afgesproken prestaties niet geheel zijn gereali-
seerd. Dat betekent dat de "afrekening tegen prestaties" overeenkomstig het Akkoord in de 
gegeven omstandigheden in het juiste perspectief moet worden geplaatst. Onder het begrip 
`prestaties' vallen dan ook nadrukkelijk tevens projecten die nog in het stadium van uitvoering 
verkeren. 

Het tweede lid verschaft duidelijkheid over de component waaruit de bijdrage waarop de pro-
vincie aanspraak maakt is opgebouwd. Deze informatie is voor de onderdelen PNB-leningen en 
garantieregeling, voor de bijdrage uit het Europees Landbouw Fonds voor Plattelandsontwikke-
ling (ELFPO), en voor de bijdrage van het Bureau Beheer Landbouwgronden(BBL) te herleiden 
uit de door provincie overlegde verklaringen. Deze verklaringen zijn genoemd na de overwe-
gingen van deze overeenkomst onder het kopje ‘gezien' en opgenomen in de bijiage van de 
overeenkomst. De Rijksbijdrage ILG, inclusief FES, bestaat uit het verschil tussen het deel van 
het investeringsbudget als vermeld in het eerste lid en de som van de bijdragen genoemd in 
het tweede lid onderdeel a, b en c. 

Artikel 3 

In het eerste lid wordt - zoals dat in artikel 2 is geregeld voor de periode 2007-2010 - de aan-
spraak geregeld, die de provincie kan maken op het aandeel van de na doorvoering van bezui-
nigingen resterende ILG-middelen voor 2011-2013 (voor alle provincies tezamen 
€1.065.000.000). In het jaar 2011 gaat het dan over de ILG-middelen die zijn besteed voor de 
prestaties, die zijn benoemd in het Akkoord: beheer en harde juridische verplichtingen. Voor 
de jaren 2012 en 2013 loopt de rijksbijdrage voor deze prestaties via het Provinciefonds, waar-
toe in het Akkoord een decentralisatie-uitkering is overeengekomen (artikel 3, derde lid, twee-
de volzin, in samenhang met artikel 5, tweede lid). De FES-middelen zijn niet in deze bijdragen 
begrepen. In verband met de afwijkende verdeling en bevoorschotting zijn deze FES-middelen 
en de wijze van verrekening van de daarvoor betaalde voorschotten voor de periode van 2011-
2013 is daarvoor een aparte voorziening getroffen in de artikelen 4 en 5. 
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In het tweede lid van artikel 3 is overeenkomstig het Akkoord geexpliciteerd dat de middelen 
voor de periode 2011-2013 bestemd zijn voor de financiering van de harde juridische verplich-
tingen, die de provincie is aangegaan voor 20 oktober 2010. Het gaat daarbij om verplichtin-
gen anders dan voor natuur(beheer)doelen, zoals RodS (alleen 4 betrokken provincies), 
grondgebonden landbouw, duurzaam ondernemen, landelijke routenetwerken, toegankelijk-
heid, nationale landschappen, landschap generiek, reconstructie zandgebieden, duurzaam bo-
demgebruik en leefbaarheid. Daarnaast gaat het om de financiering van de beheeropgave in 
de periode 2011-2013. 

De bijdrage die de onderscheiden provincies in het totaal voor de jaren 2011, 2012 en 2013 
overeenkomstig het Akkoord zouden moeten ontvangen in de vorm van een decentralisatie-
uitkering, wordt bepaald op basis van een door de provincies onderling overeengekomen ver-
deelsleutel op basis van de in het Akkoord geformuleerde uitgangspunten. Dat is ook tot uit-
drukking gebracht in het derde lid, eerste volzin, van artikel 3. In het vierde lid is geregeld dat 
de provincies de mogelijkheid krijgen om de in het derde lid bedoelde afgesproken onderlinge 
verdeling te kunnen corrigeren op basis van de daadwerkelijke bestedingen aan beheer in de 
periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013. Bij laatst genoemde periode gaat 
het overigens om zogenaamde betaaljaren. 

De op deze wijze door de provincies gewijzigd vast te stellen onderlinge verdeling moeten de 
provincies uiterlijk 15 april 2013 aan het Rijk hebben kenbaar hebben gemaakt in verband met 
de vaststelling van de meicirculaire van het Provinciefonds. 

Artikel 4 

Het eerste lid regelt dat de verantwoordelijkheid en de verplichtingen ten aanzien van de in 
bijlage 2 bij de overeenkomst genoemde FES-projecten - zoals deze zijn omschreven in de 
bijiagen bij de vervallen bestuursovereenkomst ILG 2007-2013 - per 1 januari 2012 overgaan 
van het Rijk naar de provincie. De datum van 1 januari 2012 ligt voor de hand aangezien 
daarmee invulling wordt gegeven aan het uitgangspunt in het Akkoord dat de verantwoorde-
lijkheid voor de afronding van de projecten zo snel mogelijk - maar uiterlijk 2014 - overgaat 
naar de provincies. Zo hebben de provincies ook zoveel mogelijk ruimte om in overleg met de 
initiatiefnemers desgewenst tot een herprioritering te komen. Bovendien is 1 januari 2012 lo-
gisch omdat zo in de pas wordt gelopen met de overige te decentraliseren middelen, die met 
ingang van 2012 in de vorm van een decentralisatie-uitkering ter beschikking aan de provincie 
worden gesteld. Een eerdere datum ligt niet voor de hand; 2011 was immers nog een over-
gangsjaar, waarin overeenkomstig de oude ILG-systematiek bevoorschotting heeft plaatsge-
vonden. De in bijlage 2 opgenomen concrete projecten zijn in de vervallen bestuursovereen-
komst ILG 2007-2013 opgenomen projecten die per 1 januari 2012 nog niet waren afgerond. 

De decentralisatie van de FES-projecten impliceert de volledige overname door de provincies 
van de verplichtingen van het Rijk, zoals die voortvloeien uit de beschikkingen op grond van de 
Wet FES waarmee de middelen zijn toegekend aan de initiatiefnemers. Deze overname ge-
schiedt zonder voorbehoud: de provincie maakt dus geen uitzonderingen en treedt ook richting 
derden volledig in de plaats van het Rijk waar het gaat om het nakomen van de verplichtingen 
uit de beschikkingen. Zoals in het voorgaande in hoofdstuk 4 van de toelichting is aangegeven, 
geschiedt de formele overgang naar de provincies van de bevoegdheden, rechten en verplich-
tingen van het Rijk ten overstaan van de projecteigenaren op grond van artikel 93 van de 
WILG; dat zal (wettelijk) worden geregeld in de Regeling inrichting landelijk gebied. Voorts 
zullen de projecteigenaren door het Rijk bij brief over de overgang en de daarover tussen Rijk 
en de provincie gemaakte afspraken in deze overeenkomst worden geinformeerd. 

In het tweede en derde lid is geregeld welke aanspraken de provincie heeft op de middelen 
voor de FES-projecten voor de periode 2011 tot en met 2015 en op de aanvullende middelen 
die Rijk en provincies op 17 september 2012 zijn overeengekomen voor de oplossing van het 
hoofdstuk 4 besproken financiele vraagstuk ten aanzien van de FES-projecten. 
Voor de jaren 2007-2010 komen de middelen uit het ILG en voor de periode 2011-2013 zijn zij 
begrepen in de decentralisatie-uitkering. Ook voor de jaren 2014 en 2015 maken de FES-
middelen deel uit van de decentralisatie-uitkering, voor zover FES-projecten - zoals bepaalde 
synergieprojecten - dan nog doorlopen. Een en ander vloeit voort uit het Akkoord (aanvullende 
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afspraken d.d. 7 december 2011), waarin is vastgesteld dat het Rijk zijn bijdrage aan de FES-
projecten tot en met 2010 heeft geleverd via de ILG-bevoorschotting en waarin is afgesproken 
dat het Rijk de resterende middelen(voor de overige jaren dat de projecten !open) via de de-
centralisatie-uitkering ter beschikking zal stellen. Voor 2011 was dit echter niet mogelijk, om-
dat nog niet alle Provinciale Staten hadden ingestemd met het Akkoord. 
De in het derde lid genoemde aanvullende rijksbijdrage wordt gefinancierd uit de middelen die 
overschieten uit de periode 2007-2010 nadat over die periode met alle provincies is afgere-
kend (artikel 2). De verdeling van deze middelen is door de provincies onderling bepaald. 

Het vierde lid regelt de overeenkomstig het Akkoord aan de verantwoordelijkheid voor de FES-
projecten gekoppelde bevoegdheid voor de provincie om te herprioriteren. Deze bevoegdheid 
houdt in dat het aan de provincie is om zo nodig en desgewenst, in overleg met de projectei-
genaar indien dat niet de provincie zelf is, inhoudelijke en/of procesmatige bijstellingen door te 
voeren ten aanzien van deze projecten. De bevoegdheid tot herprioritering ziet op de gehele 
looptijd van de FES-projecten. 

In het vijfde lid is zeker gesteld dat de decentralisatie ook materieel zonder voorbehoud zal 
plaatsvinden: partijen wensen duidelijk te maken dat ingeval het Rijk zelf participeert in het 
FES-project (als belanghebbende),het uit dien hoofde niet andere eisen of aanvullende eisen 
zal stellen dan ten tijde van de FES-beschikking was vastgelegd. Een uitzondering geldt slechts 
ingeval van onvoorziene omstandigheden: in dat geval maken partijen nieuwe aanvullende 
afspraken. 

Artikel 5 

In artikel 5 is vastgelegd op welke wijze de aanspraken uit de artikelen 2, 3 en 4 financieel 
worden afgewikkeld. Dat gebeurt door te regelen welke voorschotten aan de provincies zijn en 
worden verstrekt (artikel 5, eerste, tweede en derde lid ), dat die voorschotten worden verre-
kend met de aanspraken uit hoofdstuk 3 (artikel 5, vijfde lid) en dat het saldo van die verre-
kening aan de provincies wordt uitgekeerd via de decentralisatie-uitkering (artikel 5, zesde 
lid). 

In het vierde lid is geregeld vanuit welke middelen het Rijk de bijdrage aan de oplossing van 
het FES-tekort zoals overeengekomen in het Bestuurlijk overleg van 17 september 2012 finan-
ciert. Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting op dit punt in Hoofdstuk 4 onder het 
kopje "Aanvullende bestuurlijke afspraken financieringsproblematiek FES". 

Bij het afsluiten van de ILG-bestuursovereenkomst is ter voeding van het BTW-
compensatiefonds een deel van de beschikbare ILG-middelen afgeroomd door het Rijk. In het 
vijfde lid is daarom aangegeven dat die afdracht aan het BTW-compensatiefonds al heeft 
plaatsgehad. Dat betekent dat de middelen, die aan de provincies ten behoeve van de uitvoe-
ring van het Akkoord ter beschikking worden gesteld via de decentralisatie-uitkering, zonder 
korting worden uitgekeerd. 

Artikel 6  

In het Akkoord zijn afspraken vastgelegd over zeggenschap en beschikbaarheid van de Dienst 
landelijk gebied (DLG). De inzet en beschikbaarheid van DLG in de jaren 2012-2014 ten be-
hoeve van de afronding van het ILG 2007-2013 (inclusief FES) overeenkomstig het Akkoord is 
voor de provincies van belang. In artikel 6, eerste lid, is geregeld dat de beschikbaarstelling 
door het Rijk van DLG-capaciteit - conform het Akkoord geschiedt aan de gezamenlijke provin-
cies. Dat brengt vervolgens voor de provincies de verplichting met zich om nadere afspraken 
te maken over de onderlinge verdeling van de beschikbaar gestelde DLG-capaciteit. Het is 
daarbij aan de provincies om te bepalen voor welke prestaties en verplichtingen zij deze capa-
citeit willen inzetten. 

Door het vervallen van de bestuursovereenkomst 2007-2013 is de formele juridische basis van 
een aantal voor de provincies belangrijke onderwerpen met betrekking tot DLG en dan met 
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name het Bureau Beheer Landbouwgronden (bijvoorbeeld in verband met de afwikkeling van 
grondtransacties) ook vervallen. Dat maakt het nodig om tussen het Rijk en de gezamenlijke 
provincies voor die onderwerpen met elkaar weer heldere afspraken vast te leggen. Dat gaat in 
ieder geval over onderwerpen als de aansturing van de DLG door de provincies en het risico en 
de aansprakelijkheid voor de werkzaamheden van deze diensten. Deze afrondingsovereen-
komst is naar haar aard (afronding ILG) daarvoor niet de juiste plaats. Om die reden is in deze 
afrondingsovereenkomst daarover een procesafspraak vastgelegd. 

Artikel 7  

De WILG voorziet in artikel 10 ,tweede lid, in een rechtmatigheidstoets van bestedingen uit het 
investeringsbudget. Het gaat daarbij om de bestedingen van voorschotten voor de jaren 2007 
tot en met 2010 (verwijzing artikel 5 eerste lid) en bestedingen van voorschotten voor het jaar 
2011 (verwijzing artikel 5 tweede lid, onderdeel a, en derde lid). In artikel 7 zijn de financiele 
consequenties geregeld die het gevolg zouden zijn van een rechtmatigheidstoets. Deze is be-
perkt tot de in artikel 10, tweede lid, genoemde toets of voorschotten zijn besteed aan de in 
de vervallen bestuursovereenkomst afgesproken doelen en de toets of de bestedingen niet in 
strijd zijn of waren met verplichtingen uit internationale verdragen, zoals bijvoorbeeld de eisen 
van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake de steun 
voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling  
(ELFPO) (PbEU L 277). 

In het eerste lid is geregeld dat het met eventuele correcties gemoeide bedrag in mindering 
wordt gebracht op de aanspraak die de betrokken provincie heeft voor de periode 2007-2010 
(artikel 2, eerste lid) of voor het jaar 2011 waar het gaat om de aanspraken voor de periode 
2011-2013 (artikel 3, eerste lid), onder gelijktijdige verlaging van de decentralisatie-uitkering 
van de betrokken provincie(s). 

In het Akkoord zijn harde afspraken gemaakt over het totaalbedrag aan bestedingen, waarop 
de gezamenlijke provincies aanspraak kunnen maken voor de periode 2007-2011. Daarom is 
in het derde lid geregeld dat het op deze wijze gekorte bedrag van de betrokken provincies 
toegevoegd wordt aan de decentralisatie uitkering waarvoor de provincies gezamenlijk de ver-
deelsleutel hebben bepaald. Met het oog op de zorgvuldigheid is in het tweede lid geregeld dat 
het Rijk, voordat zij van deze wettelijke bevoegdheid gebruik zal maken in overleg treedt met 
de betrokken provincie. 

Artikel 8 

Het eerste lid van dit artikel legt de afspraak vast dat de provincie en het Rijk afzien van het 
gebruik van de hun formeel toekomende bevoegdheden om over publiekrechtelijke besluiten 
en andere handelingen in het kader van de uitvoering van de bestuursovereenkomst ILG 2007-
2013 bestuursrechtelijk (bezwaar/beroep) of privaatrechtelijk (actie uit wanprestatie of on-
rechtmatige daad) te procederen. De bestuursovereenkomst ILG is immers komen te vervallen 
en over de afwikkeling van een en ander zijn met het Akkoord en de onderhavige overeen-
komst sluitende afspraken gemaakt. Voor de volledigheid is aangegeven dat een en ander niet 
geldt ten aanzien van derden: ingeval een provincie een overeenkomst heeft gesloten met bij-
voorbeeld een aannemer om ter realisatie van ILG-doelstellingen bepaalde werkzaamheden te 
verrichten, kan de provincie uiteraard zo nodig een civiele procedure voeren als de aannemer 
wanprestatie !evert; en als de provincie een beroep heeft lopen tegen een besluit van een an-
dere overheid dat van belang is in verband met de realisatie van bepaalde ILG-doelen - bij-
voorbeeld het besluit van een gemeente om geen omgevingsvergunning te verlenen voor een 
activiteit waarbij de provincie belang heeft in het kader van gebiedsontwikkeling, dan kan deze 
procedure gewoon worden doorgezet. In het tweede lid is geregeld dat de daar genoemde nog 
lopende bezwaarschriftprocedures met het tekenen van deze overeenkomst worden geacht te 
zijn ingetrokken door de provincies. 
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Artikel 9 

Artikel 8 sluit niet uit dat over de uitvoering van de onderhavige overeenkomst zelf wordt ge-
procedeerd. Daarvoor bevat artikel 9 een voorziening. Geschillen worden voorgelegd aan de 
burgerlijke rechter. Uitgangspunt is evenwel dat partijen pogen er minnelijk uit to komen. 

Artikel 10 

De onderhavige overeenkomst komt betekenis toe tot 1 januari 2016. Ruim voCir die datum zal 
de afwikkeling van het ILG zijn geeffectueerd, maar onder meer de bepalingen over de inzet 
van de DLG-capaciteit en over de decentralisatie-uitkering kunnen nog tot respectievelijk 1 
januari 2015 en 1 januari 2016 van belang zijn. Tegen die achtergrond is 1 januari 2016 in 
artikel 10, eerste lid, van de overeenkomst als vervaldatum opgenomen. 

De in het tweede lid van artikel 10 geregelde bekendmaking van de overeenkomst geschiedt 
door de zorg van de Staatssecretaris van Economische Zaken. 
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

/L 

Ministerie van Econornische Zaken, 

Landbouw en Innovatie 

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Door tussenkomst van het Inter Provinciaal Overleg 

p/a Projectbureau Vitaal Platteland 

Postbus 755 

3500 AT Utrecht 

Datum 23 oktober 2012 

Betreft Verklaring POP 2 gelden in de ILG periode 2007 t/m 20110 

Hierbij verklaar ik dat in de periode 2007 tot en met 2010 een totaalbedrag van 

€ 64.044.522,00 is ingezet aan POP 2 middelen in ILG. 

Dit bedrag is opgebouwd ult een bedrag van € 3.858.938 voor maatregel 212 

probleemgebieden en € 60.185.584 voor maatregel 214 Agromilieu. 

Het totaalbedrag is verdeeld over de provincies volgens onderstaand overzicht. 

2007 2008 2009 2010 Totaa l 

G roni ngen 1 . 677 . 997 1 . 658 . 5 23 1 .494 .530 1 .354 . 602 6 . 185 . 652 

Fri es l a n d 4 . 07 1 . 643 4 .032 .839 3 . 989 . 222 3 . 7 14 .7 17 15 .808 .42 1 

D renthe 854 .070 865 . 346 754.483 607 .795 3 .08 1 . 694 

Overijsse l 1 . 234.036 1 . 207 . 266 1 . 090.488 1 . 013 .123 4 .544.914 

F l evo l and 170 . 168 127 .797 126 .608 105 . 605 530. 178 

Ge l de r la nd 1 . 905 .426 1 .966 .042 1 .8 19 .342 1 .881 . 742 7 .572.552 

Utrecht 978 .466 1 . 183 .4 19 1 . 165 .849 1 . 075 . 340 4 .403 .074 

Noord-Ho l la n d 1 . 820 .565 2 . 05 1.609 2 . 022 . 35 1 1 . 843 .5 34 7 .738 .059 

Zu l d-Ho l l a nd 1 . 564 . 107 2 . 379 .350 2.438 . 852 1 . 887 .825 8 .270. 134 

Zee l a nd 372 . 374 3 26 .410 306 .521 278 .617 1 .283 . 922 

Noord- B raba nt 600 .784 574 .604 541 .324 454 .072 2 . 170 .784 

Limbu rg 6 65 . 547 606 .764 6 12 .473 570 . 3 56 2 . 455 . 140 

Totaal 15 .91 5 . 183 16.979.969 16 .362.042 14.787 .328 64.044.522 

Alge e n Directeur Dienst Regelingen 

s. Smorenburg 

Dienst Regelingen 

Juliana van Stolberglaan 148 

2595 CL Den Haag 

Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

vvww.rijksoverheld.nl/eleni 

Contactpersoon 

Piet Lucas 

T 0475 355417 

M 06 211 65 083 

p.h.a.lucasOmInInv.n1  

Onze referentie 

DR/2012/1250 

Kopie aan 

Herma Rappa 
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Nationaal Groenfonds 

Interprovinciaal Projectbureau Vitaal Platteland 

t.a.v, de heer Schenk 

Postbus 16107 

2500 BC DEN HAAG 

INTERPROV"e" 

3 4 SEP 2012 

2 3- /20 R 
(1-cQ Crot, 

Postbus 15. 3870 DA Hoevelaken 

Westerdorpsstraat 68. 3871 AZ Hoevalaken 

Telefoon 033 253 9 25 5 

Fax 033 253 9 59 5 

www.natIonaalgroenfonds.n1 

in!o@nationaalgroenfonds,n1 

8ankrekening 28.58.66.308 

Datum Behandeld door Bijlagen 

11 september 201 2 Mw. I. Ostermeier 2 

Kenmerk Onderwerp 

2012-086 Verklaring PNB-Ieenfaciliteit en garantielening per 31 december 

2010 

Geachte heer Schenk, 

Hierbij ontvangt u een verantwoording van de verrichte betalingen die Nationaal 

Groenfonds in de periode 2007 - 2010 heeft uitgevoerd ten laste van de beschikbare PNB-

leenfaciliteit en de verrichte betalingen van de PNB-garantieleningen. 

PNB-Ieenfaciliteit 

In de periode van 2007 - 2010 is door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw 

en Innovatie een bedrag ter hoogte van € 192,8 min ter beschikking gesteld voor de 

verwerving van gronden voor de EHS door de particuliere terreinbeherende 

natuurbeschermingsorganisaties. Ter financiering van het genoemd bedrag zijn bij het 

Ministerie van Financien tot het bereiken van het leenplafond leningen aangetrokken ter 

hoogte van € 177,1 min. Hiervan zijn via Nationaal Groenfonds in de periode 2007 - 2010 

betalingen verricht ter hoogte van € 168,4 min ten behoeve van de aankoop van gronden. 

In 2011 zijn betalingen verricht ter hoogte van € 12,3 min. Voor een gedetailleerd 

overzicht per provincie verwijzen wij naar de bijlage 1. 

PNB-Garantieleningen 

Via de PNB-garantieleningen hebben de provincies in de periode 2007 - 2010 de 

beschikking gekregen over een totaalbedrag van € 20,6 min. Hiervoor zijn 11 van 12 

provincies met Nationaal Groenfonds rekeningen-courant overeenkomsten aangegaan. 

Vanaf 200S zijn de jaarbudgetten met terugwerkende kracht vanaf 2007 ten gunste van 

de rekeningen-courant gestort. Het totaal ter beschikking gestelde bedrag voor 11 

provincies is € 19,4 min. Hiervan is in de periode van 2009 - 2010 € 0,4 min 

opgenomen. 

In de periode 2011 tot 30-06-2012 zijn bedragen ter hoogte van € S,7 min opgenomen. 

Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij naar de bijlage 2. 

Investeren in natuur 



Nationaal Groenfonds 

Datum Kenmerk Bled 

11 september 2012 2012-086 2 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons tijdens kantooruren bereiken op 

telefoonnummer 033-253 9255. Wij staan u dan graag to woord. 

Met vriendelijke groet, 

Nationaa oenfonds 
■ 

L___-------  

Mr. W. Kooy 

Directeur 

Investeren in natuur 



Nationaal Groenfonds 

Bijlage 2 

Garantieleningen 

Ter beschikking gesteld budget in rekening-courant per Provincie 

Rekening-courant bij Natloaal Groenfonds 

Garantielening 

Garantielening 

Garantielening 

Garantietening 

Garantielening 

Garantielening 

Garantielening 

Garantielening 

Garantielening 

Garantielening 

Garantielening 

Garantielening 

Grondaankopen EHS Fryslan 

Grondaankopen EHS Groningen 

Grondaankopen EHS Drenthe 

Grondaankopen EHS Overijssel 

Grondaankopen EHS Gelderland 

Grondaankopen EHS Utrecht 

Grondaankopen EHS Flevoland 

Grondaankopen EHS Noord-Holland 

Grondaankopen EHS Zuid-Holland 

Grondaankopen EHS Zeeland 

Grondaankopen EHS Noord-Brabant 

Grondaankopen EHS Limburg 

nog niet opgenomen 

Garantielening Grondaankopen EHS Gelderland 

Investeren in natuur 

Toegekend budget gedeclareerd 

2007 - 2010 tot 2010 

1.705.980,00 

689.201,00 

1,136.637,00 

3.689.816,00 

NOG GEEN OVEREENKOMST 

2.083.949,00 

770.927,00 

1.518.695,00 442.556,51 

1.107.354,00 

464.461,00 

4.082.089,00 

2.111.192,00 

19.360.301,00 442.556,51 

1.281 .699.00 

20.642 .000,00 

Postbus 15:,3870 DA Hoevelaken 

.nationaelotoentonds,ni  

(..k, . 



Nationaal Groenfonds 

Bijlage 1 

PNB- Ieenfaciliteit 

Verrichte betalingen via Nationaal Groenfonds ten behoeve van de aankoop van gronden 

peri ode 2007 - 20 1 0 pe r i ode 20 1 1 

Provincie Fryslan 2 .90 1 . 5 1 1 , 5 6 2 . 1 43 .9 1 5 , 1 3 

Provincie Gron ingen 3 . 509 .536 ,75 1 .472 ,3 5 

Provincie Drenthe 1 2 .43 1 . 3 1 3 , 1 9 3 68 . 697 ,44 

Provincie Overijssel 1 4 . 68 8 . 1 24,2 8 983 . 703 , 8 8 

Provincie Ge lderla nd 1 . 054 . 997 , 70 

Provincie Utrecht 1 3 . 3 76 .220 ,4 1 2 . 3 5 6 . 1 2 1 ,02 

Provincie Flevo la nd 1 1 . 807 . 3 3 1 ,7 1 -83 8 . 92 1 ,5 0 

Provincie Noord -Ho l land 1 6 . 1 1 0 . 1 04,43 2 . 2 87 . 630 ,46 

Provincie Zu id -Ho l l and 23 . 606 .03 3 ,60 2 1 7 . 868 ,95 

Provincie Zeeland 1 7 . 7 80 . 5 0 1 . 3 2 -8 .203 .97 

Provincie Noord-B rabant 3 8 .278 . 96 1 . 8 5 3 . 789 . 1 60 . 1 9 

P rovincie Limburg 1 2 . 83 3 . 3 77 .92 1 . 004. 867 .90 

Totaa l 1 6 8 . 3 7 8 . 0 1 4 , 72 1 2 . 3 06 . 3 1 1 , 8 5 

Nationaal Gro fi onds 

5 3E70 DA i 

axgroenh_._ ni  

Le " 

Investeren in natuur 



Dienst Landelijk Gebied 

Min isterie van Economische Zaken , 

Landbauw en In navatie 

> Retouradres Postbus 20003, 3502 lA Utrecht 

de beer drs. G. Beukema 

Interprovinciaal Overleg 

Postbus 16107 

2500 BC DEN HAAG 

Datum 8 oktober 2012 

Betreft Exploitatie BBL 

Net projectteam Vitaal Platteland heeft mij verzocht een verkiaring te 

geven van het negatieve exploitatiesaldo van het Bureau Beheer 

Landbouwgronden (BBL) gedurende de ILG-periode. Ik kan u daarover 

het volgende berichten. 

Bij de start van het ILG is uitgegaan van een verwacht positief 

exploitatiesaldo BBL van in totaal € 24,6 miljoen gedurende de periode 

2007 t/m 2013. Dit bedrag zou door de provincies worden aangewend 

voor grondaankopen. 

De raining van het saldo was gebaseerd op resultaten uit het verleden. 

Daarbij is uitgegaan van te realiseren inkomsten uit het tijdelijk beheer 

van BBL-bezit, na aftrek van uitgaven met betrekking tot het beheer en 

het in bezit hebben van het BBL-bezit als ook uitgaven verbonden aan het 
verwerven en vervreemden van de onroerende zaken (m.b.t. taxatie, 

bodemonderzoek e.d.). 

Over de jaren 2007 t/m 2010 zou het, naar evenredigheid gerekend, gaan 

om een bedrag van € 14.064.000 (€ 1.172.000 per provincie). 

Door intensivering van de aankoopactiviteit gedurende de ILG-periode zijn 

de kosten verbonden aan de verwerving van gronden gestegen, waardoor 

over de jaren 2007 t/m 2010 een negatief exploitatiesaldo is gerealiseerd. 
Het gaat om de volgende bedragen (bron: jaarrekeningen BBL). 

J aa r 
Resu l taa t per j aa r 

( x € 1 . 000 ) 

Sa l do cumu l atief 

(x € 1 . 000 ) 

2007 - C 2 . 523 - C 2 . 523 

2008 C 796 - C 1 . 7 27 

2009 - C 4 . 434 - C 6 . 1 6 1 

20 1 0 € 54 1 - C 5 . 620 

Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen 

Directie 

St. Jacobsstraat 200 

3511 BT Utrecht 

Postbus 20021 

3502 LA Utrecht 

www.dienstlandelijkgebied.n1  

Contactpersoon 

T.F. de Boer 

T 030 275 66 00 

M 06 52401027 

F 030 275 69 99 

t.f.dboer©dig .nt 

Onze referentie 

DLGC/2012/31240 

Kopie aan 

archief 

P. Kusse, R. Wiersema 
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Gelet op het negatieve cumulatieve exploitatiesaldo voor de 12 provincies 

heeft BBL gedurende de periode van 2007 t/m 2010 geen financiele 

bijdrage uit de expioitatie kunnen leveren aan de grondverwerving in het 

kader van het ILG. 

DIENST LANDELIJK GEBIED 

bts: 

Direct'eur\ 

Directie 

Datum 

8 oktober 2012 

Onze reef-untie 

DLGC/2012/31240 

Pagina 2 van 2 



Bijlage 2 

FES-projecten 

Bijdrage, afgerond in C *min 

Project 

toezegg ing 

Rijksb ijd rage Totaa l * 

t/m 20 10 20 1 1 20 12-20 15 

e ra "a -RMi rojecten 3,0 

Klavertje 4 

c l ri s r u m L, i , . . b u r i , J , N I L ] oy-MH,- 1 

D e u r n e 

1 2,02 3 ,96 2,30 111 76 1 2,02 Synergieprojecten KM 

Helofytenfi l te r La ndg . de Moeren 
0 , 2 86 0 , 2 86 0 , 286

 

Aa of Weerij s Gem . Zu ndert 
1 , 1 26 0 , 42225 0, 14075 0 , 563 1 , 1 26 

Stra brechtse H e ide, i nc l . fo rmat 

aa n pass i ng 27-09-20 1 0 

1 , 1 10 0 , 055 5 0 , 1 1 1 0 , 9435 1 , 1 10 

Essch e Stroom, i nc l . format 

aa n pass i ng 27-09-20 1 0 

1 , 794 1 , 794 1 , 794 

De Scheeken , i nc l . fo rmat 

aa n pass i ng 27-09-20 1 0 

0 , 5 12 0 , 5 12 0 , 5 12 

Aa Gernert - Den Bosch v l g s 

format 27-09-20 1 0 aa ngepast CU 

0 1 - 1 1 

1 , 042 0 , 279 192 0 , 08248 5 0 , 6 80323 1 , 042 

Esper- , S ne l l e , Kawe i se Loo , v l gs 

fo rmat 27-09- 1 0 aa ngepa st CU 

0 1 - 1 1 I nc l u s ief correctie -700 (7 ) 

1 , 5 93 1 , 0 1941 1 0 , 3 33566 0 , 240023 1 , 5 93 

Goorl oo p tot W i l he l m i na ka naa l , 

v l g s fo rmat 27-09- 1 0 aa ngepa st 

CU 0 1 - 1 1 

0 , 906 0 , 004540 0 , 341 71 1 0 , 5 59749 0 , 906 

D i eze ( i nc l . Meerw ij k en 

Coudewate r) , v l g s fo rmat 27-09-

1 0 aa ngepa st CU 0 1 - 1 1 

1 , 034 0 , 1 8 1 89 1 0 ,461 1 34 0 , 3 90975 1 , 034 

G raafse Raam , Lage Raam, i nc l . 

format aa n pa ss i ng 27-09-20 1 0 

aa ngepast CU 0 1 - 1 1 

0 , 405 0 , 240097 0 , 0 89962 0 , 074941 0 , 405 

Project Jagers rust 2 , 2 12424 1 , 474949 0 , 7 37475 0 , 000000 2 , 2 12424 

* Dit betreft de rijksbijdrage die het Rijk middels ILG voorschotten (t/m 201 1) en via de decentralisatie-

uitkering (2012 -2015) aan de provincie beschikbaar stet. De Provinciale aanwending per project wordt 

bepaa/d in het licht van artikel 4 van de afrondingsovereenkomst. 

NOTA RUIMTE PROJECTEN 

Klavertje 4/Glastuinbouw-bundelingsgebied Deurne: 

Glastuinbouw-bundelingsgebied Deurne 

1. De integraal ruimtelijke opgave van project glastuinbouw-bundelingsgebied Deurne is: 

a. Economisch en ecologische duurzaamheid bundelen en ontwikkelen van de 

glastuinbouwsector in Zuidoost-Brabant / Noord-Limburg. 

2. De specifieke en operationele doelstellingen van project glastuinbouw-bundelingsgebied 

Deurne zijn: 

a. Realisering van 100 ha bruto nieuw duurzaam glastuinbouwgebied 

(tuinbouwkavels) 

b. Sanering van ca. 14 ha verspreid glas in de regio 

c. Realisering van 50 ha infiltratiezones / Iandschappelijke inpassing, infrastructuur, 

recreatief medegebruik en ondersteunende voorzieningen 

d. Realisering van duurzame energievoorziening 

3. De concrete maatregelen en de met de bijdrage van het Rijk to leveren prestaties van 

project glastuinbouw-bundelingsgebied Deurne zijn: 

a. De realisering van infiltratiezones / landschappelijke inpassing / recreatief 

medegebruik 

b. De realisering van de wegontsluiting voor vrachtverkeer en fietsers 

Beide maatregelen worden gerealiseerd binnen de in de business case daarvoor beschikbare ca. 

50 ha. 

1 



Bijlage 2 

4. De concrete maatregelen en de met de bijdrage van het Rijk te leveren prestaties van het 

project glastuinbouw-bundelingsgebied Deurne zijn subsidiabel onder voorwaarden dat 

invulling wordt gegeven aan de provinciale ambitie voor duurzame energievoorziening. 

5. Het project vangt aan in 2008 en is uiterlijk 2011 afgerond. 

SYNERGIEPROJECTEN KADERRICHTLIJN WATER 

Project MAOS: Helofytenfilter Landgoed de Moeren 

1. De gecombineerde opgave van project Helofytenfilter Landgoed de Moeren is het realiseren 

van herstel van de natte natuurparel en waterkwaliteitsverbetering voor de beek de 

Bijloop, 

2. Concreet betreft de versnelling voor de Helofytenfilter Landgoed de Moeren de aanleg van 

een helofytenfilter ten behoeve van het zuiveren van het water van de Zoekse Loop. 

Hierdoor is het mogelijk om hogere peilen te handhaven en zal het inundatiewater minder 

vervuilend zijn. Het andere doel is dat de Turfvaart ontlast wordt van het water uit het 

stroomgebied de Zoekse Loop. De aanleg van het helofytenfilter betekent daardoor een 

extra kwaliteitsslag voor het herstel van de Natte Natuurparel en de Bijloop. De kosten 

hiervoor zijn niet begroot en zonder extra financiering zal de uitvoering zeer waarschijnlijk 

niet ter hand genomen kunnen worden. 

3. De concrete maatregel en de met de bijdrage van het Rijk te leveren prestaties van project 

Helofytenfilter Landgoed de Moeren is: 

a. 7 ha helofytenfilter 

4. Het project vangt aan in 2009 en is uiterlijk 2010 afgerond. 

Project MA06: Aa of Weerijs gemeente Zundert 

1. De gecombineerde opgave van project Aa of Weerijs gemeente Zundert is het verbeteren 

van de waterkwaliteit, het creeren van waterberging en het creeren van EHS. 

2. De specifieke en operationele doelstellingen van het project de Aa of Weerijs gemeente 

Zundert zijn de aanpak van riooloverstorten en de aanleg van ecologische 

verbindingszones. De gecombineerde aanleg van EVZ's en waterbergingen is op zichzelf al 

efficient. Dat hierbij de realisatie van de opgave van gemeente en waterschap 

gecombineerd worden, levert extra efficiency op middels kostenreductie door gelijktijdige 

grondverwerving (ruilverkaveling Weerijs Zuid), planvoorbereiding en invoering. De 

maatschappelijke kostenbesparing is geraamd op € 4.800.000. De extra mogelijkheden die 

een rijksbijdrage levert blijft onduidelijk. 

3. De concrete maatregelen en de met de bijdrage van het Rijk te leveren prestaties van 

project Aa of Weerijs gemeente Zundert zijn: 

a. Aanpak van riooloverstorten middels uitvoering van OAS-maatregelen, 

b. Aanleg van Ecologische VerbindingsZone's (EVZ's) en de realisering van 

waterberging 

4. Het project vangt aan in 2008 en is uiterlijk 31 december 2015 afgerond. 

Project MA09: Strabrechtse Heide 

1. De gecombineerde opgave van project Strabrechtse Heide is het verbeteren van de 

waterkwaliteit en het tegengaan van verdroging van de Strabrechtse Heide. Door lokale 

gebiedsontwikkelingen ontstaan kansen voor andere doelstellingen zoals het bevorderen 

van recreatie en het bijdragen aan educatiedoelstellingen. 

2. De specifieke en operationele doelstellingen van het project de Strabrechtse Heide zijn 

binnen de uitbreiding van de ILG bestuursovereenkomst het verbeteren van de 

waterkwaliteit. 

3. De concrete maatregelen en de met de bijdrage van het Rijk te leveren prestaties van 

project Strabrechtse Heide zijn: 

a. Grondverwerving 

b. Grondverzet/vergraving 

c. Aanleg kunstwerken (50 duikers en 5 stuwen) 

d. Aanleg en inrichting van een helofytenfilter 

4. Het project vangt aan op 1 januari 2010 en is uiterlijk 31 december 2011 afgerond. 
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Project MA10: Essche Stroom 

1. De gecombineerde opgave van project Essche Stroom is het verbeteren van de 

waterkwaliteit in de Essche Stroom, de aanleg van een robuuste ecologische 

verbindingszone (REV), het zichtbaar maken van het cultuurhistorisch erfgoed en het 

bevorderen van recreatie in het projectgebied. 

2. Het deel van het project de Essche Stroom dat wordt beschouwd voor de Rijksmiddelen 

bestaat uit twee deelprojecten. De specifieke en operationele doelstellingen zijn in het 

geval van de herinrichting Volmeer/ Bleijendijk zijn het vormgeven aan natuureducatie, de 

vestiging van een biologisch dynamisch bedrijf, optimalisering van de waterhuishouding op 

het landgoed, natuurontwikkeling om de REV, en beekherstel i.c.m. waterberging. Voor het 

deelproject Polder hal is de doelstelling om de natuurontwikkeling tijdens 

hoogwatersituaties te bevorderen en schadeloosstellingen bij hoogwater te kunnen bieden 

aan grondeigenaren. De synergiebijdrage voor dit deelproject van de Essche Stroom zorgt 

voor een voorspoedige (versnelde) uitvoering. Dit heeft een uitstraling op de rest van het 

Essche Stroom project. Hiermee wordt aangetoond dat behalve het spreken met partners 

en plannen maken er ook concreet wordt uitgevoerd in het gebied. De verwachting is dat in 

de rest van het gebied ook sneller tot uitvoering gekomen kan komen. 

3. De concrete maatregelen en de met de bijdrage van het Rijk te leveren prestaties van 

project Essche Stroom zijn: 

a. Bevorderen mogelijkheden vismigratie, 

b. Beekherstel, (gestuurde) waterberging, 

c. EVZ/REV, 

d. Realiseren van wandelroutes (recreatie), 

e. Realiseren sportvisvoorzieningen (recreatie), 

f. Landbodemsanering 

4. Het project vangt aan op 1 januari 2010 en is uiterlijk 31 december 2014 afgerond. 

Project MA11: De Scheeken 

1. De gecombineerde opgave van project De Scheeken is het realiseren van natuur en het 

verbeteren van de waterkwaliteit. 

2. De specifieke en operationele doelstellingen van het project de De Scheeken zijn het 

creeren van EHS, verdrogingsbestrijding en waterkwaliteitsverbetering. Alles met een 

sterke nadruk op landschappelijke, recreatieve en cultuurhistorische waarden. Meervoudige 

doelen versterken elkaar en zijn nodig om het project gerealiseerd te krijgen, maar leiden 

wel tot hogere kosten dan een louter water/natuurproject. Hiervoor worden de 

rijksinvesteringen ingezet. 

3. De concrete maatregelen en de met de bijdrage van het Rijk te leveren prestaties van 

project De Scheeken zijn: 

a. Realisatie EHS 

b. Realisatie recreatieve voorziening 

c. Verbetering waterkwaliteit 

Verder zijn er een aantal hiermee in samenhang door derden te realiseren maatregelen die buiten 

het synergieproject vallen. Dit zijn o.a. 

d. Hergebruik van tunnelbakwater van de A2 

e. Herstel Antelse watermolen in de Groote Waterloop 

f. Aansluiting op ontwikkeling van de recreatieve pout bij Best (o.a. dierenpark) 

4. Het project vangt aan op 1 januari 2010 en is uiterlijk 31 december 2013 afgerond. 

Project MA12: Aa Gemert - Den Bosch 

1. De gecombineerde opgave van project Aa Gemert - Den Bosch is het verbeteren van de 

water- en biologische kwaliteit van de Aa door fysieke inrichting. Daarnaast is het doel om 

de het watersysteem geschikter te maken voor recreatie. 

2. De specifieke en operationele doelstellingen van het project de Aa Gemert - Den Bosch is 

het toevoegen van extra ruimtelijke kwaliteit en het combineren van watermaatregelen en 

recreatie in de projecten Dynamisch beekdal, Masterplan Veghel, Aanpassen watergang 

Veldstraat, Afkoppelen Veghel, Afkoppelen Uden 

3. De concrete maatregelen en de met de bijdrage van het Rijk te leveren prestaties van 

project Aa Gemert - Den Bosch zijn: 

a. Creeren waterberging 

b. Ruimere dimensionering (opvangen grotere afvoerpieken door klimaatverandering) 

c. Creeren extra mogelijkheden voor recreatie (vergrijzing) 
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4. Het project vangt aan op 1 januari 2009 en is uiterlijk 31 december 2015 afgerond. 

Project MA13: Esper, Snel le, Kaweise Loo 

1. De gecombineerde opgave van project Esper, Snelle, Kaweise Loo is het verbeteren van de 

waterkwaliteit, het bijdragen aan waterberging, het bestrijden van verdroging en het 

bevorderen van landschappelijke kwaliteit 

2. De specifieke en operationele doelstellingen van het project de Esper, Snelle, Kaweise Loo 

zijn de landschappelijke kwaliteit, de natuur en de economische vitaliteit van het gebied 

tussen de kernen Bakel en Milheze een impuls te geven (project IGP Bakerl Milheze), het 

realiseren van waterberging bij Helmond, verdrogingsbestrijding bij de Bult en het herstel 

van de Rips. 

3. De concrete maatregelen en de met de bijdrage van het Rijk te leveren prestaties van 

project Esper, Snelle, Kaweise Loo zijn onder te verdelen in de vijf deelprojecten waar dit 

project uit bestaat. Deze zijn: 

- Integraal Gebieds Plan Bakel Millheze. Herinrichting boven- en midden loop van de 

Snelle Loop/Esperloop, herinrichting benedenloop Esperloop en de herinrichting van 

de Kaweische Loop. 

Waterberging bij Helmond. Realisatie van een waterberging om te voorkomen dat 

de beken bij hevige regenval het omringende gebied overstromen. 

Verdrogingsbestrijding De Bult. 

Afkoppelen Deurne. Afkoppelen verhard oppervlak St. Jozefparochiestraat, 

burgemeester Roelofslaan, Ouwerlingstraat. 

Herstel De Rips. Verbeteren van de gebruikswaarde, vergroten van de 

belevingswaarde en vergroten van de educatieve waarde van de Rips. 

4. Het project vangt aan op 1 januari 2009 en is uiterlijk 31 december 2015 afgerond. 

Project MA14: Goorloop tot Wilhelminakanaal 

1. De gecombineerde opgave van project Goorloop tot Wilhelminakanaal is het verbeteren van 

de ecologische kwaliteit van de Goorloop doorherinrichting, een meer natuurlijke 

afvoerdynamiek en enige verbetering van de waterkwaliteit. Daarnaast wordt groen in en 

om de stad en recreatie in de stad bevorderd. 

2. De specifieke en operationele doelstellingen van het project de Goorloop tot 

Wilhelminakanaal zijn het opwaarderen van de Goorloopzone Mierloseweg — Roosenveltlaan 

door het creeren van een ecologische verbindingszone tussen Groot Goor en 

Warande/Croy, het realiseren van voldoende ruimte voor waterberging, het realiseren van 

een recreatieve verbinding noord-zuid. In dit project is het deel van de Goorloopzone 

tussen de Mierloseweg en de President Rooseveltlaan opgenomen. Daarnaast is er de 

doelstelling van een natuurlijkere afvoersysdynamiek in de Goorloop door het afkoppelen 

van verhard oppervlak in Geldrop-Mierlo. 

Door de inzet van de rijksmiddelen kan groen in en om de stad worden gerealiseerd, 

alsmede recreatiemogelijkheden in de stad. 

3. De concrete maatregelen en de met de bijdrage van het Rijk te leveren prestaties van 

project Goorloop tot Wilhelminakanaal zijn: 

d. Hierbinnen vallen maatregelen op het gebied van ecologische 

verbindingszone, ecoduikers, recreatieve verbinding, waterretentie en 

inpassing in het stedelijk gebied. 

e. Het afkoppelen van verhard oppervlak in Geldrop - Mierlo 

4. Het project vangt aan op 1 januari 2010 en is uiterlijk 31 december 2015 afgerond. 

Project MA15: Dieze (inclusief Meerwijk en Coudewater) 

1. De gecombineerde opgave van project Dieze (inclusief Meerwijk en Coudewater) is het 

verbeteren van de water- en ecologische kwaliteit van de Dieze 

2. De specifieke en operationele doelstellingen van het project de Dieze (inclusief Meerwijk en 

Coudewater) zijn het vispasseerbaar maken van de Dieze, Inrichten omgeving Kasteel als 

onderdeel van de EVZ Dieze, Inrichting wijkwater West 's-Hertogenbosch, - Herinrichten 

Landgoed Coudewater. 

3. De concrete maatregelen en de met de bijdrage van het Rijk te leveren prestaties van 

project Dieze (inclusief Meerwijk en Coudewater) zijn: 

a. Aanleg Vispassage Crevecoeur, 
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b. Landschapspark Diezemonding, 

* herstel Oude Dieze 

* aanleg wiel/poel (doelsoort Kamsalamander) 

* aanpassen/extensiveren oevers Dieze (EVZ-functie) 

* aanbrengen beplanting en 

* aanleg recreatieve voorzieningen (beleving, recreatief medegebruik, fietspad, 

pontje) 

c. Inrichting wijkwater West 's-Hertogenbosch 

- Sanering riooloverstort op waterlichaam Dieze; 

- Vasthouden van regenwater in stedelijk gebied door bergen en infiltreren; 

- Verbetering oppervlaktewaterkwaliteit in de wijken; 

- Verbeteren doorstroming wijkwater; 

- Belevingswaarde oppervlaktewater en regenwater verhogen (waterpleinen, mooi 

en schoon 

oppervlaktewater); 

- Sanering opvoergemaal. 

d. Herinrichten Landgoed Coudewater ten behoeven van Kampenlandschap 

Coudewater/Maliskamp 

4. Het project vangt aan op 1 januari 2009 en is uiterlijk 31 december 2015 afgerond. 

Project MA16: Graafse Raam, Lage Raam 

1. De gecombineerde opgave van project Graafse Raam, Lage Raam is verdrogingsbestrijding 

en het verbeteren van de ecologische kwaliteit. 

2. De specifieke en operationele doelstellingen van het project de Graafse Raam, Lage Raam 

is het realiseren van de hydrologische randvoorwaarden om gewenste natuurdoeltypen te 

realiseren middels verdrogingsbestrijding en de aanleg van ecologische verbindingszones 

3. De concrete maatregelen en de met de bijdrage van het Rijk te leveren prestaties van 

project Graafse Raam, Lage Raam zijn: 

a. Verdrogingsbestrijding landgoederen Raamgebied, 

b. Ecologische verbindingszones Raamgebied, 

c. Ecologische verbindingszone Mill, 

d. Verdrogingsbestrijding bovenloop Graafse Raam 

4. Het project vangt aan op 1 januari 2009 en is uiterlijk 31 december 2015 afgerond. 

Project SC06: Jagersrust 

1. De gecombineerde opgave van project Jagersrust is het inrichten van het gebied 

Jagersrust, wat tevens leidt tot een kwaliteitsverbetering van het waterlichaam Groote 

Meer. 

2. De specifieke en operationele doelstellingen van project Jagersrust zijn het uitplaatsen van 

de intensieve landbouw uit het gebied te bevordering van de chemische kwaliteit van het 

water. Tevens moet veel bouwvoor worden afgegraven om nalevering van meststoffen in 

het grond- en oppervlaktewater te voorkomen. Door de synergiegelden kan het project 

eerder aanvangen. 

3. De concrete maatregelen en de met de bijdrage van het Rijk te leveren prestaties van 

project Jagersrust zijn: 

a. Nieuw ingerichte Heiloop 

b. Aangelegde poelen en Moerven 

c. Aanleg houtwallen 

d. Waterkwaliteit wordt niet meer beinvloed door landbouwactiviteiten.  

e. 10 ha waterberging (WB21), 

f. 28 ha EHS inrichting 

g. Herstel en inrichting Natuura2000 gebied, tevens Sense of urgency gebied 

h. 125 Ha verdrogingsbestrijding 

i. Venherstel 

j. Verbetering waterkwaliteit 

k. Water vasthouden bij de bron 

I. Verbetering natuurkwaliteit in het Grenspark Zoom Kalmthoutse Heide 

(vergelijkbaar met status nationale parken), 

m. Herstel van de bovenloop van de Heiloop. 

4. Het project vangt aan in december 2008 en is uiterlijk eind 2011 afgerond. 
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Bij bovenstaande KRW-synergieprojecten zijn mede in aanmerking to nemen de tussen de 

provincie en de overige betrokken partijen gemaakte nadere afspraken na 2009. Deze afspraken 

voldoen aan de voorwaarden onder welke het in FES gereserveeerde geld voor KRW-synergie kon 

worden vrijgegeven. 
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Bijlage 3 Noord Brabant 

Financiele consolidatie overeenkomst "Afronding ILG" 

I LG NB 

Aanspraak 2007 - 20 1 0 

PE IL 201 0 Art 2, 1 265 ,50 

BBL- beheer Art 2 , 2a - 

B ijd r . POP/EU Art 2 , 2b 2 , 1 7 

PNB-len ing Art 2 , 2c 38 , 75 

B ijd rage Rij k PE I L 20 1 0 Art 2 , 2d 224 , 58 

Aanspraak 201 1 - 20 1 3 (excl . FES) 

Verpl ich tingen I LG (PE I L 20 1 0) 69 , 39 

Beheer (voorlopig ) 37 , 76 

EU/POP ( i n ontwikkel i ng ) - 1 , 87 

Correctie afspraak I PO 

Art 3 , 1 1 05 , 28 

Aanspraak FES 201 1 - 201 5 

20 1 1 - 20 1 3 6 , 23 

20 1 4 - 20 1 5 1 , 83 

Art 4 , 2 8 , 06 

Aanspraak knelpunt FES 

Tekort FES 2007 - 20 1 0 3 , 3 1 

aandeel provi nc ie -2 , 1 9 

Art 4 , 3 1 , 1 2 

Totaa l aanspraak provi nc ie 339 ,04 

Ontvangsten 

2007 - 2010 

2011 (excl. FES) 

2011 FES 

PNB/Garantielening 

Totaal aanspraak 

art 5, 1 

art 5, 2 

art 5, 3 

art 5, 4 

200,00 

55,46 

2,30 

7,40 

265,16 

339,04 

73,88 


