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Datum : 12 juli 2011 

Aan : Leden van de cie RGW 

Van : De heer Krol, gedeputeerde landelijk gebied   

Onderwerp : Voortgang overleg deelakkoord ‘Natuur en landelijk gebied’ 
 

Geachte leden van de Statencommissie RGW, 
 
Hierbij stuur ik u ter informatie een  memo over de voortgang van het overleg met staatssecretaris  
Bleker over het deelakkoord  ’Natuur en landelijk gebied’. De tekst van deze memo is opgesteld door 
het IPO teneinde de statenleden van alle provincies op eenzelfde wijze te kunnen informeren. Ik kan 
me volledig vinden in deze tekst. 
 
Het overleg tussen het IPO en staatssecretaris Henk Bleker over de herijking van de Ecologische 
Hoofdstructuur en de decentralisatie van het beleid voor natuur en landelijk gebied heeft in de 
afgelopen maanden nog niet geleid tot een akkoord. Er hebben diverse overlegrondes plaats gevonden. 
Het laatste overleg vond plaats op dinsdag 5 juli. Onmiddellijk na het zomerreces is een 
vervolgoverleg gepland. Het overleg wordt voor het IPO gevoerd door een delegatie die bestaat uit de 
gedeputeerden Ruud van Heugten (Noord-Brabant), Rein Munniksma (Drenthe) en Bart Krol 
(Utrecht). Ook de nieuwe voorzitter van het IPO, CdK Johan Remkes, was bij het laatste overleg 
aanwezig. 
 
In het bestuursakkoord van het kabinet, IPO, UvW en VNG is opgenomen dat er uiterlijk op 15 juni 
overeenstemming wordt bereikt over een deelakkoord ‘Natuur en landelijk gebied’. Dat is niet gelukt. 
Het streven is nu om in september overeenstemming te bereiken over de hoofdlijnen van een 
deelakkoord. Deze hoofdlijnen zullen in de maanden erna worden uitgewerkt in het beoogde 
deelakkoord. Voor deze aanpak wordt gekozen omdat in het deelakkoord duidelijk moet zijn welke 
consequentie de afspraken hebben voor de afzonderlijke provincies. 
 
Het is de bedoeling dat de provincies na decentralisatie verantwoordelijk worden voor de inrichting 
van het landelijk gebied en voor het regionale beleid voor natuur, recreatie en toerisme, landschap, 
structuurversterking van de landbouw en leefbaarheid. Het overleg tussen het IPO en de 
staatssecretaris spitst zich toe op sluitende afspraken over de realisatie van een herijkte van de EHS, 
structurele financiering van het beheer van de bestaande natuur en de financiering van de Europese 
verplichtingen. 
 
Voor de herijkte EHS is een aantal scenario’s uitgewerkt. In een middenscenario is berekend hoeveel 
verwerving of functieverandering moet plaats vinden om te voldoen aan de Europese verplichtingen. 
Het IPO stelt voor, ook gezien de beperkte financiële mogelijkheden, om een deel daarvan tot 2018 te 
realiseren. Maar tegelijkertijd moet dan volgens het IPO worden afgesproken dat in 2015 een evaluatie 
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plaats vindt om de maatregelen vast te stellen die na 2018 nog moeten worden gerealiseerd. Het 
regeerakkoord ziet 2018 echter als harde grens. 
Grondvoorraad is de sleutel voor de realisatie van de herijkte EHS tot 2018. De provincies zien 
mogelijkheden om met de grondvoorraad tot 2018 een deel van de afronding van de EHS te realiseren 
en achterstand bij de inrichting van natuurgebieden (50.000 hectare) in belangrijke mate weg te 
werken. Het IPO pleit voor overdracht van de totale grondvoorraad die onderdeel vormt van ILG-
bestuursovereenkomsten (ongeveer 31.000 hectare) en wil daarboven nog 13.000 hectare inzetten die 
vrijvalt in de herijkte EHS. De staatssecretaris stelt zich vooralsnog terughoudend op.  
 
Een groot knelpunt bestaat er bij de financiering van het duurzame beheer van de bestaande natuur. De 
provincies zijn bereid tot overname van deze verantwoordelijkheid en accepteren een efficiencykorting 
van 25%. Zij zien ook mogelijkheden hiervoor. Maar dan moet de staatssecretaris het resterende 
budget decentraliseren. Bleker ziet daarvoor binnen de financiële kaders van het regeerakkoord 
onvoldoende mogelijkheden. Ook wil staatssecretaris Bleker vanaf 2014 zelf verantwoordelijkheid 
nemen voor het agrarisch natuurbeheer buiten de EHS. De provincies zien dat anders. Volgens Bleker 
verandert het GLB vanaf 2014 ingrijpend, ook de zogenaamde tweede pijler (POP), die dan nog vooral 
beschikbaar zal zijn voor ondersteuning van de primaire landbouwsector. Hij wil wel met de 
provincies overleggen over het nieuwe gebiedenbeleid. Hert IPO wil hierover alleen praten als de 
nieuwe aanpak meerwaarde heeft, goedkoper is en minder bureaucratisch en dat vooralsnog, gezien de 
onzekerheden, moet worden uitgegaan van provinciale verantwoordelijkheid ook na 2014. 
 
Een ander belangrijk thema betreft de financiering van de Europese verplichtingen. Staatssecretaris 
Bleker spreekt de provincies aan op hun verantwoordelijkheid voor de realisatie van de Europese 
verplichtingen op gebiedsniveau. Volgens hem moeten daarover tot 2018 sluitende afspraken worden 
gemaakt om daarmee te voorkomen dat na decentralisatie opnieuw een onheldere 
verantwoordelijkheidstoedeling tussen Rijk en provincies ontstaat, zoals in het ILG soms het geval is. 
Dat uitgangspunt wordt ook door de provincies gedeeld, maar over de financiële consequenties 
daarvan verschillen de meningen. Het IPO kijkt daarvoor naar het Rijk, die immers verantwoordelijk 
is voor de Europese verplichtingen, zoals Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water. De staatssecretaris 
ziet dat voor de uitvoering van maatregelen op gebiedsniveau vooralsnog anders.   
 

Ik wens u een prettige vakantie, 
 
Bart Krol 
 


