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Voorgestelde behandeling: ter informatie  

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Hierbij bieden wij uw Staten de eindrapportage van het Comité van Toezicht ILG en de vaststelling van de 
aanspraak op het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) aan. Met deze documenten is het ILG, dat van 2007 
tot 2010 heeft gelopen, formeel beëindigd. 
 
Aanleiding 
In het Bestuursakkoord natuur zijn eind 2011 afspraken gemaakt met het Rijk over decentralisatie van het 
natuurbeleid. Het ILG, waarvan het eerste investeringstijdvak betrekking had op de jaren 2007 t/m 2013, is 
daarmee tussentijds (dus per 1-1-2011) beëindigd.  
Ten behoeve van de formeel bestuurlijke afronding heeft de Staatssecretaris EZ 16 december jl. de 7

e
 rapportage 

van het Comité van Toezicht ILG (hierna: het Comité) aan de Tweede Kamer toegezonden. Deze rapportage 
vormt het sluitstuk van de adviezen van het Comité aan de Staatssecretaris over de bereikte prestaties van het 
ILG in de periode 2007-2010 op landelijk niveau. Vervolgens heeft de Staatssecretaris de definitieve Aanspraak 
ILG 2007-2010 voor de provincie Utrecht vastgesteld in overeenstemming met de Afrondingsovereenkomst ILG 
die november 2012 is afgesloten met het Rijk.  
De ILG-periode 2007-2010 is hiermee bestuurlijk en financieel afgesloten.  
 
Voorgeschiedenis 
WILG  

Op 1 januari 2007 werd de Wet inrichting landelijk gebied (WILG) van kracht. Deze wet was het kader voor de 
programmering, financiering en realisatie van het gebiedsgerichte beleid en voor de verantwoording daarover. Op 
basis van de provinciale meerjarenprogramma’s is eind 2006 tussen de betrokken ministers en Gedeputeerde 
Staten van elk van de provincies een bestuursovereenkomst gesloten over de prestaties die in de periode van 
zeven jaar door de provincies zouden worden gerealiseerd. De provincies hebben, via het zogenoemde 
Investeringsbudget landelijk gebied de beschikking gekregen over middelen afkomstig van de rijksbegroting en 
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hebben aanvullend provinciale en regionale middelen geprogrammeerd. De uiteindelijke verantwoordelijkheid 
voor de realisatie van prestaties kwam te liggen bij de provincies. De provincie rapporteerde jaarlijks richting het 
Rijk over de voortgang van de afgesproken prestaties.  
 
Comité van Toezicht 

De WILG bevatte algemene bepalingen ten aanzien van verantwoording over en vaststelling van het 
investeringsbudget, zoals het door de provincies jaarlijks doen van verslag aan het Rijk over de voortgang van de 
uitvoering en de besteding van het investeringsbudget. De wet kende geen bepalingen over 
(accountants)controle van de door de provincies verstrekte informatie. EZ (voormalig LNV) en IPO hebben in 
2008 specifieke afspraken gemaakt over verantwoording en controle over bestedingen enerzijds en prestaties 
anderzijds. De afspraken waren op hoofdlijnen dat de controle op de bestedingen in het kader van het ILG zou 
plaatsvinden in het kader van de jaarrekeningcontrole van de externe accountant van de provincies. Daarnaast 
werd afgesproken dat de accountant een verklaring bij de voortgangsrapportage ILG zou geven, waarin hij aangaf 
dat de daarin opgenomen bestedingen juist waren ontleend aan de jaarrekening. Over de verantwoording door de 
provincies van de geleverde prestaties werd vastgelegd dat deze zou worden beoordeeld door een in te stellen 
Comité van Toezicht ILG. Dit Comité is in 2009 ingesteld. 
 
Bestuursakkoord natuur  

In het Bestuursakkoord natuur (2012)
1
 hebben de provincies en het Rijk afspraken gemaakt over de 

decentralisatie van het natuurbeleid en het beëindigen van de rijksinzet op de overige doelen die oorspronkelijk in 
het ILG waren opgenomen (w.o. recreatie, landschap, cultuurhistorie)

2
. In dit bestuursakkoord zijn afspraken 

gemaakt over onder meer de realisatie van de herijkte EHS en de financiering van het natuurbeheer. 
Het ILG, waarvan het eerste investeringstijdvak betrekking had op de jaren 2007 t/m 2013, is daarmee tussentijds 
beëindigd. De provincies hebben hierop de uit het ILG voortkomende doelen bijgesteld dan wel laten vervallen. 
De provincie Utrecht heeft hiervoor het Akkoord van Utrecht gesloten met direct betrokken partners en in 2013 de 
herijkte EHS in het Natuurbeleid 2.0 vastgesteld.  
In het kader van het Bestuursakkoord natuur is vastgelegd dat de bestuursovereenkomsten ILG worden 
beëindigd in de vorm van een afrondingsovereenkomst. In deze Afrondingsovereenkomst ILG, welke is getekend 
op 22 en 23 november 2012, is vastgelegd dat de provincie bij het Rijk aanspraken kan maken op een definitieve 
rijksbeschikking van circa in totaal € 2,014 miljard, waarvan voor de provincie Utrecht een bedrag van € 150,78 
mln. Afgesproken is dat het Rijk tot vaststelling van de definitieve beschikking overgaat 'op basis van 
gewaarmerkte accountantscontroles en een beoordeling van de geleverde prestaties door het Comité van 
Toezicht ILG’.  
 
Landelijke rapportage ILG 

Het Comité heeft in zijn eindrapport de ILG prestaties van de twaalf provincies onderzocht en concludeert dat de 
provincies zodanige informatie hebben verstrekt dat daarmee een voldoende transparant beeld is verkregen over 
de gerealiseerde prestaties van het ILG in de periode 2007-2010. Het Comité heeft daartoe twaalf provinciale 
rapportages en een samenvattende landelijke rapportage opgesteld (zie bijlagen).  
Het Comité constateert dat in de ILG-periode een belangrijke impuls is gegeven aan de realisatie van de 
afgesproken opgaven. Het Comité concludeert dat samen met de voortgangsrapportages van de provincies kan 
worden gesproken van een adequate prestatieverantwoording die bruikbaar is voor de definitieve afronding van 
het ILG.  
 
Provinciale rapportage ILG 

Het Comité heeft zijn rapportage gebaseerd op twaalf provinciale rapportages. Bij de opstelling van deze 
rapportages heeft het Comité gebruik gemaakt van de informatie uit de provinciale voortgangsrapportages, op 
aanvullende informatie die het heeft opgevraagd bij de Dienst Regelingen en de Dienst Landelijk Gebied en 
aanvullende informatie die ons College op verzoek van het Comité beschikbaar heeft gesteld.  
Op 14 april 2014 heeft het Comité ons college gevraagd om een reactie op het provinciale concept rapportage. 
Daarop heeft ons college op 20 mei 2014 schriftelijk gereageerd.  
 
De voornaamste conclusie van het Comité is dat zij het merendeel van de prestaties die in de provinciale 
rapportages zijn aangegeven kan bevestigen. Het Comité heeft op een aantal punten voorstellen gedaan tot 
aanpassing van de prestaties. Deze punten zijn toegelicht in de provinciale rapportages van het Comité en 
geaggregeerd in de landelijke rapportage. De afwijkingen die het Comité daarbij heeft geconstateerd zijn 
voornamelijk te verklaren doordat de systemen van beide uitvoerende organisaties bij de start van het ILG nog 
niet stabiel waren. 
 
 
 

                                                      
1
 Onder het bestuursakkoord natuur vallen het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur d.d. 20 september 2011, de 

aanvullende afspraken d.d. 7 december 2011 en de uitvoeringsafspraken d.d. 8 februari 2012. 
2
 In het herijkte Agenda Vitaal Platteland 2012 zijn deze veranderingen meegenomen en heeft de provincie eigen budget 

gereserveerd voor de doelen waarvoor het Rijk geen financiering meer beschikbaar stelt. 
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Vaststelling aanspraak op Investeringsbudget Landelijk Gebied 

De Staatssecretaris heeft op 16 december 2014 de Tweede Kamer geïnformeerd over de eindrapportage van het 
Comité. Ze heeft aan de Kamer gemeld dat zij met de afronding van de werkzaamheden van het Comité beschikt 
over alle verantwoordingsinformatie om tot een definitieve afrekening van het ILG over te gaan. In de brief geeft 
zij aan van oordeel te zijn dat de provincie de bestedingen op voldoende rechtmatige wijze heeft gedaan en dat 
zij de prestaties van de provincies, met in achtneming van de door het Comité aangepaste correcties en 
benoemde onzekerheden, heeft geaccepteerd. Mede op basis van de bevindingen van het Comité van Toezicht 
heeft zij besloten om de ILG-bijdrage definitief vast te kunnen stellen.  
 
De Staatssecretaris EZ heeft de Vaststelling aanspraak op Investeringsbudget Landelijk Gebied toegezonden aan 
de provincie Utrecht (zie bijlage). Hiermee is de provinciale aanspraak op het ILG vastgesteld. De 
beschikbaarstelling is reeds geëffectueerd conform de Afrondingsovereenkomst Rijk-provincie Utrecht. Met deze 
vaststelling beschouwt de staatssecretaris het Investeringsbudget landelijk gebied in financiële zin als afgesloten. 
 
Essentie / samenvatting: 
In het Bestuursakkoord natuur zijn eind 2011 afspraken gemaakt met het Rijk over decentralisatie van het 
natuurbeleid. Het ILG, waarvan het eerste investeringstijdvak betrekking had op de jaren 2007 t/m 2013, is 
daarmee tussentijds (dus per 1-1-2011) beëindigd.  
Ten behoeve van de formeel bestuurlijke afronding heeft de Staatssecretaris EZ 16 december 2014 de 7

e
 

rapportage van het Comité van Toezicht ILG (CvT) aan de Tweede Kamer toegezonden. Deze rapportage vormt 
het sluitstuk van de adviezen van het CvT aan de Staatssecretaris over de bereikte prestaties van het ILG in de 
periode 2007-2010 op landelijk niveau.  
Aansluitend heeft de Staatssecretaris 19 december 2014 de definitieve Aanspraak ILG 2007-2010 voor de 
provincie Utrecht vastgesteld in overeenstemming met de Afrondingsovereenkomst ILG die november 2012 is 
afgesloten met het Rijk. 
Formeel bestuurlijk en financieel is de ILG periode 2007-2010 hiermee afgesloten.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Formeel bestuurlijk is de ILG periode 2007-2010 hiermee afgesloten.  
 
Financiële consequenties 

Geen. De Vaststelling aanspraak ILG van de Staatssecretaris sluit aan bij de eerder afgesloten 
Afrondingsovereenkomst ILG november 2012. Dat betekent dat de eerder afgesproken ILG budget voor de 
provincie Utrecht definitief is vastgesteld en er geen verrekeningen meer plaatsvinden.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Geen.  
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter, · 
 
 
De secretaris, · 
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