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Ministerie van Economische Zaken 

Geacht College, 

Hierbij doe ik u de vaststelling toekomen met betrekking tot de aanspraak op het 

Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). 

In de jaren 2007 tot en met 2011 heeft de provincie Utrecht een specifieke 

uitkering van het Rijk ontvangen voor uitvoering van de doelen van het 

Investeringsbudget Iandelijk gebied (ILG). Met het Bestuursakkoord natuur is het 

natuurbeleid gedecentraliseerd en vanaf 2012 worden de middelen via een 

decentralisatie-uitkering in het Provincie verstrekt. Op 23 november is door het 

Rijk en de provincie Utrecht de Afrondingsovereenkomst ILG getekend, waarmee 

het ILG als onderdeel van het geheel aan afspraken uit het Bestuursakkoord 

natuur, is afgerond. Bij de overwegingen in de Afrondingsovereenkomst ILG 

tussen het Rijk en de provincie Utrecht is opgenomen dat definitieve afwikkeling 

pas kan plaatsvinden als de Wet inrichting landelijk gebied in overeenstemming 

met het Bestuursakkoord natuur is gewijzigd. De wet is per 1 januari 2014 

gewijzigd. Met het onderhavige besluit wordt het ILG in formele zin beeindigd. 

Hoogachtend, 

ham a • . Dijksma 

Staatssecretaris van Economische Zaken 
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Besluit 

Van de Staatssecretaris van Economische Zaken. 

Betreffende vaststelling aanspraak op Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). 

Gelet op artikel 93c, 93d en 93e van de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) 

en de Afrondingsovereenkomst ILG Rijk-provincie Utrecht getekend op 23 

november 2012; 

Besluit: 

Artikel 1 

Op grond van artikel 93c van de WILG keert de Staatssecretaris aan elke provincie 

het bedrag uit waarop de provincie overeenkomstig het bestuursakkoord natuur 

aanspraak maakt wegens in de jaren 2007 tot en met 2010 ten laste van het 

investeringsbudget landelijk gebied gedane bestedingen. Deze aanspraak komt 

voor de provincie Utrecht overeen met het bedrag van € 150.780.000,00. Dit 

bedrag is opgenomen in artikel 2, tweede lid van de Afrondingsovereenkomst ILG 

Rijk-provincie Utrecht. 

Artikel 2 

Conform artikel 93e, lid 1 onderdelen a en b van de WILG, wordt de uitkering in 

het eerste artikel in mindering gebracht met de in de periode 1 januari 2007 tot 

en met 31 december 2010: 

a. uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling op grond van 

Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake 

steun voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) (PbEU L 277) verstrekte middelen 

voor in de ILG-bestuursovereenkomst genoemde doelen en prestaties ten aanzien 

van agrarisch natuurbeheer, en 

b. door tussenkomst van de Stichting Groenfonds to 's-Gravenhage en in 

voorkomend geval de Vereniging Natuurmonumenten ter beschikking gestelde 

rijksmiddelen die de provincie heeft besteed voor de verstrekking van subsidies 

aan particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties voor 

verwerving van grond en beeindiging van pachtovereenkomsten in de provincie. 

Het gaat om een bedrag van respectievelijk € 4.403.074,00 mln. en 

€ 13.376.000,00 mln. Deze bedragen komen overeen met de 

Afrondingsovereenkomst ILG Rijk-provincie Utrecht, artikel 2, tweede lid 

onderdelen b en c. 
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Artikel 3 

1. Het bedrag waarop de provincie Utrecht overeenkomstig het bedoelde onder 

artikel 93c en 93e lid 1 van de WILG aanspraak maakt wegens in de jaren 

2007 tot en met 2010 ten laste van het investeringsbudget landelijk gebied 

gedane bestedingen, bedraagt € 133.000.926,00. Dit bedrag is 

overeenkomstig de Afrondingsovereenkomst ILG Rijk-provincie Utrecht, 

artikel 2, tweede lid onderdeel d. 

2. Op grond van de goedkeurende controleverklaring van de provincie bij de 

voortgangsrapportage ILG van 2010 van (14 juni 2011) en de Zevende 

rapportage van het Comite van Toezicht ILG van 30 juni 2014 stelt de 

Staatssecretaris van Economische Zaken het aan de provincie Utrecht in de 

jaren 2007 tot en met 2010 verstrekte Investeringsbudget landelijk gebied 

vast op het bedrag van € 133.000.926,00. 

Artikel 4 

Het bedrag waarop de provincie Utrecht overeenkomst artikel 93d van de WILG 

aanspraak maakt over het jaar 2011, bedraagt € 56.645.000,00. 

Artikel 5 

Aan de provincie Utrecht is in de jaren 2007 tot en met 2010 een bedrag van 

€ 123.344.476,10 als ILG voorschot betaald en is in het jaar 2011 een ILG 

voorschot betaald van € 56.644.793,62. In het jaar 2012 en 2013 is geen ILG 

voorschot betaald. 

In totaal is € 179.989.269,72 gestort als ILG voorschot op de provinciale ILG 

rekening in het Groenfonds. 

Artikel 6 

Op de onderscheiden uitkeringen, bedoeld in artikel 3 en 4, worden in mindering 

gebracht de voor de in die artikelen genoemde jaren ten behoeve van de provincie 

overgemaakte ILG voorschotten benoemd in artikel 5. Het verschil bedraagt 

€ 9.656.656,28 en is als volgt opgebouwd: vaststelling € 189.645.925,00 minus 

voorschot € 179.989.269,72. Dit verschil leidt derhalve tot een nabetaling van het 

Rijk aan de provincie Utrecht van € 9.656.656,28. 

Artikel 7 

Op grond van artikel 93e, vierde lid, onderdeel a van de WILG leidt dit tot 

aanspraak van provincie Utrecht op nabetaling van in artikel 6 genoemde verschil 

door de Staatssecretaris. Hieraan heeft de Staatsecretaris voldaan door dit 

verschil beschikbaar to stellen voor de in de Afrondingsovereenkomst ILG Rijk-

provincie Utrecht vastgestelde aanspraak ten behoeve van de afronding van de 
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harde juridische verplichtingen in de periode 2011-2013 (artikel 3, eerste lid van 

de Afrondingsovereenkomst ILG Rijk-provincie ILG Utrecht) en ten behoeve van 

de afwikkeling van FES projecten (artikel 4, tweede en derde lid van de 

Afrondingsovereenkomst ILG Rijk-provincie Utrecht). De beschikbaarstelling is 

geeffectueerd conform de in artikel 5, vijfde lid van de Afrondingsovereenkomst 

ILG Rijk-provincie Utrecht vastgelegde verrekening. 

Beta ling van het in artikel 6 genoemde verschil heeft plaatsgehad conform artikel 

5, zesde lid van de Afrondingsovereenkomst Rijk-provincie ILG Utrecht. 

1 9 DEC. 2014 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

Sharon A . M. Dijksrn 

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rech tstreeks bij dit besluit is betrokken 

binnen 6 weken na de dag van verzending van dit besluit een gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen bij de Staa tssecretaris van Economische Zaken, directie 

Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 201 01, 2500 EC 's-Gra venhage. Dit 

besluit is verzonden op de in de aanhef van deze brief vermelde datum. 
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