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Route naar eindversie modelovereenkomst 

1. Deze 15 september versie is de voorlaatste versie van het model, waarin de wensen van 

het Bestuurlijk Overleg van 13 september zijn verwerkt, evenals een aantal 

verduidelijkingen o.a. op advies van de landsadvocaat. Algemene disclaimers en 

procesafspraken zijn ook opgenomen. 

2. Deze versie wordt door elke provincie gebruikt voor het te ondertekenen Voorlopige 

Akkoord (zie hieronder bij punt 4). 

3. Los van de ondertekening van de Voorlopige akkoorden werkt het Implementatieteam ILG 

(onder leiding van de Regiegroep) aan de eindversie van de modelovereenkomst. Het 

streven is om op 1 november de eindversie gereed te hebben. Verschil met het 

voorliggende model is dat in de eindversie de algemene disclaimers en procesafspraken 

verwerkt zijn. De eindversie wordt vervolgens gebruikt voor de definitieve 

bestuursovereenkomsten (zie hieronder bij punt 5). 

 
Route naar definitieve bestuursovereenkomsten 

4. Elke provincie vult uiterlijk op 22 september in het ‘15 september model’ de gegevens in 

van het rond 1 september bereikte voorlopig akkoord in. Dit ‘ geactualiseerde Voorlopig 

akkoord’ dient als basis voor de besluitvorming binnen de provincies en voor 

communicatie met de achterban (gebieden, rijkspartners). Ondertekening hiervan vindt 

uiterlijk plaats op 7 oktober. 

5. Terwijl over het Voorlopig Akkoord binnen provincies besluitvorming plaatsvindt, worden 

begin november de definitieve akkoorden opgesteld. Daarbij gebruikt elke provincie de 

tekst van de eindversie modelovereenkomst, die op 1 november gereed is. 

6. In november wordt een volgend bestuurlijk overleg gehouden. 
7. Afhankelijk van positieve besluitvorming over de Voorlopige Akkoorden, zullen op 11 

december de 12 definitieve bestuursovereenkomsten door alle daarbij betrokken partijen 

kunnen worden ondertekend. 
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ProcesafsprakeProcesafsprakeProcesafsprakeProcesafsprakennnn    eeeennnn    openstaandopenstaandopenstaandopenstaandeeee    actiepunteactiepunteactiepunteactiepuntennnn    modelovereenkomstmodelovereenkomstmodelovereenkomstmodelovereenkomst 

 
Deze procesafspraken (deel 1) en overige openstaande actiepunten (deel 2) dienen nagekomen c.q. 

ingevuld te worden. Deze worden verwerkt in de eindversie ten behoeve van de 12 

definitieve overeenkomsten, die ondertekend worden op 11 december 2006, mits positief is 
besloten op basis van het Voorlopige Akkoord. 

 
Afspraken die onverhoopt niet tijdig worden nagekomen, worden (als procesafspraak) 

opgenomen in de definitieve bestuursovereenkomst. 

 
DeeDeeDeeDeellll    1111    ReedReedReedReedssss    gemaaktgemaaktgemaaktgemaakteeee    procesafsprakenprocesafsprakenprocesafsprakenprocesafspraken 

 

 
Specifiek voor NoordSpecifiek voor NoordSpecifiek voor NoordSpecifiek voor Noord----Holland Holland Holland Holland     
Tussen rijk en provincie Noord-Holland is op een aantal onderwerpen nog geen overeenstemming 
bereikt. In het traject naar de eindversie ten behoeve van de definitieve overeenkomst worden deze 
nader ingevuld. Het betreft de volgende onderwerpen:  
 
1. Recreatie om de stad, inzet PASO middelen en bufferzones.     
MBt tot de inzet van de PASO middelen tbv RODS Haarlemmermeer dient nader overleg plaats te 
vinden  tussen rijk (DP) en provincie. Tevens bestaat aan provinciezijde behoefte aan verduidelijking 
ten aanzien van de inzet van de bufferzonemiddelen bij RODS Haarlemmermeer. In afwachting van 
de uitkomsten van dit overleg zijn de PASOmiddelen in artikel 3.3 lid 3 nog niet toebedeeld aan 
verwerving of aan inrichting.  

 
2. Toezeggingen minister 28-6 
De minister heeft op 17-5 en 28-6 toezeggingen gedaan zich in te zetten om (meer) middelen vrij te 
krijgen voor EHS, ROdS, water, NL’s. Op het Bestuurlijk Overleg van 13-9 heeft de minister van LNV 
toegezegd garant te staan voor de financiering van het beheer. (inclusief de capaciteit van Dienst 
Regelingen). Bovendien heeft hij toegezegd de grond af te rekenen op werkelijk gemaakte kosten, 
onder voorbehoud van instemming van de minister van Financiën (wanneer de werkelijke kosten de 
normkosten overstijgen, zou Financiën moeten bijplussen).  Een ander punt: indexering is in de 
overeenkomst wel geregeld voor een aantal specifieke onderwerpen, maar nog niet voor inrichting.  
Deze punten, gekoppeld aan artikel 4.6 van de overeenkomst (in het kort: de provincie zal de 
restanttaakstellingen vervullen), leveren voor de provincie een risico op. Het voorstel van de provincie 
Noord-Holland is een clausule op te nemen in de overeenkomst:  
“ rijk en provincie spreken af in overleg te treden over te behalen prestaties, wanneer de provincie de 
restanttaakstellingen niet kan uitvoeren als gevolg van het uitblijven van voldoende rijksmiddelen”  
Gelet op het feit dat deze punten een brede doorwerking hebben voor de uitvoering van de 
bestuursovereenkomst wordt voorgesteld deze in het Implementatieteam te bespreken. Het 
onderwerp beheer gaat niet zozeer over (restant)taakstellingen, maar over de financiële dekking 
ervan.  
Noord-Holland is van mening dat zij dit als een separate afspraak zouden mogen opvoeren.  

  

 3. DLG-clausule capaciteit, kwaliteit en flexibiliteit 
De overeenkomst regelt het aantal uren dat de provincie ter beschikking krijgt voor DLG. Er zijn 
echter voorbeelden genoeg, waaruit blijkt dat DLG haar verplichtingen niet kan nakomen. De 
provincie stelt voor om (evenals ZH) onderstaande clausule op te nemen. Hierover moet nog 
instemming van het rijk gegeven worden.   
“ Rijk, de provincie en DLG ontwikkelen gezamenlijk een voorstel tot normering (kengetallen) van de 
DLG-inzet ten behoeve van de Mid Term Review. Het doel is om de capaciteit en kwaliteit van DLG 
nauwer aan te laten sluiten bij de te leveren prestaties door de provincies en taken van DLG. 
Monitoring van de kengetallen maakt onderdeel uit van dit voorstel. Indien blijkt dat er een causaal 
verband bestaat tussen DLG-capaciteit en de achterblijvende realisatie van bestuurlijke afspraken, 
wil de provincie met het Rijk naar oplossingen zoeken. Daarnaast ontwikkelen rijk en provincie 
gezamenlijk een systematiek om flexibel om te gaan met de inzet van DLG-capaciteit over de jaren” .  
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4. Recreatie  
Zoals in het PMJP-A deel aangegeven, wil de provincie niet meer dan 10% cofinancieren op de 
landelijke routenwerken varen (oplossen knelpunten). Dit, omdat het rijk ook slechts 10% bijdraagt. 
Dit betekent dat de kans bestaat dat de prestaties niet gehaald worden. 
Door de provincies het volgende tekstvoorstel gemaakt:   

11. Zoals in het tegenbod van de provincie aangegeven, wil de provincie niet meer dan 10% 
co-financieren op de landelijke routenetwerken varen (oplossen knelpunten). Dit omdat het 
rijk ook slechts 10 % bijdraagt. Op dit moment is onduidelijk of de bestaande prestaties 
daarmee worden gehaald. (80 % cofinanciering door derden) GS stellen voor 2007 te 
benutten voor het opstellen van een provinciaal uitvoeringsplan knelpunten varen. Op basis 
van dit plan worden prestaties en bijdragen van rijk en provincie vastgesteld. Voor projecten 
die in 2007 tot uitvoering komen, wordt de kostenverdeling volgens de 
Bestuursovereenkomst gehanteerd.  

Hier is nog geen overeenstemming over. Het punt wordt ook in de werkgroep routenetwerken 
gebracht.   
 
 

BiBiBiBijjjj    artikeartikeartikeartikellll    3.3.3.3.1111    NatuurNatuurNatuurNatuur 

 
1) Provincie Noord Holland levert uiterlijk 1 september 2006 een nadere/betere onderbouwing 

voor 'Milieukwaliteit EHS/VHR', volgens een specificatie zoals voorgesteld 

in de brief van het RCT aan de provincies d.d. 17 juli jl. Daarbij hoort o.a. de TOP-lijst met gebieden 
waarin de verdrogingsbestrijding in aanmerking komt voor ILG-financiering. Op basis van de 
specificatie doet de provincie voorstellen voor prestatie-afspraken in de Bestuursovereenkomst en 
worden de rijksmiddelen aan de provincies toebedeeld. Het 

totale (landelijke) rijksbudget 2007-2013 voor het onderdeel milieukwaliteit is € 109,4 
miljoen verbetering milieukwaliteit inclusief verdrogingsbestrijding plus € 87,0 miljoen 
(verdrogingsbestrijding, budget reconstructie / EHS-flankerend beleid). Dit bedrag is exclusief 
lopende verplichtingen voor milieu. Binnen het budget voor reconstructie is tevens € 51,18 
miljoen beschikbaar voor EHS flankerend beleid ammoniakemissie. In de 
rapportage over de milieutekorten legt de provincie een link met de inzet van dat bedrag. Het rijk 
(VROM, mede namens LNV en V&W) geeft elke provincie voor 22 september antwoord op het 
voorstel 'Milieukwaliteit EHS/VHR'. 
 
1a GS gaan akkoord met de PM posten, onder voorwaarde dat op grond van ingediende 
uitvoeringsprogramma’s voor NL en de ingediende informatie voor milieukwaliteit EHS/VHR, in 
overleg met de provincie tot een nieuwe verdeling van de middelen en prestaties gekomen 
wordt.  

 
Actie door: Provincies, planning: uiterlijk 1 september 2006. 
Actie door: Rijk, planning: uiterlijk 22 september 2006 

          
          

2) Ten aanzien van de in de tabel genoemde knelpunten robuuste verbindingen kunnen 
provincies pas een beroep doen op de rijksbijdrage wanneer zij het budget per knelpunt hebben 
onderbouwd volgens de in het kader van het Meerjarenprogramma 

Ontsnippering (MJPO) gangbare afspraken (invullen factsheets met beschrijving van de te treffen 
maatregelen). Aan provincies wordt gevraagd deze onderbouwing uiterlijk 8 september 2006 aan te 
leveren. Op basis van deze onderbouwing formuleert het Landelijk afstemmingsteam MJPO, dat 
bestaat uit vertegenwoordigers van het Rijk, de Provincies, Rijkswaterstaat, DLG en Prorail, op 21 
september een advies ten aanzien van de in de definitieve bestuursovereenkomst op te nemen 
afspraken. Het totale (landelijke) 

rijksbudget 2007-2013 voor het onderdeel oplossen knelpunten robuuste verbindingen is 

€ 106 miljoen (budget is onderdeel van EHS-flankerend beleid bij reconstructie) 

 
Actie onderbouwing aanleveren: Provincies, planning: uiterlijk 8 september 

 

 



maandag 25 september 2006 02:41   

Lid 2 van dit artikel is niet van toepassing op de provincie Noord-Holland. Met de provincie 
Noord-Holland is een toegesneden procesafspraak gemaakt welke is opgenomen in artikel 3.1.4a. 

 

 
 

Bij artikel 3.3 Landelijke routenetwerken 

 
Met betrekking tot de landelijke routenetwerken zijn de volgende procesafspraken gemaakt 
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1.   De provincies programmeren het in het MJP2 opgenomen rijksbudget voor Landelijke 

Routenetwerken (LR). Hierbij maken zij onderscheid naar wandelen, fietsen en varen. Voor wat 
betreft wandelen en fietsen programmeren zij de reconstructie van routes (inclusief 
kwaliteitsbewaking en promotie) en het oplossen van de belangrijkste knelpunten. 

 
2.   De provincies stellen voor wandelen en fietsen op basis van één of meer met name 
genoemde kwaliteitscriteria een afgeslankte knelpuntenlijst vast, die volledig gefinancierd 
kan worden met het huidige rijksbudget (en bijdragen derden). 

 
De knelpuntenlijst is zodanig van aard dat LNV zich in 2013 richting de Tweede Kamer kan 
verantwoorden dat de LR op basis van specifiek genoemde kwaliteitscriteria knelpuntvrij zijn. De nadere 

analyse van de knelpunten wordt uitgevoerd door het Wandelplatform en het 

Fietsplatform en wordt gefinancierd door LNV. De analyse is naar verwachting in de loop van augustus 
afgerond. 

 

 
De kosten voor het oplossen van knelpunten kunnen in de nadere analyse worden verlaagd tot 
binnen het beschikbaar budget onder andere door: 

-  herprioriteren van criteria, die leiden tot het vaststellen van een knelpunt. 

-  niet kiezen voor de optimale oplossing, maar een kiezen voor een goedkopere variant. 

-  principe toepassen dat de vervuiler betaalt (bijv. de NS bij het sluiten van overwegen). 
-  financiering door derden. 

 

 
3.   De uitkomst van de analyse zal naar verwachting leiden tot een wijziging van de in het 
MJP2 opgenomen indicatieve verdeling van rijksbudget en prestaties voor wandelen en 
fietsen over de provincies. 

 
4.   Het rijk erkent dat voor wandelen en fietsen sprake is van een tekort om de resterende 
knelpunten, die zijn geselecteerd op basis van de andere kwaliteitscriteria, te financieren. 
Afspraken over het oplossen van deze resterende knelpunten kunnen vanaf 2014 worden 
gemaakt, mits LNV ook in de volgende ILG-periode (2014-2020) de beschikking heeft over 
rijksbudget voor LR. 

 
5.   De rijksbijdrage voor wandelen wordt verhoogd van 30% naar 50% van de in het MJP2 
opgenomen normkosten, mits binnen de restanttaakstelling 100 km wandelen over 
boerenland wordt gerealiseerd. 

 
6.   De rijksbijdrage voor fietsen wordt verhoogd van 30% naar 50% van de in het MJP2 
opgenomen normkosten. 

 

 
Afspraken ten aanzien van LR-varen 

 
7.   De taakstelling voor het LR-varen is in 2013 gerealiseerd op basis van het 
kwaliteitscriterium ‘fysiek nautische knelpunten’ (diepgang, doorvaarhoogte, 
bedieningstijd, wachtsteigers en ontbrekende schakels in het routenetwerk). 

 

 
8.   De in het MJP2 opgenomen indicatieve verdeling van rijksbudget en prestaties voor 
varen over de provincies zal worden aangepast, onder andere in verband met afspraken 

in het UC 2005-2006 over de vaarroute ‘Erica-Ter Apel’. 

 
Afspraak ten aanzien van ‘wandelen over boerenland’ 
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9.   In het MJP2 is ‘wandelen over boerenland’ als rijksactie opgenomen onder het thema Recreatie. 
Het rijksbeleid hiervoor is inmiddels door LNV vastgesteld en het rijksbudget hiervoor wordt 
toegevoegd aan het ILG. De taakstelling binnen LR-wandelen bedraagt 100 km. De taakstelling voor 
wandelen over boerenland in provinciale routenetwerken 

bedraagt 1.000 km. Het rijk stelt hiervoor jaarlijks € 0,3 mln. beschikbaar. 
 

 
10.  Ten aanzien van wandelen worden in de bestuursovereenkomsten 2007-2013 
afspraken gemaakt over de rijksbijdrage en de prestatie voor het ‘wandelen over 
boerenland’ binnen de provinciale routenetwerken en voor de 100 km binnen het landelijk 
routenetwerk. Aan de provincies wordt in dit verband gevraagd om in de door het 
Wandelplatform uit te voeren analyse een verdeling van het rijksbudget en de taakstellingen te 
maken over de provincies. 

 

 
 

BiBiBiBijjjj    artikeartikeartikeartikellll    3.3.3.3.4444    LandschapLandschapLandschapLandschap 

 
3) Provincie Noord Holland levert uiterlijk 15 september 2006 de uitvoeringsprogramma’s met 
afrekenbare prestaties voor de betreffende Nationale Landschappen aan bij het rijk. De middelen 
en de prestaties worden toegekend op basis van de goedgekeurde uitvoeringsprogramma’s. 

 
3a GS gaan akkoord met de PM posten, onder voorwaarde dat op grond van ingediende 
uitvoeringsprogramma’s voor NL en de ingediende informatie voor milieukwaliteit EHS/VHR, in 
overleg met de provincie tot een nieuwe verdeling van de middelen en prestaties gekomen 
wordt.  

 
 
Actie door: Provincies, planning: uiterlijk 15 september 

 
Actie rijk: DRZ coördineert; reactie z.s.m. na ontvangst uitv.progs, maar uiterlijk 15 oktober 

 
4) Het totale (landelijke) rijksbudget 2007-2013 voor het onderdeel nationale landschappen 
is € 51,9 miljoen (budget is incl. ontwikkeling en cultuurhistorie <voor dit laatste budget onder 
voorbehoud> en excl. prov. stichtingen landschapsbeheer) 

 
Actie: geen 

 
BiBiBiBijjjj    artikeartikeartikeartikellll    3.3.3.3.7777    ReconstructieReconstructieReconstructieReconstructie 

 
5) De provincie Noord Holland geeft tijdig aan welk deel van het reconstructieprogramma 

gerealiseerd zal worden met rijksmiddelen vanuit het ILG. 

 
Actie door: Reconstructieprovincies, planning: uiterlijk pm aanleveren 

 
BiBiBiBijjjj    artikeartikeartikeartikellll    4444    RestanttaakstellingRestanttaakstellingRestanttaakstellingRestanttaakstelling 

 
6) Provincies stemmen voorlopig in met de provinciale taakstelling en restanttaakstelling 

voor de verschillende rijksdoelen (peildatum 1-1-2005) zoals zijn weergegeven in het eindrapport 
"Nulmeting restanttaakstellingen MJP2-doelen in het ILG" d.d 7 april 2006, in afwachting van de resultaten 
van het project "Nulmeting op Kaart" en de uitkomsten van de evaluatie omslag Verwerving naar beheer. 
Op basis van de uitkomsten van het project “nulmeting op kaart” en de evaluatie stellen rijk en provincies 
gezamenlijk de restanttaakstelling per provincie vast, welke wordt opgenomen in bijlage 6.  

Actie: RCT bewaakt (voorlopige procesafspraak) 
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DeeDeeDeeDeellll    2222....    OverigOverigOverigOverigeeee    openstaandopenstaandopenstaandopenstaandeeee    actiesactiesactiesacties 

 
BiBiBiBijjjj    artartartart....    2.42.42.42.4,,,,    lilililidddd    2222    EUEUEUEU 

 
7) Invulling beschikbare EU-bedrag per provincie voor 11 december 2006. Indien als gevolg 
van het overleg met de Europese Commissie de afspraken dan nog onvoldoende zijn 
uitgewerkt, wordt de tekst van lid 2: “Partijen komen nog nader overeen hoe om te gaan met 
de beschikbare EU-gelden voor POP en structuurfondsen.” 
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Actie door: Provincies, planning: uiterlijk 1 december (RCT bewaakt) 

 
BijBijBijBij    art.art.art.art.    2.52.52.52.5    IndexeringIndexeringIndexeringIndexering 

 
8) Dit artikel nog nader bezien, mede i.v.m. afspraken over o.a. programma Beheer. 

 
Actie door: werkgroep Financiële organisatie/werkgroep Beheer, planning: uiterlijk 1 oktober 

 
BijBijBijBij    art.art.art.art.    4444    LopendeLopendeLopendeLopende    verplichtingenverplichtingenverplichtingenverplichtingen 

 
9) Het rijk zorgt uiterlijk 1 november voor een voorlopig overzicht van de over te dragen 

lopende verplichtingen en een beschrijving van de mogelijke risico's van de 

overdracht van deze verplichtingen, opgesteld door een erkend accountantskantoor. Rijk en 

provincies bespreken de resultaten in een bestuurlijk overleg in november. 

 
Actie door: Rijk i.o.m. provincies, planning: uiterlijk 1 november 

 
BijBijBijBij    art.art.art.art.    6666    GrondzakenGrondzakenGrondzakenGrondzaken 

 
10) Teksten aanpassen van toelichting bij lid 1 en 8. 

Actie door: Werkgroep Grondzaken, planning: begin oktober BijBijBijBij    

art.art.art.art.    7.17.17.17.1    NormkostenNormkostenNormkostenNormkosten 

11) Bespreking tussen provincies, LNV en Financiën over bijstelling van normkosten 
grondverwerving. Tekst art. 7.1, lid 4 aanpassen. 

 
Actie door: Werkgroep Grondzaken, planning: begin oktober 

 
BijBijBijBij    art.art.art.art.    8888    UitvoeringUitvoeringUitvoeringUitvoering 

 
12) Capaciteit DLG exact afstemmen met definitieve prestatie-afspraken in 

desbetreffende provincie als bijlage. 

 
Actie door Rijk i.o.m. provincies; planning: begin november 

 
BiBiBiBijjjj    artartartart....    9999    BijlagenBijlagenBijlagenBijlagen 

 
13) Toevoegen kaart met BBL-gronden in desbetreffende provincie als bijlage. Actie door 

DLG i.o.m. provincies; planning: ingevulde kaarten gereed uiterlijk 1 november BiBiBiBijjjj    bijlagbijlagbijlagbijlageeee    2222aaaa    ModeModeModeModellll    

rapportagerapportagerapportagerapportage 

14) Uitbreiden met lopende verplichtingen. Afhankelijk van de eenheden waarin de 
afspraken gemaakt worden (zie artikel 4), vindt meteen daarna ordening plaats per operationeel 
doel, en/of per regeling waarin de verplichtingen zijn aangegaan, en/of per UC-programma. 

 
Actie door: Rijk, planning: uiterlijk eind november?. 

 
BiBiBiBijjjj    bijlagbijlagbijlagbijlageeee    4444    AccountantsprotAccountantsprotAccountantsprotAccountantsprotocolocolocolocol 
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15) Accountantsprotocol afronden en toevoegen? N.B. Alle partijen hebben er belang bij dat er 

niet teveel eisen worden gesteld; provincie moet dit doorgeven aan haar 

partners en als er veel eisen zijn ontstaat een enorme administratieve last. Onduidelijk is 

of accountantsprotocol nu wel of niet in de modelovereenkomst moet. 

 
Actie door: ILG-werkgroep Financieel beheer, planning: ?? 

 
BiBiBiBijjjj    bijlagbijlagbijlagbijlageeee    5555    LopendLopendLopendLopendeeee    verplichtingenverplichtingenverplichtingenverplichtingen 

 
16) Lopende verplichtingen afronden en toevoegen 

 
Actie door: werkgroep Lopende verplichtingen 
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BestuursovereenkomstBestuursovereenkomstBestuursovereenkomstBestuursovereenkomst    InvesteringsbudgetInvesteringsbudgetInvesteringsbudgetInvesteringsbudget    LandelijkLandelijkLandelijkLandelijk    GebiedGebiedGebiedGebied    2007200720072007----2013201320132013 
 

 
 
 

Partijen: 

 

 
1. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dr. C.P. Veerman, de Staatssecretaris van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, drs. P.L.B.A. van Geel, de Staatssecretaris van 

Verkeer en Waterstaat, drs. M.H. Schultz van Haegen,en de Minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap, M.J.A. van der Hoeven, hierna gezamenlijk te noemen: 

 

 
“het Rijk”; 

 

 
 

en 
 

 
 

2. Het college van gedeputeerde staten van de Provincie Noord Holland te dezen 
vertegenwoordigd door de  -- CvdK / Gedeputeerde  -- ,  --  naam  -- , hierna te noemen: 

 

 
 

“de Provincie Noord Holland ”; 

Overwegende: 

-  dat de bestuurlijke verhoudingen tussen het Rijk en de Provincies op grond van de Wet 
inrichting landelijk gebied (hierna te noemen: WILG) zodanig veranderen, dat Provincies meer ruimte 
krijgen om samen met de gemeenten en waterschappen op een effectieve wijze de rijksdoelen voor de 
fysieke inrichting van het landelijk gebied te realiseren, als onderdeel van een integrale regionale 
gebiedsontwikkeling; 

 
-  dat op grond van artikel 7, eerste lid van de WILG voor het investeringstijdvak dat loopt van 1 januari 

2007 tot en met 31 december 2013 een bestuursovereenkomst  tussen het Rijk en de Provincie Noord 

Holland dient te worden gesloten; 

 
-  dat in deze  overeenkomst in ieder geval moeten zijn vastgelegd: 

 
a. de in de Provincie Noord Holland in het investeringstijdvak te realiseren bijdrage aan de doelen 
van het gebiedsgerichte beleid van het Rijk en de daaraan gerelateerde prestaties; 

 
b. de hoogte van het daarvoor door het Rijk ter beschikking te stellen investeringsbudget; 

 
c. de door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ten behoeve van de realisering 

van het gebiedsgerichte beleid in te zetten capaciteit van de Dienst Landelijk Gebied en, in 

voorkomend geval, van andere diensten van zijn ministerie, en 

 
d. een aanduiding van de omvang van de beschikbare provinciale middelen; 
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-  dat de basis daarvoor wordt gevormd door het Rijksmeerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland 
(MJP2) voor de periode 2007-2013 (Kamerstukken 2006/06, 29576, nr. 19), door de door het Rijk 
overeenkomstig artikel 5 van de WILG verstrekte indicatie over de te realiseren rijksdoelen en het 
beschikbare budget, en door het provinciale meerjarenprogramma (pMJP); 

 

 
 

komen als volgt overeen: 

 

 
ArtikeArtikeArtikeArtikellll    1111    AlgemenAlgemenAlgemenAlgemeneeee    bepalingenbepalingenbepalingenbepalingen 

1. De overeenkomst bevat resultaatsverplichtingen voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald. 

 
2. Partijen zijn met de inhoud van in deze overeenkomst genoemde documenten volledig bekend. 

 

 
 
 

ArtikeArtikeArtikeArtikellll    2222    AlgemenAlgemenAlgemenAlgemeneeee    verplichtingeverplichtingeverplichtingeverplichtingennnn    vavavavannnn    RijRijRijRijkkkk    eeeennnn    ProvinciProvinciProvinciProvincieeee    NoorNoorNoorNoordddd    HollandHollandHollandHolland 

 
2.2.2.2.1111    VerplichtingeVerplichtingeVerplichtingeVerplichtingennnn    vavavavannnn    hehehehetttt    RijkRijkRijkRijk 

1. Het door het Rijk voor het investeringstijdvak 2007-2013 aan de provincie ter beschikking te 
stellen investeringsbudget, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel b, van de WILG, bedraagt de som 
van de rijksbijdragen genoemd in de artikelen 3 en 4 van deze overeenkomst en wordt beschikbaar 
gesteld als een ontschot budget, voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald. 

 
2. Het Rijk draagt er zorg voor dat de Provincie Noord Holland kan bepalen op welke wijze grond 
die door het Bureau beheer landbouwgronden is verworven ten behoeve van de 

EHS en Recreatie om de stad, wordt ingezet wordt ter verwezenlijking van de prestaties, bedoeld 

in de artikelen 3 en 4. 

 
3. Het Rijk stelt de Provincie Noord Holland in de gelegenheid om, in overleg met de andere 
Provincies, te bepalen waar het Pnb-leningenbudget wordt ingezet voor 
grondverwerving ten behoeve van de verwezenlijking van de prestaties, bedoeld in artikel 3.1. 

 
4. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zet capaciteit van de Dienst Landelijk 
Gebied (hierna te noemen: DLG),  de Dienst Regelingen (hierna te noemen: DR) en de Algemene 
inspectiedienst (hierna te noemen: AID) in conform artikel 8 van deze overeenkomst, 
en laat de regie over de aanwending van die capaciteit over aan de Provincie Noord Holland . 

 

 
2.2.2.2.2222    VerplichtingeVerplichtingeVerplichtingeVerplichtingennnn    vavavavannnn    ddddeeee    ProvincieProvincieProvincieProvincie 

1. De Provincie Noord Holland heeft uiterlijk op 31 december 2013 de in artikel 3 

genoemde prestaties gerealiseerd, voor zover van toepassing conform de in het MJP2 

opgenomen kwantiteits- en kwaliteitseisen van de operationele doelstelling. 

 
2. De Provincie Noord Holland besteedt de rijksbijdragen aan de kosten van de 
overeengekomen prestaties, inclusief (tenzij anders vermeld) proceskosten die niet gedekt worden 
door de conform artikel 2.1 beschikbaar gestelde capaciteit van rijksuitvoeringsdiensten, maar 
exclusief gangbare apparaatskosten. 

 
3. De Provincie Noord Holland stelt de in artikel 3 genoemde provinciale bijdragen 

beschikbaar voor de overeengekomen te realiseren prestaties. 



maandag 25 september 2006 02:46   

 

4. De Provincie Noord Holland spant zich in  om de in artikel 3 genoemde indicatieve 

bijdragen van derden beschikbaar te krijgen. 

 
5. De Provincie Noord Holland neemt de in artikel 4 genoemde lopende verplichtingen 

van het Rijk over en zal deze verder afhandelen overeenkomstig het daartoe krachtens artikel 92 
van de WILG vastgestelde besluit. 

 

 
2.2.2.2.3333    VrijheiVrijheiVrijheiVrijheidddd    vavavavannnn    provinciaaprovinciaaprovinciaaprovinciaallll    handelehandelehandelehandelennnn    binnebinnebinnebinnennnn    hehehehetttt    totaltotaltotaltotaleeee    budgetbudgetbudgetbudget 

1. De Provincie Noord Holland heeft de vrijheid om de rijksbijdragen, genoemd per prestatie onder 
artikel 3, gedurende de contractperiode te besteden aan de realisatie van andere in deze overeenkomst 
overeengekomen prestaties, behoudens in die gevallen waarvoor dit in artikel 3 uitdrukkelijk is 
uitgesloten. 

 
1.a    Indien de voortgang van de realisatie EHS (nieuwe natuur en robuuste verbindingszones) 
en RODS daartoe aanleiding geeft, kan de provincie voor eigen rekening en voor eigen risico gronden 
verwerven bovenop de in de bestuursovereenkomst opgenomen prestatie, maar binnen de 
restanttaakstelling voor EHS en RODS en binnen de in het MJP2 aangegeven zoekgebieden. 

 
2. Voor de vaststelling van het ILG-budget in 2014 hoeft de Provincie Noord Holland zich in 

budgettaire zin alleen te verantwoorden over het gebruikte ILG-budget in relatie tot de geleverde 

prestaties. 

 
3. De Provincie Noord Holland kan alleen meerjarige verplichtingen aangaan voor overeengekomen 
rijksdoelen waarvan uiterlijk 2013 de uitbetaling met de door het Rijk ter beschikking gestelde financiële 
middelen plaatsvindt. Slechts in bijzondere omstandigheden kan deze uitbetaling na 2013 plaatsvinden. 
De uitfinanciering vindt dan plaats volgens een vooraf tussen het Rijk en de Provincie Noord Holland 
vastgelegd tempo in 2014 (en eventueel nog in 

2015) en hangt direct samen met de afgesproken prestaties in deze overeenkomst. 

 
4. Provincie Noord Holland kan de rente die zij ontvangt over het saldo van de rekening- courant bij 
het Groenfonds naar eigen inzicht inzetten voor ILG-doelen. De Provincie Noord Holland kan de 
creditrente tevens salderen met eventuele door de Provincie Noord Holland verschuldigde debetrente, 
die is ontstaan als gevolg van het door de Provincie Noord Holland voorfinancieren van activiteiten voor 
de in artikel 3 genoemde prestaties. 

 

 
2.2.2.2.4444    EUEUEUEU    ----    geldengeldengeldengelden 

1.  De provincie Noord Holland heeft de inspanningsverplichting om de beschikbare EU-gelden 

(POP en structuurfondsen) te benutten. De EU-gelden zijn verbonden aan doelen en 

maatregelen zoals die zijn vastgelegd in de programmadocumenten voor het plattelandsfonds 
en de structuurfondsen. Indien deze niet via de toepassing van de maatregelen rechtstreeks bij 

de Provincie Noord Holland terechtkomen, geldt de verdeling zoals de Provincies die onderling 

afgesproken hebben. 

 
2.  Overeenkomstig de interprovinciale afspraken is er voor de Provincie Noord Holland een bedrag 
van €  [PM: invullen]  aan EU-gelden beschikbaar. 

 

 
2.2.2.2.5555    IndexeringIndexeringIndexeringIndexering 

1.   De in deze overeenkomst vastgelegde rijksbijdragen liggen vast voor de periode 2007-2013, maar 
worden verhoogd als gevolg van de indexering van de bijdragen aan Nationale Parken en aan 
Provinciale Stichtingen Landschapsbeheer. 
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2.   Overleg naar aanleiding van de technische evaluatie van de normkosten voor inrichting (zie artikel 

7.1) kan leiden tot aanpassing daarvan. Datzelfde geldt voor de jaarlijkse herijking van de normkosten 

voor verwerving op basis van de grondprijsmonitor. 

 
PM Het onderwerp indexering wordt nog nader bezien, mede i.v.m. afspraken over o.a. 

programma Beheer. 
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ArtikeArtikeArtikeArtikellll    3333    PrestatiesPrestatiesPrestatiesPrestaties    enenenen    bijdragebijdragebijdragebijdrage    perperperper    rijksdoelrijksdoelrijksdoelrijksdoel 

 
3.3.3.3.1111    NatuurNatuurNatuurNatuur 

 

1. Het Rijk en de Provincie Noord Holland spreken de volgende prestaties en bijdragen af. 

 
Natuur, prestaties prestatie- 

eenheid en aantal 

 
a. Realisatie Ecologische Hoofdstructuur (EHS): 

normbijdrage Rijk 
per eenheid 

Rijksbijdrage    Prov. bijdrage Bijdrage 
derden; 

indicatief 

nieuwe EHS, verwerven 

nieuwe EHS, verwerven alleen 

ruilen* 

nieuwe EHS, inrichten 

 
Beheer EHS incl. lopende 
verplichtingen** 

 

 
Knelpunten Rvz's opheffen 

1459 (ha) 

1467 (ha) 

 
1812 (ha) 

 

 
 
 
 
PM (indicatief 

aantal 2) 

€ 29.925 

 

 
nwe natuur: € 9.600 

rvz: €13.341 

SN***: € 80 

SN-f: € 1.400 

SAN: € 750 
SAN-ganzen: € 207 

€ 37,53 

 

 
€ 19,00 

 
PM 

 

 
 
PM (indicatief € 

0,59) 

€ 5,72 **** 
 

 
 
 
 
 
 
 
€ 0,59 **** 

b. Milieukwaliteit EHS en VHR (Natura 2000): 

vermindering verdroging 
gebieden genoemd op de (door 
rijk en provincies vast te stellen) 
TOP-lijst 

ha overig EHS en 
mate van 

hydrologisch herstel 

 
ha VHR-gebied en 

mate van 
hydrologisch herstel 

max 50% van de 
kosten voor alle 
milieuprestaties 

samen 

PM (indicatief € PM 
9,64) 

effectgerichte 
maatregelenpakket tegen 

verzuring en vermesting 

 
brongerichte maatregelenpakket 
tegen verzuring en vermesting 

 
c. Nationale parken: 

Nationale Parken:  1.Zuid-
Kennemerland en 2. de 

Duinen van Texel   

d. Soortenbescherming: 

Uitvoeren van jaarplannen 
soortenbescherming 

f. Natuur buiten EHS: 

ha overige EHS PM (indicatief € pm 
12,12) 

 
ha VHR 

ha overige EHS pm pm 

 
ha VHR 

 
€ 2,79 

 
 
 

€ 0,67 

Beheer buiten EHS incl. 
lopende verplichtingen 

 
 

Ganzenfourageergebieden, incl 

lopende verplichtingen 

Natuurbraak incl lopende 
verplichtingen 

PM SN landschap: € PM 
438 

SAN landschap: € 
425 

PM SAN-ganzen € 207 PM 

 
PM € 172 PM 

 

 
* Deze gronden zijn al verworven, maar nog niet overgedragen aan de eindbeheerder 

 
** Beheersvergoedingen dienen zowel voor het beheer van de reeds gerealiseerde EHS als voor de nog te realiseren EHS. Vanwege de 
zeer lang lopende contracten voor beheersvergoedingen en de beleidswens deze te verlengen (naast het sluiten van nieuwe 

overeenkomsten) is het weinig zinvol om hier een onderscheid te 
maken in nieuwe prestaties en lopende verplichtingen. 

 
*** SN = subsidieregeling Natuur 2000, SN-f =SN-functieverandering, SAN = Subsidieregeling Agrarisch 

Natuurbeheer 
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**** Provinciale bijdrage is inclusief bijdragen derden. 

 
oude voetnoot **) '1e fase relatienota' in plaats van 'autonome middelen' 

 

 
 
a.  Realisatie EHS 

 
2. Met het oog op de resultaatsverplichting van het Rijk voor realisatie EHS in 2018 geldt in 

de periode 2007-2013 tussen verwerving, inrichting en beheer een inspanningsverplichting. De Provincie 
Noord Holland verrekent daarbij wel de te realiseren hectares op basis van de verschillende normkosten. 
De Provincie Noord Holland rapporteert afzonderlijk voor 

verwerving, inrichting en beheer over de prestaties en de uitgegeven middelen. 

 
2a. Rijk en provincie Noord-Holland komen overeen met betrekking tot voorfinanciering 
inrichting EHS, dat hierover bij de midterm review nadere besluitvorming plaatsvindt,indien blijkt dat 

het tempo van uitvoering daar aanleiding toe geeft. 

 
3. De terreinen die de Provincie Noord Holland overdraagt aan terreinbeherende 

organisaties zijn, of worden, goed ingericht zonder financiële belasting voor inrichting voor de 
terreinbeherende organisatie. 

 
4. Rijksbijdragen voor de knelpunten robuuste verbindingen worden pas aan het ILG toegevoegd 
nadat de Provincie Noord Holland het budget heeft onderbouwd per knelpunt volgens de in het kader van 
het MJPO gangbare afspraken (invullen factsheets met beschrijving van de te treffen maatregelen). 

 
4a. In 2008 vindt de evaluatie plaats van het MJPO. In dat kader kan door Noord-Holland een 
aanvullend voorstel worden ingediend voor het oplossen van de twee knelpunten. In verband met de 
hoge kosten ligt het voor de hand een en ander in samenhang met de A6/A9 problematiek op te 
lossen. Omdat bij het opstellen van de bestuursovereenkomst de besluitvorming rond de A6/A9 nog 
niet rond was en de begrenzing van de robuuste verbindingszone nog niet is vastgesteld, kon provincie 
Noord-Holland niet met een goed onderbouwd voorstel komen. Bij de evaluatie zal Noord-Holland 
projectvoorstellen indienen mbt de twee knelpunten Weesp-Naarden en Zaanstad. De projectvoorstellen 
zullen net als andere voorstellen met betrekking tot de Natte As, met hoge prioriteit door het Landelijk 
afstemmingsteam MJPO worden beoordeeld. 

 
5. EHS Natte Natuur: de middelen voor Deltanatuur en Noord-Nederland worden tot en met 

2010 uit ICES-II middelen gefinancierd. De verwerving moet in 2008 zijn afgerond en de 

inrichting in 2010. 

 

 
Natuurbeheer 

 
6. De Provincie Noord Holland continueert in gezamenlijkheid met de andere provincies in 

de eerste twee jaar van de duur van deze overeenkomst – totdat een nieuwe opzet voor het 
beheer is bereikt – het Programma Beheer als generiek programma, dat uitgevoerd zal worden door de 

Dienst Regelingen. 

 
7. De Provincie Noord Holland spant zich in om per 2009 een vereenvoudigde nieuwe opzet van het 
natuurbeheer in te voeren. Hierbij houdt de Provincie Noord Holland rekening met de uitkomsten van de 
uitgevoerde ecologische evaluatie van Programma Beheer en van de uitgevoerde evaluatie van de 
omslag van verwerving naar beheer. Eind 2008 maken de gezamenlijke provincies met de Minister 
(financiële) afspraken over de stelselverandering. 
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8. De Provincie Noord Holland stelt conform het Rijksbudget in bovenstaande tabel de 
subsidieplafonds voor 2007 vast, in principe per 1 november 2006. Over het budget zijn in het bestuurlijk 
overleg 13 september 2006 afspraken gemaakt tussen IPO en Minister van LNV. Het budget voor het 

jaar 2008 zal in 2007 nader worden afgestemd met de andere provincies. Het beschikbare Rijksbudget 
voor de jaren 2011-2013 wordt vanaf 2008 opgehoogd door 

extrapolatie van de rijksmiddelen, conform de afspraken tussen de Minister van Financiën en de 
Minister van LNV. 

 

 
b. Milieukwaliteit EHS en VHR (Natura 2000) 

 

 
9. Bij verdrogingsbestrijding mag de Rijksbijdrage door Provincie Noord Holland uitsluitend 
worden benut in de gebieden die op de TOP-lijst staan vermeld. 

 
10. De mate van hydrologisch herstel wordt door Provincie Noord Holland uitgedrukt in 
verschuiving in kwaliteitsklassen, conform de gezamenlijk afgesproken werkwijze voor het 
vastleggen van de nulsituatie. 

 
11. Bij de mid term review en bij de eindevaluatie voert de Provincie Noord Holland een peiling 
van de milieukwaliteit uit die aansluit bij de nulmeting. 

 

 
 

c. Nationale parken 
 

 
12. De Provincie keurt de jaarplannen voor de Nationale parken goed. De jaarplannen passen 
binnen het driejarige Meerjarenprogramma, dat op zijn beurt past binnen het Beheers- en 
inrichtingsplan, die ook beiden door de Provincie worden goedgekeurd. Plan en jaarplan worden 
opgesteld door het overlegorgaan van het betreffende Nationale park. In dit overlegorgaan zijn 
Provincie, Rijk en beheersorganisaties vertegenwoordigd. 

 
13. De in de tabel genoemde Rijksbijdrage voor Nationale parken betreft een totaalbedrag per park 
voor 2007-2013, bestaande uit een structurele bijdrage en, voorzover van toepassing, een eenmalige 
investeringsbijdrage. Met deze Rijksbijdrage kan slechts geschoven worden indien het desbetreffende 
overlegorgaan ermee instemt. 

 

 
 

d. Soortenbescherming 
 

 
 

14.   Voor soortenbescherming voert de Provincie Noord-Holland maatregelen uit op basis van door de 
klankbordgroep soortenbeleid op te stellen jaarplannen. In de klankbordgroep zijn het Rijk, de Provincies, 
natuurbeschermingsorganisaties 
en soortenorganisaties vertegenwoordigd. In afwijking hiervan is met provincie Noord-Holland het volgende 
overeengekomen:  

 

 
De provincie stelt een meerjarenprogramma op 
voor soorten waarvoor zij een (inter)nationale verantwoordelijkheid heeft, gebaseerd op de 
leefgebiedenbenadering en afgestemd met de relevante partijen in de regio. Het 
meerjarenprogramma wordt voor advies voorgelegd aan de klankbordgroep Soortenbescherming. In 
de klankbordgroep zijn het Rijk, de Provincies, natuurbeschermingsorganisaties en 
soortenorganisaties vertegenwoordigd. 
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3.3.3.3.2222    LandbouwLandbouwLandbouwLandbouw 
 

1. Het Rijk en de Provincie Noord Holland spreken de volgende prestaties en bijdragen af. 

 
Landbouw, prestaties prestatie- 

eenheid en aantal 
normbijdrage Rijk 

per eenheid 
Rijksbijdrage Prov. bijdrage Bijdrage 

derden; 
indicatief 

Grondgebonden landbouw: 
Verbeteren ruimtelijke structuur 9369 (ha) € 279 € 2,61 * € 2,61 * € 6,39 * 
Op peil houden grondvoorraad  100% € 2,60   
Duurzaam ondernemen: 

pilots gebruik bodeminformatie € 0,83 € 0,83  

 

door provincie aan 
te geven 

max 50% van alle 
kosten 

 
 

* Dit betreft de uitwerking van de bestuurlijke afspraak mbt de landbouwstructuurverbetering d.d 24 januari 
2005 

 

 
2. De provincie Noord Holland legt de pilots duurzaam ondernemen vooraf ter goedkeuring voor aan 
het Rijk. Het Rijk toetst deze pilots binnen 3 maanden aan de criteria zoals genoemd op blz. 57 van 

het MJP2. 

 
3. Het Rijk evalueert alle uitgevoerde pilots. Naar aanleiding van deze evaluaties formuleert het Rijk 
bij de in artikel 7 bedoelde mid-term review eventuele aanvullende prestaties. 

 
5. De resterende gelden voor STIDUG (Stimuleringsregeling inrichting duurzame 

glastuinbouw-gebieden) bedragen circa € 12,5 miljoen en worden afhankelijk van de uitkomsten 
van de FES-claim besteed. 

 

 
Lopende verplichtingen Glastuinbouw: Gemeente Wervershoof en Andijk (Grootslag): 297 ha tot 
2009. 
Moet in bijlage 5 worden opgenomen. 
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3.3.3.3.3333    RecreatieRecreatieRecreatieRecreatie 
 

1. Het Rijk en de Provincie Noord Holland spreken de volgende prestaties en bijdragen af. 

 
Recreatie, prestaties prestatie- 

eenheid en aantal 
normbijdrage Rijk 

per eenheid 
Rijksbijdrage Prov. bijdrage Bijdrage 

derden; 
indicatief 

Recreatie om de Stad: 
verwerven 1099  (ha) € 83.181 € 91,40   
Ruilen* 1190 (ha)     
Inrichting 400 (ha) € 21.750 € 8,70 € 8,70  
Landelijke routenetwerken: 
Wandelen (kwaliteitsbewaking)    PM (analyse 

wandel- en 
fietsplatform)   

km knelpuntenvrij** 

€ 231,- 
kwaliteitsbewaking 

€ 26,-  
Fietsen (impuls)    PM (analyse 

wandel- en 
fietsplatform)   

km knelpuntenvrij** 

€ 300,- 
kwaliteitsbewaking 

€ 26,-  
Varen (impuls)   

 

PM (aanpassen 

aan voorstel SRN) 
km knelpuntenvrij** 

€ 16.591,- 

 

PM 
(aanpassen 
aan voorstel 

SRN) 

 

Wandelen over boerenland****   PM   
Beheer: 

PM € 30 PM   Beheer recreatie, inclusief 
lopende verplichtingen*** 

 
 
 
 
 

* deze gronden zijn al verworven, maar nog niet overgedragen aan de eindbeheerder 
** dit is inclusief lopende verplichtingen die nog niet gerealiseerd zijn 
*** Vanwege de zeer lang lopende contracten voor beheersvergoedingen en de beleidswens deze te verlengen 

(naast het sluiten van nieuwe overeenkomsten) is het weinig zinvol om hier een onderscheid te maken in nieuwe 

prestaties en lopende verplichtingen.Dit betreft beheersvergoedingen voor het beheer in de vorm van 
recreatiepakketten uit de SAN.  

**** Het rijk overweegt dit in ILG op te nemen volgens het MJP2, vooralsnog PM.  

 
 
 
 
 

 
2. Voor RODS wordt in samenwerking met de provincies een tussentijdse evaluatie uitgevoerd. 
De uitkomsten worden meegenomen bij de Kabinetsformatie en bij de vaststelling van de 
definitieve Bestuursovereenkomst. Noord Holland Rijk en provincie komen over een dat van de 
kwaliteitseis “de gemiddelde  opvangcapaciteit dient minimaal 20 personen per dag per ha te zijn” 
afgeweken mag worden, tenzij de bevindingen van de tussentijdse evaluatie RODS hier 

niet mee stroken en onder de voorwaarde dat een substantieel aantal ha’s RODS extra wordt 
gerealiseerd. Noord Holland Rijk en provincie komen overeen dat provincie Noord-Holland, conform het 
principe intensieve inrichting aan de stadsranden en extensieve inrichting daarbuiten, de te behalen 

prestaties voor RODS concretiseert. Dit mag in de vorm van een bandbreedte. De provincie bepaalt zelf 
in hoeverre bij het realiseren van RODS 

grondverwerving noodzakelijk is. Dit mede gelet op het feit dat de rijkssturing op verwerving en inrichting 
met de wijziging van de kwaliteitseis komt te vervallen. Noord Holland Rijk en 
provincie spreken de intentie uit vóór ondertekening van de Bestuursovereenkomst met een 
concreet voorstel te komen ten aanzien van de te behalen prestatie voor realisatie van RODS 
volgens de gewijzigde kwaliteitseis. Noord Holland Mocht dit niet lukken dan neemt de 
provincie Noord-Holland het initiatief om met het rijk op een later tijdstip tot overeenstemming 
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te komen over de te realiseren prestatie op basis van de gewijzigde kwaliteitseis. Tot dat 

moment blijven de prestaties voor inrichting en verwerving RODS met de vigerende kwaliteitseis voor de 
opvangcapaciteit gelden conform het MJP2 en zoals opgenomen in de voorlopige Bestuursovereenkomst. 

 

3. Inzet PASO middelen  

In ander overleg tussen Rijk en provincie zal de inzet van de PASO middelen voor RODS Haarlemmermeer 
worden bepaald. De uitkomst van dit overleg wordt verwerkt in de definitieve bestuursovereenkomst. 
Tevens wordt in dit overleg de inzet van de bufferzonemiddelen in RODS Haarlemmermeer besproken.  
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4. rijksbufferzones: [deze aanvulling alleen voor NH, Utr., ZH  en Lb] 
 

 
a. Provincie Noord-Holland stelt in overleg met het rijk uiterlijk in 2007 een visie op 
hoe zij vorm wil geven aan de transformatie-opgave voor de bufferzones tot open, groene 
recreatiegebieden, die worden gevrijwaard van verdere verstedelijking. De toegankelijkheid, 
beleefbaarheid en bruikbaarheid van het buitengebied (m.n. voor wandelen, fietsen, varen) 
zijn daarbij de uitgangspunten. Ter financiering van 

planvorming in rijksbufferzones kan, naast de reguliere rijksbudgetten voor RodS en EHS 

in rijksbufferzones, via meekoppeling ook overig rijksbudget uit deze overeenkomst worden 
benut. 

 
5. Voor Recreatie om de stad  geldt in de periode 2007-2013 tussen verwerving en inrichting een 
inspanningsverplichting. De Provincie Noord Holland verrekent daarbij wel de te realiseren hectares op 
basis van de verschillende normkosten. De provincie Noord Holland rapporteert afzonderlijk voor 
verwerving en inrichting over de prestaties en de uitgegeven middelen. 

 

 
3.3.3.3.4444    LandschapLandschapLandschapLandschap 

 

1. Het Rijk en de Provincie Noord Holland spreken de volgende prestaties en bijdragen af. 

 
Landschap, prestaties prestatie- 

eenheid en aantal 
normbijdrage Rijk 

per eenheid 
Rijksbijdrage Prov. bijdrage Bijdrage 

derden; 

indicatief 
Nationaal landschap: 

 € 9,20 **  PM (indicatief € 

9,20)   

50% van de totale 
kosten voor deze 

prestaties  

door Provincie in te vullen 
prestaties voor ontwikkeling en 
cultuurhistorie (criteria MJP2 
p.81, 85)  
Provinciale stichtingen landschapsbeheer: 
Totaal (1/7e per jaar uit te keren)   € 2,28   
Beheer: 

PM € 80 PM   Beheer landschap incl. lopende 

verplichtingen*  
 

* Vanwege de zeer lang lopende contracten voor beheersvergoedingen en de beleidswens deze te verlengen 
(naast het sluiten van nieuwe overeenkomsten) is het weinig zinvol om hier een onderscheid te maken in nieuwe 

prestaties en lopende verplichtingen. 

 
** Provinciale bijdrage Landschap is inclusief bijdragen derden. 

 
2. Het bedrag genoemd bij Provinciale stichtingen landschapsbeheer betreft een vast bedrag per 
stichting per jaar. Het bedrag kan door de Provincie Noord Holland niet worden besteed aan andere 
doelen. 

 
3. De Provincie Noord Holland stimuleert dat de Provinciale stichtingen landschapsbeheer hun 

gesubsidieerde werkzaamheden toe te spitsen op de te realiseren prestaties in Nationale 

landschappen. 

 
4. De prestatie genoemd bij Beheer landschap wordt grotendeels geleverd buiten Nationale 

landschappen omdat daar de bestaande beheersovereenkomsten liggen. 
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3.3.3.3.5555    BodemBodemBodemBodem 
 

1. Het Rijk en de Provincie Noord Holland spreken de volgende prestaties en bijdragen af. 

 
Bodem, prestaties prestatie- 

eenheid en aantal 
normbijdrage Rijk 

per eenheid 
Rijksbijdrage Prov. bijdrage Bijdrage 

derden; 
indicatief 

Duurzaam bodemgebruik: 
pilots gebruik bodeminformatie € 0,45  

 

door provincie aan 
te geven 

max 50% van alle 
kosten 

 

€ 0,45 (ook 
voor de visie 
en andere 
proceskosten) 

 

Opstellen visie 1 (aantal)     
Bodemsanering: 
Opstellen programma 1 (aantal)     

€ 7,51   Bodemsanering: BPE's 
(prestatie 2010-2013) 

375000 BPE  
indicatief  

€ 20/BPE* 
(indicatief) 

 
 

* BPE = bodem prestatie eenheid 

 
2. Het budget voor bodemsanering voor het landelijk gebied wordt vanaf 2010 aan het ILG- budget 

toegevoegd. 

 
3. De Provincie Noord Holland stelt uiterlijk in 2009 een meerjarenprogramma bodemsanering op 

conform de criteria van het MJP2. De provincie kan desgewenst daaraan voorafgaand ook een 

bodemvisie opstellen. 

 
4. De Provincie Noord Holland legt haar voorstellen voor pilots vooraf ter goedkeuring voor aan het 

Rijk. Het Rijk toetst binnen 3 maanden aan de in het MJP2 genoemde criteria. 

 

 
3.3.3.3.6666    WaterWaterWaterWater 

 

1. Het Rijk en de Provincie Noord Holland spreken de volgende prestaties en bijdragen af. 

 
Water, prestaties prestatie- 

eenheid en aantal 
normbijdrage Rijk 

per eenheid 
Rijksbijdrage Prov. bijdrage Bijdrage 

derden; 
indicatief 

Waterkwaliteit: 

 € 5,60   Sanering waterbodems, 

prestaties 2010-2013 * 
BPE, aantal 

saneringen  
 

 
2. Het budget voor bodemsanering voor het landelijk gebied wordt vanaf 2010 aan het ILG- 
budget toegevoegd, evenals de daaromtrent overeen te komen prestaties en randvoorwaarden uit het 
Nationaal Bestuursakkoord Water en de Europese Kaderrichtlijn Water. 

 
3. Voor deze bestuursovereenkomst is het van belang te onderkennen dat in het Nationaal 
Bestuursakkoord Water is bepaald: ‘het NBW wordt geëvalueerd in 2006, daarna vierjaarlijks. Naar 
aanleiding hiervan besluiten partijen over bijstelling en/of aanpassing van het huidige akkoord, dan wel 
het sluiten van een vervolgakkoord en de bijbehorende doelstellingen en middelen’. Dit kan betekenen 
dat middelen voor water worden toegevoegd en deze bestuursovereenkomst dient te worden aangepast 

 

 
3.3.3.3.7777    ReconstructiReconstructiReconstructiReconstructieeee    zandgebiedenzandgebiedenzandgebiedenzandgebieden 

Prestatie niet van toepassing. 
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ArtikeArtikeArtikeArtikellll    4444    LopendLopendLopendLopendeeee    verplichtingeverplichtingeverplichtingeverplichtingennnn    eeeennnn    restanrestanrestanrestantttt    taakstellingtaakstellingtaakstellingtaakstelling 

1. De Provincie Noord Holland neemt de in bijlage 5 opgenomen verplichtingen die door het 
Rijk zijn aangegaan voor 1 januari 2007 van het Rijk over. 

 
2. De overname van de verplichtingen door de Provincie Noord Holland houdt voor het Rijk 

in ieder geval het volgende in: 

 
Het Rijk maakt de definitieve stand van de verplichtingen uiterlijk mei 2007 op aan de hand van een 

specifieke opdracht aan de Auditdienst van het ministerie van LNV, tegelijkertijd met de controle over de 

jaarrekening 2006 van het ministerie van LNV. 

 
Het benodigde bedrag voor de betaling van lopende verplichtingen, als genoemd in 

bijlage 5, zal door het Rijk aan de Provincie Noord Holland ter beschikking worden gesteld op de wijze als 

beschreven in artikel 8, derde lid van de WILG. 

 
3. De overname van de verplichtingen houdt voor de Provincie Noord Holland in ieder geval het volgende in: 

 
De Provincie Noord Holland zorgt vanaf 1 januari 2007 voor de volledige afwikkeling van de lopende 

verplichtingen, inclusief  de betalingenvan de lopende verplichtingen en 

draagt vanaf deze datum alle risico's die met de verplichtingen samenhangen, 
vooruitlopend op definitieve vaststelling daarvan zoals genoemd in lid 4. 

 
De Provincie Noord Holland zal eventuele inkomsten en onderuitputting die met deze lopende 
verplichtingen samenhangen gebruiken voor het realiseren van de in deze overeenkomst afgesproken 
prestaties. 

 
4. Zodra de definitieve verplichtingenstand en de bijbehorende risico’s bekend zijn, zullen de Provincie Noord 

Holland en het Rijk hierover in overleg treden. Indien nodig zal de bestuursovereenkomst hierop worden aangepast. 

 
5. De Provincie Noord Holland stemt in met de restanttaakstellingen per 1-1-2005 zoals opgenomen in 

bijlage 6. 

 
6. In 2007 stellen Rijk en de Provincie Noord Holland de restanttaakstellingen bij aan de hand van de resultaten 
van het UC 2005-2006, de uitkomsten van het project Taakstelling op kaart en 

de evaluatie ‘omslag verwerving naar beheer’. Deze restanttaakstellingen per 1-1-2007 worden aansluitend 
opgenomen in bijlage 6 ter vervanging van eerdere voorlopige versies. De Provincie Noord Holland zal deze 
restanttaakstellingen vervullen. 

 

 
ArtikeArtikeArtikeArtikellll    5555    FinancieeFinancieeFinancieeFinancieellll    beheerbeheerbeheerbeheer 

 
1. Handelingen als Europees betaalorgaan in het kader van verordening nr. 1698/2005 van de Raad  inzake 
steun voor plattelandontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (het 
plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013) worden verricht 

door DLG of door het gedelegeerd orgaan DR. DR verzorgt de nationale verklaring over de besteding van de 
EU-uitgaven. 

 
2. Uitleg van de in het eerste lid genoemde verordening en daarmee samenhangende andere Europese 
regelgeving geschiedt door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, in zijn hoedanigheid van 
beheersautoriteit van het plattelandsontwikkelingsprogramma. 
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ArtikeArtikeArtikeArtikellll    6666    GrondzakenGrondzakenGrondzakenGrondzaken 

1. Provincie Noord Holland bepaalt de wijze waarop de grondverwerving plaatsvindt. Provincie 
Noord Holland realiseert de grondverwerving binnen de kaders zoals deze zijn verwoord in §xx van 
het Provinciaal Meerjarenprogramma 2007-2013 en in het Aansturingsprotocol dat de gezamenlijke 
provincies hanteren ten aanzien van de inzet van DLG/BBL. 

 
2. Provincie Noord Holland spant zich in om samen met de andere provincies te komen tot een 
dusdanige interprovinciale verdeling dat het jaarlijkse budget voor de PNB-leningen 

optimaal wordt benut, uitgaande van de provinciale taakstellingen als aangegeven in artikel 3.1. De 
provinciale taakstelling als aangegeven in artikel 3.1 geldt hierbij als een inspanningsverplichting. 

 
3. Provincie Noord Holland geeft DLG-BBL opdracht tot verkoop, ruil en overdracht van de 

BBL-eigendommen die ingevolge artikel 3 van deze overeenkomst door het Rijk ter beschikking 
zijn gesteld voor realisatie van de in dat artikel aangegeven prestaties. Rijk en provincie Noord 
Holland stellen daartoe nadere regels in de respectievelijke aansturingsprotocollen. De ligging van de 
in artikel 3 ter beschikking gestelde percelen is weergegeven op kaart xx, behorend bij deze 
overeenkomst. 

 
4. Provincie Noord Holland kan desgewenst BBL-eigendommen, voor zover deze met gelden van 
LNV zijn verworven, inzetten voor andere doelen, inclusief ontwikkelingsprojecten, dan het LNV aan die 
gronden heeft toegekend. In dat geval draagt Provincie Noord Holland voor eigen rekening en risico 
zorg voor een het desbetreffende oorspronkelijke doel gelijkwaardig areaal. Met uitzondering van de 

gronden bedoeld in lid 3 en voor zover deze gronden niet meer nodig zijn voor de doelen in het kader 
waarvan ze zijn verworven, heeft Provincie Noord Holland 

eerste recht van koop van de BBL-eigendommen en kan Provincie Noord Holland in afwijking van 
onderdeel b volstaan met het aankopen van die gronden. 

 
5. Indien BBL-eigendommen worden ingezet als bedoeld onder 4, worden deze gewaardeerd op basis 

van de actuele marktwaarde. 

 
6. Het Rijk spant zich in om, op verzoek van Provincie Noord Holland risicodragende participatie van 
BBL mogelijk te maken in ontwikkelingsprojecten die (mede) bijdragen aan de realisatie van de 
rijksdoelen wanneer voldaan wordt aan de Rijkskaders te weten het 

(hernieuwde) beleidskader anticiperend handelen in vastgoed en het deelnemingen beleid. Een definitieve 

uitspraak is afhankelijk van de besluitvorming binnen het Rijk over het hernieuwde beleidskader 

anticiperend handelen. Provincie Noord Holland is enig opdrachtgever voor BBL 

waar het gaat om de inzet van ILG-gronden voor ontwikkelingsprojecten. 

 
7. Het Rijk draagt zorg voor de beschikbaarheid van voldoende landmeterhectares voor de 
uitvoering van landinrichtingsprojecten in Provincie Noord Holland voor het realiseren van de 
Rijksdoelen uit in deze overeenkomst door enerzijds via deze overeenkomst gelden beschikbaar 
te stellen en anderzijds door reallocatie van overtollige landmetershectaren. 

 
8.    De gronden die BBL in de periode 2007-2013 in opdracht van Provincie Noord Holland verwerft met 
de middelen voortvloeiend uit deze overeenkomst en niet meteen worden doorgeleverd aan de 
eindbeheerder worden geactiveerd op de BBL-balans. Provincie Noord Holland neemt in haar balans een 
vordering op ter grootte van de aankoopwaarde van deze gronden op BBL. De gerealiseerde meer- of 
minderwaarde bij verkoop van deze gronden wordt verrekend met het ILG-budget van de desbetreffende 
provincie; hierover vindt geen nadere 

verrekening met het Rijk plaats. Provincie Noord Holland heeft volledige zeggenschap over deze 
gronden. 
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ArtikeArtikeArtikeArtikellll    7777    EvaluatieEvaluatieEvaluatieEvaluatie,,,,    monitorinmonitorinmonitorinmonitoringggg    eeeennnn    verantwoordingverantwoordingverantwoordingverantwoording 

3. De methodiek van de grondprijsmonitor wordt geëvalueerd in 2007 en bij de mid-term review 
bedoeld in artikel 7, derde lid van de WILG. 

 
4. Op basis van monitoring van de grondprijzen worden, indien van toepassing, de per provincie en 
rijksdoel gedifferentieerde normkosten grondverwerving jaarlijks aangepast. De normkosten 
grondverwerving bestaan uit de kale grondprijs plus de bijkomende kosten. (mogelijke toevoeging, nader 
te bepalen: ‘De bijkomende kosten zijn gemaximeerd op 7% van 

de kale grondprijs. Dit is op dit moment toereikend. Mocht dit niet toereikend blijven dan vindt nader 
overleg plaats.’) Op basis van de aldus vastgestelde normkosten zullen Rijk en Provincie Noord Holland 
bezien of de ter beschikking gestelde budgetten kunnen worden bijgesteld in het licht van de budgettaire 
ruimte dan wel de te leveren prestaties door Rijk en Provincie Noord Holland worden bijgesteld. Bij de 

eindverantwoording in 2014 worden de normkosten grondverwerving op eenzelfde manier berekend en 
gehanteerd. 

 
7.7.7.7.1111    EvaluatiEvaluatiEvaluatiEvaluatieeee    vavavavannnn    ddddeeee    nnnnormkostenormkostenormkostenormkosten 

1. Het Rijk voert in het najaar van 2007 een technische evaluatie uit ten aanzien van de normkosten 
voor inrichting, die aan de normbijdragen van het Rijk per eenheid ten grondslag liggen (gereed 
december 2007). Het Rijk werkt daarbij samen met de Provincie xx en betrekt daarbij de andere 
Provincies. Indien dit naar zijn oordeel nodig is past de Minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit uiterlijk in 2008 deze normkosten aan. Op dat moment 
worden door beide partijen eveneens de gevolgen vastgesteld die deze aanpassing gedurende 

de overeengekomen periode heeft voor de in artikel 3 genoemde prestaties en bijdragen van partijen. 

 
2. Het Rijk en de Provincies ontwikkelen gezamenlijk een methodiek voor het volgen 

(monitoren) van de prijsontwikkeling van gronden en bijkomende verwervingskosten. 

 
3. De methodiek van de grondprijsmonitor wordt geëvalueerd in 2007 en bij de mid-term review 

bedoeld in artikel 7, derde lid van de WILG. 

 
4. Op basis van monitoring van de grondprijzen worden, indien van toepassing, de per provincie en 
rijksdoel gedifferentieerde normkosten grondverwerving jaarlijks aangepast. De normkosten 
grondverwerving bestaan uit de kale grondprijs plus de bijkomende kosten. (mogelijke toevoeging, nader 
te bepalen: ‘De bijkomende kosten zijn gemaximeerd op 7% van 

de kale grondprijs. Dit is op dit moment toereikend. Mocht dit niet toereikend blijven dan vindt nader 
overleg plaats.’) Op basis van de aldus vastgestelde normkosten zullen Rijk en Provincie Noord Holland 
bezien of de ter beschikking gestelde budgetten kunnen worden bijgesteld in het licht van de budgettaire 
ruimte dan wel de te leveren prestaties door Rijk en Provincie Noord Holland worden bijgesteld. Bij de 
eindverantwoording in 2014 worden de normkosten grondverwerving op eenzelfde manier berekend en 
gehanteerd. 

 

 
7.7.7.7.2222    VoortgangsrapportagesVoortgangsrapportagesVoortgangsrapportagesVoortgangsrapportages,,,,    midmidmidmid----tertertertermmmm    reviereviereviereviewwww    eeeennnn    eindverantwoordingeindverantwoordingeindverantwoordingeindverantwoording 

1. De Provincie Noord Holland levert de in artikel 12 van de WILG aangegeven 
voortgangsrapportages, gegevens voor de mid-term review en eindverantwoordingverslag aan het Rijk 
aan conform de vereisten als genoemd in de bijlagen 2a, 2b, 2c en 5. 

 
2. Bij de jaarlijkse voortgangsrapportage bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de WILG 

gebruikt de Provincie Noord Holland de in bijlage 2 en 3 opgenomen formats voor de voortgang van de 
prestaties en  het grond(prijs) beleid. De voortgangsrapportage over 2012 bevat 
daarnaast een inschatting van de mate waarin de afgesproken prestaties voor 2007 – 2013 

zullen worden gerealiseerd. 
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3. In de jaarlijkse rapportage rapporteert de Provincie Noord Holland eveneens over de gebruikte 

DLG/DR-capaciteit 

 
4. De Provincie Noord Holland levert de gegevens voor de jaarlijkse rapportage aan 
overeenkomstig het accountantsprotocol van bijlage 5. 

 
5. De Provincie Noord Holland en het Rijk voeren overleg over de voortgang naar aanleiding van de 
voortgangsrapportages en de mid-term review rapportage. Overleg naar aanleiding van 
de gerealiseerde prestaties vindt plaats aan de hand van het eindverantwoordingsverslag. 

 
6. Het Rijk en de Provincie Noord Holland maken nadere afspraken over de door de Provincie Noord 
Holland te leveren gegevens ten behoeve van de jaarlijkse rapportageverplichtingen die voortvloeien uit 

internationale verdragen en verplichtingen voor de Vogel- en Habitatrichtlijn, 

Bonn en Bern. 

 

 
7.7.7.7.3333    VaststellinVaststellinVaststellinVaststellingggg    vavavavannnn    hehehehetttt    investeringsbudgetinvesteringsbudgetinvesteringsbudgetinvesteringsbudget 

De toezending van het eindverslag door de Provincie Noord Holland aan de Minister van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit wordt beschouwd als het verzoek tot vaststelling van het investeringsbudget als 
bedoeld in artikel 13 van de WILG. Conform artikel 14 van de WILG stelt 

het Rijk naar aanleiding van het eindverslag het investeringsbudget van de Provincie Noord 

Holland vast. 

 

 
7.7.7.7.4444    EffectmonitoringEffectmonitoringEffectmonitoringEffectmonitoring 

1. Het Rijk is verantwoordelijk voor opzet en onderhoud van een effectmonitoring die de doelen 

van het MJP2 voldoende dekt, binnen het kader van de effectmonitoring van Agenda Vitaal 

Platteland. 

 
2. De Provincie Noord Holland levert gegevens aan ten behoeve van de in het vorige lid bedoelde 
effectmonitoring conform het protocol van bijlage 3. 
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1.   De Provincie Noord Holland draagt de uitvoering van Programma Beheer tenminste voor de 
jaren 2007 en 2008 op aan de Dienst Regelingen. Het Rijk neemt de kosten voor zijn rekening 
die DR, DLG en AID ten behoeve van de uitvoering van Programma Beheer maken, op basis 
vna het huidige kostenniveau. De Provincie Noord Holland stuurt de uitvoering van het 
programma beheer door DR in gezamenlijkheid met de andere provincies aan. DR draagt zorg 
voor afstemming met DLG en AID. Over de uitvoering van programma beheer sluiten de 
provincies uniforme prestatieovereenkomsten met DR. De minister van LNV, Provincie Noord 
Holland en DR streven ernaar om de uitvoeringskosten te verlagen. Voor de uitvoering van het 
beheer na de stelselwijziging per 1-1-2009 geeft, althans in het geval dat Dienst Regelingen 
ook dan de uitvoering verzorgt, de minister van LNV voor 1-1-2009 aan of, en zo ja op welke 
wijze, hij naast het investeringsbudget ook uitvoeringsbudget ter beschikking stelt aan provincies, 
waaruit DR wordt betaald. In dat geval zullen de afspraken over de aansturing worden herzien. 2.   
Ten behoeve van het realiseren van de prestaties uit deze overeenkomst zet het Rijk de 
volgende capaciteit van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) in, uitgedrukt in 
uren. 

Capaciteitsinzet 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totaal 

65000 69250 68250 65250 61500 59250 60750 449250 

 

DLG uren excl. 
programma beheer  

3500 3500 3500 3250 3250 3250 3250 23500  DLG uren 

programma beheer  
DLG (uren totaal) 68500 72750 71750 68500 64750 62500 64000 472750  
 

 

ArtikeArtikeArtikeArtikellll    8888    UitvoerinUitvoerinUitvoerinUitvoeringggg    doodoodoodoorrrr    RijksoverheidsdienstenRijksoverheidsdienstenRijksoverheidsdienstenRijksoverheidsdiensten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PM In november wordt de beschikbaar gestelde capaciteit van DLG exact in lijn gebracht met de definitieve 
prestatie-afspraken. Dit kan leiden tot aanpassing van de bovengenoemde capaciteit. 

 
3. Bij  tariefswijzigingen, wijzigingen op de programma- en apparaatbudgetten op de 
LNV/Rijksbegroting, en wijzigingen op last van Europese of nationale voorschriften vindt in beginsel een  
aanpassing van de in het eerste lid ter beschikking gestelde capaciteit plaats. Partijen treden in dat geval 
in overleg over de omvang van de  benodigde aanpassingen in capaciteit, alsmede over de gevolgen 
hiervan voor door de Provincie Noord Holland te leveren prestaties. 

 
4. De Provincie Noord Holland voert als enige de regie over de genoemde capaciteit van DLG 

en DR en legt in de prestatieovereenkomsten met DLG respectievelijk DR op uitvoeringsniveau afspraken 
vast over het realiseren van doelen, het leveren van prestaties, het uitputten van budgetten, het leveren 
van voortgangsinformatie en het inzetten van de beschikbaar gestelde DLG/DR-capaciteit. 

 
5. De Provincie Noord Holland stuurt DLG en DR aan overeenkomstig het 

aansturingsprotocol Provincies-DLG en het aansturingsprotocol Provincies-DR. Rijk en Provincie 

Noord Holland houden hierbij rekening met de risicoverdeling in deze protocollen. 

 
6. De Provincie Noord Holland kan een deel van de DLG/DR-capaciteit die haar voor een specifiek 
jaar ter beschikking is gesteld in dat jaar overdragen aan een andere Provincie. Ook kan zij in enig jaar 
gebruik maken van voor dat jaar aan een andere Provincie ter beschikking 
gestelde DLG/DR-capaciteit. Het is voor de Provincie Noord Holland niet mogelijk om te schuiven 

in capaciteit van DLG en DR tussen de verschillende jaren. 

 
7. De Provincie Noord Holland houdt bij grondverwerving, inrichting van terreinen, soortenbeleid, 

omgevingsbeleid en bodemverontreiniging ook rekening met Staatsbosbeheer. 
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ArtikeArtikeArtikeArtikellll    9999    BijlagenBijlagenBijlagenBijlagen 

 
1. De volgende bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze overeenkomst: Bijlage 1. 

Begrippen 

Bijlage 2. Protocol (2a) en formats voortgangsrapportages, mid-term review, 
eindverantwoording (2b) en grondprijzen (2c) 

 
Bijlage 3. Protocol en format effectmonitoring natuurkwaliteit 

 
Bijlage 4. Accountantsprotocol voor provinciale rapportages 

 
Bijlage 5. Overzicht van rijksverplichtingen die de Provincie Noord Holland overneemt 

 
Bijlage 6. Overzicht van restant taakstelling van de Provincie Noord Holland 

 
Bijlage 7. Kaart met BBL-gronden in de Provincie Noord Holland 

 

 
2. Ingeval van strijdigheid tussen de bijlagen en de artikelen van deze overeenkomst prevaleren de 

artikelen. 

 

 
ArtikeArtikeArtikeArtikellll    11110000    InwerkingtredinInwerkingtredinInwerkingtredinInwerkingtredingggg    eeeennnn    uitvoeringsperiodeuitvoeringsperiodeuitvoeringsperiodeuitvoeringsperiode 

 

 
Deze overeenkomst is gesloten voor bepaalde duur. Zij treedt in werking op 1 januari 2007 en eindigt met ingang 

van 1 januari 2014. 

 
1. Deze overeenkomst kan alleen worden aangevuld of gewijzigd door en bij schriftelijke verklaring die door 

en namens het Rijk en de Provincie Noord Holland is ondertekend. 

 
2. In geval van onvoorziene omstandigheden treden Rijk en de Provincie in overleg. 

 
ArtikeArtikeArtikeArtikellll    11111111    TerinzageleggingTerinzageleggingTerinzageleggingTerinzagelegging 

 

 
1. Binnen zes weken na ondertekening van deze bestuursovereenkomst wordt de zakelijke inhoud ervan 
door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gepubliceerd in de Staatscourant. 

 
2. In de Staatscourant wordt door de minister tevens meegedeeld dat de overeenkomst ter inzage wordt 
gelegd bij de hoofdvestigingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
te Den Haag en bij het Provinciehuis van de Provincie Noord Holland . 

 
Aldus overeengekomen en in vijfvoud ondertekend op…………………………….... te …………….…………….., 



maandag 25 september 2006 02:43   

 

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, dr. C.P. 

Veerman 

DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER, Drs. 

P.L.B.A. van Geel 

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 
 

 
 

Drs. M.H. Schultz van Haegen 

 

 
DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP, 

M.J.A. van der Hoeven 

DE  -- CvdK / Gedeputeerde  -- VAN DE PROVINCIE Noord Holland ,  --  naam  -- 



maandag 25 september 2006 02:43   
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