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Uw brief 

Uw kenmerk 

Geacht College, 

Op 3 februari 2011 hebben wij de vertegenwoordigers van gemeenten en waterschappen in 
een bijeenkomst ingelicht over ons principebesluit van 25 januari 2011 tot het tijdelijk 
opschorten van alle gebiedsprocessen waarvoor door ons nog geen juridische verplichtingen 
zijn aangegaan. Wij zagen ons genoodzaakt tot het nemen van dit voorgenomen besluit door 
de door het kabinet aangekondigde korting op het Investeringbudget Landelijk Gebied (ILG)-
budget en de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

Op dit moment brengen wij samen met de voorzitters van de inrichtings- en 
gebiedscommissies in beeld wat de consequenties van ons principebesluit zijn. Wij hebben de 
voorzitters daarbij uitdrukkelijk gevraagd dit te delen met de vertegenwoordiger(s) van 
gemeenten en waterschappen in de commissies. Daarna zullen wij tot definitieve 
besluitvorming overgaan. 

Voor de modules die al wel juridisch beschikt zijn, hebben wij besloten om deze voort te 
zetten, met uitzondering van activiteiten die onderdeel uitmaken van de robuuste 
verbindingen. 

In de bijlage treft u onze brief aan Provinciale Staten over dit onderwerp aan, alsmede het 
persbericht dat op 9 februari 2011 is verzonden. 

Wij verzoeken u de inhoud van deze brief en de bijlagen ook onder de aandacht van uw 
Gemeenteraad te brengen. 

Gedeputeerde Staten van Overijssel, 
namens dezen, 

mw. ir. L.A. Meijer, 
adjuncthoofd eenheid Landbouw, Natuur en Landschap 
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Persbericht 

Zwolle, 9 februari 2011 

Regeerakkoord dwingt provincie tot pas op de plaats in landelijk gebied 
Bezuinigingen landelijk gebied frustreren gebiedsprocessen 

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben een principe-besluit genomen om de uitvoering van de 
landinrichtingsprojecten en gebiedsprocessen op te schorten voor zover er voor de uitvoering nog 
geen geld beschikbaar was gesteld. Dit is volgens gedeputeerde Piet Jansen een direct gevolg van 
de bezuinigingen die het kabinet heeft aangekondigd voor investeringen in het landelijk gebied en 
van de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

Sinds 2007 wordt het rijksbeleid voor het landelijk gebied onder regie van de provincies 
uitgevoerd. Ze verbinden dat beleid met hun eigen doelen en het beleid van gemeenten en 
waterschappen op het gebied van landbouw, natuur, recreatie en economische en sociale vitaliteit 
in het landelijk gebied. Hierdoor kunnen doelen en ambities worden gecombineerd en sneller 
gerealiseerd en wordt het beschikbare geld efficiënter besteed. Het kabinet wil tot 2013 zo'n 600 
miljoen euro bezuinigen, voor Overijssel gaat het om ongeveer 60 miljoen euro. Het rijk breekt 
daarmee in de bestuursovereenkomst die het met de provincies heeft gesloten. 

Abrupte stilstand in gebiedsprocessen 
Naar aanleiding van het regeerakkoord hebben GS op 5 oktober al besloten om de aankoop van 
nieuwe natuur op te schorten en voorlopig geen nieuwe verplichtingen aan te gaan. Ze willen eerst 
meer duidelijkheid over de toekomstige financiële kaders vanuit het rijk. 

Maar de effecten van het regeerakkoord zijn nog veel groter. De aangekondigde bezuiniging treft 
niet alleen het natuurbeleid, maar ook de structuurversterking van de landbouw (via kavelruil), 
nationale parken en nationale landschappen en wandel- en fietsnetwerken. 
Volgens gedeputeerde Piet Jansen is het daarom nodig om alle integrale projecten in het landelijk 
gebied tegen het licht te houden: "Dat is heel vervelend, want de trein was onder regie van de 
provincie juist op volle gang gekomen. Het gaat om ingewikkelde processen, waarvoor jarenlange 
voorbereiding noodzakelijk is en waarbij we verschillende doelen in onderlinge samenhang 
oplossen. Die trein is nu abrupt tot stilstand gekomen. Gebiedsprocessen kunnen niet zonder meer 
worden doorgezet." 
De gedeputeerde zegt het bijna niet uit te kunnen leggen, bijvoorbeeld aan boeren die vaak na 
lang wikken en wegen besloten hebben hun grond vrijwillig te verkopen of mee te doen aan 
particulier natuurbeheer. "Ik baal er ook van dat geplande verbeteringen in de landbouwstructuur 
en de waterhuishouding nu ook vertraging oplopen. Het gaat dus niet alleen maar om een 
bezuiniging op natuur. Ook de recreatieve ontwikkelingen in het gebied stagneren en het wordt 
heel lastig om te investeren in het landschap. De vitaliteit van het landelijk gebied en de 
leefbaarheid komt daarmee onder druk te staan", meent hij. "Dat kan niet de bedoeling zijn van 
het kabinet en zeker niet van deze staatssecretaris." 

Onderhandelingen met Rijk 
De provincies overleggen op dit moment met staatssecretaris Bleker over de decentralisatie van 
het natuurbeleid en de herijking van de EHS. In de voorstellen van het kabinet blijft er na alle 
bezuinigingen te weinig geld beschikbaar om de bestaande natuur te beheren. Voor de afronding 
van de EHS lijkt, zelfs in afgeslankte vorm, helemaal geen geld meer beschikbaar te zijn. 

De provincies begrijpen de financiële problemen van het kabinet en zijn bereid mee te denken over 
oplossingen. Maar ze willen dat de huidige bestuursovereenkomsten voor het Investeringsbudget 
Landelijk Gebied onverkort van kracht blijven tot er tussen Rijk en provincies nieuwe afspraken zijn 
overeengekomen. Ze vinden dat het Rijk structureel voldoende geld uit moet trekken voor het 
beheer van de (herijkte) EHS en dat daarnaast eenmalig voldoende geld beschikbaar moet zijn 
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voor de afronding van de EHS. Verder gaat het provinciebestuur ervan uit dat het Rijk 
verantwoordelijk is en blijft voor alle uitgaven die voortvloeien uit de internationale verplichtingen 
van Natura 2000 en de kaderrichtlijn water. Binnenkort is er weer bestuurlijk overleg tussen de 
provincies en de staatssecretaris. 

Gebiedsprocessen opgehouden 
In Overijssel is, vergeleken met andere provincies de (natuur) opgave behoorlijk groot. Daarom 
willen GS eerst een nieuwe bestuursovereenkomst met het Rijk sluiten, en bezien hoeveel geld er 
beschikbaar is. De uitvoering van (landinrichtings)projecten waarvoor al wel financiële 
verplichtingen zijn aangegaan kan doorgaan, met uitzondering van de activiteiten in het kader van 
de robuuste verbindingen. Maar daar waar we nog geen geld beschikbaar hebben gesteld, maken 
we een pas op de plaats met gebiedsprocessen. GS besluiten over het vervolg als ze in beeld 
hebben hoe de herijkte EHS er uit gaat zien en er duidelijkheid is over de beschikbare middelen. 

GS hebben dit voornemen de afgelopen week besproken met gemeenten, waterschappen, natuur
en landbouworganisaties en de voorzitters van alle inrichtingscommissies. Afgesproken is dat de 
commissies gaan aangeven wat de concrete gevolgen zijn van dit voornemen. Op basis daarvan 
zullen GS daadwerkelijk beslissen hoe verder te gaan met de gebiedsprojecten. 

Nieuw provinciebestuur bepaalt provinciale ambities 
Na de onderhandelingen met het Rijk is het nieuwe provinciebestuur aan zet om te bepalen wat de 
provinciale ambities zijn, aanvullend op de afspraken met het Rijk. Daarna, als de 
randvoorwaarden en ambities duidelijk zijn, kan de provincie in afstemming met alle betrokken 
partijen concreet gaan invullen hoe de herijkte EHS in Overijssel er uit moet gaan zien. 

Het ziet er naar uit dat een deel van de huidige EHS zal vervallen. Maar er zijn ook nieuwe ideeën. 
Zo vindt de provincie het een interessante gedachte om verder te verkennen of voor gebieden die 
niet voor 2018 kunnen worden afgerond als EHS de mogelijkheid kan worden open gehouden om 
op andere wijze natuur te realiseren. Bijvoorbeeld door middel van agrarisch of particulier 
natuurbeheer. Het stempel 'EHS' zou dan vervallen in deze gebieden en voor het huidige gebruik, 
vaak landbouw of recreatie, gelden geen specifieke beperkingen. Wel zouden grootschalige 
ontwikkelingen, zoals nieuwe bedrijventerreinen of wegen, daar voorkomen moeten worden. 
Deze en andere ideeën kan het nieuwe provinciebestuur met alle betrokken partners verder 
uitwerken. 

Informatie: Karin Obdeijn, team Communicatie, 
provincie Overijssel, telefoon 038 499 92 42 of bij 
spoedvragen buiten kantooruren 06 18 30 00 03 provincie e^)verijssel 
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[ ] anders, en wel: 

Bijlagen 
Persbericht d.d. 9 februari 2011 

Op 5 oktober 2010 (kenmerk 2010/0163121) hebben wij in het licht van het regeerakkoord 
"Vrijheid en Verantwoordelijkheid" en de daarin aangekondigde korting op het 
Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG-budget), besloten om, tot nader order, geen 
verplichtingen meer aan te gaan voor grondverwerving voor de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS). 

U bent hierover ook geïnformeerd en heeft de gevolgen hiervan betrokken bij uw besluit van 
10 november 2010 (kenmerk PS/2010/1003, "opschorting verwerving EHS", naar aanleiding 
van de motie Van Dalfsen/Netjes van 12 mei 2010 tot het verstrekken van een overzicht van 
alle integrale gebiedsprocessen in Overijssel waar de EHS een rol speelt). 

Principebesluit 
De financiële gevolgen van het regeerakkoord werken ook door in de gebiedsprocessen. 
Wij hebben daarom op 25 januari 2011 (kenmerk 2011/0012017) het principebesluit genomen 
om in de gebiedsprocessen waarvoor geen uitvoeringsmodule door ons college is beschikt, 
geen nieuwe verplichtingen aan te gaan tot nader order. Het gaat hier om verplichtingen voor 
zowel proces-, voorbereidings- als uitvoeringskosten. 

Voor de modules die al wel juridisch beschikt zijn, hebben wij besloten om deze voort te 
zetten, met uitzondering van activiteiten die onderdeel uitmaken van de robuuste 
verbindingen. Het gaat bij deze categorie om de volgende modules: Azelerbeek, HEMA-Lins, 
Saasveld-Gammelke, Reutum, Enschede-Zuid, Enschede-Noord, Rijssen, Gooiermars, Varsen 
en Noordwest-Overijssel (Wetering Oosten West). 

De modules waarvoor nog geen uitvoeringsmodules zijn beschikt, zijn niet juridisch verplicht 
en bevinden zich nog in de voorbereidende fase (met uitzondering van het gebied Staphorst, 
waarvoor ook nog geen gebiedscommissie door ons is ingesteld). Het gaat om de volgende 
modules: Oud Ootmarsum-Nutter/Ottershagen, Losser, Markgraven, Geesteren, Enter, Eelen 
en Rhaan, Engbertsdijksvenen, Olst-Wesepe, Dalmsholte, Diepenheim en Dortherbeek. 
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Informeren stand van zaken gebiedsprocessen 

Vervolgtraject 
Wij benadrukken dat het hier gaat om een voorgenomen besluit. Wij hebben dit principe
besluit inmiddels gedeeld met de voorzitters van de inrichtings- en gebiedscommissies en onze 
bestuurlijke partners. Gezamenlijk met hen brengen wij nu in kaart wat de consequenties van 
deze voorgenomen besluitvorming voor de realisatie van de prestaties voor gebiedsprocessen 
zijn. Wij zullen naar aanleiding van deze actie tot definitieve besluitvorming overgaan. 
Wij komen daar vanzelfsprekend bij u op terug. 

Gedeputeerde Staten van Overijssel, 

voorzitter, 
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