Ministerievan Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

rr>

Provincie Zuid-Holland
t.a.v. de heer Weber
Postbus 90602
2509 LP den Haag

- ) DL.

iI

Directoraat-generaal Agro en
Natuur
DIrectie Natuur en Biodiversiteit

Datum Onlvangst

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres

Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Overheidsldentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (atgemeen)
www.rljksoverheid.nl/lnv

Datum
Betreft

0 1 DECEMBER 2017 Samenwerkingsovereenkomst Boeren voor Natuur

Behandeld door

Ir. P.J.H.M. Reuver
T 070 757 3152
F 070 378 6181
p.j.h.m.reuver@minez.nl

Ons kenmerk

Geachte heer Weber,
Sinds de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Pilot Boeren voor
Natuur in de polder van Biesland (kortweg Boeren voor Natuur Biesland) op 7
maart 2007 is middels het Bestuursakkoord natuur^ de uitvoering van het
gebiedsgerichte beleid per 1 januari 2014 gedecentraliseerd naar de provincies, en
dat geldt ook voor de daarbij behorende middelen. Op grond van dit
Bestuursakkoord natuur zijn ook de rechten en plichten voortvioeiend uit de
samenwerkingsovereenkomst Boeren voor Natuur Biesland overgegaan op de
provincie Zuid-Holland.
Deze ontwikkeling was voor mij aanleiding mij te beraden op de rol van het
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in dit
samenwerkingsverband.
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Uw kenmerk
Bijlage(n)

Besluit

Ik heb besloten om, in lijn met de decentralisatieafspraken en na overleg met uw
provincie, mijn formele rol in het samenwerkingsverband rond de pilot Boeren
voor Natuur te beeindigen en uit de samenwerkingsovereenkomst Boeren voor
Natuur Biesland te treden.
Op grond van artikel 8 van de vigerende samenwerkingsovereenkomst Boeren
voor Natuur Biesland verzoek ik de overige partijen schriftelijk te verklaren
akkoord te gaan met het uittreden van mijn departement en het Ministerie van
LNV daarbij tevens kwijting en decharge te verlenen.

^ Het geheel aan afspraken uit het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur
d.d. 20 September 2011, de aanvullende afspraken d.d. 7 december 2011 en de
uitvoen’ngsafspraken d.d. 8 februari 2012 wordt nader geduid a/s het
^bestuursakkoord natuur». Zie ook TK 30 825 nr. 107 (incl. bijiage), TK 30 825
nr. 143 (incl. bijiage), en TK 30 825 nr. 153 (incl. bijiagen)
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Bovenstaande wijziging in de formele rol van het ministerie betekent niet dat ik
de pilots niet meer relevant of belangrijk vind. Desgewenst kan mijn ministerie op
afstand nog wel een rol spelen, bijvoorbeeld als waarnemer of als agendalid voor
de stuurgroep. DIt kan In overleg met de overige partners worden ingevuld.

Implicaties van dit besluit
Zodra alle overige partijen schrlftelljk verklaard hebben akkoord te zijn met het
uittreden van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwallteit,
• gaan alle rechten en pllchten die het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwallteit is aangegaan met het ondertekenen van de
samenwerkingsovereenkomst Boeren voor Natuur Blesland over op de
provinde Zuld-Holland.
• wordt aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwallteit
kwijting en decharge verleend. LNV is daarmee niet langer aansprakelijk
en niet meer ontvankelijk voor vorderingen op grond van de hiervoor
genoemde samenwerkingsovereenkomst.
• maakt het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwallteit niet
langer deel uit van de stuurgroep. Omdat Ik de samenwerking met
provincies en maatschappelijke organisaties wel belangrijk vind stel ik
voor in plaats daarvan gemformeerd te blijven als agendalid, via mijn
regioambassadeur de heer drs. Ing. W. Leiseboer.
Ik verzoek u de ondertekende schriftelijke akkoordverklaring voor 31 december
2017 per post of per mail toe te sturen aan:
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwallteit
mw. ir. P.J.H.M. Reuver
Postbus 20401
2500 EK den Haag
6: p.j.h.m.reuver@minez.nl
de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwallteit,
namens deze.

R. Feringa,
directeur Natuur & Biodiversiteit
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Hlerbij verklaart ondergetekende akkoord te gaan met het uittreden van het
Ministerie van Landbouw, Natjur en Voedselkwalitelt uit de
samenwerkingsovereenkomst Boeren voor Natuur Blesland en het Ministerle van
LNV daarbij tevens kwijting en decharge te verlenen.
Deze brief wordt ook toegezonden aan de overlge samenwerkingspartners, te
weten Gemeente Delft, Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Hoogheemraadschap
Delfland.

Provincie Zuid-Holland

de heer Weber
(handtekening)
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