Regionale bijeenkomst over Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)

‘Implementatie van ILG vraagt om
integrale aanpak’ Op 23 juni jl. werd een bijeenkomst in
Apeldoorn georganiseerd waar waterschappen, en de gemeenten in de provincies
Gelderland en Overijssel werden geïnformeerd over het Investeringsbudget
Landelijk Gebied. Wat behelst het ILG precies en welke inspanningen vraagt het
van alle betrokken partijen? “De tijd van afzonderlijke geldstromen is definitief
voorbij. Het ILG leidt tot meer duidelijkheid en minder financiële rompslomp.”
–––– Alexander Haje

O

nlangs hebben het Rijk, het
Interprovinciaal Overleg, de
Vereniging van Nederlandse
Gemeenten en de Unie van
Waterschappen overeenstemming bereikt over het concept voor
de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG)
dat door het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is opgesteld. De WILG vloeit voort uit het project
Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)
waarin de koepels van provincies, gemeenten en waterschappen samenwerken met
de ministeries LNV, VROM en Verkeer &
Waterstaat aan nieuwe bestuurlijke verhoudingen, een nieuwe werkwijze en een nieuw
financieringssysteem. Doel is om provincies,
gemeenten en waterschappen in staat te
stellen op effectieve wijze de rijksdoelen
voor de fysieke inrichting van het landelijk
gebied te realiseren, als onderdeel van een
integrale regionale gebiedsontwikkeling.
–––– Snel en effectief
–––– “De filosofie achter het ILG is om rijksdoelen sneller te realiseren en uitvoeringsplannen voortaan decentraal te laten plaatsvinden onder regie van provincies”, zei ILGprojectleider Pleijsier van het ministerie van
LNV op de bijeenkomst waar onder meer
bestuurders en ambtenaren van gemeenten
en provincies naar toe gekomen waren.
“Het ILG betekent een betere en intensievere samenwerking tussen de verschillende
overheden. Rijk en provincies sluiten een
convenant over het realiseren van de rijksdoelen. Voor die doelen is één budget beschikbaar van 4,5 miljard euro voor de duur

van zeven jaar.” Hij benadrukte dat het van
groot belang is dat alle betrokken partijen
dit jaar nog starten met het maken van die
gebiedsplannen, want op 1 januari 2007 is
het zover, dan moet het ILG echt van start
gaan. Nieuw is – en dat zal behoorlijk wennen zijn, zei Pleijsier - , dat het Rijk zijn oude
gedetailleerde bemoeienis moet loslaten.
“Ambtenaren op het ministerie zullen geen
invloed meer kunnen uitoefenen op de afzonderlijke geldstromen, want alle separate
geldpotjes verdwijnen en daar komt één
grote pot voor in de plaats. De provincies
krijgen alle vrijheid bij de besteding van
dat budget.” Pleijsier zei verder dat het ILG
ongetwijfeld leidt tot een betere samenwerking tussen provincies, gemeenten en
waterschappen. “Het betekent ook bij de
provincies een bundeling van geldstromen,
meerjarige zekerheid naast flexibiliteit en
minder administratieve lasten.”
Gert Verwolf, dijkgraaf van het Waterschap
Veluwe en dagvoorzitter in Apeldoorn, sloot
zich bij die woorden aan. Hij zei dat de periode van al die afzonderlijke geldstromen
straks definitief voorbij is. “Daarvoor komt
één uniforme financiering in de plaats en
dat betekent voor overheden veel meer duidelijkheid en minder rompslomp. Ik heb er
alle vertrouwen in dat het ILG leidt tot een
grotere slagvaardigheid waardoor projecten
sneller gerealiseerd kunnen worden. Laten
we een voorbeeld nemen aan de 100 miljoenregeling van Verkeer en Waterstaat.”

digd om hun licht te laten schijnen over het
ILG. Beiden lieten weten dat de invoering
van het ILG vooral een goede, onderlinge
communicatie vraagt. “Het is belangrijk te
weten hoe het krachtenveld is verdeeld en
wie de partners zijn waarmee moet worden
samengewerkt om te komen tot regionale
gebiedsplannen. Gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en
(agrarische) ondernemers zullen gezamenlijk
hun meerjarenplannen moeten maken en die
moeten voorleggen aan de provincie. Dat
proces vraagt om wederzijds vertrouwen en
commitment”, aldus de ILG-deskundigen
Gerrits en Van Galen.
Henk van der Honing van Balance, de
onderneming die deze bijeenkomst organiseerde en die beschikt over een ILG-expertisecentrum van waaruit projectconsultants
organisaties ondersteunen door middel van
strategische advisering en implementatietrajecten en beleidsuitvoerende werkzaamheden: “Een succesvolle implementatie
van het ILG vraagt om een integrale benadering. Kennis van gebiedsontwikkeling,
locale overheden, financiën, organisatieverandering, marketing en marktwerking is
daarvoor noodzakelijk. Het ILG belichaamt
een nieuwe aanpak die een andere rol van
provincies, gemeenten, waterschappen en
maatschappelijke organisaties vereist. Zij
zullen de komende periode moeten leren
hoe zij het beste kunnen inspelen op die
nieuwe situatie.”

–––– Wederzijds vertrouwen
–––– Vanuit Gelderland en Overijssel waren
de provinciale ILG-projectleiders uitgeno-

(Voor meer informatie: www.balance.nl/ilg)

–––– 12 –––– hetWATERschap –––– 05 augustus 2005 ––––

––––

