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Het Rijk vindt voor het landschapsbeleid zowel goed opdrachtgeverschap, 

visievorming en planning alsook een goede uitvoering belangrijk. Dit wordt 

gestimuleerd door via de Regeling Landschapsontwikkelingsplannen (LOP) 2010+ 

op aanvraag middelen ter beschikking te stellen aan gemeenten. Uw aanvraag is 

positief beoordeeld en komt daarmee in aanmerking voor genoemde rijksbijdrage. 

 

Op grond van artikel 15a, derde lid Financiële-verhoudingswet (Fvw) en artikel 28a 

Besluit financiële verhoudingen 2001 kan de bijdrage van het Rijk slechts worden 

verstrekt als verzameluitkering. Op grond van artikel 16a, vierde lid Fvw is het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) belast met de 

verdere verstrekking, de verlening, de vaststelling en de terugvordering van de 

verzameluitkering. 

 

Hierbij verleen ik voor 2010 uit de begroting van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (LNV) het in tabel 1 bij deze brief aangegeven bedrag als 

verzameluitkering, met als beleidsthema “Landschapsontwikkelingsplannen”. Dit 

bedrag wordt in december 2010 als voorschot op uw rekening bij de Bank 

Nederlandse Gemeenten (BNG) gestort. 

 

Het totaal van de ontvangen voorschotten dient op grond van artikel 16a, zesde lid 

Fvw in 2010 te worden besteed binnen de doelstellingen van LNV. Deze 

doelstellingen zijn beschreven in de beleidsagenda en beleidsartikelen van de door 

de Staten-Generaal goedgekeurde begroting 2010 van LNV. Deze begroting is te 

raadplegen via onder andere de website www.rijksbegroting.nl. 

 

De besteding van het totaal van de ontvangen voorschotten dient te worden 

verantwoord als verzameluitkering via het principe van single information en single 

audit (SiSa), zoals voorgeschreven in artikel 17a Fvw. De informatie ten behoeve 

van deze verantwoording betreft het totaal bestede bedrag van de 

verzameluitkering. Voor het bestedingsbegrip wordt het baten en lasten stelsel 

gehanteerd. Een onderscheid naar beleidsthema is daarbij niet nodig. De bedragen 

van de verzameluitkering worden naast SiSa niet op enig andere wijze 

verantwoord. Voor de wijze van vaststelling verwijs ik naar de Regeling 

verzameluitkering (Staatscourant 2009, nr. 100).  
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Vragen over bovenstaande kunnen per e-mail worden voorgelegd aan het 

ministerie van BZK via postbusibi@minbzk.nl. 

 

 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

namens deze, 

 

 

 

 

 

M.H. Klijnsma 

wnd. Directeur Openbaar Bestuur en Democratie 

 

 

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit 

besluit betrokken is, binnen zes weken na de dag van toezending of uitreiking hiervan 

bezwaar maken bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, t.a.v. de 

directeur Openbaar bestuur en democratie, postbus 20011, 2500 EA Den Haag.  

Het bezwaarschrift moet zijn gedateerd en de gronden van het bezwaar bevatten. Tevens 

dient een afschrift van het bestreden besluit te zijn bijgevoegd. 
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Tabel 1: Overzicht bedrag verzameluitkering per gemeente 

Gemeente

Recreatieschap Westfriesland  €              40.000,00 

Albrandswaard  €            100.000,00 
Alphen-Chaam 14.925,00€              

Beesel 29.572,00€              

Bernheze 25.000,00€              

Bladel 30.500,00€              

Boxmeer 100.000,00€            

Boxtel 56.567,50€              

Bronckhorst 100.000,00€            

Brummen 21.862,50€              

De Bilt 15.957,00€              

Deventer 50.000,00€              

Gilze en Rijen 77.106,00€              

Haaksbergen 60.000,00€              

Hardenberg 50.000,00€              

Hattem 37.500,00€              

Leiden 27.580,80€              

Leusden 100.000,00€            

Loenen 9.386,00€                

Nijkerk 71.266,00€              

Olst-Wijhe 75.000,00€              

Oudewater 16.330,00€              

Raalte 55.000,00€              

Renkum 26.862,50€              

Roermond 44.000,00€              

Twenterand 34.000,00€              

Tynaarlo 60.000,00€              

Valkenswaard 23.875,00€              

Westerveld 25.000,00€              

West Maas en Waal 28.385,00€              

Wierden 100.000,00€            

Zijpe 88.000,00€              
Zutphen 31.901,25€              

Beleidsthema LOPGemeenschappelijke 

regeling (Wgr)

 
 


