hoofdstuk 5
PPS in te zetten en deze waar dat zinvol is

gesteld, maar de decentrale overheden zijn

m obiliteitsmanagement. Met de BDU wordt

te benutten. Indien van toepassing, is bij de

verantwoordelijk voor de uitvoering en pro-

een belangrijke verbetering beoogd in de

projecten in hoofdstuk 4 informatie over de

grammering van hun projecten. Deze projec-

realisering van het verkeer- en vervoerbeleid

betrokkenheid van de markt opgenomen. Ten

ten zijn echter niet minder belangrijk, ze heb-

op regionaal niveau, in samenhang met dat

tweede wordt ernaar gestreefd extra midde-

ben immers ook effect op het ruimtelijk fysieke

op landelijk niveau. Belangrijk is dat de geld-

len te genereren en/of een hogere kwaliteit

domein. Hierom is in tabel 5.2 is een overzicht

stromen die vanuit het rijk naar de decentrale

van een project te realiseren door gebiedsont-

opgenomen van de drie doeluitkeringen. De

overheden gaan voor de uitvoering van speci-

wikkeling en de opbrengsten daarvan voor de

cijfers zijn gebaseerd op de begroting 2010.

fieke onderdelen van het verkeer- en vervoer-

financiering van nieuwe projecten te gebrui-

Tussen de tabellen 5.1 en 5.2 zit overlap voor

beleid, gebundeld en ontschot zijn. De decen-

ken. De nadruk ligt de komende jaren met

wat betreft het ILG.

trale overheden wordt zo de ruimte geboden

name op het creëren van een andere manier
van samenwerken tussen markt en overheid.
Risicoverdeling neemt hierbij een belangrijke
plaats in.

om op decentraal niveau maatwerkoplossingen te realiseren en prioriteiten te stellen voor

5.4.1 Investeringsbudget Stedelijke

verkeer- en vervoervraagstukken (in tijd en

Vernieuwing (ISV)
Het ISV is een rijkssubsidie om de leefbaarheid

uitgavencategorieën). De BDU bedraagt circa

en vitaliteit van steden en wijken te vergroten.

E 1,7 à E 1,8 miljard per jaar.

5.3 Inzet van de middelen

Het budget kan ingezet worden voor fysieke

De beschikbare middelen worden ingezet voor

investeringen in woningen, maatschappelijke

rijksprojecten (aanleg, beheer en onderhoud),

voorzieningen, een gezond leefklimaat en de

rijksprogramma’s (bestaande uit diverse pro-

openbare ruimte. Dat gebeurt door onder meer

De rijksdoelen, die betrekking hebben op de

jecten met dezelfde doelstelling) en voor

herstructurering van wijken en het realiseren

vitaliteit van het platteland, zijn neergelegd

het verstrekken van (project)subsidies aan

van nieuwbouw in bestaande wijken en in de

in de Agenda Vitaal Platteland. De concrete

d ecentrale overheden en/of marktpartijen.

uitleggebieden, onder andere door het creëren

uitwerking van deze doelen voor de thema’s

Om een indruk te geven van de beschikbare

van ‘schuifruimte’ voor herstructurering. Voor

natuur, landbouw, recreatie, landschap, water,

rijksmiddelen is in tabel 5.1 een overzicht

een goede leefbaarheid is duurzame milieu-

bodem, reconstructie en sociaal economische

opgenomen van de relevante begrotingsreek-

kwaliteit eveneens een belangrijke randvoor-

vitaliteit zijn vastgelegd in het Meerjarenpro-

sen van VROM, VenW, EZ, LNV en WWI.

waarde. Dat vereist gerichte fysieke investerin-

gramma Vitaal Platteland 2007-2013 (MJP2).

De cijfers zijn gebaseerd op de begroting

gen in de stad om risico’s voor de gezondheid

Hierin zijn per operationeel doel de concreet te

2010. Voor de begrotingsreeksen van LNV en

door bodemverontreiniging, geluid en slechte

verrichten prestaties en de daarvoor beschik-

VROM (bufferzones) geldt dat daarin ook de

luchtkwaliteit te minimaliseren. Kortom, stede-

bare middelen opgenomen. Over die presta-

middelen uit het Investeringsbudget Landelijk

lijke vernieuwing blijft noodzakelijk om wijken

ties en middelen zijn afspraken gemaakt met

Gebied (ILG) zijn opgenomen.

en steden aantrekkelijk en leefbaar te maken

provincies. Zij zijn verantwoordelijk voor de

en te houden. Het budget wordt verstrekt

realisatie van de rijksdoelen. Aan het eind van

5.4	Doeluitkeringen

aan provincies en 31 grote(re) steden (G-31).

de periode wordt verantwoording afgelegd

Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven, gaat

Het ISV kent perioden van 5 jaar. Voor ISV II

aan het rijk. De rijksbijdrage (ingebracht in

dit MIRT Projectenboek niet in op projec-

(2005-2009) is jaarlijks gemiddeld E 320 mil-

het ILG) bedraagt E 3,2 miljard. Dit wordt ver-

ten die door decentrale overheden wor-

joen beschikbaar en voor ISV III (2010-2015)

hoogd met bijdragen van de Europese Unie,

den gefinancierd uit specifieke gebundelde

E 233 miljoen.

provincies en derden. In 2010 vindt er een tus-

(doel)uitkeringen, zoals het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV), de Brede
Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU) en

5.4.3 Investeringsbudget Landelijk Gebied
(ILG)

senevaluatie plaats, de zogenaamde midterm
5.4.2 Brede Doeluitkering verkeer en vervoer

review. Daarbij wordt enerzijds beoordeeld
of de realisatie van de genoemde doelen op

(BDU)

het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG).

De BDU is zowel bedoeld voor de (mede)

schema ligt en anderzijds of via het ILG vol-

Alleen voor het ILG wordt op programmani-

financiering van de exploitatie van het

doende synergie tussen instrumenten en mid-

veau een nadere toelichting gegeven. De doel-

regionale OV als voor regionale investerin-

delen kan worden gegenereerd.

uitkeringen worden door het rijk beschikbaar

gen in infrastructuur, duurzaam veilig en

Artikel	Omschrijving

2009

2010

2011

2012

2013

2014

VenW (XII)						
39

Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (BDU)

2.019.604

2.166.501

1.950.344

1.917.342

1.874.738

1.882.191

LNV (XIV)						
divers

Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)

431.130

451.650

687.871

483.580

473.470

-

WWI (XVIII)						
1

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV)

321.891

287.406

263.070

138.143

138.143

138.143

							
TOTAAL RIJKSINVESTERINGEN

2.341.495

2.453.907

2.213.414

2.055.485

Tabel 5.2: Financieel overzicht doeluitkeringen (x E 1.000)

317

2.012.881

2.020.334

