
 

 

32565 XI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2010 en van de 
begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010 (Wijziging samenhangende 
met de Najaarsnota) 
 
Nr.1 VOORSTEL VAN WET 
 30 november 2010 
 
 
 
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- 

Nassau, enz. enz. enz. 

 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de 

begrotingsstaat van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de 

begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010, zoals deze zijn vastgesteld bij de wet tot 

vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010, van 4 maart 

2010, Stb. 92, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 september 2010, Stb. 737;  

 

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

 

Artikel 1 
De begrotingsstaat van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 

2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat. 

 

Artikel 2 
De begrotingsstaat inzake het Waddenfonds voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de 

desbetreffende bij deze wet behorende staat. 

 

Artikel 3 
De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden 

euro’s. 

 

Artikel 4 

1. Voor het jaar 2010 geldt dat in afwijking van artikel 1, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 de 

begroting van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer tot de Rijksbegroting behoort. 

2. Voor het jaar 2010 geldt dat vanaf 14 oktober 2010 Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, in 

overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze 

Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, verantwoordelijk is voor het beheer van de 

begroting van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 



 

 

3. Voor het jaar 2010 geldt, in aanvulling op artikel 51, eerste lid, aanhef en onder b, van de 

Comptabiliteitswet 2001, dat Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, in overeenstemming met 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister van Economische 

Zaken, Landbouw en Innovatie, verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en de bedrijfsvoering 

aan de hand van het jaarverslag van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Artikel 

51, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 5  
Deze wet treedt in werking met ingang van 14 oktober van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het 

Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 14 oktober, dan 

treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij 

terug tot en met 14 oktober van het onderhavige begrotingsjaar. 

 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, 

autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand 

zullen houden. 

 

Gegeven, 

 

 

 
De Minister van Infrastructuur en Milieu,  

mede namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

 

 

 

 

 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

 
 
 
 



 

 

Wijziging van de begrotingsstaat van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010 
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 
 
Suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van …, Stb. … 
 
Begroting 2010 
Begroting van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI)  
Bedragen x € 1.000 
 

(1) (2) (3)

Omschrijving Oorspronkelijk 
vastgestelde 
begroting 2010

           Mutaties (+ of -) 
1e suppletoire 
begroting 2010

           Mutaties (+ of -
) 2e 
suppletoire 
begroting 2010

          

verplichtingen uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten

Totaal 946.112 1.409.117 412.464 +16.735 +202.973 +271.556 -59.220 -430.681 -276.965

Beleidsartikelen 597.953 1.056.028 379.685 318 90.187 248.031 -89.023 -459.174 -444.211
01 Optimalisering van de ruimtelijke afw eging 7.126 7.183 0 -1.708 -136 +1.572 -444 -444 0
02 Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid 81.367 293.240 213.513 -2.963 +149.742 +193.793 -5.431 -357.294 -337.696
03 Klimaat en Luchtkw aliteit 129.253 191.274 124.843 +96.750 +34.260 +37.440 -81.780 -73.716 -72.449
04 Duurzaam produceren 29.889 149.515 2.661 -4.649 -11.280 +2.256 -261 +6.224 -4.217
06 Risicobeleid 18.065 42.883 2.283 +30.348 +30.216 +182 -350 -380 0
07 Versterken van het internationale milieubeleid 13.603 74.762 4.938 +3.734 +5.989 -4.938 -837 +903 0
09 Handhaving en toezicht 57.703 57.690 882 -6.758 -6.758 0 +12.874 +12.874 0
10 Leefomgevingskw aliteit 260.947 239.481 30.565 -114.436 -111.846 +17.726 -12.794 -47.341 -29.849

Niet Beleidsartikelen 348.159 353.089 32.779 +16.417 +112.786 +23.525 +29.803 +28.493 +167.246
91 Algemeen 351.168 356.338 32.779 +15.801 +112.170 +23.525 +27.410 +25.860 +167.246
92 Nominaal en onvoorzien -3.009 -3.249 0 +616 +616 0 +2.393 +2.633 0

 



 

 

 
 
 
Suppletoire begrotingsstaat inzake het Waddenfonds (Najaarsnota) behorende bij de Wet van …, Stb. … 
 
Begroting 2010  
Bedragen x € 1.000 
 

(1) (2) (3)
Omschrijving Oorspronkelijk 

vastgestelde 
begroting 2010

           Mutaties (+ of -) 
1e suppletoire 
begroting 2010

           Mutaties (+ of -
) 2e 
suppletoire 
begroting 2010

          

verplichtingen uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten

Beleidsartikelen
01 Waddenfonds 40.478 40.478 33.878 -29.381 -29.381 0 +32.067 +22.968 -29.381

Sub-totaal 40.478 40.478 33.878 -29.381 -29.381 0 32.067 22.968 -29.381

Na/voordeling eindsaldo (cumulatief) 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub-totaal 40.478 40.478 33.878 -29.381 -29.381 0 32.067 22.968 -29.381

Na/voordeling eindsaldo (cumulatief) 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 40.478 40.478 33.878 -29.381 -29.381 0 32.067 22.968 -29.381

 
 
 
 
 
 


