
Algemene doelstelling:
Voorwaarden voor een goed functionerende economie en markten waaronder de markt voor 
elektronische communicatie

Algemene 
doelstelling:

Een sterker innovatievermogen van de Nederlandse economie

Algemene 
doelstelling:

Randvoorwaarden voor een excellent ondernemingsklimaat

Algemene 
doelstelling:

Een internationaal concurrerende energievoorziening die betrouwbaar, veilig en duurzaam is

Algemene 
doelstelling:

Een sterke internationale concurrentiepositie en een open handels- en investeringssysteem met 
aandacht voor duurzame globalisering 

Algemene 
doelstelling:

Een concurrende, duurzam en veilige agro-, visserij- en voedselketen

Algemene 
doelstelling:

Groen onderwijs van hoge kwaliteit

Algemene 
doelstelling:

Een concurrerende ruimtelijk economische structuur, een veelzijdige natuur en een duurzame 
verbinding tussen economie en ecologie

Artikel 40 Apparaat  

Artikel 12 Een sterk innovatievermogen

Artikel 13 Een excellent ondernemingslimaat

Artikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

Dit artikel is een gedeeltelijke voortzetting van het voormalige artikel 36 van de LNV-begroting. De bekostiging van het 
groene onderwijs is op dit artikel gepositioneerd. Het onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Dienst Landbouwkundig 
Onderzoek en de wettelijke taken, dat ook onderdeel uitmaakte van het voormalige artikel 36, zijn in de nieuwe 
begrotingsindeling ondergebracht bij artikel 16. Hierdoor zijn de wettelijke taken en de onderzoeksprogramma’s die 
ondersteunend zijn aan het agrodomein, samengevoegd met het beleids- en financiële instrumentarium van het 
agrodomein. 

Dit beleidsartikel is de samenvoeging van de voormalige LNV-artikelen 32 Agrarische ruimte 33 Natuur, 34 Landschap en 
Recreatie, 37 Bodem, Water en Reconstructie Zandgebieden en het Ruimtelijk economisch beleid van het voormalige artikel 
3 van de EZ-begroting. Vanwege de afspraken in het regeerakkoord over o.a. de decentralisatie van het natuurbeleid en 
het regionaal economisch beleid zal het in te zetten beleidsinstrumentarium en het bijbehorende budget op de 
rijksbegroting fors reduceren. Dit vraagt om een nieuwe positionering van het natuur-, landschaps- en recreatie beleid en 
het ruimtelijk economisch beleid in de EL&I-begroting. Bij het artikel Natuur, regio en ruimte is gekozen voor de invalshoek 
om zowel de economie als de ecologie te benoemen evenals de duurzame balans tussen deze grootheden.

BIJLAGE 1: Artikelindeling begroting EL&I 2012 

Artikel 17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit

Artikel 18 Natuur, regio en ruimte 

Onder verwijzing naar de uitgangspunten uit de brief (PM Kenmerk) is gestreefd naar een overzichtelijk aantal 
beleidsartikelen, waarin ook de consequenties van het regeerakkoord zijn vertaald. Het resultaat hiervan zijn acht 
beleidsartikelen en twee niet-beleidsartikelen die in het onderstaande overzicht zijn gepresenteerd. In deze bijlage zijn de 
algemene doelstellingen vermeld die onder de betreffende beleidsartikelen vallen en is per beleidsartikel een korte 
toelichting opgenomen. Bij ontwerpbegroting 2012 zal de budgettaire omvang per begrotingsartikel gepresenteerd worden, 
inclusief de verwerking van taakstellingen. De beleidsartikelen worden hieronder toegelicht. 

Dit artikel is gehandhaafd uit de voormalige EZ-begroting (artikel 1). Met oog op het creëren van synergie is ervoor 
gekozen de oude begrotingsartikelen van EZ, artikel 9 Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken (bijdrage aan 
CBS) en artikel 10 Elektronische communicatie en post onder te brengen bij artikel 11. Het CBS is immers te beschouwen 
als onderdeel van de infrastructuur die nodig is voor de (besluitvorming over) de economie en markten en past daarom 
goed onder artikel 11. De algemene beleidsdoelstelling van het oude artikel 10 “Elektronische communicatie en post” 
luidde: Een hoogwaardig en adequaat aanbod van netwerken en diensten voor elektronische communicatie en post. Deze 
doelstelling is thematisch goed inpasbaar bij beleidsartikel “Goed functionerende economie en markten”. Elektronische 
communicatie is bovendien een marktoverschrijdend fenomeen en sluit daarom goed aan bij het generieke artikel 11. Het 
programma regeldruk wordt ondergebracht onder dit artikel

Beleidsartikelen en algemene doelstellingen 

Artikel 11 Goed functionerende economie en markten 

Artikel 16 Een concurrerende, duurzame en veilige agro-, visserij- en voedselketen

Artikel 41 Nominaal en onvoorzien

Het betreft het voormalige artikel 2 uit de EZ-begroting. Onder dit artikel vallen onder andere de Innovatie 
Prestatiecontracten en het Innovatiefonds die erop gericht zijn bedrijven meer kennis te laten ontwikkelen, delen en 
benutten. Ook wordt publiek/private kennisontwikkeling bevorderd voor topsectoren en maatschappelijke vraagstukken. 
TNO, MARIN, Deltares en het Nationaal Lucht en Ruimtevaart laboratorium zijn op dit artikel ondergebracht. Dit artikel 
wordt in totaliteit gehandhaafd gezien het onverminderde belang dat het kabinet hecht aan het innovatiebeleid.   

Dit betreft het voormalige artikel 3 uit de EZ-begroting. Hieronder valt het creëren van een excellent ondernemingsklimaat 
o.a. via de borgstellingsregeling midden- en kleinbedrijf, groeifaciliteit en microfinanciering. Het ruimtelijk economisch 
beleid dat vooral in de voormalige operationele doelstelling 3 Benutten van gebiedsgerichte economische kansen in 
(inter)nationaal concurrerende clusters tot uiting kwam, is overgeheveld naar het nieuwe beleidsartikel 18 Natuur, regio en 
ruimte.

Dit betreft het artikel 4 uit de voormalige EZ-begroting en is als beleidsartikel gehandhaafd. Behalve het functioneren van 
de energiemarkt betreft dit artikel ook de voorzieningszekerheid en het verduurzamen van de energiesector. Conform het 
regeerakkoord is ook het beleid rond kernenergie op dit artikel ondergebracht. Deze bredere doelstellingen rond de 
energiesector en het bijbehorende budgettaire belang in de EL&I-begroting rechtvaardigen een eigen artikel. 

Dit betreft het voormalige artikel 5 uit de EZ-begroting en wordt in totaliteit gehandhaafd. Hieronder valt onder andere het 
streven naar een open internationaal handels- en investeringsverkeer en een versterkte, duurzame, internationale 
economische rechtsorde, evenals het bevorderen van internationaal ondernemen en het gericht ondersteunen van het 
bedrijfsleven in kansrijke sectoren op buitenlandse markten.

Dit artikel is een samenvoeging van artikel 31 Duurzaam ondernemen en artikel 35 Voedselkwaliteit en Diergezondheid, 
alsmede OD 36.15 Kennisontwikkeling en innovatie. De voormalige LNV-artikelen hadden de agro-keten als belangrijk 
focuspunt en legden sterk de nadruk op duurzaamheid. Integratie van deze artikelen tot één beleidsartikel ligt dan in de 
rede, mede gelet op het geringe financiële belang van het voormalig artikel 35. De “groene” onderzoeksprogramma’s en de 
wettelijke taken die door Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) worden uitgevoerd zijn ondergebracht bij dit agro-
artikel. Hierdoor ontstaat een vergelijkbare situatie als bij artikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening , waar 
het Energieonderzoek Centrum is ondergebracht evenals energie-innovatie

Op het apparaatsartikel wordt al het apparaatsbudget van het kernministerie verantwoord evenals het apparaat van diensten die geen 
baten-lastendienst zijn. 

Artikel 15 Een sterke internationale concurrentiepositie


