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Nr Vanuit 
wie? 

Vraag Antwoord PH 

1 Suzanne 
Ongena 
(PvdD) 

Is het mogelijk inzicht te krijgen in de verdeling van 
de kosten van de uitvoering van het verlengde 
ganzenakkoord? 
Wij zouden graag een overzicht krijgen van de 
bedragen per onderdeel:  
 -alternatieve methoden,  
- jacht,  
- vergassing (inclusief administratieve en juridische 
kosten), etc. 
 

Begroting FBE 
De uitvoeringskosten van het verlengde ganzenakkoord lopen deels 
via de Faunabeheereenheid. De FBE krijgt van de provincie een 
exploitatiesubsidie ad € 0,28 mln. Binnen dit budget is € 0,1 mln. 
beschikbaar voor de gecoördineerde inzet voor de uitvoering van het 
ganzenakkoord.  
Begroting reductie ganzenpopulatie  
Hiervoor hebben wij als provincie een bedrag van € 0,075 mln. in de 
begroting 2018 opgenomen. Hiervan kunnen we de inzet van een 
ganzenbeheerteam (jagers) bekostigen alsmede kosten bij de CO2 
methodiek door een gespecialiseerd bedrijf.   
 
 
Alternatieve methoden 
Voor (pilots) alternatief beheer hebben wij in de begroting 2018 een 
bedrag opgenomen van € 0,183 mln. 
Voor de aanpak via legselreductie activiteiten is in 2018 een bedrag 
uitgegeven van circa € 2800 ex BTW  
Jacht 
Afschot van ganzen vindt plaats door wildbeheereenheden. Voor de 
provincie zijn hier geen kosten aan verbonden.  
CO2 

Per vangdag brengt een gespecialiseerd bedrijf  € 3450 ex BTW in 
rekening. Voor 2018 was uitgegaan van in totaal 15 vangdagen (4 
voor Schiphol en 11 provinciebreed). Door de uitspraken van de 
rechtbank is het aantal vangdagen beperkt gebleven tot 2 ten 
behoeve van Schiphol. Kosten voor de vangacties binnen een straal 
van 20 km van Schiphol komen voor rekening van het ministerie van 
I&M.  
Voor de verwerkingskosten van de ganzen is voor 2018 uitgegaan 
van een bedrag van € 15.000 (4500 exemplaren). Door de 
uitspraken van de rechtbank zal het werkelijk aantal geëlimineerde 
ganzen aanzienlijk lager liggen, waardoor de kosten ook veel lager 

MM 



zullen uitvallen. 
Een kostenspecificatie van juridische en administratieve kosten 
kunnen wij nog niet geven, omdat dit op basis van nacalculatie 
plaatsvindt.  
Ter informatie: 
Onze bijdrage aan het faunaschadefonds BIJ12 is inclusief de 
uitvoeringskosten € 0,925 mln. Dit is voor alle faunaschade, dus niet 
alleen als gevolg van ganzenschade. 
 
Voor 2018 is deze bijdrage opgehoogd met € 0,387 mln. 
 

2 Frans 
Hazeleger 
(SGP) 

De getallen in de tabel van pag. 37 bij Sanering 
asbestdaken klopt niet met de getallen van pag. 
84. Hoe zit dat? 
 
Waarom is er voor gekozen om de 1.9 miljoen voor 
de realisatiestrategie Natuur te dekken uit de 
reserve landelijk gebied? (Pag. 40) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het verschil zit erin dat in de kadernota de jaarschijf 2018 ad. € 119.000 niet 
is meegenomen en in de voorjaarsnota wel. 
 
 
In de Agenda Vitaal Platteland investeren we niet alleen in natuur, maar 
zetten we ook zogenaamde natuur gerelateerde middelen in. Met deze 
middelen financieren we projecten die veelal samenhangen met de 
natuuropgave en die nodig zijn om een breed gedragen programma met de 
partners te realiseren. In de huidige programmaperiode betreft het onder 
andere: 

De provinciale cofinanciering voor POP3 ten behoeve van landbouw en 
LEADER 

Middelen voor aanleg van het wandelknooppuntensysteem en andere 
recreatieprojecten 

Middelen voor het Programma Aanpak Veenweiden (tegengaan 
bodemdaling) 

Diverse herstel- en belevingsprojecten voor de Grebbelinie en voor bouw 
Fort aan de Buursteeg 

Middelen voor leefbaarheid en kleine kernen en snel internet 

Middelen voor herstel van beeklopen in het oosten van de provincie 
Utrecht (KRW-opgave) 

Exploitatiekosten programmabureaus AVP-gebiedscommissies 

Uitfasering middelen voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Recreatie 
om de Stad 
 
Binnen de categorie “Natuur gerelateerd” is reeds € 33,8 miljoen van het 
totaal van € 77 miljoen geprogrammeerd tot en met de huidige programma-
periode (t/m 2019). Dat betekent dat er voor de periode 2020-2027 nog 
€ 43,2 miljoen beschikbaar is. Een deel van de opgaven hierboven lopen 
door na 2019, te weten de provinciale cofinanciering voor POP3 en het 
Programma Aanpak Veenweiden. 
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De VAB en de pilot duurzame landbouw worden in 
elkaar geschoven. Is het mogelijk hiervan een 
uitsplitsing te ontvangen? (Pag. 40) 
 

Om de realisatiestrategie te kunnen uitvoeren is financiering nodig van 

gemiddeld € 3,8 miljoen per jaar, tot en met 2027 in totaal € 38,07 miljoen. 

Inschatting is dat het verantwoord is vanaf 2018 jaarlijks de helft ad. € 1,9 

mln. te onttrekken uit de reserve Landelijk Gebied. Het totaal van (het nog 

niet geprogrammeerde deel van) dit budget voor de periode 2018 t/m 2027 

neemt daarmee af met in totaal €19,07 miljoen (ruim 40%). De consequentie 

is dat het budget voor het realiseren van doelen op andere thema’s dan 

natuur, vaak nodig draagvlak voor de natuuropgave te krijgen beperkt wordt. 

Deze beperking brengt het integrale karakter van het AVP programma 

echter niet in gevaar. Nog meer financiële ruimte op deze posten wegnemen 

doet dat wel; daarmee zou het draagvlak voor de integrale AVP aanpak op 

het spel staan.  

 
Om direct na vaststelling van de Landbouwvisie van start te kunnen gaan 

met het aanjagen van de stappen die we willen zetten en geen tijd te 

verliezen, is in de Voorjaarsnota een budget van € 175.000 opgenomen. De 

middelen worden ingezet voor het stimuleren van Natuurinclusieve 

landbouw, stimuleren van een Circulaire Veehouderij, versterken Stad-Land 

relaties, versterking Project Energieneutrale landbouw en voor Vrijkomende 

Agrarische Bebouwing (opbouw en ondersteuning van VAB-loket) .Voor de 

jaren 2019-2021 resp. € 275.000, € 325.000 en € 150.000 opgenomen. In 

onderstaande tabel zijn de bedragen uitgesplitst over de VAB’s enerzijds en 

de overige thema’s anderzijds. Een verdere uitsplitsing van de overige 

thema’s is nog niet te maken. 

 2018 2019 2020 2021 totaal 

Vrijkomende 
Agrarische 
Bebouwing 

€ 
75.000 

€ 
150.000 

€ 
150.000 

 € 
150.000 

 

Aanjagen 
transitie op 
verschillende 
thema’s 

 € 
100.000  

€ 
125.000 

€ 
175.000 

  

 175.000 275.000 325.000 150.000 925.000 
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3 Rob van 
Muilekom 
(PvdA) 

In de BEM vergadering van 4 juni is het verslag 
vastgesteld van april 2018 waarin gedeputeerde 
Straat toezegt financieel inzicht te geven bij de 
Voorjaarsnota en bespreking Kadernota 2019 over 
het saldo jaarrekening 2017.  Is er nog meer dan 
onderstaande? 
 
Tekst kadernota: 

Resultaatbestemming jaarrekening 2017  
De Jaarrekening 2017 sluit af met een voordelig 
(netto)resultaat van ongeveer € 9 mln. (onder 
voorbehoud goedkeurende accountantsverklaring). 
Conform andere jaren zijn er ook bij de 
jaarrekening 2017 bestemmingsvoorstellen 
ingediend die normaal gesproken bij 
besluitvorming over de jaarrekening worden 
behandeld. Nu de jaarrekening vertraging heeft 
opgelopen wordt voorgesteld deze 
bestemmingsvoorstellen bij de kadernota te 
onttrekken uit de Saldireserve. Het betreft drie 
voorstellen:  
- Afronding project woonschepenknelpunten 
(programma 2) € 50.000  
- Motie 119 “Een plus op natuurbeleid, een plus op 
budget?” (programma 2) € 158.000  
- Regionale samenwerkingskracht en herindeling 
Vijfheerenlanden (programma 7) € 187.000 28  
 
Voor al deze drie onderwerpen geldt dat er in 2017 
budget beschikbaar was gesteld maar dat dit niet 
volledig gebruikt is. Deze bedragen zijn vrijgevallen 
in het jaarrekeningresultaat en worden bij het 
vaststellen van de jaarrekening in de Saldireserve 
gestort. Vooruitlopend op het vaststellen van de 
jaarrekening wordt nu voorgesteld € 395.000 te 
onttrekken aan de Saldireserve. 
 

Met de tekst in de kadernota wordt financieel inzicht gegeven over het saldo 
van de jaarrekening 2017, het betreft het beeld van de huidige stand van 
zaken.  
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