
 

 

Betreft: jaarrekening 2015  

27 mei 2016 

 

 

Beste leden van de commissie RGW, 

 

Met belangstelling heeft Natuurmonumenten de cijfers en geboekte resultaten over 2015 bekeken. 

Er is veel gedaan, waarvoor onze complimenten. Vooruitlopend op de begroting voor volgend jaar, 

willen we u een aantal aandachtspunten meegeven.  

 

Opvallend in de jaarrekening is het onderbenutten van de middelen voor programma 2, Landelijk 

gebied. Het baart ons zorgen dat hier een bedrag van circa € 14 miljoen niet uitgegeven kon worden 

en dat het tempo van inrichting van het Natuurnetwerk achterblijft. Ook zien we een overschot aan 

beheergelden voor 2015, in de tabel incidentele lasten en baten. Tegelijkertijd bereiken ons signalen 

dat er onvoldoende middelen zijn voor bestaande natuur, zowel voor het beheer van de 

natuurgebieden als verbetering van bestaande gebieden. Dit lijkt een tegenstrijdigheid. Wij rekenen 

erop dat de niet uitgegeven middelen komend jaar alsnog worden benut waar ze voor bedoeld zijn: 

natuur in het landelijk gebied. We roepen u op om in de nieuwe kadernota en begroting een 

doorkijk te geven hoe onderbenutting van middelen voor natuur in de toekomst voorkomen kan 

worden.  

 

We zijn blij dat verwerving van nieuwe natuur goed op schema loopt. Helaas blijft de inrichting nog 

achter. Op pagina 38 van de jaarrekening staat dat de inrichting van al verworven grond langzamer 

gaat dan eerder bedacht, doordat pas met de inrichting begonnen kan worden als aaneengesloten 

percelen zijn verworven. In plaats van extra inzet op verwerving van deze grotere aaneengesloten 

complexen, staat er “Wij willen de planning van de verwerving tegen deze achtergrond bijstellen 

(minder gelijkmatig maar een accent in de laatste jaren)”. Wij betreuren het dat de moeilijke opgave 

naar achteren wordt geschoven in de tijd, terwijl de middelen beschikbaar zijn. Dit geeft een groot 

risico op vertraging. Wij pleiten voor extra inzet voor verwerving en inrichting van het robuuste 

natuurnetwerk, en geen uitstel.  

 

We wensen u een goede discussie over de jaarrekening 2015 en vragen u deze aandachtspunten te 

gebruiken voor de kadernota en begroting voor volgend jaar. Voor nadere informatie kunt u 

uiteraard contact opnemen.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Claudia van Holsteijn 

 

c.vanholsteijn@natuurmonumenten.nl 

Gooilust - Zuidereinde 49 

1243 KL ‘s-Graveland 

T (06) 12987823  

 




