
Vragen commissie BEM Najaarsrapportage 2019

Nr CIE Fractie Pag Vraag Antwoord Uitgezet

1. BEM CDA 12 Overeenkomst Zuid Holland van 4,3 mio moet gegeven stelsel 
wel in njn verwerkt worden, reden van niet verwerken lijkt niet 
valide dus 4.3 mio in de baten met als tegenboeking vordering Z-
H. Wellicht bate weer op boeken als overlopend passief ?

De overeenkomst met Zuid Holland is nog niet 
definitief. De vergoeding van Zuid Holland is op 
declaratiebasis wat wil zeggen dat de kosten ook 
nog niet gemaakt zijn. Wanneer deze kosten 
daadwerkelijk worden gemaakt is op dit moment 
nog niet duidelijk. Het opnemen van baten en 
lasten zou op dit moment onnodig de exploitatie 
verhogen. In de jaarrekening wordt een toelichting 
opgenomen bij ‘niet uit de balans blijkende 
verplichtingen’.

FIN, S. 
Sales

2. BEM CDA 9 Stelpost onvoorzien, waarom 75 jaar vrijheid niet zichtbaar , 
aparte regel, tlv post gebracht dan eindig je op 0 en niet op - 
500 ?

De – 500 heeft betrekking op de mutatie van de 
Najaarsrapportage 2019. De stand stelpost 
onvoorzien Najaarsrapportage is € 40. 
De dekking van het beschikbare gestelde bedrag 
voor 75 jaar vrijheid (500) is ten laste gebracht van 
onvoorzien. De stand van de stelpost onvoorzien 
bedraagt bij de Voorjaarsnota 540. Hiervan wordt 
500 in mindering gebracht zodat de stelpost 
onvoorzien 40 wordt.

FIN, S. 
Sales

12. BEM SGP 25 Op pag. 25 staat: ‘De verwachting is dat er in 2019 € 500.000 
minder wordt uitgegeven dan begroot. Dit betreft een 
kasritmewijziging en wordt minder onttrokken uit de reserve RSN.’ 
Graag een nadere toelichting. Wat is hier aan de hand?

In 2019 is er 2,979 mln. begroot voor agrarisch 
natuurbeheer in juli was de prognose van lasten in 
2019 2,479 mln. Het betreft een kasritmewijziging, 
oftewel in latere jaren worden hogere uitgaven 
verwacht.
Oorzaak is dat een groter aandeel door EU 
subsidie wordt gedekt en de provinciale 
cofinanciering lager is. Echter het subsidiebudget 
van de EU is daardoor eerder uitgeput, in de latere 
jaren zullen daardoor de kosten volledig door de 
provincie worden betaald. Het verschil van € 
500.000 wordt minder onttrokken uit de reserve 
Realisatiestrategie natuurvisie.

LFO, C. 
Jansen/ A. 
Luiten

 


