
 
Begrotingswijziging Provinciale Staten 

Behandeling bij de 1e berap 2020 
 

 

 
Programma: 3 Omgeving 
Onderwerp :  VI 4 Bestedingsritme reserve Natuurpact 
 

 

Toelichting: 
In het kader van het Natuurpact hebben Rijk en provincie afspraken gemaakt over de 
natuuropgave en de bijbehorende middelen. Het gaat dan vooral om de verwerving en de 
inrichting van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het natuurbeheer (binnen en buiten de 
EHS) en het uitvoeren van het agrarisch natuurbeheer. Het Rijk stelt hiervoor via het 
provinciefonds middelen beschikbaar. Deze middelen zijn opgenomen in de reserve 
Natuurpact. De reserve Natuurpact is in de begroting verder onderverdeeld naar de 
verschillende onderdelen. 
 
Voor de uitvoering van het Natuurpact zijn in de afgelopen periode een aantal besluiten 
genomen waardoor een aanpassing van het kasritme van onderdelen van het Natuurpact 
nodig zijn. Het gaat om de openstelling Agrarisch Natuurbeheer 2020, de afbouw 
Bergboerenregeling en de openstelling SKNL 2020. Ook was er in 2019 een fors negatief 
saldo op het natuurbeheer doordat in 2019 zowel de betalingen over beheerjaar 2018 als de 
beheerkosten over het jaar 2019 als last zijn genomen. Het negatieve saldo dat hierdoor in  
2019 is ontstaan, is doorgeschoven naar de begroting 2020. Met dit voorstel tot 
begrotingswijziging wordt weer voldoende dekking in de begroting opgenomen.  
Separaat van deze verzamelwijziging worden er bij deze berap nog een aantal wijzigingen 
voor specifieke onderdelen ingediend. Al deze wijzigingen samen blijven binnen de totale 
ruimte van de reserve Natuurpact. 
 

 

Voorstel: 
Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van de reserve Natuurpact 2014 aan te 
passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve Natuurpact 2014. 
 

 
Exploitatie 

Progr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 

 

3 Omgeving 2.465.300 -1.307.100 -1.492.700 -1.569.600 -1.701.800 

 Reserve natuurpact 2014 
Vorming van reserve 

  
1.307.100 

 
1.492.700 

 
1.569.600 

 
1.701.800 

 Totaal lasten 2.465.300 0 0 0 0 

Baten 

 Reserve Natuurpact 2014 
Beschikking over reserve 

 
2.465.300 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Totaal baten 2.465.300     

 
Reserves 

Progr. Omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023 

Lasten 

 Reserve Natuurpact 2014 
Beschikking over reserve 

 
2.465.300 

 
 

 
 

  
 

 Totaal lasten 2.465.300     

Baten 

 Reserve natuurpact 2014 
Vorming van reserve 

 
 

 
1.307.100 

 
1.492.700 

 
1.569.600 

 
1.701.800 

 Totaal baten  1.307.100 1.492.700 1.569.600 1.701.800 


