
 
Begrotingswijziging Provinciale Staten 

Behandeling bij 2e berap 2020 
 

 

 
Programma: 3 Omgeving 
Onderwerp :  I 3 Bestuurlijke fusie Landschapsbeheer Friesland en It Fryske Gea 
 

 

 
Toelichting: 
Naar aanleiding van de financiële problemen en faillisementsgevaar bij Landschapsbeheer 
Friesland (LBF) is een verkenning gedaan naar het opgaan van BF) in It Fryske Gea (IFG) of 
een andere organisatie. Om voldoende tijd te hebben om een duurzaam toekomstscenario 
uit te werken hebben wij de bestaande provinciale borgstelling van € 690.000,-- voor een 
lening van LBF bij het Nationaal Groenfonds, die aanvankelijk was bedoeld voor 
voorfinanciering van POP3-projecten, verbreed tot het werkkapitaal voor niet-economische 
activiteiten. PS is hier in juli 2019 over geïnformeerd. 
 
Na de verkenning en bestuurlijke overleggen hebben de besturen van LBF en IFG 
ingestemd tot het aangaan van een bestuurlijke fusie uiterlijk 31 december 2020. Om de 
bestuurlijke fusie mogelijk te maken hebben wij besloten tot het bekostigen van de 
frictiekosten en rentekosten met een maximum van € 590.000, uiterlijk 31 december 2020, 
op voorwaarde dat zowel de lening van LBF als de provinciale borgstelling bij het Nationaal 
Groenfonds ook uiterlijk 31 december 2020 wordt beëindigd. De frictiekosten hebben 
betrekking op ontslagvergoedingen, beredderingskosten (exploitatieverliezen) voor 2019 en 
2020, afkopen huurcontract en juridische kosten. De bedragen aan frictiekosten en 
rentekosten vallen binnen het bedrag van de provinciale borgstelling. 
 
De dekking van de borgstelling voor de NGF-lening is gelegen in de middelen van het 
Natuurpact. Nu duidelijk is dat de frictiekosten in tegenstelling tot de voorfinancieringskosten, 
waar de lening oorspronkelijk voor bedoeld was, niet meer terug zullen worden betaald is de 
dekking door de middelen van het Natuurpact niet meer passend omdat de frictiekosten niet 
bijdragen aan de doelen die liggen onder het Natuurpact. Wij stellen voor om dit bedrag ten 
laste te laten komen van het begrotingssaldo. 
 

 
 

Voorstel: 
Volgens onderstaand overzicht € 590.000 beschikbaar te stellen vanuit het begrotingssaldo. 
 

 
 
 

 
Exploitatie 

Progr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 

Lasten 

3 Omgeving 590.000     

 Begrotingssaldo -590.000     

 Totaal lasten 0 0 0 0 0 

 

 
 
 
 
 




