
 
Begrotingswijziging Provinciale Staten 

Behandeling bij 2e berap 2021 
 

 

 
Programma: 3  Omgeving 
Onderwerp :  V B 7 Bestedingsritme Biodiversiteit 
 

 

Toelichting: 
Op 26 mei 2021 hebben PS ingestemd met het gezamenlijk programma/ Agenda  herstel 
biodiversiteit. Ook gemeenten, waterschap en groene organisaties hebben voor de zomer 
hun instemming laten blijken. De agenda wordt nu uitgewerkt in jaarprogramma’s. Het eerste 
jaarprogramma heeft betrekking op 2022. Het daaropvolgende op 2023. 
Het tijdelijk budget is met name bedoeld om de activiteiten die in dit programma worden 
genoemd uit te voeren. Voor het jaar 2021 is een aantal voorbeeld projecten gestart, die 
aansluiten bij de thema’s van de Agenda herstel biodiversiteit. Hiervoor wordt echter geen 
aanspraak gedaan op het hele budget van 2021. Voorgesteld wordt om het resterende deel 
van budget van 2021 door te schuiven naar jaar 2023. Het resultaat zal dan zijn dat er voor 
beide jaarplannen ongeveer een even groot bedrag beschikbaar is.  
Op dit moment is er voor 2021 een bestedingsplan waarmee met de genoemde 
voorbeeldprojecten ruim € 400.000 kan worden ingezet. Deze projecten lopen door in het 
jaar 2022. De verwachting is dat daarvan in 2021 €200.000 wordt besteed. Vandaar dat 
wordt voorgesteld om € 528.100 door te schuiven naar 2023. 
 

 
 

Voorstel: 
Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget Biodiversiteit met € 528.100 
aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. 
 

 
Exploitatie 

Progr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 

Lasten 

3 Omgeving -528.100  528.100   

 Reserve tijdelijk 
budgetten 
Vorming van reserve 

     
                            

528.100 

    

 Totaal lasten 0  528.100 0 0 

 

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Beschikking over reserve 

   
 

528.100 

  

 Totaal baten 0  528.100 0 0 

 
Reserves/voorzieningen/overlopende passiva 

Progr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 

Lasten 

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Beschikking over reserve 

   
 

528.100 

  

 Totaal lasten 0  528.100 0 0 

Baten 

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Vorming van reserve 

 
 

528.100 

    

 Totaal baten 528.100 0 0 0 0 

 


