Extra toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (PS 13/19)
bijlage 2
Extra stortingen
a

Toevoeging aan reserve natuur en ontwikkeling

297.000

PAS/Natura 2000 i.v.m. verwerking
decembercirculaire provinciefonds
b

Toevoeging aan risicoreserve ter afdekking risico

187.860

financiering Pivot Park
c

Reserve VTH omgevingsdiensten

d

Reserve Essent

e

Reserve Natuurbeheer en ontwikkeling

4.982.342

f

Risicoreserve

2.595.226

Totaal extra stortingen

5.093.144
85.292

13.240.864

Extra onttrekkingen
g

Onttrekking reserve Natuur en Ontwikkeling

5.466.621

Totaal extra onttrekkingen

5.466.621

Ad a) De toevoeging aan de reserve Natuur en Ontwikkeling ad € 297.000 betreft de van het rijk
ontvangen middelen bij de decembercirculaire provinciefonds voor hydrologische maatregelen.
Ad b) In verband met de financiering van Pivotpark dient in de risicoreserve nog aanvullend een
bedrag ad € 187.860 te worden afgedekt.
Ad c) Bij de begrotingsbehandeling 2019 in november 2018 hebben PS ingestemd met de instelling
van de Egalisatiereserve Vergunningen, Toezicht & Handhaving Omgevingsdiensten. De dotatie in de
reserve bedraagt het saldo van de realisaties van de begrotingsposten voor basistaken, verzoektaken,
collectieve taken en leges.
Ad d) Op de storting in de reserve Essent dient nog een aanvulling plaats te vinden vanwege hogere
ontvangen rente die conform gedragslijn aan deze reserve moet worden toegevoegd.
Ad e) De in de jaarrekening opgenomen rijks-doeluitkering voor Rijks-EHS wordt op basis van BBVregelgeving omgezet naar de reserve Natuurbeheer en Ontwikkeling. De middelen moeten
beschikbaar blijven voor beheer en aankoop natuurgronden.
Ad f) De in de jaarrekening opgenomen rijks-doeluitkering green-deal proeftuinen wordt op basis van
de BBV-regelgeving omgezet naar de risicoreserve omdat deze middelen beschikbaar moeten blijven
voor toekomstige verplichtingen.
Ad g) In de jaarrekening 2018 is een verrekening met provincie Limburg verwerkt voor PAS-gronden.
In de begroting 2018 was hier geen rekening mee gehouden omdat gepland was dat deze
verrekening in 2019 zou plaatsvinden.

Vanwege de eerdere verwerking dient in 2019 de geplande onttrekking aan de reserve Natuur &
Ontwikkeling hiervoor nog te worden gecorrigeerd.

