Memo van de gedeputeerde
drs. J.J.C. van den Hout
Gedeputeerde Natuur, Water en Milieu
Onderwerp

Datum

Begrotingswijziging uitvoeringstaken Wet natuurbescherming

13 december 2017
Documentnummer
4286575
Aan

Geachte Statenleden,

Provinciale Staten van
Noord-Brabant

Via deze memo wil ik u graag nader informeren over de voorgestelde
begrotingswijziging 72/17 A waarvoor de behandeling in de tweede termijn en de
stemming is uitgesteld tot uw volgende vergadering van 15 december aanstaande.

Kopie aan

GS
Van

Johan van den Hout

Uw vragen in de eerste termijn, en mijn reactie daarop, geven aanleiding om de
voorgestelde dekking voor de toegenomen uitvoeringskosten te verhelderen.

Telefoon

(073) 681 26 54
Email

jvdhout@brabant.nl
De Wet natuurbescherming is nieuw en de uitvoering ervan nog te kort en
Bijlage(n)
onvoldoende stabiel om daarvoor een goede meerjarenbegroting op te stellen.
Bovendien was de informatie van het Rijk, die deze taak tot 2017 uitvoerde,
onvoldoende om hierop een goede raming te baseren en is de omvang van het werk toegenomen.

Om die reden wordt voorgesteld om voor 2018 een éénmalige dekking te regelen in afwachting van
een meer stabiele en structurele raming en meerjarenbegroting. Volgend jaar zal aan u een voorstel
worden gedaan voor structurele dekking vanaf 2019.
In de begrotingswijziging is voorgesteld om voor 2018 de geraamde kosten van € 3,9 mln, naast de
reguliere post en uit legesinkomsten, te dekken uit de Begrotingspost Natuurwet (0002389).
Dit betreft gedecentraliseerde rijksmiddelen voor de uitvoering van de Wet natuurbescherming en die
hiervoor ook zijn bedoeld. Dat kan voor het daarin beschikbare budget van € 510.000.
Er resteert dan nog een bedrag van € 330.000.
Het heeft de voorkeur om dit bedrag te dekken uit de (eventuele) onderbesteding in 2017. Er komt
echter pas volgend jaar, in de Jaarrekening 2017, duidelijkheid over de eventuele onderbesteding.
Om de omgevingsdiensten niet in onzekerheid te houden, is het zeer wenselijk dat PS nog dit jaar een
besluit nemen over de financiering van de uitvoeringstaken voor 2018.
Het is daarom niet mogelijk om het bedrag van € 330.000 nu te financieren uit de (eventuele)
onderbesteding van 2017 danwel de begrotingswijziging door te schuiven tot na de behandeling van
de Jaarrekening 2017.
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Gelet op de omvang van het bedrag en het eenmalige karakter ervan, is voorgesteld om het
vooralsnog binnen de bestaande begroting van Programma Natuur op te lossen en geen beroep te
doen op de algemene middelen. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 330.000
Datum
te onttrekken aan de nog niet gealloceerde middelen voor PAS en
13 december 2017
Soortenbescherming. Hiermee verschuift de bestemming van
Stuknummer
ontwikkelingsmaatregelen voor soorten (PAS en Soortenbescherming) naar
4286575
beschermingsmaatregelen voor soorten (Uitvoering VTH Wet natuurbescherming).
Het gaat dan om:
€ 180.000

€ 150.000

Begrotingspost PAS (0002273).
Dit betreft gedecentraliseerde rijksmiddelen voor PAS/N2000 t.b.v.
herstelmaatregelen in Natura-2000 gebieden waarvoor jaarlijks een bedrag van
€ 12,6 mln beschikbaar is.
Begrotingspost Soortenbescherming (0000560).
Dit betreft middelen voor soortenbeschermingsmaatregelen waarvoor jaarlijks een
bedrag van € 450.000 beschikbaar is.

Indien er in de Jaarrekening 2017 sprake is van een onderuitputting van middelen uit de
programmabegroting van Ecologie dan zal in de jaarrekening 2017 aan PS worden voorgesteld om
uit het resultaat 2017 een bedrag van € 330.000 te bestemmen voor bovengenoemde
begrotingsposten.
In mijn reactie in de 1e termijn heb ik wellicht de indruk gewekt dat er in het voorstel sprake zou zijn
van middelen die anders naar de algemene middelen zouden vervallen. Zoals ik hierboven heb
beschreven is dit niet het geval. Het gaat hier vooralsnog om herallocatie van middelen binnen de
programmabegroting van Natuur.
Omdat de subsidieregelingen voor PAS en Soortenbescherming voor 2018 nog moeten worden
opengesteld, is niet aan de orde dat bepaalde projecten niet kunnen doorgaan.

Met vriendelijke groet,
Johan van den Hout,
Gedeputeerde Natuur, Water en Milieu
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