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Memo van de gedeputeerde
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Datum

Toezegging bij de behandeling van de Jaarstukken 2017 om gestelde vragen over
het GOB te beantwoorden

Documentnummer

11 juli 2018

Aan

Provinciale Staten van

Geachte Statenleden,

Noord-Brabant
Kopie aan

Via deze memo geef ik invulling aan mijn toezegging om de gestelde technische
vragen over het GOB bij de behandeling van de Jaarstukken 2017 (Statenvoorstel
14/18 d.d. 18 mei 2018) te beantwoorden.

M. Vlug
E. van Herk
C. Horck
M. Fiers

Het betreft de volgende vragen:

Van

1. Inzicht in mate van uitputting van het fonds (geld en grond) versus de behaalde
doelen (maatschappelijke opgave) is gewenst. Waarom kan deze KPI niet
beantwoord worden?

J. van den Hout
Telefoon

(073) 681 26 54
Email

2. In de jaarrekening is aangegeven dat de realisatie categorie A Z 85% ongeveer
gelijk is aan C Z 15% bij ONNB Z binnen het Provinciaal deel NNB. Wie betaalt in

jvdhout@brabant.nl
Bijlage(n)

het geval van "Ondernemend Natuurnetwerk Z in het provinciale deel van het
NNB" dan voor categorie C Z 15% want eerder is gezegd dat het bedrijfsleven niet
participeert? Wordt er dan ook geparticipeerd in geld en/of grond zoals beloofd?
Antwoorden:
1. Deze KPI was tot op heden niet goed te verantwoorden. Percelen ruilgrond en
percelen in het NNB worden, naar gelang er mogelijkheden zijn om met
grondeigenaren tot overeenstemming te komen, los van elkaar verkocht en gekocht,
waardoor niet altijd een 1 op1 relatie te leggen is tussen de verkoop van een perceel
ruilgrond en het realiseren van NNB. Bovendien hebben de percelen een
verschillende boek- en taxatiewaarde met consequenties op de winst- en
verliesrekening van de grondportefeuille in totaal. Deze KPI is niet in 1 getal weer te
geven.
Over hoe we deze KPI goed in beeld kunnen brengen, is nader overleg met het
GOB gevoerd. Ik verwacht met de informatie in de onderstaande overzichten uw
vraag te beantwoorden.
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Percentage gerealiseerde maatschappelijke opgave ten opzichte van het
procentueel gebruik van het fondsvermogen.

Datum

12 juli 2018
Stuknummer

0Zo gerealiseerde ha t.o.v. 0Zo gebruik fondsvermogen

m Realisatie aA in ha

m Realisatie %'m euro's
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Datum

12 juli 2018
Stuknummer

Doel

Maatschappelijke opgave

Realisatie uitgedrukt
in H van de
maatschappelijke
opgave

Realisatie in ha
Subsidiespoor

Grondspoor

Totaal

NNB provinciaal: verwerving/functiewijziging

1.938

104

268

372

19

NNB provinciaal: inrichting

1.185

54

189

243

20

NNB Rijks: verwerving/functiewijziging

3.474

195

694

889

26

NNB Rijks: alleen inrichting

6.169

128

537

665

11

EVZ: verwerving en inrichting

1.775

8

25

34

2

Realisatie in euro's
Doel

Maatschappelijke opgave

Realisatie in euro's
Subsidiespoor

NNB provinciaal: verwerving/functiewijziging

95.714.217

4.315.478

NNB provinciaal: inrichting

18.550.500

207.663

202.578.351

12.263.012

NNB Rijks: alleen inrichting

25.567.920

EVZ: verwerving en inrichting*)

91.000.000

NNB Rijks: verwerving/functiewiiziging

Grondspoor

2.922.746

Totaal

Realisatie uitgedrukt
in H van de
maatschappelijke
opgave

7.238.224

8

207.663

1

17.459.004

9

977.314

977.314

4

677.579

677.579

1

5.195.993

Verklaring waarom er minder middelen zijn uitgegeven in verhouding tot hogere
prestaties:
a. De bij de decentralisatie van het Natuurbeleid van het Rijk ontvangen
gronden, ook voor EVZ's, lagen deels al binnen de rijks - en provinciale
NNB. Hiervoor hoefde geen verwervingskosten meer gemaakt te worden.
b. Van het Rijk ontvangen gronden die al waren ingericht, zijn als
gerealiseerde ha meegeteld, zonder dat dit middelen heeft gekost;
c. Gronden zijn verhoudingsgewijs tegen een zeer gunstige prijs verkregen van
het Rijk, waardoor er minder hoefde te worden afgewaardeerd.

Bovenstaande informatie kan het beeld oproepen dat er een overschot aan
middelen zou kunnen ontstaan. Dit is echter niet het geval.
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In het kader van de Basis op Orde 2017 is berekend dat, met het ontschotten van
de budgetten, de totale NNB opgave tot en met 2027 kan worden gefinancierd met
de middelen die voor het NNB beschikbaar zijn.
In de afgelopen jaren zijn vooral, veelal goedkoop van het Rijk ontvangen, gronden
verkocht en daarmee gerealiseerd. Projecten via het subsidiespoor en duurdere

Datum

deelopgaven zoals de PAS dienen de komende jaren nog gerealiseerd te gaan
worden.

Stuknummer

12 juli 2018

Bij de eindevaluatie van BrUG in 2022 zullen wij u nader informeren over de
verhouding tussen de realisatie en de benodigde en beschikbare middelen. Omdat
wij verwachten dat dan een substantieel deel van de NNB opgave, waaronder de
dure PAS opgave, gerealiseerd zal zijn kan dan ook een nog betere inschatting
gemaakt worden van de nog beschikbare en benodigde budgetten voor de totale
NNB opgave tot en met 2027.

2. In de jaarstukken is opgenomen dat er 7 ha is gerealiseerd zonder GOB subsidie.
Dat betreft het project Dommelbimd, gerealiseerd door een bewonersinitiatief. Tot op
heden heeft het niet-agrarisch bedrijfsleven nog niet geparticipeerd in categorie C (0
15%) van het provinciaal deel van het NNB.
Met vriendelijke groet,
Johan van den Hout,
Gedeputeerde Natuur, Water en Milieu
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