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Beantwoording nagekomen technische vragen Bestuursrapportage II-2021 

 

Beantwoording technische vraag 14 (fractie GroenLinks) 

Toegezegd is in aanloop naar de commissie S&V van 24 september dat de beantwoording van 

onderstaande vraag nog zou volgen voorafgaand PS-behandeling op 1 oktober. Via deze weg 

ontvangt u alsnog een antwoord.   

Vraag 14: Pagina 84 Wat en hoe groot is de invloed van de hogere ‘forwardcurve’ op de 

immunisatieportefeuille de komende jaren? 

Antwoord: De forward curve geeft een indicatie van het toekomstige rendement op het 

herbeleggingsvermogen, aan de hand van een op basis van de huidige markt in te schatten 

(toekomstig) rentepercentage. Deze dient om inzicht te verkrijgen in toekomstige tekorten, zodat de 

treasury-afdeling tijdig advies kan uitbrengen. 

Een hogere forward curve betekent een hogere opbrengst en dus een positiever toekomstperspectief. 

Concreet betekent dit dat in de periode 2021 t/m 2026 € 17,7 miljoen aan extra rendement wordt 

verwacht op onze herbeleggingen. Mochten deze rendementen tegenvallen dan wordt dat 

opgevangen in de “buffer” Dividend – en rentereserve. Net als de rente fluctueert de forwardcurve 

dagelijks. Het is voor de provincie een methode om de verwachte toekomstige rendementen van de 

nieuwe investeringen en beleggingen te berekenen en hebben dus een grote mate van onzekerheid, 

voor zowel volume als rente. Per saldo heeft een hogere forwardcurve dus geen budgettair effect, 

maar wel op de stand van de “buffer”. 

 

Nagekomen technische vragen (fractie PVV) 

Vraag 35: Deze vraag heeft betrekking heeft op de eerdere beantwoording van technische vraag 46 

bij Statenvoorstel 43/21 Bestuursrapportage I-2021. Is er een wettelijke verplichting voor het plaatsen van 

informatie-/waarschuwingsborden inzake het zwemadvies? Zo ja, wiens verantwoordelijkheid betreft 

het? 

Antwoord: Ja, er is een wettelijke verplichting voor het plaatsen van informatie- /waarschuwingsborden 

inzake het zwemadvies, op grond van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 

zwemgelegenheden (WHVBZ) bij officiële zwemwaterlocaties. Hiervoor ligt de eindverantwoordelijkheid 

bij de provincie, maar de uitvoering van het plaatsen en aanpassen van de informatieborden ligt bij de 

Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant (ODZOB). In het geval van een (tijdelijk) negatief zwemadvies of 

zwemverbod, past de ODZOB direct de borden aan. Daarnaast plaatst de ODZOB een melding op 

Zwemwater.nl. Wanneer de situatie is verbeterd, wordt de informatie aangepast. 

Daarnaast komt het voor dat de ODZOB een permanent negatief zwemadvies of zwemverbod 

uitvaardigt - voor onbepaalde tijd, totdat het besluit wordt ingetrokken. Bijvoorbeeld wanneer een 

potentiële zwemwaterlocatie niet wordt aangewezen door omstandigheden of structureel jaarlijks 

terugkerende problemen met waterkwaliteit, veiligheid en de hygiëne. 

Vraag 36: Kan er aangegeven worden welke teksten bij de instellingsbesluiten precies zijn aangepast? 

Wat tekst is nieuw en wat is er precies veranderd t.o.v. voorgaande versies? 

Antwoord: De wijzigingen zijn geel gemarkeerd in de bijlagen die zijn meegestuurd bij de nalevering 

van de antwoorden op technische vragen.  

• Bijlage 1: Instellingsbesluit Reserve Instandhouding onroerend erfgoed: Beleidskader is 

geactualiseerd, maximum op de reserve is toegevoegd: de aanpassing van het 

instellingsbesluit ten aanzien van de voeding van de reserve is tekstueel, maar niet 

beleidsinhoudelijk aangepast; 

• Bijlage 2: Instellingsbesluit reserve Werklocaties: maximum op de reserve is toegevoegd, 

incidentele dotatie van € 3 mln. is toegevoegd (2021) en structurele toevoeging is aangepast 

naar € 2,8 mln; 
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• Bijlage 3: Instellingsbesluit reserve Natuur- & landschapsbeleid: Aanpassing van de opheffing, 

verlenging naar 2026; 

• Bijlage 4: Instellingsbesluit reserve Essent: Er is een compartiment toegevoegd. Deze 

administratief-technische handeling maakt een bufferfunctie mogelijk, om zodoende risico’s 

ten aanzien van de immunisatieportefeuille op te vangen. De omvang bedraagt  € 90 mln. 

Voor de verdere toelichting op dit onderwerp verwijzen wij u naar het statenvoorstel 

Verordening treasury Noord – Brabant (29/21 A), dat op 16 juli 2021 in uw Staten is vastgesteld.  

• Bijlage 5: Instellingsbesluit ontwikkeling bedrijfsvoering: De aanpassing van het instellingsbesluit 

van de reserve ontwikkeling bedrijfsvoering is erop gericht om het mogelijk te maken dat 

kapitaallasten kunnen worden gedekt uit de reserve Er zijn compartimenten toegevoegd. Deze 

administratief-technische handeling maakt het mogelijk om aan de reserve een egalisatie- en 

bufferfunctie mee te geven. Voor de verdere toelichting op dit onderwerp verwijzen wij u naar 

Je kunt verwijzen naar de statenmededelingen ‘Toekomstbestendige organisatie’ uit 

september 2020 en de ‘Stand van zaken toekomstbestendige organisatie’ uit juni dit jaar. 

 

 

Vraag 37: Instellingsbesluit reserve Essent: ‘Het aanpassen van de reserve Essent is hier een logische 

gevolg van om de investeringsvoorstellen vanuit de immunisatieportefeuille binnen de vastgestelde 

normen in de verordening te kunnen dekken’. Wat is hiervan de exacte uitwerking in het 

instellingsbesluit zelf? Dus hoe zien we dit concreet terug in de tekst? 

Antwoord: Wij verwijzen u naar de bijlage 4 bij deze nalevering van de antwoorden op technische 

vragen en de bijbehorende toelichting: “  

 

Bijlagen:  

1. Bijlage 1 - Instellingsbesluit Reserve Instandhouding onroerend erfgoed (wijziging geel 

gemarkeerd) 

2. Bijlage 2 - Instellingsbesluit reserve Werklocaties (wijziging geel gemarkeerd) 

3. Bijlage 3 - Instellingsbesluit reserve Natuur & landschapsbeleid (wijziging geel gemarkeerd) 

4. Bijlage 4 - Instellingsbesluit reserve Essent (gemarkeerde wijziging) 

5. Bijlage 5 - instellingsbesluit ontwikkeling bedrijfsvoering (wijziging geel gemarkeerd)  

https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/av/20201026/download?qvi=1572138
Stand%20van%20zaken%20toekomstbestendige%20organisatie


 

Beantwoording nagekomen technische vragen | Bestuursrapportage II 2021 (PS 43/21) blz. 3 

 


