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Schiedam, 25 maart 2013 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Ter voldoening aan het gestelde in artikel 34, lid 1, van de Gemeenschappelijke Regeling voor het 
Natuur- en Recreatiegebied Ijsselmonde, doe ik u hierbij de ontwerp-programmabegroting 2014 
van het Natuur- en Recreatieschap Ijsselmonde toekomen. 

Deze ontwerp-programmabegroting is door het Dagelijks Bestuur van het Natuur- en Recreatie-
schap Ijsselmonde tijdens de vergadering van 22 maart jl. behandeld en voorlopig vastgesteld. 
Het Dagelijks Bestuur heeft kennisgenomen van de Meerjarenraming 2015-2018. 

Artikel 34, lid 3, geeft aan dat de Deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling blijk van hun 
gevoelen kunnen geven over de ontwerp-begroting. Uw eventuele reactie zullen wij dan voegen 
bij de aanbieding aan het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap Ijsselmonde. 

Wij zijn voornemens de onderhavige ontwerp-programmabegroting 2014 ter vaststelling aan het 
Algemeen Bestuur aan te bieden in de vergadering van 21 juni 2013. 

Hoogachtend, 
namens het Dagelijks Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap Ijsselmonde 

C.W.A. Geense 
directeur G.Z-H 
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1. Bestuurlijke samenvatting 

Wat willen we bereiken? 
- Vanuit de bestuurlijke aangelegenheden worden het Dagelijks en het Algemeen Bestuur ondersteund door 

middel van de beleidsstukken die financieel en juridisch zijn getoetst. 
- De natuur- en recreatiegebieden vallend binnen de gemeenschappelijke regeling zijn onderhouden conform 

het principe 'schoon, heel en veilig' voor een optimaal gebruik door de bezoekers, waarbij de relatie met 
alle in het gebied aanwezige en potentiële contractanten zodanig is dat van weerszijden de gemaakte 
afspraken worden nageleefd. 

- Het bestuur wordt geadviseerd over mogelijke nieuwe ontwikkelingen passend binnen de doelstelling van 
de gemeenschappelijke regeling ten aanzien van de kosten, haalbaarheid en bijdrage aan het realiseren 
van de doelstellingen. Daarnaast wordt het bestuur geadviseerd over de mogelijkheden ten aanzien van 
vastgoedbeheer in nieuwe gebieden. 

2. Leeswijzer 

Voor u ligt de programmabegroting 2014 en de meerjarenbegroting 2015 - 2018 van natuur- en recreatieschap 
Ijsselmonde. 

De grondslagen en kaders voor deze begroting worden uiteengezet in hoofdstuk 3. Vervolgens zullen in 
• hoofdstuk 4 per programma de 3 W-vragen aan de orde komen, namelijk 'Wat willen we bereiken?', 'Wat gaan 
we daarvoor doen?' en 'Wat gaat dat kosten?'. Het investeringsprogramma voor de jaren 2014 tot en met 2018 
komt aan de orde in hoofdstuk 5. 

Hoofdstuk 6 zal daarna ingaan op de volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte en voor 
het schap relevante paragrafen, te weten: 

Onderhoud kapitaalgoederen 
Weerstandsvermogen en risico's 
Financiering 
Bedrijfsvoering 

De geprognosticeerde balans met toelichting en de exploitatiebegroting komen aan bod in hoofdstuk 7, gevolgd 
door de meerjarenraming in hoofdstuk 8. 

Ter informatie zijn de volgende bijlagen opgenomen: 
Bijlage 1 Risico's 
Bijlage 2 Staat van reserves en voorzieningen 



3. Grondslagen en kaders begroting 

3.1 Opbouw begroting 
Op voorliggende programmabegroting 2014 en de meerjarenraming 2015 - 2018 zijn de bepalingen uit het 
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) toegepast. 

De staat van lasten en baten is als volgt opgebouwd: 
1. Gewone bedrijfsvoering 
2. Kredieten 
3. Resultaatbestemming 

Ad. 1 Gewone bedrijfsvoering 
De gewone bedrijfsvoering bevat de exploitatielasten en -baten van de reguliere activiteiten. Dit zijn de jaarlijks 
min of meer in gelijke vorm en omvang terugkerende activiteiten. Onder diverse lasten en baten zijn de 
exploitatieposten opgenomen die niet onder de gewone bedrijfsvoering vallen. 

Ad. 2 Kredieten 
De kredieten hebben betrekking op uitgaven gerelateerd aan activiteiten die zorgen voor veranderingen in de 
natuur- en recreatiegebieden, zoals investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte. Deze 
uitgaven worden gedekt vanuit bijdragen derden (subsidies, bijdragen) en/of onttrekkingen aan de algemene of 
bestemmingsreserves. 

Ad. 3 Resultaatbestemming 
Dit onderdeel omvat alle mutaties, stortingen en onttrekkingen, in de reserves. 

3.2 Bezuiniging 
Het bestuur heeft besloten, in navolging van het Koepelschap Buitenstedelijk Groen, in totaal 15% ten opzichte 
van de begroting 2010 te bezuinigen in de periode 2011 tot en met 2014. In de jaren 2011 tot en met 2013 is 
een bezuiniging van 14% gerealiseerd. Dit betekent dat voor het begrotingsjaar 2014 nog een bezuiniging van 
1% ten opzichte van de begroting 2010 gerealiseerd dient te worden. Deze bezuiniging is verwerkt in 
voorliggende begroting. 

3.3 Indexering 
De werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen, die is ingesteld door de Kring van 
Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond, gaat bij de bepaling van het indexeringspercentage voor 
gemeenschappelijke regelingen uit van de prijsmutatie van het Bruto Binnenlands Product (pBBP) opgenomen 
in de septembercirculaire: 1,75%. Als gevolg van correcties voor verschillen tussen begrote en werkelijke 
inflatie in voorgaande jaren komt het totale gecorrigeerde indexeringspercentage voor loon- en prijsmutaties 
voor 2014 uit op: 0,9%. 

De begroting 2014 is opgesteld door eerst de bezuiniging te verwerken. Daarna is de verlaagde begroting 
gecorrigeerd voor loon- en prijsmutaties. 



3.4 Begrotingsrichtlijnen 
De deelnemersbijdrage is het resultaat van het totaal aan lasten minus de overige baten. Beleidswijzigingen 
kunnen positieve of negatieve gevolgen hebben voor de deelnemersbijdrage, afhankelijk van het soort 
wijziging. 

Wanneer een batig saldo resulteert voor de begroting zal het beleid ten aanzien van de resultaatbestemming en 
de deelnemersbijdrage worden gevolgd: 

Dotatie aan de voorziening groot onderhoud indien de voorziening nog niet op het vastgestelde niveau 
is; 
Reservering van middelen voor door het bestuur gëwenste maar nog niet financieel afgedekte nieuwe 
investeringen; 
Overige door het bestuur gewenste reserveringen; 

- Extra afschrijvingen van geactiveerde investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte; 
Verlaging van de deelnemersbijdrage, mits er geen lopende ingroeiregeling meer is en voorgaande 
punten niet van toepassing zijn. 

Deze beleidslijn wordt ook gevolgd bij het bestemmen van het jaarrekeningresultaat. Uitzondering hierop 
kunnen werkzaamheden uit meerjarige onderhoudsbestekken zijn die worden doorgeschoven in de tijd. Het is 
mogelijk dat een deel van het voordelige resultaat moet worden gereserveerd om deze in de resterende looptijd 
van het bestek nog uit te voeren onderhoudswerkzaamheden te dekken. 

Investeren, waarderen en afschrijven 
In 2010 heeft het bestuur de Kadernota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen vastgesteld. Deze 
Kadernota bevat het beleid ten aanzien van het activeren en afschrijven van investeringen. Voorliggende 
begroting voldoet aan de beleidslijnen uitgezet in de kadernota en het BBV. 

Samengevat worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
Investeringen met economisch nut boven € 25.000 worden geactiveerd. Er wordt jaarlijks lineair 
afgeschreven op het actief gedurende de levensduur van het actief. 
Investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte worden bij voorkeur niet geactiveerd 
maar komen direct ten laste van het resultaat. In voorkomende gevallen is het Algemeen Bestuur wel 
bevoegd te besluiten dergelijke investeringen te activeren. 

Uitgaven in het kader van groot onderhoud worden direct ten laste gebracht van de voorziening Groot 
Onderhoud en worden niet geactiveerd. 

Terrein Beheer Model 
Voor het beheer en onderhoud van de natuur- en recreatiegebieden wordt het Terrein Beheer Model (TBM) 
gehanteerd. Dit model is gebaseerd op zogenaamde doeltypen (bijvoorbeeld speel- en ligweide, houten oever 
of brug) waarvoor een gestandaardiseerde inrichting met daarbij behorende beheer- en normkosten zijn 
bepaald. De normkosten omvatten een totaal van regulier onderhoud, groot onderhoud en 
vervangingsonderhoud. Het totaal aan oppervlaktes, stuks en lengte van de aanwezige doeltypes bepaalt 
daarmee het benodigde budget voor beheer en onderhoud. 



Voor natuur- en recreatieschap Ijsselmonde zijn de volgende basisgegevens gebruikt bij het opstellen van 
deze begroting. 
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in bovenstaande kaart is op de locatie van Buijteniand van Rhoon de naam Polder Buitenland aangegeven. Het 
recreatieve deel in het Buijteniand van Rhoon zal bovendien naar verwachting kleiner zijn dan gearceerd is aangegeven. 
Er zijn over het beheer van het Buijteniand van Rhoon nog geen afspraken gemaakt, deze oppervlakte is dan ook niet 
meegenomen in 'beheer oppervlak' Beheer oppervlak geeft aan de hectares die daadwerkelijk al in beheer zijn. 
Het gebied Zuidpoider Barendrecht is eveneens gearceerd, hierover zijn ai wel afspraken gemaakt inzake het beheer wat 
door het schap zal worden c.q. ai wordt uitgevoerd. 



4. Programmaplan 

De programmabegroting is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 
Programma 1 Bestuurlijke aangelegenheden 
Programma 2 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 
Programma 3 Ontwikkeling 
Algemene dekkingsmiddelen 

In de navolgende paragrafen wordt ieder afzonderlijk onderdeel toegelicht. Hierbij zal per programma een 
toelichting gegeven worden op de 3 W-vragen; 'Wat willen we bereiken?', 'Wat gaan we daarvoor doen?' en 
'Wat gaat het kosten?". 

4.1 Programma 1 Bestuurlijke aangelegenheden 

4.1.1 Wat willen we bereiken? 

Vanuit de bestuurlijke aangelegenheden worden het Dagelijks en het Algemeen Bestuur ondersteund door 
middel van de beleidsstukken die financieel en juridisch zijn getoetst. 

4.1.2 Wat gaan we daarvoor doen? 

De ondersteuning van het Dagelijks en het Algemeen Bestuur vindt plaats door het leveren van de volgende 
producten: 

1. Bestuursproducten 
2. Juridische ondersteuning en advisering 
3. Financiën 

Ad. 1 Bestuursproducten 
De bestuurlijke ondersteuning valt uiteen in: 

voorbereiding, verslaglegging en afhandeling van de vergaderingen van het Dagelijks en het Algemeen 
Bestuur; 
organiseren van representatieve en andere bijzondere gelegenheden voor het bestuur; 
vertegenwoordigen van het bestuur dan wel ondersteunen en adviseren van bestuurders naar buiten 
toe (bijvoorbeeld ambtelijk overleg, bewonersavonden, perscontacten); 
programma- en accountmanagement. 

Ad. 2 Juridische ondersteuning en advisering 
Dit product heeft betrekking op de algemene juridische advisering, het toepassen en evalueren van wet- en 
regelgeving relevant voor de gemeenschappelijke regeling en waar nodig het voorbereiden van specifieke 
regelgeving ten aanzien van het werkingsgebied van de gemeenschappelijke regeling. Bij deze 
werkzaamheden wordt het volgende uitgangspunt gehanteerd: regels voor wat er moet en mogelijkheden voor 
wat er kan. 

Ad. 3 Financiën 
In het kader van de financiële ondersteuning zullen de volgende activiteiten worden uitgevoerd: 

verzorgen van de financiële administratie van de gemeenschappelijke regeling: tijdige en 
systematische vastlegging van baten, lasten en in- en uitgaande geldstromen; 
structureel uitvoeren van de verbijzonderde interne controle gericht op getrouwheid en rechtmatigheid 
op financieel gebied, waarbij de nadruk ligt op 'inkoop en aanbestedingen', het betalingsverkeer en de 
volledigheid van huur- en erfpachtopbrengsten; 



toetsen van alle bestuursvoorstellen ten aanzien van incidentele en/of structurele financiële 
consequenties; 
opstellen van de planning & control producten: jaarstukken 2013, begroting 2015 en de 
voortgangsrapportage 2014; 
begeleiden van de werkzaamheden van de accountant (interim controle, subsidiecontroles indien 
relevant, jaarrekeningcontrole). 

4.1.3 Wat gaat het kosten? 

Programma 1. Bestuur 
Najaars- 

rapportage 2012 
Begroting 2013 Begroting 2014 

Lasfen 
Bestuursproducten 
Juridische ondersteuning en advisering 
Financiën 
Totaal lasten 

Baten 
Bestuursproducten 
Juridische ondersteuning en advisering 
Financiën 
Totaal baten 

Saldo gewone bedrijfsvoering 

Diverse lasten en baten 
Diverse lasten 
Diverse baten 
Saldo diverse lasten en baten 

Kredieten 
Lasten kredieten 
Baten kredieten (bijdragen derden) 
Saldo kredieten 

Saldo voor resultaatbestemming 

Resultaatbestemming 
Storting reserves 
Onttrekking reserves 
Saldo resultaatbestemming 

Saldo na resultaatbestemming 

212.000 
17.100 
95.600 

324.700 

65.000 
65.000 

259.700-

259.700-

259.700-

117.000 
17.200 
73.200 

207.400 

70.000 
70.000 

137.400-

137.400-

137.400-

116.000 
17.100 
73.600 

206.700 

206.700-

206.700-

206.700-

Lasten 
Ten opzichte van de najaarsrapportage 2012 is in de begroting 2013 en 2014 de besluitvorming ten aanzien 
van de bezuinigingen verwerkt. 



Baten 
De baten bij financiën bestaande uit de rentebaten zijn teruggebracht naar € O als gevolg van de invoering van 
het schatkistbankieren halverwege 2013 (zie ook de toelichting in paragraaf 6.3 Financiering). Dit betekent dat 
€ 70.000 aan baten opgevangen dient te worden binnen de exploitatie. Dit is gerealiseerd door verlaging van de 
budgetten voor belastingen, verzekeringen, afschrijvingen en rente over geldleningen. Op basis van contracten 
en uitputtingen afgelopen jaren is gebleken dat deze budgetten verder neerwaarts kunnen worden bijgesteld. 

4.2 Programma 2 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 

4.2.1 Wat willen we bereiken? 

De natuur- en recreatiegebieden vallend binnen de gemeenschappelijke regeling zijn onderhouden conform het 
principe 'schoon, heel en veilig' voor een optimaal gebruik door de bezoekers, waarbij de relatie met alle in het 
gebied aanwezige en potentiële contractanten zodanig is dat van weerszijden de gemaakte afspraken worden 
nageleefd. 

4.2.2 Wat gaan we daarvoor doen? 

Het beheer, onderhoud en de exploitatie van de gebieden wordt gerealiseerd door middel van de volgende 
producten: 

1. Gebiedsbeheer 
2. Grondzaken en exploitaties (economisch beheer) 
3. Regelgeving & handhaving 
4. Communicatie 

Ad. 1 Gebiedsbeheer 
Het product gebiedsbeheer bestaat uit de volgende (samenhangende) taken: 

Werkvoorbereiding en directievoering ten aanzien van de werkzaamheden uitgevoerd door derden; 
Visuele en technische inspecties; 
Meerjarenplanningen voor groot onderhoud en vervangingsonderhoud; 
Bijhouden beheerdata; 
Gastheerschap; 
Afhandeling van klachten en meldingen; 
Storingsdiensten (24/7) inzake het melden en afhandelen van calamiteiten. 

Om de kwaliteit van de recreatieve voorzieningen te handhaven en waar nodig te verbeteren, wordt gebruik 
gemaakt van de vakdeskundigheid, gebiedskennis en het externe netwerk met bezoekers, exploitanten en 
medebeheerders zoals gemeenten of waterschappen. 

Ad. 2 Grondzaken en exploitaties (economisch beheer) 
De taken die binnen grondzaken en exploitaties worden uitgevoerd zijn: 

Uitgifte 
Portefeuille- en relatiebeheer 

Uitgifte heeft betrekking op de uitgifte van grond en opstallen door verkoop of door het vestigen van zakelijke 
rechten zoals erfpacht of opstal. Uitgifte is met name ten behoeve van recreatieve en maatschappelijke functies 
en voor infrastructurele werken. Hierbij is het kennen en benutten van marktkansen en de professionele inzet 
van de grondbeleidsinstrumenten van groot belang. Tot deze taak behoren ook de uitgifte van jacht- en 
visrechten. 



Onder portefeuille- en relatiebeheer valt het contractbeheer van bestaande exploitaties (met name erfpacht en 
verhuur). Belangrijke onderdelen van deze taak zijn het relatiemanagement, de inning van erfpacht en huur, 
indexering, herziening en beëindiging van contracten alsmede de doorbelasting van heffingen en belastingen. 
Daarnaast wordt binnen deze taak de bestaande grond en vastgoedportefeuille bewaakt, waaronder de 
aansturing van verzekeringen en eigenaaronderhoud voor opstallen. 

Ad.3 Regelgeving & handhaving 
Regelgeving & handhaving bestaat uit de volgende onderdelen: 

Vergunningen en toestemmingen 
Toezicht en handhaving 

De natuur- en recreatiegebieden zijn vrij toegankelijk. Dit betekent niet dat alles altijd mag en kan. Uit het 
oogpunt van doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling en de openbare orde en veiligheid is daarom 
voor een aantal activiteiten een vergunning, ontheffing of toestemming nodig. De beoordeling en afhandeling 
van de aanvragen vindt binnen dit product plaats. 

Binnen het product Toezicht en Handhaving wordt invulling gegeven aan de onderdelen gastheerschap, 
handhaving en de regierol bij samenwerking. Indien één van deze onderdelen ontbreekt, is er geen sprake 
meer van het kwalitatief volwaardig product Toezicht en Handhaving. Tijdens de reguliere surveillances wordt 
inhoud gegeven aan gastheerschap en handhaving, al naar gelang de vraag, de problemen of ervaringen met 
het gebied. De focus op één van de twee onderdelen bepaalt op welke wijze de route door het gebied wordt 
gemaakt. De focus op gastheerschap betekent voornamelijk de drukke publiekslocaties opnemen in de route. 
Als de focus op handhaving ligt, worden bijvoorbeeld locaties waar veelvuldig afval gedumpt wordt of waar 
(hangjongeren voor overlast zorgen in de route opgenomen. 

Naast de reguliere surveillance wordt er met surveillance opdrachten of in projectvorm gewerkt. Dit is bedoeld 
om, al dan niet in samenwerking met derden, extra aandacht aan een specifiek probleem te geven. Voor de 
projecten wordt ook invulling gegeven aan de regierol. Samenwerking komt meestal pas tot stand wanneer 
namens het recreatieschap (probleemeigenaar) inzet wordt geleverd op het maken van afspraken en op het na 
laten komen hiervan. Een deel van deze inzet gebeurt buiten het gebied in overlegstructuren, maar levert 
uiteindelijk wel extra handhavingcapaciteit van de partners in het gebied op. 

Ad. 4 Communicatie 
De (potentiële) bezoekers en waar relevant het externe netwerk (zie gebiedsbeheer) worden geïnformeerd over 
de mogelijkheden, werkzaamheden en veranderingen in de natuur- en recreatiegebieden. De wijze waarop de 
informatie verstrekt wordt, is afhankelijk van de doelgroep maar zal wel zoveel mogelijk gebaseerd zijn op 
digitale & sociale media. 

Kredieten 
De uitvoering van de kredieten in 2014 is sterk afhankelijk van de vorderingen in voorbereiding en uitvoering in 
2013. Als gevolg van deze afhankelijkheid zijn de te verwachten uitgaven op de kredieten en de toelichting op 
de inhoudelijke activiteiten niet in deze begroting opgenomen. De huidige planning ten aanzien van de uitgaven 
voor de kredieten is als totaaloverzicht opgenomen in hoofdstuk 5 Investeringsprogramma. 
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4.2.3 Wat gaat het kosten? 

Programma 2. Beheer, onderhoud en 
exploitatie gebieden 

Najaars- 
rapportaqe 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 

Lasten 
Gebiedsbeheer 
Economisch beheer 
Communicatie 
Regelgeving & Handhaving 
Totaal lasten 

Baten 
Gebiedsbeheer 
Economisch beheer 
Communicatie 
Regelgeving & Handhaving 
Totaal baten 

Saldo gewone bedrijfsvoering 

Diverse lasten en baten 
Diverse lasten 
Diverse baten 
Saldo diverse lasten en baten 

Kredieten 
Lasten kredieten 
Baten kredieten (bijdragen derden) 
Saldo kredieten 

Saldo voor resultaatbestemming 

Resultaatbestemming 
Storting reserves 
Onttrekking reserves 
Saldo resultaatbestemming 

Saldo na resultaatbestemming 

2.305.192 
375.844 

60.100 
125.500 

2.866.636 

80.355 
650.000 

730.355 
2.136.281 

12.167 
9.752 
2.415-

200.530 
22.927 
177.603-

2.316.299-

3.000 
191.242 
188.242 

2.128.057-

2.689.475 
334.400 
23.000 
132.000 

3.178.875 

80.000 
608.500 

688.500 
2.490.375-

2.490.375-

3.000 
13.639 
10.639 

2.479.736-

2.662.177 
334.012 
22.400 
133.200 

3.151.789 

80.000 
590.146 

670.146 

2.481.643 

2.481.643-

2.841 
2.841 

2.478.802-

Lasten 
Ten opzichte van de najaarsrapportage 2012 is in de begroting 2013 en 2014 de besluitvorming ten aanzien 
van de bezuinigingen verwerkt. Daarnaast zijn de budgetten geactualiseerd op basis van uitputtingen in de 
afgelopen jaren. 

Baten 
De baten binnen economisch beheer zijn verlaagd voor de ontvangen bijdragen derden in relatie tot de 
veerdienst. De huidige contracten lopen tot en met februari 2014. Op basis van deze afspraken zijn de baten 
meegenomen tot en met februari 2014. De verlaagde baten worden grotendeels gecompenseerd door een 
verhoging van de baten vanuit huren en erfpacht als gevolg van contractherzieningen en indexering. 
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Resultaatbestemming 
De specificatie van de storting en onttrekking aan de reserves is opgenomen in paragraaf 7.3. 

4.3 Programma 3 Ontwikkeling 

4.3.1 Wat willen we bereiken? 
Het bestuur wordt geadviseerd over mogelijke nieuwe ontwikkelingen passend binnen de doelstelling van de 
gemeenschappelijke regeling ten aanzien van de kosten, haalbaarheid en bijdrage aan het realiseren van de 
doelstellingen. Daamaast wordt het bestuur geadviseerd over de mogelijkheden ten aanzien van 
vastgoedbeheer in nieuwe gebieden. 

4.3.2 Wat gaan we daarvoor doen? 
Het bestuur wordt inhoudelijk geadviseerd over in te nemen standpunten ten aanzien van initiatieven die de 
doelstelling van het schap raken. Er wordt inspraak geleverd op structuur-, streek- en bestemmingsplannen en 
initiatieven van derden. 

Gebiedsontwikkeling betreft de ontwikkeling van nieuwe gebieden, het herontwikkelen van bestaande gebieden 
en het toevoegen van nieuwe functies aan gebieden. De basis hiervoor kan zowel liggen in een schapsplan als 
in externe ontwikkelingen, zoals de aanleg van infrastructurele werken en in gewenste initiatieven vanuit de 
markt. Het bestuur wordt inhoudelijk geadviseerd over kosten, haalbaarheid en gewenste ontwikkelingrichting 
van plannen. 

Binnen dit programma valt ook de verwerving en het tijdelijk beheer in het kader van vastgoed. Voor nieuwe 
gebieden wordt via verwerving, erfpacht of huur een positie verkregen. Sprake kan zijn yan strategische, 
anticiperende of reguliere verwerving. Voorafgaand aan de verwerving wordt een haalbaarheidsanalyse 
gemaakt. Zolang eigendommen (gronden en opstallen) niet uitgegeven zijn, worden deze tijdelijk beheerd via 
ingebruikgeving of een anti-kraak organisatie. 

Kredieten 
De uitvoering van de kredieten in 2014 is sterk afhankelijk van de vorderingen in voorbereiding en uitvoering in 
2013. Als gevolg van deze afhankelijkheid zijn de te verwachten uitgaven op de kredieten en de toelichting op 
de inhoudelijke activiteiten niet in deze begroting opgenomen. De huidige planning ten aanzien van de uitgaven 
voor de kredieten is als totaaloverzicht opgenomen in hoofdstuk 5 Investeringsprogramma. 
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4.3.3 Wat gaat het kosten? 

Programma 3. Ontwikkeling Najaars- 
rapportaqe 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 

Lasten 
Planvorming & gebiedsontwikkeling 
Marketing & productontwikkeling 
Totaal lasten 

Baten 
Planvorming & gebiedsontwikkeling 
Marketing & productontwikkeling 
Totaal baten 

Saldo gewone bedrijfsvoering 

Diverse lasten en baten 
Diverse lasten 
Diverse baten 
Saldo diverse lasten en baten 

Kredieten 
Lasten kredieten 
Baten kredieten (bijdragen derden) 
Saldo kredieten 

Saldo voor resultaatbestemming 

Resultaatbestemming 
Storting reserves 
Onttrekking reserves 
Saldo resultaatbestemming 

Saldo na resultaatbestemming 

152.600 
12.300 

164.900 

164.900-

332.131 
332.131 
497.031 

225.000 
332.131 
107.131 
389.900-

118.100 

118.100 

118.100-

118.100-

294.500 

294.500-

412.600-

117.000 

117.000 

117.000-

117.000-

225.000 

225.000-

342.000-

Lasten 
Ten opzichte van de najaarsrapportage 2012 is in de begroting 2013 en 2014 de besluitvorming ten aanzien 
van de bezuinigingen verwerkt. 

Resultaatbestemming 
De specificatie van de storting en onttrekking aan de reserves is opgenomen in paragraaf 7.3. 
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4.4 Algemene dekkingsmiddelen 

Algemene dekkingsmiddelen 
Najaars- 

rapportage 2012 
Begroting 2013 Begroting 2014 

Lasfen 
Onvoorzien 
Totaal lasten 

Bafen 
Deelnemersbijdrage 
Totaal baten 

Saldo gewone bedrijfsvoering 

Diverse lasten en baten 
Diverse lasten 
Diverse baten 
Saldo diverse lasten en baten 

Kredieten 
Lasten kredieten 
Baten kredieten (bijdragen derden) 
Saldo kredieten 

Saldo voor resultaatbestemming 

Resultaatbestemming 
Storting reserves 
Onttrekking reserves 
Saldo resultaatbestemming 

Saldo na resultaatbestemming 

11.600 
11.600 

3.151.665 
3.151.665 

3.140.065 

3.140.065 

511.908 
149.500 
362.408-

2.777.657 

9.417 
9.417 

3.039.153 
3.039.153 

3.029.736 

3.029.736 

6.815 
6.815 

3.034.317 
3.034.317 

3.027.502 

3.027.502 

3.029.736 3.027.502 

Resultaatbestemming 
De specificatie van de storting en onttrekking aan de reserves is opgenomen in paragraaf 7.3. 

IVerdeling deelnemersbijdrage Aandeel In nadelig  
exploitatiesaldo 

Percentage Inwoneraantallen  
per 1/1/2012 

Provincie Zuid-Holland 
Gemeente Rotterdam 
Overige gemeenten 

Gemeente Albrandswaard 
Gemeente Barendrecht 
Gemeente Hendrik-ldo-Ambacht 
Gemeente Ridderkerk 
Gemeente Zwijndrecht 

TOTAAL 

606.863 
1.365.443 
1.062.011 

139.740 
262.977 
157.927 
252.665 
248.702 

1.062.011 

3.034.317 

13% 
25% 
15% 
24% 
23% 
100% 

20% 
45% 
35% 

25.003 
47.053 
28.257 
45.208 
44.499 

190.020 
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5. Investeringsprogramma 

Er is voor 2014 en verder vanuit de investeringsreserve alleen nog sprake van reserveringen voor een bijdrage 
in de aankoop van gebieden opgenomen in het Toekomstscenario. Aangezien deze reserveringen ter 
besluitvorming in 2013 voorliggen, is in dit hoofdstuk geen financieel overzicht opgenomen. 
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6. Paragrafen 

6.1 Onderhoud kapitaalgoederen 
Het duurzaam in stand houden van de kapitaalgoederen wordt gerealiseerd door het toepassen van het Terrein 
Beheer Model (TBM). Voor alle groot onderhoudswerkzaamheden wordt op basis van het TBM jaarlijks 
gespaard via een dotatie aan de Voorziening Groot Onderhoud. Deze dotatie is gebaseerd op een duurzame 
instandhouding van alle elementen in het gebied waarbij de werkzaamheden gepland worden vla 
meerjarenplanningen. Door het regelmatig uitvoeren van technische inspecties wordt bekeken of de ingeschatte 
levensduur of cyclus nog klopt en wordt waar nodig de planning aangepast. 

Op basis van de laatste inzichten zijn voor het natuur- en recreatieschap Ijsselmonde de volgende 
onttrekkingen voor groot onderhoud gepland in de komende jaren. 

Groot onderhoud NRY 

850 000 

800 000 

760 000 

700 000 

660 000 

600 000 

560 000 

500 000 

450 000 

400 000 

350 000 

300 000 

250 000 

200 000 

160 000 

100 000 

50 000 

O Zw errw ater 

O Stranden 

• Vlonders en sleigers 

• Bruggen 

• Harde oevers 

D Halfverhardng 

O Gras 

• Gebouw en 

• Bementenverharding 

I Asfalt 

I TBM-overig 

2013 2015 2016 2017 2018 

Uitvoeringsjaar 

2019 2020 
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6.2 Weerstandsvermogen en risico's 
Het beleid ten aanzien van de bepaling, inschatting en beheersing van risico's is vastgelegd in de nota 
weerstandsvermogen (door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 3 december 2010). Aan de hand van dit 
beleid zijn de risico's voor 2014 geïnventariseerd. Dit heeft geleid tot het volgende overzicht (een toelichting op 
de risico's is opgenomen in bijlage 1): 

Risico Kans Incidenteel / 
Structureel 

Financiële  
impact 

Uitgaande van  
vier jaar * 

1. Subsidieprogramma 
Beheer 

Laag Risico Incidenteel € 64.786 € 64.786 

2. Onderhoud in relatie tot 
Habitatgebieden 

Midden Risico Structureel € p.m. € p.m. 

3. Milieuverontreinigingen Midden Risico Incidenteel € p.m. € p.m. 
4. Schade aan eigendommen Midden Risico Incidenteel € 12.500 € 12.500 
5. Pendrechtse Molen Hoog Risico Incidenteel € p.m. € p.m. 
6. Zwembad Albrandswaard Midden Risico Incidenteel € p.m. € p.m. 
7. Rhoonse Veer Midden Risico Structureel € p.m. € p.m. 
8. Inkoop- en aanbesteding Laag Risico Incidenteel € 16.000 € 16.000 
9. Baggeren jachthaven 

Rhoon 
Midden Risico Incidenteel € 150.000 € 150.000 

10. Aanlegsteigers pontje 
Rhoonse Veer 

Midden Risico Incidenteel € p.m € p.m. 

1. Barendrechtse brug Midden Risico Incidenteel € p.m. € p.m. 
12. Kinderboerderij Oosterpark Midden Risico Incidenteel € p.m € p.m. 
13. Niet-gekwantificeerde  

risico's (2% van de  
structurele inkomsten) 

€ 75.300 € 75.300 

Totaal € 318.586 € 318.586 

Conform de nota weerstandsvermogen wordt de ratio weerstandsvermogen berekend teneinde te bepalen of 
het schap in staat is voldoende financiële middelen vrij te maken voor het dekken van de risico's op het moment 
dat de risico's zich voordoen. De ratio per 31 december 2014 is 2,5 (Beschikbare weerstandscapaciteit + 
Benodigde weerstandsvermogen), wat betekent dat het weerstandsvermogen uitstekend is. 

6.3 Financiering 
Kasgeldlimiet 
Tot het kasgeld behoren alle vlottende schulden < 1 jaar, de contante gelden in kas, de uitgaande gelden < 1 
jaar en de tegoeden / schulden rekening-courant. Doel van de kasgeldlimiet is het beperken van de renterisico's 
op de korte schuld. De korte schuld is bedoeld voor de lopende uitgaven en zodoende is de limiet gekoppeld 
aan het begrotingstotaal. De kasgeldlimiet is vastgesteld op 8,2% van het totaal van de jaarbegroting bij 
aanvang van het jaar. 

Renterisiconorm 
De renterisiconorm stelt een limiet aan het renterisico over de lange termijn financiering. Het renterisico is het 
geldbedrag aan leningen dat in een bepaald jaar aan renteherziening en herfinanciering onderhevig is. Het 
renterisico mag maximaal 20% van het begrotingstotaal per 1 januari van het betreffende kalenderjaar 
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bedragen. De renterisiconorm benadrukt het belang van een goede spreiding van de leningenportefeuille en de 
renterisico's. 

Schatkistbankieren 
In het begrotingsakkoord 2013 (d.d. 2012) is bepaald dat alle decentrale overheden vanaf 2013 gaan 
schatkistbankieren zonder leenfaciliteit. Dit betekent dat decentrale overheden hun tegoeden moeten 
aanhouden in de Nederlandse schatkist. Het verplicht schatkistbankieren geldt ook voor gemeenschappelijke 
regelingen. De eerste maanden van 2013 worden gebruikt voor het uitwerken van dit besluit. De verwachting is 
dat medio 2013 alle liquide middelen daadwerkelijk aangehouden moeten worden bij het ministerie van 
Financiën. Hierbij geldt dat bestaande beleggingen, aangegaan voor 18.00 uur op 4 juni 2012, worden 
geëerbiedigd. Beleggingen die vrijvallen moeten wel worden aangehouden in de schatkist. 

Het aanhouden van de tegoeden bij de staat heeft gevolgen voor de gemeenschappelijke regeling ten aanzien 
van de renteopbrengsten. De rente die vergoed wordt, is nagenoeg 0%. Dit heeft ertoe geleid dat de rentebaten 
in de begroting 2014 moeten worden teruggebracht naar € 0. Dit betekent dat € 70.000 aan baten opgevangen 
dient te worden binnen de exploitatie. Dit is gerealiseerd door verlaging van de budgetten voor belastingen, 
verzekeringen, afschrijvingen en rente over geldleningen. Op basis van contracten en uitputtingen afgelopen 
jaren is gebleken dat deze budgetten verder neerwaarts kunnen worden bijgesteld. 

6.4 Bedrijfsvoering 
De afspraken over de dienstverlening door G.Z-H aan de gemeenschappelijke regeling worden vastgelegd in 
de Dienstverleningsovereenkomst. De activiteiten die in het kader van de reguliere dienstverlening worden 
uitgevoerd, zijn per programma toegelicht in het programmaplan. 

Productomschrijving 
Bestuursproducten 

1. Bestuur 

99.900 

2. Beheer,  
onderhoud en  
exploitatie  
QahlBiton 

3. Ontwikkeling Algemene 
dekking»-
middölön 

Totaal 

99.900 
Juridische ondersleuning & advisering 13.100 13.100 
Financiën 61 600 61.600 
Gebiedsbeheer 648 500 648.500 
Economisch beheer 49,400 49.400 
Communicatie 11.200 11.200 
Regelgeving & handhaving 133.200 133.200 
Planvorming & gebiedsontwikkeling 113.000 113.000 
Marketing & productontwikkeling 

174.60C Subtotaal 842.300 113.000 1.129.900 

Dienstverlening in uitgaven voorziening 
Groot Onderhoud 

Totaal 

96.276 

1.226176 
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7. Exploitatiebegroting en geprognosticeerde balans 

7.1 Waarderingsgrondslagen 
De programmabegroting 2014 is opgesteld conform de voorschriften van het BBV. Voor zover niet anders 
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde en afgerond op bedragen van € 1. 

Materiële vaste activa 
Op 3 december 2010 heeft het Algemeen Bestuur de Kadernota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen 
vastgesteld. In deze nota is het volledige beleid ten aanzien van materiële vaste activa beschreven. 

De waardering van materiële vaste activa vindt plaats op basis van de aanschafwaarde waarop de verrichte 
lineaire afschrijvingen in mindering worden gebracht. De afschrijvingen geschieden op basis van de 
verkrijgingprijs en de geschatte economische levensduur waarover de lasten evenredig worden gespreid. 

Het BBV onderscheidt de navolgende investeringen: 
1. Investeringen met economisch nut 

2. Investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte 

Investeringen met economisch nut 
Investeringen hebben een economisch nut wanneer ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen aan 
het genereren van middelen. Vanuit het BBV is het verplicht investeringen met een economisch nut te 
activeren. 

Investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte 
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden niet geactiveerd tenzij het Algemeen 
Bestuur van het schap in een specifiek geval besluit dit wel te doen, bijvoorbeeld wanneer vanuit financieel 
oogpunt belangrijke investeringen in de openbare ruimte anders niet gedaan kunnen worden. Indien dergelijke 
investeringen wel geactiveerd worden, zal dit specifiek in het bestuursbesluit worden opgenomen conform het 
vastgestelde beleid in de Kadernota. De volgende richtlijnen zijn gehanteerd voor de afschrijvingstermijnen: 
- gronden en terreinen geen afschrijving 
- bedrijfsgebouwen 35 jaar 
- grond- weg- en waterbouwkundige werken 35 jaar 
- machines, apparaten en installaties 10 jaar 
- overige materiële vaste activa 30 jaar 

Indien investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden geactiveerd, vindt de 
afschrijving hiervan eveneens lineair plaats waarbij resultaatafhankelijke extra afschrijvingen zijn toegestaan 
mits de financiële positie dat toelaat. Eventuele extra afschrijvingen zullen in de begroting of via een separaat 
voorstel aan het bestuur ter goedkeuring worden voorgelegd. 

Vlottende activa en passiva 

De vorderingen en schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.  

Voorzieningen 

De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.  

Waarborgsommen 
Conform het BBV zijn waarborgsommen opgenomen onder langlopende schulden. 
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Waarderingsgrondslagen resultaatbepaling 
Baten en lasten 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 

7.2 Exploitatiebegroting 2014 

Recapitulatiestaat 2014 
Najaars- 

rapportage 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 

Gewone bedrijfsvoering 
Lasfen 
Programma 1. Bestuur 
Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 
Programma 3. Ontwikkeling 
Algemene dekkingsmiddelen 
Totaal lasten 

Bafen 
Programma 1. Bestuur 
Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 
Programma 3. Ontwikkeling 
Algemene dekkingsmiddelen 
Totaal baten 

Saldo gewone bedrijfsvoering 

Diverse lasten en baten 
Diverse lasten 
Diverse baten 
Saldo diverse lasten en baten 

Kredieten 
Lasten kredieten 
Baten kredieten (bijdragen derden) 
Saldo kredieten 

Saldo voor resultaatbestemming 

Resultaatbestemming 
Storting reserves 
Onttrekking reserves 
Saldo resultaatbestemming 

324.700 
2.866.636 

164.900 
11.600 

3.367.836 

65.000 
730.355 

3.151.665 
3.947.020 

579.184 

12.167 
9.752 
2.415-

532.661 
22.927 

509.734-

67.035 

739.908 
672.873 

67.035-

207.400 
3.178.875 

118.100 
9.417 

3.513.792 

70.000 
688.500 

3.039.153 
3.797.653 

283.861 

283.861 

297.500 
13.639 

283.861-

206.700 
3.151.789 

117.000 
6.815 

3.482.304 

670.146 

3.034.317 
3.704.463 

222.159 

222.159 

225.000 
2.841 

222.159-

Saldo na resultaatbestemming 
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7.3 Toelichting op de exploitatiebegroting 

Programma 1 Bestuur 
Op de lasten binnen programma 1 voor bestuursproducten en juridische ondersteuning en advisering is de 
bezuiniging doorgevoerd daarna zijn de lasten gecorrigeerd voor loon- en prijsstijgingen. 

De baten binnen het product financiën, de rentebaten, zijn op nihil gezet, als gevolg van de invoering van het 
verplicht schatkistbankieren per medio 2013. 

Programma 2 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 
De bezuiniging is doorgevoerd op de lasten binnen programma 2. Vervolgens zijn de lasten geïndexeerd. 
De afschrijvings- en rentekosten zijn geactualiseerd naar de verwachtingen voor 2014. Daarnaast zijn de 
budgetten voor belastingen en verzekeringen verlaagd, de afgelopen jaren is het budget te hoog gebleken. Hel 
contract met betrekking tot de veerdienst loopt in 2014 af. Het budget voor de veerdienst is in voorliggende 
begroting conform eerdere jaren opgenomen. Het budget is echter niet meer specificiek gekopppeld aan de 
huidige exploitant van de veerdienst. 

De baten binnen economisch beheer zijn verlaagd voor de ontvangen bijdragen derden in relatie tot de 
veerdienst. De huidige contracten lopen tot en met februari 2014. Op basis van deze afspraken zijn de baten 
meegenomen tot en met februari 2014. De verlaagde baten worden grotendeels gecompenseerd door een 
verhoging van de baten vanuit huren en erfpacht als gevolg van contractherzieningen en indexering. 

De storting aan de reserves is als volgt opgebouwd: 
Najaars-

rapportage 
2012 

Begroting 2013 Begroting 2014 

Storting reserves 
Reserve infopanelen  
dotatie cf begroting 3.000 3.000 

3.000 3.000 

De onttrekking aan de reserves is als volgt opgebouwd 
Najaars-

rapportage 
2012 

Begroting 2013 Begroting 2014 

Onttrekking reserves 
Reserve exploitatie veerdienst 
conform begroting 

Investeringsreserve 

Krediet aanpassingen nutsvoorzieningen 

Reserve infopanelen 
infopanelen 

13.639 

165.603 

12.000 
191.242 

13.639 2.841 

13.639 2.841 
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Programma 3 Ontwikkeling 
De bezuiniging is doorgevoerd op de lasten binnen programma 3. Daarna zijn de lasten geïndexeerd. 

De storting in de reserves bestaat uit: 
Najaars- 

rapportage  
2012 

Begroting 2013 Begroting 2014 

Storting reserves 
Investeringsreserve 
cf begroting 225.000 294.500 225.000 

225.000 294.500 225.000 

De onttrekking aan de reserves is als volgt opgebouwd 
Najaars-

rapportage 
2012 

Begroting 2013 Begroting 2014 

Onttrekking reserves 
Reserve zwembad Albrandswaard 

Investeringsreserve 
Ontwikkeling Johannapolder 
Ontwikkeling Buijteniand van Rhoon 
Ontwikkeling Hoge Nesse en omgeving 
Horecavoorziening Sandelingen Ambacht 
Definitief ontwerp ZRP 

54.812 

109.450 
2.500 
41.369 
120.000 
4.000 

332.131 0 0 
• De uitvoering van de kredieten in 2014 is sterk afhankelijk van de vorderingen in voorbereiding en uitvoering in 2013. Ais gevolg 
van deze afhankelijkheid zijn de te verwachten uitgaven op de kredieten en de toelichting op de inhoudelijke activiteiten niet in deze 
begroting opgenomen. 

Algemene dekkingsmiddelen 
De bezuiniging en indexering zijn doorgevoerd op de post onvoorzien. De deelnemersbijdrage is geïndexeerd. 

De storting in de reserves bestaat uit: 
Najaars-

rapportage 
2012 

Begroting 2013 Begroting 2014 

Storting reserves 
Investeringsreserve 
krediet Jongerencentrum Albrandswaard 
krediet verhoging Hoge Nesse 
cf 1ste begrotingswijziging 

Algemene Reserve 
cf 2de begrotingswijziging 

35.000 
70.000 
44.500 

362.408 

511.908 
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De onttrekking aan de reserves is als volgt opgebouwd: 
Najaars- 

rapportage  
2012 

Begroting 2013 Begroting 2014 

Onttrekking reserves 
Algemene Reserve 

krediet Jongerencentrum Albrandswaard 
krediet verhoging Hoge Nesse 
cf 1 ste begrotingswijziging 

35.000 
70.000 
44.500 

149.500 

7.4 Geprognosticeerde balans per 31 december 2014 

OMSCHRIJVING 

Vaste activa 
Materiële vaste activa 
Vaste activa met economisch nut 
Vaste activa met maatschappelijk nut 

Financiële vaste activa 
Uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar 

Vlottende activa 
Overlopende activa 

TOTAAL 

Vaste passiva 
Eigen vermogen 
Algemene reserve 
Bestemmingsreserves 

Voorzieningen 

Onderhoudsegalisatievoorzieningen 

TOTAAL 

31 december 2013 

2.173.873 
225.567 

521.523 

2.920.963 

789.022 
1.239.528 

892.413 

2.920.963 

31 december 2014 

2.107.141 
216.633 

.297 

2.759.071 

789.022 
828.187 

1.141.862 

2.759.071 
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7.5 Toelichting op de geprognosticeerde balans 

7.5.1 Vaste activa 

Materiële vaste activa 

Maatschappelijk nut Boekwaarde 
31-12-2012 

Afschrijvingen 
2013 

Afschrijvingen 
2014 

Boekwaarde 
31-12-2014 

Gronden en terreinen 
Bedrijfsgebouwen 
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 
Zitmaaier 
Machines, apparaten en installaties 
Beheersfonds Pendr. Molen 
Infopanelen, NRY70010 
Overige materiële vaste activa 

1.638.547 
0 

606.026 
1.153,30 

1.153 
1.673,18 
3.812,00 

5.485 

72.235 
1.153 
1.153 

138 
3.812 
3.950 

66.594 

138 

138 

1.638.547 
0 

467.196 
0 
0 

1.398 

1.398 totaal 2.251.211 77.338 66.732 2.107.140 

Economisch nut Boekwaarde 
31-12-2012 

Afschrijvingen 
2013 

Afschrijvingen 
2014 

Boekwaarde 
31-12-2014 

Woonruimten 234.500 8.933 8.933 216.633 

7.5.2 Vlottende activa 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

Geraamde boekwaarde per 1 januari 
Mutatie liquide en deposito belegde middelen 
Geraamde boekwaarde 31 december 

521.523 
86.227-

435.297 

De vlottende activa hebben betrekking op de liquide middelen. Voor een nadere toelichting hierop wordt 
venvezen naar de paragraaf financiering. 

7.5.3 Vaste passiva 

E/'gen vermogen 

Algemene Reserve 
De algemene reserve heeft als belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers. 

Geraamde boekwaarde 1 januari 
Bij: Stortingen 
Af: Onttrekkingen 
Geraamde boekwaarde 31 december 

789.022 

789.022 
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Sesfemm/ngsreserves 

/nvesfer/ngsreserve 
Het doel van de Investeringsreserve is het dekken van investeringskosten van de (land)inrichting 
van diverse nieuwe gebieden. 

Geraamde boekwaarde 1 januari 1.076.512 
Bij: Stortingen 225.000 
Af: Onttrekkingen 633.500 
Geraamde boekwaarde 31 december 668.012 

Bestemmingsreserve Herinrichting Zuidelijk Randpark 
De Reserve Herinrichting Zuidelijk Randpark is bestemd voor het gelijknamige recreatiegebied op de grens van 
de gemeenten Barendrecht en Rotterdam. Het park ligt pal ten noorden van de A15/Betuwespoorlijn en bestaat 
uit verschillende deelgebieden. Met deze reserve worden de kosten gedekt die nodig zijn om het Zuidelijk 
Randpark opnieuw in te richten als recreatiegebied. Deze herinrichting is het gevolg van de aanleg van de 
Betuwelijn en Tramplus. Het Natuur- en Recreatieschap Ijsselmonde heeft geld ontvangen voor de verkoop 
van gronden aan de Nederlandse Spoorwegen voor de aanleg van de Betuweroute. Met deze middelen is 
geherinvesteerd in het park om de gevolgen van de aanleg van de Betuweroute te compenseren 
(kwaliteitsimpuls). Met het overgebleven geld is deze reserve gevormd. 

Geraamde boekwaarde 1 januari 67.388 
Bij: Stortingen 
Af: Onttrekkingen 
Geraamde boekwaarde 31 december 67.388 

Reserve exploitatie veerpont 
De Reserve Exploitatie Veerpont dient ter dekking van het exploitatietekort van de Rhoonse veerpont. Deze 
reserve is in 2004 gevormd voor de duur van 10 jaar ter dekking van de frictiekosten bij de privatisering van het 
Rhoonse Veer. Dit contract loopt tot en met februari, voor de maanden januari en februari vindt in 2014 de 
reguliere onttrekking plaats. 

Geraamde boekwaarde 1 januari 2.841 
Bij: Stortingen 
Af: Onttrekkingen 2.841 
Geraamde boekwaarde 31 december ~ 

Reserve zwembad 
De Reserve Zwembad Albrandswaard is bedoeld ter dekking van eventuele kosten voor sloop of aanpassingen 
in het gebied rondom het zwembad. 

Geraamde boekwaarde 1 januari 46.404 
Bij: Stortingen 
Af: Onttrekkingen 
Geraamde boekwaarde 31 december 46.404 
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Reserve recreantenonderzoek 
De Reserve Recreantenonderzoek is gevormd voor het uitvoeren van verschillende onderzoeken in het kader 
van marketing en communicatie (naar bijvoorbeeld bezoekersaantallen, marktonderzoeken, enzovoort). De 
dekking voor het krediet Uitvoering Communicatieplan 2008 is afkomstig uit deze reserve. 

Geraamde boekwaarde 1 januari 42.883 
Bij: Stortingen 
Af: Onttrekkingen 
Geraamde boekwaarde 31 december 42.883 

Reserve infopanelen 
Vanaf het jaar 2008 zal het schap jaarlijks een bedrag storten in de reserve informatiepanelen om één keer in 
de vier jaar de kosten van informatiepanelen te kunnen betalen. 

Geraamde boekwaarde 1 januari 3.500 
Bij: Stortingen 
Af: Onttrekkingen 
Geraamde boekwaarde 31 december 3.500 

Voorzieningen 

Voorziening groot onderhoud 
Groot Onderhoud is noodzakelijk ten einde de duurzame instandhouding van de gebieden te garanderen. 
Regulier onderhoud kent een jaarlijkse cyclus. Groot Onderhoud heeft een cyclus groter dan één jaar. Voor het 
verrichten van groot onderhoud is een voorziening Groot Onderhoud beschikbaar. Het doel van deze 
voorziening is de lasten van groot onderhoud gelijkmatig over de jaren te verdelen. 

Op 23 juni 2006 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met TBM en is een ingroeiregeling 'Toekomstscenario 
1' vastgesteld om te komen tot de met TBM berekende budgetten voor regulier onderhoud en een toereikende 
voorziening voor groot onderhoud. Met de vaststelling van Toekomstscenario 1 is geregeld dat de nieuwe 
gebieden qua regulier en groot onderhoud gedekt zijn binnen de schapsbegroting. Aangezien nog niet alle 
gebieden in beheer zijn, is er nog steeds sprake van een groeiend bedrag voor groot onderhoud. 

Geraamde boekwaarde 1 januari 829.570 
Bij: Stortingen 933.324 
Af: Onttrekkingen 698.000 
Geraamde boekwaarde 31 december 1.064.894 

Voorziening Pendrechtse Molen 
De voorziening Pendrechtse Molen is gevormd voor het groot onderhoud aan de Pendrechtse Molen. Voor het 
groot onderhoud aan deze molen is bovendien subsidie toegezegd. De ontvangen subsidies worden 
toegevoegd aan deze voorziening en maken een substantieel deel uit van de storting en de kosten die gemaakt 
worden voor het groot onderhoud worden onttrokken aan deze voorziening. 
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Geraamde boekwaarde 1 januari 
Bij: Stortingen 
Af: Onttrekkingen 

Geraamde boekwaarde 31 december 

62.843 

14.125 

76.968 

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 

De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar en de overlopende passiva zijn in de 

geprognosticeerde balans opgenomen onder de sluitpost vlottende activa. 

8. Meerjarenraming 

Recapitulatiestaat meerjarig perspectief Begroting 
2014 

Begroting  
2015 

Begroting  
2016 

Begroting 
2017 

Begroting 
2018 

Lasten en baten gewone bedrijfsvoering 
Programma 1. Bestuur 
Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 
Programma 3. Ontwikkeling 
Algemene dekkingsmiddelen 

Saldo gewone bedrijfsvoering 

Diverse lasten en baten 
Diverse lasten 
Diverse baten 
Saldo diverse lasten en baten 

Kredieten 
Lasten kredieten 
Baten kredieten (bijdragen derden) 
Saldo kredieten 

Saldo voor resultaatbestemming 

Resultaatbestemming 
Storting reserves 
Onttrekking reserves 
Saldo resultaatbestemming 

Saldo na resultaatbestemming 

206.700 
2.481.643 

117.000 
3.027.502 

222.159 

222.159 

225.000 
2.841 

222.159-

206.700 
2.520.753 

117.000 
3.027.502 

183.049 

183.049 

183.049 

183.049-

206.700 
2.520.753 

117.000 
3.027.502 

183.049 

183.049 

183.049 

183.049-

206.700 
2.520.753 

117.000 
3.027.502 

183.049 

183.049 

183.049 

183.049-

206.700 
2.520.753 

117.000 
3.027.502 

183.049 

183.049 

183.049 

183.049-

Toelichting 

Nieuwe gebieden 

Per 2015 is in de meerjarenraming het laatste deel van de stapsgewijze overdracht van het onderhoud van de 
Zuidpolder Barendrecht opgenomen. 

Aangezien de ontwikkeling van de resthectares ter besluitvorming in 2013 voor ligt, zijn deze nog niet verwerkt 
in de meerjarenraming. 
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Bijlage 1 Risico's 

1. Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer 

De Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer is de subsidieregeling voor bos en natuurterreinen in Nederland. 
Per doeltype wordt een prijs per hectare ontvangen. Overigens is daarbij een aantal eisen van toepassing. Het 
belangrijkste voor de deelname aan de subsidies is dat men eigenaar of erfpachter is van het terrein waarvoor 
de subsidie wordt aangevraagd. Het schap moet de subsidie per tijdvak aanvragen. Het risico is dat in een 
volgend tijdvak minder subsidie wordt ontvangen of dat de subsidie moet worden terugbetaald over het lopende 
tijdvak. 

Twee factoren zijn in deze van belang. Ten eerste mogen er geen fundamentele wijzigingen in het gebied 
worden aangebracht zodat bijvoorbeeld niet meer het hele gebied aan het betreffende doeltype kan worden 
toegewezen. Ten tweede moet het schap het beheer van het gebied hebben uitgevoerd conform de eisen die 
per doeltype zijn beschreven. (€ 323.930 x 20% = € 64.786) 

In 2011 is de nieuwe regeling opengesteld en de subsidieaanvragen zijn ingediend. De beoordeling van de 
aanvragen door de subsidiënt is nog niet afgerond. 

2. Onderhoud in relatie tot Habitatgebieden 
De Rhoonse en Carnisse Grienden bevinden zich in het Natura 2000-gebied 'Oude Maas', dat is aangewezen 
op basis van de HabitatRichtlijn (HR). Dit betekent dat voor dit gebied een Natura 2000-beheerplan moet 
worden opgesteld. Rijkswaterstaat is daarvoor de trekker en is hiermee bezig. Het schap is als terreinbeheerder 
bij overleggen over dit beheerplan betrokken. Omdat de exacte beheeropgave nog niet bekend is, is ook nog 
niet duidelijk welke beheermaatregelen genomen moeten worden om de natuurdoelstellingen te halen. Als 
daarin voor het schap in de toekomst een taak komt te liggen, kan dit mogelijk voor extra kosten zorgen ten 
aanzien van wijzigingen in het beheer. 

3. Milieuverontreinigingen 
In een gebied als Ijsselmonde kunnen milieuverontreinigingen aanwezig zijn die momenteel niet bij het schap 
bekend zijn en waarvan de veroorzaker na ontdekking niet kan worden aangesproken. In een aantal gevallen 
kan het schap echter wel verantwoordelijk gehouden worden voor de kosten van sanering. De kosten hiervoor 
zullen pas bekend worden wanneer een dergelijke milieuverontreiniging wordt aangetroffen. 

In een groot aantal gebieden binnen Ijsselmonde bevindt zich vervuild havenslib, met name langs de Oude 
Maas is veel vervuild havenslib gebruikt. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen komen voor bestaande gebieden, 
zal nagegaan moeten worden of er vervuiling is. Indien er sprake is van vervuiling zal eerst een saneringsplan 
moeten worden opgesteld. Dit is bijvoorbeeld relevant voor de ontwikkeling van de Johannapolder. 

In de Rhoonse Grienden ligt een voormalige huisvuilstort uit de periode 1960-1968 aan de buitenzijde van de 
-dijk-De locatie is in eigendom-van zowel het-Natuur- en-Recreatieschap IJsselmonde als het Waterschap 
Hollandse Delta. Er is overleg gevoerd met DCMR, Waterschap Hollandse Delta en projectgroep Buitenland 
van Rhoon over de juridische status van de saneringsbeschikking van het Bevoegd Gezag uit 1998 voor het 
NRIJ. De provincie Zuid-Holland is in 2009 met de gemeente Albrandswaard, Waterschap Hollandse Delta en 
het schap gestart met een gezamenlijk gefinancierd aanvullend milieuonderzoek, om inzicht te krijgen of 
sanering van de stort nodig is en welke saneringsmethoden verder uitgewerkt moeten worden. Het 
schapsbestuur heeft ingestemd met een financiële bijdrage in het onderzoek onder de voorwaarde dat dit niet 
betekent dat het schap bijdraagt in de kosten van een eventuele sanering van de voormalige stort. In oktober 
2011 heeft het schapsbestuur besloten over haar rol over de te nemen maatregelen aangaande de afdeklaag 
van de stort. Het op peil brengen van de afdeklaag naar de wettelijk vereiste 0,50 meter zal in combinatie met 
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het project Buijteniand van Rhoon uiterlijk in 2021 worden uitgevoerd. De kosten zullen bij de provincie worden 
neergelegd. In 2012 zal het definitieve saneringsplan ter beoordeling worden voorgelegd aan het bevoegd 
gezag. 

De parkeerplaats bij de jachthaven Rhoon in de Johannapolder ligt deels op de vuilstort langs de grienden. Dit 
kan gevolgen hebben voor de uitvoering van herontwikkelingsplannen in de Johannapolder. 

4. Schade aan eigendommen 
Het schap wordt geconfronteerd met schade aan eigendommen. Deze schade wordt veroorzaakt door derden 
(vandalisme, graffiti, diefstal, enzovoort) of is het gevolg van extreme weersomstandigheden. In de begroting is 
(onder regulier onderhoud) rekening gehouden met de gevolgen van deze vormen van schade (met relatief 
beperkte financiële consequenties). De gevolgen zijn ingrijpender wanneer gebouwen (toilethuisjes, 
steunpunten, servicepunten, enzovoort) of civieltechnische kunstwerken (als bruggen, steigers, enzovoort) 
worden vernield. Deze vernielingen, die zich in het gebied van Ijsselmonde steeds vaker voordoen, brengen 
hogere kosten met zich mee. 

In het gebied vinden daarnaast steeds meer afvaldumpingen plaats. Dit brengt kosten met zich mee, zeker 
wanneer het gaat om zwaardere milieuverontreinigingen. De hoogte van de kosten is volledig afhankelijk van 
de aard van de vervuiling en kan dan ook pas ingeschat worden op het moment dat de vervuiling ontdekt wordt. 
Per geval worden de kosten geraamd op € 5.000. Voor de risico-inschatting wordt uitgegaan van 5 gevallen per 
jaar. Aangezien het een midden risico betreft, wordt in het weerstandsvermogen een bedrag van € 12.500 
meegenomen. 

5. Pendrechtse Molen 
Het monument de Pendrechtse Molen heeft de 'stenenmolenziekte' (doorlaten van regen aan de binnenzijde 
van de molen). Eind 2011 is het onderzoek door TNO naar het fenomeen "stenenmolenziekte" afgerond. Het 
schap gaat nu werken aan een plan van aanpak inclusief kostenbegroting voor dit probleem, uitgaande van 
gefaseerde aanpak met beslismomenten. Vanwege de zeer specialistische aard van het werk zal het schap er 
een gedegen uitvoering aan spenderen en zal het proces enige tijd in beslag nemen. De molenconsulent van 
de provincie ZH zal regelmatig om advies gevraagd worden. Het oorspronkelijke plan was om, wanneer 
gebleken is wat de kosten zijn om de molen te herstellen, de voorziening voor de Pendrechtse Molen - bestemd 
voor het groot onderhoud - op peil te brengen zodat ook de kosten gerelateerd aan deze stenenmolenziekte uit 
de voorziening kunnen worden gedekt. In het bezuinigingsvoorstel van 23 november 2012 is besloten de 
Pendrechtse Molen bij een andere beheerder onder te gaan brengen. Dit is een proces met ongewisse 
uitkomst. Het bovengenoemd risico blijft zolang er geen overdracht van het beheer heeft plaatsgevonden, 
bestaan. 

6. Zwembad Albrandswaard 
Na het faillissement van Sportfondsen is het binnenbad in bruikleen gegeven aan de gemeente Albrandswaard. 
Het buitenzwembad is niet meer in gebruik. Eventuele kosten die zich kunnen voordoen die voor rekening van 
het schap komen zijn kosten voor sloop of aanpassingen in het gebied. 

7. Rhoonse Veer 
Er is een 10-jarig contract tot 1 maart 2014 afgesloten voor de exploitatie van het Rhoonse Veer. Hierbij zijn 
afspraken gemaakt tussen een aantal gemeenten en het schap die elk subsidie verstrekken voor de exploitatie. 
Het risico is dat één van de subsidieverstrekkers de bijdrage stopzet, zeker op het moment als afspraken over 
een nieuw contract en nieuwe subsidievoorwaarden gesproken wordt. Op dat moment is namelijk een gedeelte 
van de exploitatie niet meer gedekt. Vooral vanuit recreatief oogpunt is het in stand houden van het pontje 
belangrijk. 
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8. Inkoop- en aanbesteding 
Het voeren van aanbestedingen vergt zorgvuldigheid. Fouten in de procedure kunnen leiden tot claims en tot 
het uitstellen van de gewenste doelen. Daarnaast is het schap voor de kosten afhankelijk van wat de markt 
aanbiedt via de aanbestedingen. De afgelopen tijd zijn als gevolg van de economische recessie de 
aanbiedingen via de aanbestedingen veelal onder de ramingen. Gezien de reden van deze afwijkingen is er 
vooralsnog geen reden de normkosten op basis waarvan de ramingen worden opgesteld bij- danwel aan te 
passen. Als risico wordt rekening gehouden met 3% van de leveranties en diensten derden en komt uit op een 
bedrag van € 20.000 bedraagt. Aangezien het hier een hoog risico betreft, wordt 80% van dit bedrag 
meegenomen in het weerstandsvermogen, zijnde € 16.000. 

9. Baggeren 
Het schap is verantwoordelijk voor het baggeren van een deel van de wateren (watergangen en recreatieve 
pliassen). Normaliter kan worden volstaan met het op de kant zetten van het gebaggerde slib. Deze wijze van 
baggeren is gehanteerd bij het opmaken van de budgetten voor onderhoud (basis vanuit het 
rekenmodel Terrein Beheer Model). Wanneer het slib ernstig vervuild is (klasse 3 of hoger) moet het schap het 
slib afvoeren naar de Maasvlakte (Slufter). Het afvoeren en verwerken van ernstig vervuild slib betekent hogere 
kosten dan voorzien in de rekenmodellen. Hier is in de reguliere begrotingen nog geen rekening mee 
gehouden. Wanneer bij het inplannen van baggerwerkzaamheden het vermoeden bestaat dat de bagger 
verontreinigd is, is een nadere inspectie nodig alvorens een goede inschatting van de daadwerkelijke 
kosten gemaakt kan worden. Indien deze inspecties aantonen dat er sprake is van ernstige verontreiniging en 
dit kostenoverschrijdingen met zich mee zal brengen, zal het bestuur hierover geïnformeerd worden. Na aanleg 
van de beschoeiing door Rijkswaterstaat van het naastgelegen boerenveld en de daardoor gewijzigde 
stromingen bestaat de mogelijkheid dat baggeren niet mee nodig zal zijn. 

Bij recreatiewater (waaronder havenmondingen) is naast het regulier onderhoud, geen groot onderhoud zoals 
baggeren opgenomen. Elk recreatiewater kent specifieke omstandigheden en zal al dan niet leiden tot aangroei 
van bagger. Soms is baggeren om de 30 jaar nodig, in sommige gevallen slechts om de 100 jaar of helemaal 
niet. Wanneer het bij recreatiewateren noodzakelijk lijkt om te baggeren is een nadere inspectie nodig om een 
goede inschatting te kunnen maken van de daadwerkelijke kosten. 

Voor het baggeren van de havenmonding voor de jachthaven Rhoon wordt het risico op de aanwezigheid van 
vervuild slib als hoog ingeschat aangezien eerdere inspecties aangetoond hebben dat er sprake is van een 
klasse 4 verontreiniging. De kosten voor het baggeren worden ingeschat op € 300.000. Aangezien het een 
midden risico betreft, wordt in het weerstandsvermogen een bedrag van € 150.000 opgenomen. 

10. Aanlegsteigers pontje Rhoonse Veer 
De aanlegsteigers voor het pontje Rhoonse Veer voldoen als gevolg van onder andere veranderende 
wetgeving niet meer aan de eisen. Als gevolg van onduidelijkheid ten aanzien van beheerverantwoordelijkheid 
zijn deze steigers in de TBM inventarisatie niet meegenomen. Omdat de financiële consequenties op dit 

-moment-nog-niet-duidelijk-zijn-is dit-risieo-vooralsnog-als-p:mrpost-opgenomen: -

11. Barendrechtse Brug 
Binnen het schap zijn geen onderhoudslasten voor de Barendrechtse Brug in het rekenmodel Terrein Beheer 
Model opgenomen. De beheerslasten voor onderhoud van het monument op de lange termijn zijn niet in te 
schatten. Het bestuur heeft dit object in haar besluitvorming invulling bezuiniging opgenomen als voor beheer af 
te stoten object. De uitkomst hiervan is ongewis en zolang het nog bij het schap in beheer is blijven de risico's 
bestaan. Vooralsnog is dit risico als p.m. post opgenomen. 
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12. Kinderboerderij Oosterpark 
Het medebeheer van de kinderboerderij in de vorm van regulier en groot onderhoud van een deel van de 
gebouwen en delen van het terrein, is kostbaar. Binnen het rekenmodel Terrein Beheer Model is voor regulier 
onderhoud en kleinschalig groot onderhoud met deze kosten rekening gehouden. Bij grootschalig groot 
onderhoud of vervangingen zal er additioneel budget beschikbaar moeten komen. De financiële consequenties 
zijn nog niet duidelijk en daarom is dit risico als p.m. post opgenomen. Conform het bezuinigingsbesluit 
november 2012 wordt gewerkt aan overdracht van het beheer naar de gemeente Ridderkerk. Zolang dit niet is 
geëffectueerd blijft het risico bestaan. 

13. Niet-gekwantificeerde risico's 
Voor de niet-gekwantificeerde risico's wordt uitgegaan van 2% van de structurele inkomsten. Het rijk stelt voor 
de gemeenten die vallen onder het artikel 12-regime, de minimale buffer van de algemene reserve ook op 2% 
van de som van de structurele inkomsten (€ 75.300). Dit bedrag is daarmee het minimaal gewenste / benodigde 
weerstandsvermogen voor niet gekwantificeerde risico's. 
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Bijlage 2 Staat van reserves en voorzieningen 

Staat v a n r e s e r v e s 

SaWo  
1-1-2013 

Venneer - 
der ingen 

Vermin - 
der ingen 

Saldo  
1-1-2014 

Vermeer- 
der inqen 

Vermin- 
der ingen 

SaWo 
31-12-2014 

Alg. Reserve 

B E S T E M M I N G S R E S E R V E S 
Invest erings reserve 
Bestemmingsreserve Herinricht ing ZRP 
Reserve exploitat ie veerpont 
Reserve zwembad 
Reserve recreanlenonderzoek 
Reserve infopanelen 

S u b t o t a a l b e s t e m m i n g s r e s ë r v e s  

To taa l 

1.451.426 
522.388 

16.480 
46.404 
42.883 

3,500 

1.249.914 
455.000 

13.639 

1.076.512 
67.388 

2.841 
46.404 
42,883 

3.500 

633.500 

2.841 

668.012 
67.388 

0 
46.404 
42.883 

3,500 

Meerjarig perspectief slaat van reserves 

Saldo  
1-1-2015 

Vermeer- 
der ingen 

Vermin-
d e r i n 9 e n 

Sa ldo  
31-12-2015 

Vermeer- 
der ingen 

Vermin-
d e r i n g e n 

Saldo 
31-12-2016 

Vermee i - 
derïngen 

Vermin-
der ingen 

Saldo 
31-12-2017 

Vermeer -
der ingen 

Vermin- 
der ingen 

Saldo 
31-12-2018 

Algemene Reserve 

B E S T E M M I N G S R E S E R V E S 
Investerings reserve 
Bestemmingsreserve Herinrichting ZRP 
RebèTvé cKplOitfltie veerpont 
Reserve zwembad 
Reserve recreantenonderzoek 
Reserve infopanelen 

S u b t o t a a l b e s t e m m i n g s r e s e r v e s 

To taa l 

668.0J 2 
67,388 

0 
46.404 
42.883 

3.500 

30 512 
67.388 

0 
46,404 
42.883 
3.500 

8.012 
67.388 

0 
46,404 
42.883 
3.500 

22.500 166.187 

8.012 
67.388 

0 
46.404 
42.883 

3.500 

8.012 
67.388 

0 
46.404 
42.883 

3.500 

Staat v a n v o o r z i e n i n g e n 

Saldo  
1-1-2013 

Veimeer- 
der ingen 

Vermin- 
der inqen 

Saldo 
1-1-2014 de l ingen 

Vermin- 
der ingen 

Saldo 
31-12-2014 

Voorziening Groot Onderhoud 
Voorziening Pendrechtse Molen 

674.570 
62.843 

934.000 
14.000 

829.570 
62.843 

933.324 
14.125 

1.064.894 
76.968 

To taa l 737.413 948.000 779.000 692.413 947.449 698.000 1.141.862 

Mee r j a r i g p e r s p e c t i e f v e r i o o p v o o r z i e n i n g e n 

Saldo 
1-1-2015 

Vermeer-
der ingen 

Vermin - 
der ingen 

Saldo 
31-1-2015 

Vermeer-
der ingen 

Vermin- 
der ingen 

Saldo 
31-12-2016 

Vemieer- 
der jngen 

Vermin -
d e r i n g e n 

Saldo  
31-12-2017 

Vermeer - 
der ingen 

Vermin- 
der ingen 

Saldo 
31-12-2018 

Voorziening Grool Onderhoud 
Voorziening Pendrechtse Molen 

1.064.894 
76.968 

To taa l 1.141.662 76.968 76.968 76.968 

Bovenstaande overzichten geven inzicht in het verwachte verloop van de reserves en voorzieningen over de 
jaren. Aangezien deze verwachtingen sterk-afhankelijk.zijn_van_de-voorbereidingen-en.uitvoering-in-20-13,-20-14-
en verder, zijn deze verwachtingen nog niet verwerkt in de (meerjaren)begroting. De vermeerderingen zijn 
afkomstig uit dotaties vanuit de exploitatie, subsidies en voorziene overhevelingen tussen reserves 
(investeringsreserve 2013). De onttrekkingen bestaan uit dekking voor gemaakte kosten voor 
projecten/kredieten dan wel groot onderhoud. 
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