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Schiedam, 27 mei 2014 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Ingevolge het bepaalde in artikel 18, lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling voor het Koepelschap 
Buitenstedelijk Groen, doe ik u hierbij in ontwerp toekomen de Programmabegroting 2015 en de 
Meerjarenraming 2015-2019 van het Koepelschap Buitenstedelijk Groen. 

De programmabegroting 2015 is in de vergadering van 23 mei jl. behandeld door het Dagelijks Bestuur 
en voorlopig vastgesteld. Het Dagelijks Bestuur heeft kennisgenomen van de Meerjarenraming 2015-
2019. 

Bij deze worden de Deelnemers in de gelegenheid gesteld blijk te geven van hun gevoelen omtrent de 
programmabegroting 2015. 
Indien daartoe aanleiding bestaat kunt u uw reactie op bovenvermelde stukken kenbaar maken bij de 
G.Z-H, secretariaat Koepelschap. Uw eventuele reactie wordt gevoegd bij de aanbieding aan het 
Algemeen Bestuur van het Koepelschap. 

Wij zijn voornemens de onderhavige stukken ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur aan te bieden 
in de vergadering van 10 juli 2014. 

Ik vertrouw eropj/nmmee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachte 
namensynneyOagelijks Bestuur var/het Koepelschap Buitenstedelijk Groen 

Coeneman' 
tê"ur G.Z-H 

Bank Nederlandse Gemeenten, rek. nr. 028.50.26.674 
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1. Leeswijzer 

Voor u ligt de programmabegroting 2015 en de meerjarenbegroting 2016 - 2019 van het Koepelschap 
Buitenstedelijk Groen. Gelet op de diverse bestuurlijke ontwikkelingen als bijvoorbeeld de eventuele 
totstandkoming van een zgn. "Groenautoriteit" en de daarmee gepaard gaande mogelijke opheffing van deze 
gemeenschappelijke regeling met ingang van 1 januari 2015 is deze programmabegroting 2015 'beleidsarm' 
gehouden. Het is evident dat bijvoorbeeld het benaderen van "nog-niet-deelnemers" om die te bewegen tot 
toetreding, niet opportuun is. Met andere woorden: alleen het hoogst noodzakelijke ten dienste van de 
continuïteit is in deze begroting vermeld. 

De grondslagen en kaders voor deze begroting worden uiteengezet in hoofdstuk 3. Vervolgens komen in 
hoofdstuk 4 per programma aan de orde de activiteiten en de kosten; dit alles zoals gebruikelijk op 
programmaniveau. 

Hoofdstuk 5 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 6, gevolgd 
door de meerjarenraming in hoofdstuk 7. 

Ter informatie zijn de volgende bijlagen opgenomen: 
Bijlage 1 Risico's 
Bijlage 2 Overzicht van de ramingen van de (natuur-) en recreatieschappen als opgenomen in de 
conceptbegrotingen en de meerjarenbegroting tot en met 2019 
Bijlage 3 Overzichten van de verdeling van de kosten over de deelnemers in het Koepelschap 
Buitenstedelijk Groen voor de jaren 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 
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2. Grondslagen en kaders begroting 

2.1 Opbouw begroting 
Op voorliggende programmabegroting 2015 en de meerjarenraming 2016 - 2019 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. 

2.2 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 2015 uit op: 0,5%. 

2.3 Deelnemersbijdrage 
De deelnemersbijdrage is conform de gemeenschappelijke regeling het resultaat van de som der lasten 
verminderd met de opbrengsten. 

De lasten zijn, in principe alleen daar waar mogelijk, geïndexeerd met het genoemde indexpercentage van 
0,5%. 
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2.4 Kaders 
Op 21 december 2006 vond de bekendmaking plaats in het Provinciaal Blad, nr. 92, ter zake de opheffing van 
de "Gemeenschappelijke Regeling Financieel Koepelschap" onder gelijktijdige instelling van de 
"Gemeenschappelijke Regeling voor het Koepelschap Buitenstedelijk Groen". De voorgestane wijziging werd 
daarmee een feit Hieraan voorafgaand waren eensluidende raadsbesluiten genomen door de deelnemende 
gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capeile a/d Ussel, Hellevoetsluis, Hendrik-ldo-
Ambacht, Krimpen a/d Ussel, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, 
Vlaardingen, Westvoome en Zwijndrecht. alsmede door Provinciale Staten van Zuid-Holland. 

Na bekendmaking in het Provinciaal Blad nr. 97 van 13 november 2008, is per 1 januari 2008 de gemeente 
Nederlek toegetreden, waardoor het aantal deelnemers op 19 kwam. 
Met de installatie van de gemeenteraad van Rotterdam per 18 maart 2010 werd formeel de fusie tussen de 
gemeenten Rotterdam en Rozenburg bezegeld. De gemeente Rozenburg houdt op te bestaan als zelfstandige 
gemeente en gaat verder als deelgemeente van Rotterdam. Hierdoor komt het aantal schapsdeelnemers weer 
op 18. 

Doelstelling en taken van het Koepelschap als vermeld in de gemeenschappelijke regeling 
Overeenkomstig het gestelde in de gemeenschappelijke regeling, is de regierol van het Koepelschap voor het 
Buitenstedelijk Groen vooral gericht op de ontwikkeling van de (her)inrichting en het beheer van de regioparken 
Rottemeren, IJsselmonde, Midden-Delfland en de overige groenstructuren in de regio met als doel te komen tot 
een doelgerichte en doelmatige inzet van middelen. 
Ook promotie ter bevordering van recreatief gebruik van de regionale groenstructuur en het toetsen van 
ontwikkel- en beheerplannen aan de beleidsuitgangspunten maken deel uit van de beoogde regierol. Het 
Koepelschap voor het Buitenstedelijk Groen heeft tot doel om op basis van rijks-, provinciaal en regionaal 
programma/beleid in onderlinge samenhang een evenwichtige ontwikkeling en instandhouding van het 
buitenstedelijk groen als geheel in het gebied en in verhouding tot zijn omgeving, te bevorderen. 

Het Koepelschap wil haar doel verwezenlijken door uitvoering te geven aan de in de gemeenschappelijke 
regeling beschreven en voor de goede orde hieronder vermelde taken: 

a. het formuleren van de strategische inzet en aansturing van beheer en (her)inrichting op grond van door 
het rijk, provincie en gemeenten vastgesteld beleid ter opheffing van het tekort aan 

b. buitenstedelijk groen voor natuur- en recreatieschappen en/of daartoe (om)gevormde bestuurlijke 
platforms voor gebiedsgericht werken, evenals overige terreinbeherende instanties; 

c. het doelmatig en doelgericht alloceren en aanwenden van rijks- en provinciale middelen, alsmede het 
bepalen van maximale bijdragen van de deelnemende gemeenten voor de instandhouding en 
ontwikkeling van groengebieden; 

d. de verwerving, doelmatige aanwending en doelgerichte toewijzing van de rijks-, en provinciale 
middelen binnen het gebied; 

e. het doen uitvoeren van de vastgestelde doelen; 
f. het onder te stellen voorwaarden toekennen en het beschikbaar stellen van financiële bijdragen in de 

uitvoering/uitwerking van de hiervoor bedoelde doelen, voornamelijk aan (natuur- en) 
recreatieschappen in het gebied en in voorkomende gevallen aan andere overheden onderscheidenlijk 
overige terreinbeherende instanties niet zijnde deelnemers van eerder genoemde schappen in en 
buiten het gebied; 

g. de verevening van de financiële bijdragen; 
h. het evalueren en monitoren van het doen uitvoeren van de vastgestelde doelen, alsmede van de 

doelmatige aanwending en doelgerichte toewijzing van doelen en middelen voor instandhouding en 
ontwikkeling van groengebieden. 
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De invulling voor het begrotingsjaar 2015 van deze taken vindt u terug onder de programma's 1 en 2, waarbij 
ook de relatie wordt gelegd met de ontwikkelingen waarmee het Koepelschap en de recreatieschappen te 
maken hebben. 

3. Programmaplan 

De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de totstandkoming en instandhouding van een goed woon-, werk- en 
leefklimaat in de vorm van recreatiemogelijkheden met name 'rond de stad' is in het regeerakkoord gelegd bij 
provincies en gemeenten. De provincie Zuid-Holland heeft in het coalitieakkoord 2011 - 2015 de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid voor de instandhouding van recreatiemogelijkheden bij de samenwerkende gemeenten 
neergelegd. In 2014 zal duidelijk moeten worden hoe deze bestuurlijke verantwoordelijkheid verder vorm wordt 
gegeven (zie onder 1; Leeswijzer, inleidende opmerking). In afwachting van het aldaar gestelde is hier voor het 
Koepelschap Buitenstedelijk Groen via deze begroting 2015 met een ongewijzigd beleid aldus gevolg aan 
gegeven. 

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 wordt per programma een 
toelichting gegeven op de activiteiten en de kosten. 

3.1 Programma 1 Bestuurlijke aangelegenheden 

3.1.1 Activiteiten 
Bestuursproducten 
Dit product omvat de advisering aan en ondersteuning van het Dagelijks en het Algemeen Bestuur evenals de 
voorbereiding, verslaglegging en afhandeling van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en de 
vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Daarnaast wordt invulling gegeven aan representatieve en andere 
verplichtingen namens het schapsbestuur. 

De in 2011 door de provincie Zuid-Holland in gang gezette herijking van de bestuurlijke organisatie vergt veel 
overleg, evenals het volgen van de ontwikkelingen als de zgn. "Groenautoriteit" en de Metropoolregio. Inzet zal 
gepleegd worden voor de implementatie van de uitgangspunten van het "knoppenmodel". 

Aandacht voor ontwikkelingen 
De samenleving is voortdurend in beweging en aan veranderingen onderhevig. Voor het schap en haar 
bestuurders is het van belang tijdig kennis te nemen van dergelijke ontwikkelingen, trends, verschuivingen etc. 
Deze kunnen van invloed zijn op de aanwending van gelden en de inrichting en beheer van gebieden. 

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; 
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structureel uitvoeren van de verbijzonderde interne controle gericht op getrouwheid en rechtmatigheid 
op financieel gebied, waarbij de nadruk ligt op 'inkoop en aanbestedingen' en het betalingsverkeer; 
toetsen van alle bestuursvoorstellen ten aanzien van incidentele en/of structurele financiële 
consequenties; 
opstellen van de planning & control producten; 
begeleiden van de werkzaamheden van de accountant (interim controle, jaarrekeningcontrole). 

3.1.2 Kosten 

Rekening 2013 Primitieve 
begroting 2014 

Primitieve 
begroting 2015 

Bestuursproducten 
Lasten 
Baten 

147.601 162.800 163.600 

Saldo -147.601 -162.800 -163.600 

Rekening 2013 Primitieve 
begroting 2014 

Primitieve 
begroting 2015 

Financiën 
Lasten 
Baten 

3.279 
0 

2.500 3.500 
0 

Saldo -3.279 -2.500 -3.500 



3.2 Programma 2 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 

3.2.1 Activiteiten 
De natuur- en recreatiegebieden vallend binnen de gemeenschappelijke regeling worden 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. 

Aan de verdere implementatie van het besluit van het Algemeen Bestuur op 16 november 2011 inzake het 
knoppenmodel" bij met name de afzonderlijke schapsbegrotingen zal ook in 2014 intensief invulling (moeten) 
worden gegeven. 

Uit diverse beleidsstukken, actuele discussies en monitoringstudies kan worden geconcludeerd, dat 
monofunctionele recreatiegebieden aan betekenis zouden winnen qua belevings-, toekomst- en 
gebruikswaarde als passende andere functies zouden kunnen worden toegelaten, die tevens de recreatieve 
beleving versterken. Dit geldt in de huidige tijd des te meer als deze functies ook nog een financiële bijdrage ten 
gunste van het beheer kunnen leveren, waardoor het mes aan twee kanten snijdt. 

Instrumenten die blijvend van inzet en belang zijn voor het Koepelschap: 
* inzet wordt gegeven aan het doen van periodiek (recreatie-)onderzoek onder gebruikers van de gebieden om 
een actueel beeld te krijgen over de maatschappelijke vraag naar mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding in het 
buitenstedelijk groen. Dit kan zijn bijvoorbeeld een eenvoudige jaarlijkse monitor over meerdere jaren, maar ook 
een grootschaliger onderzoek dat eens in de zoveel jaar wordt gehouden. Het is dan ook gewenst het 
onbenutte materiële budget in enig jaar bij de vaststelling van de jaarrekening toe te voegen aan een Reserve 
Recreatieonderzoek zodat een grootschalig onderzoek gefinancierd kan worden. 

Samenwerking terreinbeheerders 
Begin 2012 is overeenstemming bereikt tussen de terreinbeheerders G.Z-H, Zuid-Hollands Landschap, 
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Samen streven de terreinbeheerders er naar het aanbod zo goed 
mogelijk af te stemmen op de recreatieve vraag vanuit de stedelijke omgeving. Door de gebieden onderling 
beter met elkaar te verbinden, het aanbod in de gebieden beter op elkaar af te stemmen, gebruik te maken van 
eikaars sterke punten en gezamenlijk goed op de vraag in te spelen, wordt bijgedragen aan een vraaggericht 
aanbod, meer differentiatie en kennisontwikkeling. Het realiseren van aantrekkelijke en herkenbare 
verbindingen vanuit de stad naar deze gebieden is daarbij ook een belangrijk aandachtspunt. 
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3.2.2 Kosten 

Rekening 2013 Primitieve 
begroting 2014 

Primitieve 
begroting 2015 

Instandhouding & Ontwikkeling 
Lasten 
Baten 

249.000 
0 

259.200 
0 

260.500 

Saldo -249.000 -259.200 -260.500 

3.3 Algemene dekkingsmiddelen 

Rekening 2013 Primitieve 
begroting 2014 

Primitieve 
begroting 2015 

Baten 
Lasten 
Baten 

0 
427.451 

0 
427.024 

0 
429.200 

Saldo 427.451 427.024 429.200 

Rekening 2013 Primitieve 
begroting 2014 

Primitieve 
begroting 2015 

Resultaatbestemming 
Lasten 
Baten 

5.651 
0 

2.524 
0 

1.600 
0 

Saldo -5.651 -2.524 -1.600 

Deelnemersbijdrage 
2015 2014 

Bijdrage deelnemers 429.200 427.024 

Bijdrage gemeenten 
Bijdrage Provincie 

214.600 
214.600 

213.512 
213.512 

Voor een nadere specificatie ten aanzien van de verdeling van de deelnemersbijdrage wordt u verwezen naar 
bijlage 3. 



4. Paragrafen 

4.1 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 20 december 2012). De risico's voor 2014 
zijn met het opstellen van voorliggende begroting opnieuw geïnventariseerd Dit heeft geleid tot de volgende 
risico's: 

Incidenteel/St Financiële Uitgaande van 
Risico Kans ructureel impact 4 jaar* 
Uittreding deelnemers Koepelschap structureel PM PM 
Uittreding niet-deelnemers Koepelschap structureel PM PM 
Niet gekwantificeerde risico's € 7.600 € 7.600 
Totaal € 7.600 € 7.600 

Een uitgebreide toelichting ten aanzien van de hierboven vermelde risico's is opgenomen in bijlage 1. 

Met de ratio weerstandsvermogen wordt berekend 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. Deze ratio wordt als volgt 
bepaald: 

Ratio = Beschikbare weerstandscapaciteit (vrije ruimte binnen de reserves) 
Benodigde weerstandsvermogen (totaal bedrag aan ingeschatte risico's) 

De ratio per 31 december 2015 is 28,6. Dit betekent dat het weerstandsvermogen uitstekend is en houdt in dat 
de reserve hoog genoeg is om op het moment dat de risico's zich voordoen de risico's te dekken. 

4.2 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 
bedragen. De renterisiconorm benadrukt het belang van een goede spreiding van de leningenportefeuille en de 
renterisico's. 

Schaffc/'sfbanJc/eren 
In het begrotingsakkoord is bepaald dat alle decentrale overheden in 2013 gaan schatkistbankieren. Het 
schatkistbankieren is gebaseerd op het principe van zero-balancing. Zero-balancing betekent het dagelijks 
overboeken van het saldo boven een vastgesteld drempelbedrag van minimaal € 250.000 en maximaal € 2,5 
miljoen op een bankrekening ten gunste van de rekening-courant die een decentrale overheid heeft bij de 
schatkist dan wel het aanvullen van een bankrekening ten laste van de rekening-courant die een decentrale 
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overheid heeft bij de schatkist. Zero-balancing leidt ertoe dat het saldo op de laatstgenoemd bankrekening aan 
het einde van de dag altijd nul is. Vanaf het moment van invoering is het niet meer toegestaan als decentrale 
overheid (tijdelijk) overtollige gelden te beleggen. Alle (tijdelijk) overtollige middelen worden in het 
schatkistbankieren opgenomen. De bestaande beleggingen blijven tot het einde van de huidige looptijd of tot 
het moment van vrijvallen gecontinueerd. Het verplicht schatkistbankieren geldt ook voor gemeenschappelijke 
regelingen. Op 13 december 2013 is de wet verplicht schatkistbankieren gepubliceerd in het staatsblad. 
Hiermee is op 14 december 2013 het schatkistbankieren ingegaan. Ten behoeve van dit verplichte 
schatkistbankieren zijn rekeningen geopend om de rekening-courant overeenkomst tussen de Staat en de 
gemeenschappelijke regeling gestalte te geven. 

4.3 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 

1. Bestuur 2. Instandhouding 
en ontwikkeling 
buitenstedelijk 
groen 

Totaal 

Bestuursproducten en financiën 142.900 142.900 
Instandhouding en ontwikkeling buitenstedelijk groen 250.100 250.100 

Totaal 393.000 
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5. Exploitatiebegroting en geprognosticeerde balans 

5.1 Waarderingsgrondslagen 
De programmabegroting 2015 is opgesteld conform de voorschriften van het BBV. Voorzover niet anders 
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde en afgerond op bedragen van € 1. 

Vlottende activa en passiva 
De vorderingen en schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Waarderingsgrondslagen resultaatbepaling 
Baten en lasten 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 

5.2 Exploitatiebegroting 2015 

Rekening 
2013 

Primitieve 
begroting 

2014 

Primitieve 
begroting 

2015 

Gewone bedrijfsvoering 
Lasten 
Programma 1. Bestuur 150.880 165.300 167 100 
Programma 2. Instandhouding & ontwikkeling buitenstedelijk groen 249.000 259 200 260 500 
Totaal lasten 399.880 424.500 427.600 
Baten 
Programma 1. Bestuur 0 0 0 
Alg. dekkingsmiddelen, deelnemersbijdrage 427.451 427.024 429 200 
Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 
Totaal baten 427.451 427.024 429.200 
Saldo gewone bedrijfsvoering 27.571 2.524 1.600 

Incidentele lasten en baten 
Incidentele lasten 0 0 0 
Incidentele baten 0 0 0 
Kredieten lasten 14.538 0 0 
Kredieten baten (bijdragen van derden) 0 0 0 
Saldo incidentele lasten en baten -14.538 0 0 
Saldo na incidentele lasten en baten 13.033 2.524 1.600 

Resultaatbestemming 
Storting reserves 16.051 2.524 1 600 
Onttrekking reserves 19 538 0 0 
Saldo resultaatbestemming 3.487 -2.524 -1.600 
Saldo na resultaatbestemming 16.520 0 0 
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5.3 Toelichting op de exploitatiebegroting 

Programma 1 Bestuur 
De lasten binnen programma 1 zijn met half procent geïndexeerd 

Programma 1. Bestuur Rekening 
2013 

Primitieve 
begroting 

2014 

Primitieve 
begroting 

2015 

Lasten 
Bestuurlijke aangelegenheden 150.880 165.300 167.100 
Totaal lasten 150.880 165.300 167.100 

Baten 
Bestuurlijke aangelegenheden 0 0 0 
Totaal baten 0 0 0 

Saldo gewone bedrijfsvoering -150.880 -165.300 -167.100 

Incidentele Baten en Lasten 
Totaal incidentele baten en lasten 0 0 0 

Resultaatbestemming 
Storting reserves 0 0 
Onttrekking reserves 5.000 0 0 
Saldo resultaatbestemming 5.000 0 0 
Saldo na resultaatbestemming -145.880 -165.300 -167.100 

Dvl G.Z-H 
Jaarlijkse bestuursconferentie 
College van Deskundigen 
Ace. Kosten 
Bestuurskosten 

2400 

142.200 
10.400 
8.200 
2.500 
2.000 

142.900 
10.400 
8.300 
3.500 
2.000 

Totaal 165 300 167.100 
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Programma 2 Instandhouding & ontwikkeling buitenstedelijk groen 
Binnen programma 2 zijn de lasten geïndexeerd met 0,5%. 

Programma 2. Instandhouding & ontwikkeling buitenstedelijk 
groen 

Rekening 
2013 

Primitieve 
beg roti ng 

2014 

Primitieve 
begroting 

2015 

Lasten 
Instandhouding & Ontwikkeling 249.000 259.200 260.500 
Totaal lasten 249.000 259.200 260.500 

Baren 
Instandhouding & Ontwikkeling 0 0 0 
Totaal baten 0 0 0 

Sa ldo gewone bedrijfsvoering -249.000 -259.200 -260.500 

Incidentele Baten en Lasten 
Incidentele lasten 
Incidentele baten 
Kredieten 14.538 
Kredieten baten (bijdragen derden) 
Totaal incidentele baten en lasten -14.538 0 0 

Resultaatbestemming 
Storting reserves 10.400 
Onttrekking reserves 14.538 
Sa ldo resultaatbestemming 4.138 0 0 
Sa ldo na resultaatbestemming -259.400 -259.200 -260.500 

Dvl G.Z-H 248.800 250.100 
Jaarlijkse recreantenonderzoek 10.400 10.400 
Totaal 259.200 260.500 
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Deelnemersbijdrage 
Op de deelnemersbijdrage is indexering verwerkt. 

A l g e m e n e d e k k i n g s m i d d e l e n Reken ing 
2013 

P r im i t i eve 
beg ro t i ng 

2014 

Pr im i t ieve 
beg ro t i ng 

2015 

Lasten 
Overige structurele baten & lasten 0 0 0 
Totaa l lasten 0 0 0 

Baren 
Overige structurele baten & lasten 0 0 0 
Deelnemersbijdrage 427.451 427.024 429.200 
Totaa l ba ten 427.451 427.024 429.200 

S a l d o g e w o n e bed r i j f svoe r ing 427.451 427.024 429.200 

Inc iden te le Ba ten e n Las ten 
Incidentele lasten 
Incidentele baten 
Kredieten 
Kredieten baten (bijdragen derden) 
Totaa l i nc iden te le ba ten e n las ten 0 0 0 

Resu l taa tbes temming 
Storting reserves 5.651 2.524 1.600 
Onttrekking reserves 
S a l d o resu l t aa tbes temming -5.651 -2.524 -1.600 
Sa ldo na resu l t aa tbes temming 421.800 424.500 427.600 
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5.4 Geprognosticeerde balans per 31 december 2015 

ACTIVA 
31 december 

2015 
31 december 

2014 

Vlottende activa 
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar 217.371 242.872 
- Vorderingen op openbare lichamen 217.371 242.872 

Totaal 217.371 242.872 

31 december 31 december 
PASSIVA 2015 2014 

Vaste passiva 
Eigen vermogen 217.371 242.872 
- Algemene reserve 206.388 201.093 
- Bestemmingsreserves 10.983 41.779 

Totaal 217.371 242.872 

5.5 Toelichting op de geprognosticeerde balans 

5.5.1 Vlottende activa 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

Rekening courant Rijk per 1 januari 204.788 

Bij: Stortingen 12.583 

Af: Onttrekkingen 0_ 
Geraamde boekwaarde per 31 december 217.371 

De vlottende activa hebben betrekking op de liquide middelen. Voor een nadere toelichting hierop wordt 
verwezen naar de paragraaf financiering. 
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5.5.2 Vaste passiva 

Eigen vermogen 

Algemene Reserve 

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

Boekwaarde per 1 januari 204 788 

Bij: Stortingen 1.600 
Af: Onttrekkingen 0 

Boekwaarde per 31 december 206.388 

Bestemmingsreserves 

Reserve Recreantenonderzoek 
De reserve recreantenonderzoek is gevormd voor het uitvoeren van verschillende onderzoeken in het kader 
van marketing en communicatie (bijvoorbeeld bezoekersaantallen en marktonderzoeken). 

Boekwaarde per 1 januari 10.983 

Bij: Stortingen 0 

Af: Onttrekkingen 0 
Boekwaarde per 31 december 10.983 
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Bijlage 1 Risico's 

1. Uittreding deelnemers Koepelschap 
De kans bestaat dat één van de deelnemers van het Koepelschap besluit uit te treden uit de 
gemeenschappelijke regeling danwel uit een (natuur- en ) recreatieschap. Afhankelijk van de positie van de 
betreffende deelnemer kan dit grote dan wel kleinere financiële gevolgen hebben voor de achterblijvers in het 
betreffende (natuur- en) recreatieschap. De exacte gevolgen zijn uiteraard afhankelijk van de resultaten van de 
onderhandelingen met de overige deelnemers van het betreffende schap over de voorwaarden waaronder kan 
worden uitgetreden. Aangezien de resultaten van dergelijke onderhandelingen niet op voorhand zijn in te 
schatten, kan voor dit risico geen kwantificering worden aangegeven. 

2. Uittreding niet-deelnemers schappen 
Bij uittreding van een deelnemer binnen één van de afzonderlijke gemeenschappelijke regelingen kan dat 
gevolgen hebben voor de bijdrage van de overige deelnemers aan die betreffende gemeenschappelijke 
regeling. Wanneer er financiële gevolgen zijn voor deelnemers aan het Koepelschap brengen zij hun hogere 
bijdrage aan het betreffende schap in bij het Koepelschap. Dit betekent dat het totale saldo van het 
Koepelschap omhoog gaat waardoor alle deelnemers aan het Koepelschap een hogere bijdrage per inwoner 
gaan betalen. 

Aangezien de besluitvorming rondom dergelijke situaties binnen het betreffende natuur- en recreatieschap 
plaats zal vinden, is het voor het Koepelschap lastig in te schatten wat het risico op dat moment is. Dit risico 
kan derhalve niet gekwantificeerd worden. 
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Bijlage 2 Overzicht van de ramingen van de (natuur-) en recreatieschappen als opgenomen in de conceptbegrotingen en de 
meerjarenbegroting tot en met 2019 

Overzicht van de ramingen van de deelnemersbijdragen van de (natuur-) en 
recreatieschappen en een overzicht van de deelnemers in het Koepelschap 
Buitenstedelijk Groen 2015 tot en met 2019 

Totaal exploitatiekosten (natuur- en) recreatieschappen 

(Natuur-en) Recreatieschap 2015 2016 2017 2018 2019 
IJsselmonde 2.803.254 2.803.255 2.803.255 2.803.255 2.803.255 
Voorne-Putten-Rozenburg 2.537.710 2.537.709 2.537.709 2.537.709 2.537.709 
Krimpenerwaard 1.951.760 1.951.760 1.951.760 1.951.760 1.951.760 
Haringvliet 333.921 333.921 333.921 333.921 333.921 
Midden-Delftand 3.459.195 3.424.066 3.469.603 3.504.729 3.840.977 
Rottemeren 3.556.185 3.810.185 3.810.185 3.810.185 3.810.185 
Hitlandbos 557.531 557.531 557.531 557.531 557.531 
Totaal schappen 15.199.556 15.418.427 15.463.964 15.499.090 15.835.338 

Totaal voor verevening in aanmerking komend, ten laste van deelnemers Koepelschap Buitenstedelijk Groen 

(Natuur- en) Recreatieschap 2015 2016 2017 2018 2019 
IJsselmonde 2.803.254 2.803.255 2.803.255 2.803.255 2.803.255 
Voorne-Putten-Rozenburg 2.537.710 2.537.709 2.537.709 2.537.709 2.537.709 
Krimpenerwaard 1.844.414 1.844.413 1.844.413 1.844.413 1.844.413 
Haringvliet 214.577 214.577 214.577 214.577 214.577 
Midden-Delfland 1.552.814 1.538.410 1.557.081 1.571.483 1.586.345 
Rottemeren 3.236.129 3.467.269 3.467.269 3.467.269 3.467.269 
Hitlandbos 345.651 345.651 345.651 345.651 345.651 
Sub-totaal schappen 12.534.549 12.751.284 12.769.955 12.784.357 12.799.219 
Apparaatskosten 429.200 429.200 429.200 429.200 429.200 
Totaal-gene ra al 12.963.749 13.180.484 13.199.155 13.213.557 13.228.419 



Bijlage 3 Overzichten van de verdeling van de kosten over de deelnemers in het Koepelschap Buitenstedelijk Groen voor de jaren 2015, 2016, 
2017, 2018 en 2019 

Be q roti ng 2015 van het koepelsehap bui tenstede II j h g reen 

Aantal inwoners ven alle aangesloten gemeenten bij het koepelschap 1.249.532 

Instandhouding*- Ontwikkelings 
kosten kosten Totaal  

totale werkelijke bijdragen gemeenten 9.079.335 9.079.335  
totale werkelijke bijdragen provincie Zuid-Holland (inclusief 1.L.G) 3 455.214 3.455 214 

Normbedrag par inwoner 10.03 10.03 

Totaal bijdrage 
Instandhouding!- Ontwikkelings- Werkelijke Totaal inclusief na vertekening 

instandhouding ontwikkeling kosten kosten Totaal bijdragen Verevening Apparaatkosten apparaat kosten korting 
Bijdragen gemeenten na verevening 75% 25% 9.400.912 0 9,400,912 9.079.335 321.577 214.600 536,177 9.615.512 

Bijdrage Provincie na verevening 25% 75% 3.133.637 0 3.133.637 3.455.214 -321.577 214.600 -106.^77 3.34B.237 
12.534.549 0 12.534.549 12.534.549 0 429.200 429.200 1? 963 749 

SCHAPPEN KOEPELSCHAP 
Aantal inwoners Verrekening 

Deelnemers in Aantal inwoners gecomgeerd Totaal bijdrage bijdragen aan de verrekening verrekening totale Cudrage 
Koepelschap januan 2012 Corr. voor verrekening Totaal bijdrage ontwikkelkosten Totaal werkelijk Apparaats schappen cf. Fin. Totaal bijdrage nieuwe korting nieuwe Totaal na verrekening Totaal recreatie 
Buitenstedeliik Groen (Bron C.B.S.) Factor korting aan schappen schappen betaalde kosten kosten Koepelschap voor varrekeninq Verrekemnq deelnemers deelnemers omslaq kortinq venekeninq kortinq per inwoner 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17 
Albrandswaard 25.101 86 21.587 128 904 0 128 904 3.855 168 875 172.730 43 825 0 43.826 172.730 S.8B 
Barendrecht 47.371 86 40.739 243.270 0 243.270 7.275 318.701 325.976 82.706 0 82.706 325.976 6.88 
Bernisse (NissewaardJ 12.396 100 12.398 101.530 0 101.530 2.214 96.990 99.204 -2 326 0 -2.326 99 204 8,00 
Brielle 16.320 84 13.709 87.041 0 B7.041 2.448 107.246 109.694 22.653 0 22.653 109.694 6.72 
Capeile a/d Ussel 66.024 100 66,024 345.651 0 345.651 11,791 516.506 528.297 182 646 0 182.646 528 297 8.00 
Hellevoetsluis 39.086 86 33.614 320 847 0 320.847 6.003 252.962 268.965 -51.882 0 -51.882 268 965 6,58 
Hendrik-W o-Ambacht 28.641 86 24,631 147.084 0 147.084 4.399 192.688 197.087 50.003 0 50.003 197.087 6,88 
Krimpen a/d Ussel 28,855 86 24.815 429.387 0 429,387 4.431 194.128 198.559 -230 828 0 -230.828 198.559 6.88 
Maassluis 31.985 86 27.507 179.232 0 179.232 4.912 215.187 220.099 40.867 0 40.667 220.099 6.8B 
Nedertek 14.131 84 11.870 146.382 0 146.382 2.120 92 859 94.979 -51.403 0 -51.403 94.979 6.72 
Ridderkerk 45.330 86 38.984 232.789 0 232.789 6.962 304.972 311.934 79,145 0 79.145 311.934 6.38 
Rotterdam 616.294 100 616.294 5.263.947 0 5 253.947 110.058 4.821.271 4.931.329 -332618 0 -332.616 4.931.329 6 00 
Schiedam 76 216 100 76.216 367 897 0 367.897 13.611 596.238 609.849 241.952 0 241.952 609 849 8,00 
Spijkentsta (Mssewaardl 72.375 100 72.375 386.004 0 386.004 12.925 566.190 579.115 193.111 0 193.111 579 115 8,00 
Vlaardingen 70,905 100 70,905 396.197 0 396.197 12.662 554.690 567.3S2 171.155 0 171,155 567,352 8,00 
Westvoome 13.890 84 11.668 74,081 0 74.081 2.084 91.279 93.363 19.282 0 19.282 93 363 6,72 
Zwi|n drecht 44.610 86 38.365 2 2 a 092 0 229.092 6.851 300.130 306.981 77.889 0 77.889 305 981 6.98 
Totaal 1.249.532 1.201.701 S.075 '35 0 j 9.079 335 214 601 M 0 0 9 1 2 ? BtS 513 536 t78 0 0 0 536.171 9.615,513 

Aanta l Inwoner» gecor r igeerd voor ve r reken ing kort ing 1.201.701 

Ins tandhoud ingbedrag gemeen ten 9.400.912 

O n t w i k k e l i n g ' e n Instandh. n ieuwe geb ieden gemeen ten 0 

B i jd ragen g e m e e n t e n na ve reven ing 9.400.912 

apparaatskosten gemeen ten 50% 214 600 

to taa l gemeen ten 9.615.512 

Werke l i j ke Ins tandhoud ingsb i jd ragen aan de n a t u u r - e n recrea t ieschappen Provinc ie Zu id-Hol land 
Usselmonde 560.651 
Voorne-Putten-Rozenburg 380.656 
Midden-Deffland 609.488 
Krimpenerwaard 1.268.645 
Haringvliet 66.784 
Rottemeren ?68 990 

20 





aj i ^ I g I f 
« 3 3 i 
3 «3 » 1 

irjll 

I 

J § f 4 i f i ? l * i * f I 
;3 « » J 3 ï » • S * | 551 

1 s 
S 1 

I f 
I 
3 - ' 5 * 0 » - ' 

ï E B j 

: 2 s s ; 

! S 3 ! 
i S 2 ! 

'i jS S 3 U j 

• § 5 s 5 

i u ai oi «t --i o> • pl • 
J j - ^ 0 ' » 0 0 0 0 - ^ ' J - - J 0 < 

l i 
S O . 

» S ï 
3 1ï 

SS 
SS 

S i » 

i U ï> 
S O S • 
1 i 3 ï. 

l l 3 
s 

i 2 

i f 

i Ï 

j * 

i i 

s s 
„li 

i i 
el 

! 1 
| 1 

i I 

? 






