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Schiedam, 'l 1 juli 2016

Geachte heer/mevrouw,

Ter voldoending aan het gestelde in de Wet gemeenschappelijke regel¡ngen, doe ik u hierbij ter
kennisname de Jaarstukken 2015 van het natuur- en recreatieschap lJsselmonde toekomen. Daarbij

zend ik u ook ter kennisname de programmabegroting 2O17 toe.

Alle bovenvermelde stukken met bijbehorende bijlagen zijn door het Algemeen Bestuur van het natuur-

en recreatieschap lJsselmonde vastgesteld in de vergadering van I juli2016 te Barendrecht.

lk vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Namens het Algemeen Bestuur van natuur- en recreatieschap lJsselmonde,

Mr. lng. T.A.M. Arts

Directeur G.Z-H

























 
 
 
 
 
 
 
 
Reactie van het Dagelijks Bestuur op het accountantsverslag 2015 
 
Het Dagelijks Bestuur heeft kennis genomen van het accountantsverslag inzake de jaarstukken 2015. 
We constateren dat het jaarrekeningproces 2015 sneller is afgerond dan vorig jaar het geval was. 
Daarnaast hebben we kennis genomen van de constatering van de accountant dat de kwaliteit van de 
ter controle aangeboden conceptjaarstukken merkbaar is verbeterd ten opzichte van voorgaande 
jaren. De bestuurlijke samenvatting, de toelichtingen in de programmaverantwoording en de 
programmarekening waren toereikend, sloten aan met de werkelijkheid en waren onderling consistent.  
  
Wel gaf de accountant aan dat de kwaliteit van de onderliggende opsteldossiers nog voor verbetering 
vatbaar is. Dit heeft vooral betrekking op de onderbouwing en waardering van (debiteuren)saldi en 
daarmee samenhangende voorzieningen en de jaarrekeningposten die te maken hebben met 
subsidietoezeggingen van derden.  
  
Naar aanleiding van de controle van de jaarstukken 2014 heeft de accountant destijds als belangrijk 
punt benoemd dat de onderbouwing van de voorziening Groot Onderhoud verbeterd moest worden. 
Dit jaar heeft de accountant vastgesteld dat de onderbouwing van de voorziening Groot Onderhoud 
beter is gedocumenteerd.  
  
Verder onderschrijven wij de overige punten die in het accountantsverslag aan bod komen. Veel van 
de genoemde punten zijn eerder onderkend en er zijn reeds maatregelen genomen om tot verbetering 
te komen. Voorbeelden van de genomen maatregelen zijn betere samenwerking tussen de diverse 
afdelingen, een duidelijke structuur binnen de financiële afdeling en meer tussentijdse interne 
controles. De maatregelen hebben deels al tot zichtbare verbeteringen geleid en deels zullen de in 
gang gezette verbeteringen in 2016 zichtbaar worden.  
 
We adviseren het AB om kennis te nemen van het accountantsverslag en de concept-jaarstukken 
2015 vast te stellen. 
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1. Bestuurlijke samenvatting 
 
Bestuurlijke uittreding 

De provincie Zuid-Holland heeft in haar visie op de besturing van het natuur-, recreatie- en 

waterbeleid in het coalitieakkoord aangegeven geen rol meer voor zichzelf te zien in de uitvoering 

van het beheer van recreatiegebieden. Daarom wil zij haar deelname in de recreatieschappen 

beëindigen. Het formele uittredingsbesluit is op 11 november 2015 door PS genomen. 

Voor het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde heeft PS besloten per 1-1-2017 uit te treden. De 

provincie biedt daarbij ruimte om gedurende het uittreedproces over te gaan op een gezamenlijk 

liquidatieproces, als de uitkomsten van het lopende scenario-onderzoek en toekomstdiscussies 

daartoe aanleiding geven. 

 

De provincie blijft wel medeverantwoordelijk voor het behoud en de realisatie van voldoende 

recreatiemogelijkheden in Zuid-Holland. Over de besteding van die middelen en de vorm en 

looptijd waarin het budget beschikbaar komt, is de provincie in gesprek met de betrokken 

partijen, waarbij wordt gestreefd naar dat de keuze voor het toekomstscenario per schap voor de 

zomer van 2016 bekend is. Voor de provincie is uitgangspunt dat de continuïteit en kwaliteit van 

recreatie wordt geborgd. In die gesprekken wordt ook open en transparant gesproken over de 

invloed van de uittreding van de provincie op de schapsbegroting.  

 

Beleidsarme programmabegroting 2017 

Mede als uitvloeisel van het voornemen van de provincie Zuid-Holland tot uittreden, is in 2015 de 

discussie gestart over de toekomst van de recreatieschappen. Voor bijna alle schappen zijn 

zogenaamde scenario-onderzoeken uitgevoerd over de mogelijke toekomstige governance. Voor 

een groot aantal schappen is ten tijde van opstelling van de begroting 2017 het voorkeursscenario 

gekozen waarbij de uitkomst is dat het recreatieschap wordt opgeheven. De verwachting is, dat 

voor die schappen die tot opheffing overgaan, in de loop van 2016 hiertoe de noodzakelijke 

besluiten worden genomen.  

 

Voor het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde is de discussie over de toekomst volop bezig en 

zijn nog geen besluiten genomen. Dit betekent dat nu gehandeld dient te worden conform de 

bepalingen in de Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Er wordt geacht gehandeld te worden 

volgens goed opdrachtnemerschap en dat wordt ingevuld door zich als goed huisvader te 

gedragen, waarbij geldt dat er niet mag worden potverteerd en dat er geen nieuwe zaken met 

langlopende lasten mogen worden opgestart.  

Het bestuur kan echter in bepaalde gevallen toch besluiten nieuwe projecten op te starten en 

nieuwe verplichtingen aan te gaan, echter gezien de politieke/ bestuurlijke context waar de 

schappen (waaronder NRIJ) nu verkeren, zal daarbij de nodige noodzakelijkheid en 

voorzichtigheid moeten worden gehanteerd. 

 

In dit speelveld is het uitgangspunt zoals gezegd nu nog steeds de DVO. Conform de bepalingen 

van deze DVO is voor 2017 een programmabegroting worden opgesteld. Deze ligt voor u. 

 

Kenmerkend voor deze begroting is dat deze beleidsarm is opgesteld. Concreet betekent dit, dat 

de dagelijkse reguliere zaken als onderhoud van en toezicht in de gebieden, gewoon worden 
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voortgezet, maar er worden, behoudens zoals hierboven beschreven, geen nieuwe projecten in 

2017 opgestart. Mochten zich toch initiatieven voordoen en wordt de bereidheid door het bestuur 

uitgesproken aan nieuwe ontwikkelingen mee te werken, dan zal daarvoor krediet moeten 

worden aangevraagd. 
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2. Uitgangspunten 
 
Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Deze 

wetsaanpassing heeft onder meer gevolgen voor de  indieningstermijn van de 

programmabegroting. In de praktijk betekent dit dat de programmabegroting half april 

voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar gereed moet zijn. 

  
Het uitgangspunt voor de programmabegroting 2017 is het bestaande en aanvaarde beleid, zoals 
vastgelegd in de programmabegroting 2016, de Najaarsrapportage 2015 en de besluiten van het 
Algemeen Bestuur tot 1 maart 2016. De opbrengsten uit huren, pachten, e.d. worden conform de 
actuele contracten bijgesteld en ook worden eventuele nieuwe (externe) ontwikkelingen (bij 
bestaand beleid) meegenomen. De structurele effecten die voortkomen uit de jaarrekening 2015 
zullen worden verwerkt in een begrotingswijziging 2016 en in de eerste begrotingswijziging 
2017.  

 

Voor de prijsstijging op de ramingen voor 2017 is een indexatie van 0,6% toegepast, 

overeenkomstig het indexeringspercentage van de Kring van gemeentesecretarissen. Deze 

indexering wordt toegepast op alle lasten, met uitzondering van belastingen, verzekeringen, 

rentelasten en afschrijvingen. De indexering wordt in principe niet toegepast op de baten 

(voorzichtigheidsbeginsel). Voor de meerjarenraming 2018 tot en met 2020 is geen indexering 

toegepast. 

 

De begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 moeten, conform de uitgangspunten in het 

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), structureel en reëel in 

evenwicht zijn. Dit houdt in dat structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten. 

Als dit niet het geval zou zijn, zou de kans groot zijn dat er op termijn een begrotingstekort 

ontstaat. De nadere uitwerking is opgenomen in de financiële begroting (zie hoofdstuk 5). 

 

In het hoofdlijnenakkoord “Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker” heeft Gedeputeerde Staten 

haar ambitie geformuleerd, o.a. ten aanzien van G.Z-H. Daarin staat dat G.Z-H zal worden 

afgebouwd. In de voorliggende begroting is de dienstverlening van G.Z-H overeenkomstig de 

begroting 2016 opgenomen. Daarnaast is in het collegeprogramma  opgenomen dat de provincie 

Zuid-Holland geen rol meer voor zichzelf ziet bij de uitvoering van het beheer van 

recreatiegebieden. Wel blijft de provincie verantwoordelijk voor voldoende 

recreatiemogelijkheden en blijft het budget voor recreatiegebieden beschikbaar, waarbij een 

heroriëntatie van de wijze van bestuurlijke aansturing plaatsvindt. In deze begroting 2017 is er 

derhalve van uitgegaan dat de middelen vanuit de provincie Zuid-Holland voor het recreatieschap 

beschikbaar blijven.  
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3. Programmaplan 
 

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

 

In dit hoofdstuk wordt per programma een toelichting gegeven op de ambities, de voorgestelde 

aanpak om deze ambities te realiseren en wat de kosten hiervoor zijn.  

3.1 Programma 1: bestuurlijke aangelegenheden 
 
Ambitie: Wat willen we bereiken? 

Kwalitatief hoogwaardige bestuurlijke en juridische advisering aan het Dagelijks Bestuur en het 

Algemeen Bestuur, over ten minste de volgende aandachtsgebieden: 

- lopende zaken, beleid, ontwikkelingen en toekomst van het schap 

- nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving die van invloed zijn op het schap 

 

Daarbij wordt rekening gehouden met wat er speelt op de betreffende beleidsvelden en met het 

netwerk binnen en buiten het schap. Dit netwerk bestaat uit schapsdeelnemers, ambtelijk 

apparaat, natuur- en milieuorganisaties en stakeholders in het schapsgebied. 

 

Tevens het voorbereiden van bestuursvergaderingen inclusief een verslaglegging van 

bestuursvergaderingen en het zorgdragen voor het uitvoeren van de actiepunten. 

 

Aanpak: 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 bestuursproducten omvatten:  
 Het voorbereiden en plannen van bestuursvergaderingen 
 Het verslagleggen van bestuursvergaderingen en het (laten) uitvoeren wat afgesproken is 
 Het signaleren van knelpunten in de uitvoering en het aandragen van oplossingen 
 Eerste aanspreekpunt zijn voor schapsdeelnemers, ambtelijk apparaat en stakeholders 

voor alle zaken/ projecten die in schapsverband spelen 

 Het vertegenwoordigen van de schapsbesturen in ambtelijke en bestuurlijke netwerken 

en gremia van de deelnemers 
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Ad.2 Juridische ondersteuning en advisering 

Dit product heeft betrekking op de (algemene) juridische advisering op het gebied van publiek- en 

privaatrecht en het implementeren, toepassen en evalueren van wet- en regelgeving relevant voor 

de gemeenschappelijke regeling (Wet gemeenschappelijke regelingen en Algemene wet 

bestuursrecht).  Ook het behandelen van bezwaar- en beroepzaken en zaken op grond van de Wob 

(Wet openbaarheid van bestuur) en Wet Bibop (Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door 

het openbaar bestuur), behoren tot de juridische ondersteuning en advisering.  

 

Ad.3 Financiën 

In het kader van de financiële ondersteuning worden de volgende activiteiten uitgevoerd: 
- verzorgen van de financiële administratie van de gemeenschappelijke regeling: tijdige en 

systematische vastlegging van baten, lasten en in- en uitgaande geldstromen; 

- incasseren van gelden als gevolg van verkoop, heffing en/of in privaatrechtelijke 

overeenkomsten overeengekomen vergoedingen. 
- 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 bestuursvoorstellen op incidentele en/of structurele financiële consequenties; 
- het voeren van periodieke budgetgesprekken met budgethouders en projectleiders 
- opstellen van de planning & control producten, zoals begroting, najaarsrapportage en 

jaarstukken;  
- begeleiden van de werkzaamheden van de accountant (interim controle, subsidie-

controles, jaarrekeningcontrole). 
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Financiën: Wat gaat het kosten? 

 
 

Het verschil in de lasten 2017 ten opzichte van 2016 wordt veroorzaakt door de toegepaste 

indexatie voor 2017.

Programma 1. Bestuurlijke aangelegenheden  Rekening 2015 
 Begroting 2016 

na wijziging 
 Begroting 2017 

Lasten

Bestuursproducten 101.650                  115.800                  116.500                  

Juridische ondersteuning en advisering 59.895                    63.500                    63.900                    

Financiën 77.726                    73.400                    73.900                    

Totaal lasten 239.271                  252.700                  254.300                  

Baten

Bestuursproducten -                                 -                                 

Juridische ondersteuning en advisering -                                 -                                 

Financiën 90                             -                                 -                                 

Totaal baten 90                             -                                 -                                 

Saldo gewone bedrijfsvoering 239.181-                  252.700-                  254.300-                  

Diverse lasten en baten

Diverse lasten -                                 -                                 -                                 

Diverse baten -                                 -                                 -                                 

Saldo diverse lasten en baten -                                 -                                 -                                 

Kredieten

Lasten kredieten 36.494                    -                                 -                                 

Baten kredieten (bijdragen derden) -                                 -                                 -                                 

Saldo kredieten 36.494-                    -                                 -                                 

Totaal saldo van baten en lasten 275.675-                  252.700-                  254.300-                  

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Toevoeging reserves -                                 -                                 -                                 

Onttrekking reserves 36.494                    -                                 -                                 

Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 36.494                    -                                 -                                 

Resultaat 239.181-                  252.700-                  254.300-                  
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3.2 Programma 2: Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 
 

Ambitie: Wat willen we bereiken? 

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. Onder het beheer van de gebieden vallen tevens diverse exploitaties, die bijdragen aan 

de recreatieve kwaliteit.  

De netto-opbrengsten in de gebieden zijn optimaal. 

 

Aanpak: 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. Economisch beheer 
3. Communicatie  
4. Regelgeving & handhaving 

 

Ad.1 Gebiedsbeheer 

Het product gebiedsbeheer betreft het doen onderhouden van de natuur- en recreatiegebieden en 

de daarbij behorende beheertaken. De basis voor de reguliere onderhoudswerkzaamheden is 

beschreven in het terreinbeheermodel (TBM).  Dit model is opgebouwd uit doeltypen met 

specifieke recreatieve doelen en maatregelen gerelateerd aan marktconforme normprijzen per 

doeltype. Continue evaluatie van de onderhoudswerkzaamheden draagt bij aan het voortdurend 

actualiseren van het terreinbeheermodel en het beheersbaar houden van zowel de te treffen 

onderhoudsmaatregelen als de kosten. 

Ten behoeve van de werkzaamheden voor het groot onderhoud wordt gebruik gemaakt van een 

jaarlijks geactualiseerde meerjarenonderhoudsprognose. Hiermee worden voorzieningen 

getroffen voor toekomstig groot onderhoud. Met behulp van het uitvoeren van diverse inspecties, 

wordt de staat van het beoogde groot onderhoud getoetst. De bevindingen uit deze  voortdurende 

evaluatie worden verwerkt alvorens de werkzaamheden worden uitgevoerd.  

Het product gebiedsbeheer bestaat verder uit: 

 inventariseren en selecteren partijen die in staat zijn om (een deel van het) natuur-en 

recreatieschap te onderhouden; 

 maken van afspraken met partijen  

 
Nieuwe gebieden in beheer:  

- Polder Buitenland Zwijndrecht, Heerjansdam 

Naar verwachting wordt najaar 2016 de speelpolder aangelegd (door het schap). De andere 

deelgebieden worden naar verwachting  in 2017 gerealiseerd (door gemeente Zwijndrecht). Het 

hele gebied wordt overgedragen aan het schap. 

 

- Zuidpolder Barendrecht 

In 2017 wordt naar verwachting nog circa 16 hectare nieuw gebied ingericht door gemeente 

Barendrecht en overgedragen aan het schap. 
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Ad.2 Economisch beheer 

 

De taken die binnen economisch beheer worden uitgevoerd zijn: 
- Beheer grondpositie 
- Beheer exploitaties 

 

Beheer grondposities 

Het beheer van grondposities betreft het actief beheer van de grondpositie (gronden en opstallen 

binnen het werkingsgebied) zodanig dat dit bijdraagt aan de lange termijn strategie van het 

natuur,- en recreatieschap. Het resultaat hiervan is dat voldaan wordt aan de rechten en plichten 

die het bezit van grond met zich meebrengt.  Hieronder valt ook het afstoten van posities die geen 

recreatief belang dienen, alsmede het verwerven van gronden die van belang kunnen zijn voor 

toekomstige ontwikkelingen van het natuur- en recreatieschap.   

 

Beheer exploitaties 

Het beheer van exploitaties heeft betrekking op het aangaan van overeenkomsten met derden 

gericht op de exploitatie en/of het gebruik van schapsgronden en –opstallen (passend binnen de 

huidige ambities van het natuur- en recreatieschap), alsmede het actief administratief, financieel, 

juridisch en relationeel beheren van deze overeenkomsten. 

Het resultaat is het vastleggen en actief beheren van privaatrechtelijke afspraken, waarbij een 

optimale netto-opbrengst wordt nagestreefd. 

Voor een deel van de schapspanden wordt naar een herbestemming gezocht (pompkamer  

Johannapolder, Jongerencentrum Albrandswaard en binnenbad). 

 

Financieel 

Naast het algemene uitgangspunt van financiële optimalisatie is de inzet vooral gericht op het 

behoud van het huidige niveau van inkomsten in de schapsbegroting. Ondanks de signalen van 

fragiel economisch herstel is de investeringsbereidheid van ontwikkelende partijen zeer beperkt 

en staat de financiële positie van gevestigde ondernemingen in het schapsgebied onder druk. 

 

Ad.3 Communicatie  

Het bestuur wordt gefaciliteerd in het vertalen van haar ambities aan het publiek en op een 

positieve wijze beïnvloeden van de publieke opinie. Daarnaast verzorgt het cluster communicatie 

de promotie van de recreatiegebieden, zodat de bekendheid wordt vergroot en het bezoek aan de 

gebieden wordt gestimuleerd. Hiervoor zullen met name digitale communicatiemiddelen worden 

ingezet. Om het budget voor communicatie zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten, wordt de 

methodiek van de Leefstijlen voor Dagrecreatie gebruikt in het benaderen van de doelgroepen. 

 

Ad.4 Regelgeving & handhaving 

 

Regelgeving & handhaving bestaat uit de volgende onderdelen: 
- Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen 
- Toezicht en handhaving 

 

Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen 
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De natuur- en recreatiegebieden kunnen gebruikt worden voor het recreëren door individuen en 

door groepen. Voor beide vormen van gebruik geldt dat niet alles altijd mag en kan. Wanneer een 

gebruiker of organisatie een bepaalde activiteit wil uitvoeren binnen het (natuur- en) 

recreatieschap, vraagt hij hiervoor een vergunning, ontheffing of  toestemming aan bij G.Z-H. Dit 

komt voort uit het oogpunt van de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling en de 

openbare orde en veiligheid. G.Z-H verleent vergunningen en ontheffingen uitsluitend als er een 

vastgestelde verordening van kracht is voor het schap. Toestemmingen worden vanuit de 

eigenstandige privaatrechtelijke bevoegdheid van het schap zelf gegeven. 

 

Toezicht en handhaving 

Toezicht en Handhaving (T&H) bestaat uit de onderdelen gastheerschap, daadwerkelijke 

handhaving en de regierol bij samenwerking. De invulling van de 3 onderdelen leidt tot een 

compleet palet van activiteiten op de doelstelling schoon, heel en veilig in een gebied. Dit palet 

(vertaalt in het toezichts- en handhavingsbeleid) wordt ingevuld op basis van de aard en het 

gebruik van het gebied.  

 

Basisuitgangspunten voor de inzet van T&H zijn de veiligheid van de gebruikers van de gebieden 

zo goed mogelijk waarborgen en de eigendommen van het schap heel houden. Dit palet  wordt 

ingevuld op basis van de aard en het gebruik van het gebied. In uw recreatieschap wordt aan alle 

drie de onderdelen van het product Toezicht en Handhaving invulling gegeven. 

Hiermee wordt prioriteit gegeven aan de veiligheid van de recreant en worden andere zaken 

alleen aangepakt als de beschikbare middelen niet volledig aan handhaving besteed moeten 

worden. 
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Financiën: Wat gaat het kosten? 

 

 
 

Het verschil in de lasten 2017 ten opzichte van 2016 wordt voornamelijk veroorzaakt door de 

toegepaste indexatie voor 2017. Daarnaast is door middel van een ingroeiregeling onderhoud 

rekening gehouden met nieuwe gebieden. Verder is bij de jaarrekening 2015 voorgesteld om een 

reserve Pendrechtse Molen in te stellen. De tot op heden in de begroting opgenomen dotatie aan 

de voorziening is in de begroting omgezet in een dotatie aan de nieuwe reserve Pendrechtse 

Molen (€ 27.700). Daarnaast worden jaarlijks lasten voor onderhoud geraamd (€ 15.000 in 2017), 

welke gedekt worden door een onttrekking aan de reserve Pendrechtse Molen.   

 

De toevoeging aan de reserves betreft, naast de eerder genoemde dotatie aan de reserve 

Pendrechtse Molen, het saldo in de begroting 2017, waarvan net als in 2016 wordt voorgesteld 

om dit saldo toe te voegen aan de investeringsreserve voor de inrichting van gebieden.  

 

Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie 

gebieden
 Rekening 2015 

 Begroting 2016 

na wijziging 
 Begroting 2017 

Lasten

Gebiedsbeheer 2.023.874              2.440.003              2.426.100              

Economisch beheer 459.961                  335.600                  365.830                  

Communicatie 21.475                    22.400                    22.600                    

Regelgeving & handhaving 161.000                  160.000                  161.000                  

Totaal lasten 2.666.310              2.958.003              2.975.530              

Baten

Gebiedsbeheer 79.471                    80.000                    80.000                    

Economisch beheer 680.566                  685.000                  714.620                  

Communicatie -                                 -                                 

Regelgeving & handhaving -                                 -                                 

Totaal baten 760.037                  765.000                  794.620                  

Saldo gewone bedrijfsvoering 1.906.273-              2.193.003-              2.180.910-              

Diverse lasten en baten

Diverse lasten 1.533                       -                                 -                                 

Diverse baten 114.354                  -                                 -                                 

Saldo diverse lasten en baten 112.821                  -                                 -                                 

Kredieten

Lasten kredieten 160                           -                                 -                                 

Baten kredieten (bijdragen derden) -                                 -                                 

Saldo kredieten 160-                           -                                 -                                 

Totaal saldo van baten en lasten 1.793.612-              2.193.003-              2.180.910-              

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Toevoeging reserves 440.020                  210.152                  226.712                  

Onttrekking reserves 52.980                    -                                 15.000                    

Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 387.040-                  210.152-                  211.712-                  

Resultaat 2.180.652-              2.403.155-              2.392.622-              
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Kredieten 

 

 
 

Het huurcontract tussen schap en gemeente Albrandswaard eindigt per 31 december 2017. De 

onderhoudsverplichtingen voor het schap als eigenaar van het pand zijn gedurende de looptijd 

van de huurovereenkomst gemaximeerd op € 35.000. Het krediet loopt volgens planning door tot 

en met eind 2017. De verdeling van de bedragen over de jaarschijven 2016 en 2017 is nog niet 

bekend. In bovenstaande tabel staan de totale kredietlasten vooralsnog in 2016 geraamd, 

wetende dat er nog een aanpassing nodig is. De bijbehorende begrotingswijziging voor 2016 

wordt meegenomen in de Najaarsrapportage 2016.

Naam krediet Sluitdatum
Totaal 

krediet

Realisatie 

t/m 2015

Begroting 

2016

Prognose 

2017

Prognose 

t/m 2017

% lasten 

t.o.v. totaal 

krediet

Jongerencentrum Albrandswaard 2017 35.000           13.645           21.355           -                        35.000           100% 

 - Dekking uit Investeringsreserve 35.000           13.645           21.355           -                        35.000           

Totaal programma 2 35.000 13.645 21.355 0 35.000

 - Dekking uit Investeringsreserve 35.000           13.645           21.355           -                        35.000           
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3.3 Programma 3: Ontwikkeling 
 

Ambitie: Wat willen we bereiken? 

Het bestuur wordt geadviseerd over de implementatie van mogelijke nieuwe ontwikkelingen die 

passen binnen de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling en die een recreatieve 

meerwaarde opleveren en/of de natuurwaarde versterken.  

 

Kenmerkend voor deze begroting is dat deze beleidsarm is opgesteld. Enkel de ambities in 

lopende projecten worden waargemaakt. Er worden dan ook in principe geen nieuwe projecten 

opgestart. 

 

Aanpak: Wat gaan we daarvoor doen? 

Het bestuur wordt geadviseerd over in te nemen standpunten ten aanzien van initiatieven die de 

doelstelling van het schap raken. Zo wordt inspraak geleverd op ’ruimtelijke plannen’ en 

initiatieven van derden. Hiervoor worden de volgende producten geleverd: 

 

• Planvorming & gebiedsontwikkeling 

 

Planvorming & gebiedsontwikkeling 

In overleg met alle betrokkenen wordt een gemeenschappelijk kader geboden op de gewenste 

ontwikkeling in het werkingsgebied van het schap, aansluitend op de ambitie van het bestuur, de 

vraag van de recreant (leefstijlen) en het aanbod (positionering van het specifieke gebied).  

Tevens worden alle voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden gedaan die noodzakelijk zijn 

om (een deel van) het gebied te (her)ontwikkelen conform de ambitie van het bestuur. Hiermee 

wordt samen met de omgeving van het schap ingespeeld op actuele trends en ontwikkelingen.  

Op basis van de ambities en de bestuursvoorstellen (in voorbereiding) zijn een aantal 

ontwikkelingen in 2017 beoogd wat betreft bestaande projecten die doorlopen in 2017 (zie 

toelichting bij de kredieten).  
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Financiën: Wat gaat het kosten? 

 

 
 

 

Kredieten 

 

 
 

Programma 3. Ontwikkeling  Rekening 2015 
 Begroting 2016 

na wijziging 
 Begroting 2017 

Lasten

Planvorming & gebiedsontwikkeling 113.600                  116.900                  117.600                  

Marketing & productontwikkeling -                                 -                                 

Totaal lasten 113.600                  116.900                  117.600                  

Baten

Planvorming & gebiedsontwikkeling -                                 -                                 

Marketing & productontwikkeling -                                 -                                 

Totaal baten -                                 -                                 -                                 

Saldo gewone bedrijfsvoering 113.600-                  116.900-                  117.600-                  

Diverse lasten en baten

Diverse lasten -                                 -                                 

Diverse baten -                                 -                                 

Saldo diverse lasten en baten -                                 -                                 -                                 

Kredieten

Lasten kredieten 2.599.420              -                                 1.027.318              

Baten kredieten (bijdragen derden) 2.290.778              -                                 616.314                  

Saldo kredieten 308.642-                  -                                 411.004-                  

Totaal saldo van baten en lasten 422.242-                  116.900-                  528.604-                  

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Toevoeging reserves 34.015                    23.500                    31.500                    

Onttrekking reserves 309.938                  -                                 411.004                  

Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 275.923                  23.500-                    379.504                  

Resultaat 146.319-                  140.400-                  149.100-                  

Naam krediet Sluitdatum
Totaal 

krediet

Realisatie 

t/m 2015

Begroting 

2016

Prognose 

2017

Prognose 

t/m 2017

% lasten 

t.o.v. totaal 

krediet

Voorfinanciering Johannapolder* 2023 975.000        43.433           94.438           101.004        238.875        25% 

 - Dekking uit reserve voorfinanciering Johannapolder I 975.000        43.433           94.438           101.004        238.875        

Kwaliteitsimpuls Hooge Nesse 2017 998.400        259.035        719.365        20.000           998.400        100% 

 - Dekking uit de Investeringsreserve 499.200        179.305        309.895        10.000           499.200        

 - Dekking uit bijdragen derden (subsidies) 499.200        79.730           409.470        10.000           499.200        

Totaal programma 3 1.973.400     302.468        813.803        121.004        1.237.275     

 - Dekking uit de investeringsreserve 499.200        179.305        309.895        10.000           499.200        

 - Dekking uit reserve voorfinanciering Johannapolder I 975.000        43.433           94.438           101.004        238.875        

 - Dekking uit bijdragen derden (subsidies) 499.200        79.730           409.470        10.000           499.200        
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De kolom Begroting 2016 in bovenstaande tabel moet gelezen worden als een “prognose” voor 

2016 ten behoeve van het opstellen van de Begroting 2017. De begrotingswijziging voor 2016 

wordt meegenomen in de Najaarsrapportage 2016. 

 

 Johannapolder 

In 2017 worden de deelprojecten die zijn opgenomen in de subsidieaanvragen voor de 

kwaliteitsimpuls Johannapolder, verder gerealiseerd en afgerond.  

 

Voorfinanciering Johannapolder  

De Reserve Voorfinanciering Johannapolder I is ingesteld met als doel toekomstige investeringen 

in de openbare ruimte voor het project ontwikkeling Johannapolder. Deze reserve is gekoppeld 

aan het krediet Voorfinanciering Johannapolder voor een bedrag van € 975.000. 

Dit krediet heeft samenhang met deelbudget Kwaliteitsimpuls Johannapolder I, deelbudget 

Kwaliteitsimpuls Johannapolder II en deelbudget Kwaliteitsimpuls III.  

- Deelbudget Kwaliteitsimpuls Johannapolder I bestaat uit:  

€ 238.875  subsidie kwaliteitsimpuls Provincie Zuid-Holland 

€ 238.875  cofinanciering gedekt uit de Reserve Voorfinanciering Johannapolder I. 

€ 477.750  Totaal 

 

- Deelbudget Kwaliteitsimpuls Johannapolder II bestaat uit: 

€ 367.000 subsidie kwaliteitsimpuls Provincie Zuid-Holland  

€ 367.000  cofinanciering met de projectsubsidie restgelden project II Groene Verbinding van                         

Stadsregio Rotterdam (toegekend) 

€ 734.000  Totaal 

 

- Deelbudget Kwaliteitsimpuls Johannapolder III, die bestaat uit: 

€ 300.000 subsidie kwaliteitsimpuls Johannapolder (Provincie Zuid-Holland) 

€ 300.000 cofinanciering met het krediet Inpassing Groene Loper 

€ 600.000 Totaal 

 

De claim op de reserve Voorfinanciering Johannapolder I is tot nu toe € 238.875, waardoor er nog 

€ 975.000 - € 238.875= € 736.125 resteert.  

 

De lasten worden voorgefinancierd vanuit de reserve Voorfinanciering Johannapolder I. Als 

tegenhanger is de Reserve Voorfinanciering Johannapolder II ingesteld. Aan deze reserve worden 

deelbudget Kwaliteitsimpuls Johannapolder Sluitdatum
Totaal 

budget

Realisatie 

t/m 2015

Begroting 

2016

Prognose 

2017

Prognose 

t/m 2017

% lasten 

t.o.v. 

totaalbudget

deelbudget Kwaliteitsimpuls Johannapolder I 2023 477.750        86.656           188.876        202.218        477.750        100% 

 - Dekking uit reserve voorfinanciering Johannapolder I 238.875        43.433           94.438           101.004        238.875        

 - Dekking uit bijdragen derden (subsidies) 238.875        43.223           94.438           101.214        238.875        

deelbudget Kwaliteitsimpuls Johannapolder II 2023 734.000        -                        528.900        205.100        734.000        100% 

 - Dekking uit bijdragen derden (subsidies) 367.000        264.450        102.550        367.000        

 - Dekking uit bijdragen derden (subsidies) 367.000        -                        264.450        102.550        367.000        

deelbudget Kwaliteitsimpuls Johannapolder III 2017 600.000        -                        -                        600.000        600.000        100% 

 - Dekking uit de investeringsreserve (inpassing Groene Loper) 300.000        -                        -                        300.000        300.000        

 - Dekking uit bijdragen derden (subsidies)

    beschikking onderweg 300.000        -                        -                        300.000        300.000        

Totaal 1.811.750     86.656           717.776        1.007.318     1.811.750     

Totaal krediet 975.000

dekking uit reserve voorfinanciering Johannapolder I 238.875

restantkrediet voorfinanciering Johannapolder t/m 2015 736.125
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de daadwerkelijk gerealiseerde grondopbrengsten in de Johannapolder toegevoegd. Deze reserve 

fungeert als “spaarpot” totdat het bedrag van € 975.000 is volgestort.  

 

 Marktacquisitie Johannapolder 

In 2016 wordt een marktacquisitie voor Johannapolder uitgevoerd voor het werven van 

marktpartijen voor de bouwvlakken die in het nieuwe bestemmingsplan zijn  opgenomen. Naar 

verwachting zal het proces, de onderhandelingen en contractvorming met deze marktpartijen tot 

in 2017 doorlopen.   

 

       Groene Loper 

De realisatie van de Groene Loper en de renovatie van de parkeervoorzieningen wordt in het 

voorjaar van 2017 afgerond.  

 

 Kwaliteitsimpuls Hooge Nesse 

De ambitie is om de werkzaamheden in de Hooge Nesse en Veerplaat, conform de 

Kwaliteitsimpuls Hooge Nesse, in 2016 af te ronden. Op basis van de eindrapportage, die uiterlijk 

1 juli 2017 ingediend moet worden, stelt de Provincie Zuid-Holland de definitieve subsidie vast en 

wordt de laatste 20% van de subsidie (met een maximum van 20% x € 499.200 = € 99.840) 

beschikbaar gesteld.  

Om de definitieve subsidie vast te stellen zal personele inzet en een accountantsverklaring nodig 

zijn. Hiervoor wordt een bedrag van € 20.000 in 2017 geprognosticeerd.  

  



Programmabegroting 2017 | Programmaplan 

 

 17 

3.4 Algemene dekkingsmiddelen 
 

Algemene dekkingsmiddelen 

 

 
 

Deelnemersbijdragen 

 

 
 

De deelnemersbijdrage is conform gemeenschappelijke regeling het resultaat van: som van de 

totale lasten verminderd met de baten en de daarbij behorende verdeling naar de deelnemers.  

Algemene dekkingsmiddelen  Rekening 2015 
 Begroting 2016 

na wijziging 
 Begroting 2017 

Lasten

Onvoorzien 7.000                       7.000                       

Totaal lasten -                                 7.000                       7.000                       

Baten

Deelnemersbijdrage 2.803.255              2.803.255              2.803.022              

Totaal baten 2.803.255              2.803.255              2.803.022              

Saldo gewone bedrijfsvoering 2.803.255              2.796.255              2.796.022              

Diverse lasten en baten

Diverse lasten -                                 -                                 

Diverse baten -                                 -                                 

Saldo diverse lasten en baten -                                 -                                 -                                 

Kredieten

Lasten kredieten -                                 -                                 

Baten kredieten (bijdragen derden) -                                 -                                 

Saldo kredieten -                                 -                                 -                                 

Totaal saldo van baten en lasten 2.803.255              2.796.255              2.796.022              

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Toevoeging reserves 300.000                  -                                 -                                 

Onttrekking reserves 320.379                  -                                 -                                 

Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 20.379                    -                                 -                                 

Resultaat 2.823.634              2.796.255              2.796.022              

Verdeling deelnemersbijdrage
Aandeel in nadelig 

exploitatiesaldo
Percentage

Inwoneraantallen per

1-1-2016

Provincie Zuid-Holland *) 560.604                           20%  

Gemeente Rotterdam 1.261.360                       45%  

Overige gemeenten 981.058                           35%  

Specificatie overige gemeenten:

Gemeente Albrandswaard 128.850                           13%  25.148  

Gemeente Barendrecht 243.483                           25%  47.521  

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 149.386                           15%  29.156  

Gemeente Ridderkerk 231.329                           24%  45.149  

Gemeente Zwijndrecht 228.010                           23%  44.501  

981.058                           100%  191.475  

Totaal 2.803.022                       
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*)De provincie Zuid-Holland heeft in het collegeprogramma opgenomen dat zij op strategisch 

niveau invulling wil geven aan het recreatiebeheer en niet meer direct betrokken wil blijven bij 

het operationele beheer van de gebieden. Hierbij zal de provincie Zuid-Holland invulling geven 

aan de financiering van het beheer in een nieuw financieringsmodel in gelijkblijvend volume (dus 

budgettair neutraal). Vooralsnog en totdat helder is hoe deze bijdrage PZH eruit zal zien is dit 

bedrag opgenomen als deelnemersbijdrage Provincie Zuid-Holland in bovenstaande tabel. 
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4. Paragrafen 

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 

Het weerstandsvermogen weerspiegelt de mate waarin het schap in staat is middelen vrij te 

maken om de risico's die zich in de praktijk voordoen op te vangen zonder dat dit betekent dat het 

beleid veranderd / ingekrompen moet worden.  

 

Conform de nota weerstandsvermogen wordt de ratio weerstandsvermogen berekend om 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. Voor de waardering van de toereikend-

heid van het weerstandsvermogen wordt de volgende tabel gehanteerd. 

 

Ratio weerstandsvermogen 

Waarderingscijfer Ratio 

weerstandsvermogen 

Betekenis 

A > 2,0 Uitstekend 

B 1,4 <  x < 2,0 Ruim voldoende 

C 1,0 <  x < 1,4 Voldoende 

D 0,8 <  x < 1,0 Matig 

E 0,6 <  x < 0,8 Onvoldoende 

F < 0,6 Ruim onvoldoende 

 

Risicoanalyse 

Risico Aard van het 

risico 

Financiële 

omvang 

risico  

Kans van 

optreden 

Impact 

(uitgaande 

van vier 

jaar)* 
1. Pendrechtse Molen 

(onverwachte gebreken) 
Incidenteel € 25.000 midden € 12.500 

2. Baggeren jachthaven Rhoon Incidenteel € 300.000 midden € 150.000 
3. Invoering 

Vennootschapsbelasting (VPB) 
Incidenteel p.m. (omvang 

beperkt) 

hoog p.m. 

4. Uittreden provincie Zuid-
Holland uit recreatieschap  

 

Naar 

verwachting 

andere wijze 

van financieren 

(nog niet 

bekend) 

p.m. p.m. p.m. 

     
* Bij een hoog risico wordt de financiële impact voor 80 procent meegenomen, bij een gemiddeld risico voor 50 procent 
en bij een laag risico voor 20 procent. 
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De ratio weerstandsvermogen is bij dit natuur-en recreatieschap niet goed te bepalen, aangezien 

een deel van de benoemde risico’s op p.m. zijn geraamd. De geprognotiseerde stand van de 

Algemene Reserve per eind 2017 bedraagt ca. € 426.000.  

 

Risico 1 
Pendrechtse Molen (onverwachte gebreken) 

Dit risico betreft het optreden van grote, onverwachte gebreken voor dit monumentale object. Het 

genoemde bedrag € 25.000 is een inschatting op basis van eerdere onderhoudswerkzaamheden 

en uitgevoerde onderzoeken en is in de separate notitie ‘Risico’s m.b.t. Pendrechtse Molen’, die als 

mededeling in het DB van 12 december 2014 is ingebracht, nader onderbouwd. Het betreft een 

midden risico waardoor een bedrag van € 12.500 is opgenomen. Het is denkbaar dat een gebrek 

aan het object wordt geconstateerd, dat meer kost dan het gereserveerde budget.  

 

Risico 2 
Baggeren jachthaven Rhoon 

Dit risico betreft de voorbereiding/uitvoering van eventuele baggerwerkzaamheden in de 

havenmonding van de jachthaven Rhoon (klasse 4 verontreiniging). De kosten voor het baggeren 

worden op basis van ervaringscijfers geschat op € 300.000. Aangezien het een midden risico 

betreft, wordt in het weerstandsvermogen een bedrag van € 150.000 opgenomen.  

 

Risico 3 

Risico: invoering van de Vennootschapsbelasting (Vpb) voor overheidsondernemingen 

Met ingang van 1 januari 2016 is de Vpb-plicht voor overheidslichamen, waaronder 

gemeenschappelijke regelingen ingevoerd. Er bestaat nog veel onduidelijkheid over welke 

activiteiten voor natuur- en recreatieschappen belastingplichtig zijn en hoe het fiscale resultaat op 

die activiteiten moet worden bepaald.  

Via het IPO is het standpunt ingebracht dat de activiteiten van natuur- en recreatieschappen als 

een geheel moeten worden gezien.  

Aangezien de Belastingdienst (nog) geen standpunt inneemt over het verzoek om 

gemeenschappelijke regelingen vrij te stellen van de Vpb-plicht is met inzet van fiscaal 

deskundigen een aanpak opgesteld. Daarbij wordt per activiteit of clustering van activiteiten 

beoordeeld of met de uitvoering van de betreffende activiteit een onderneming in 

fiscaalrechtelijke zin wordt gedreven.  De administratieve last voor het schap wordt zwaarder 

(incidenteel voor de implementatie en structureel voor het apart bijhouden van de fiscale 

resultaatbepaling per activiteit). Het risico op Vpb-heffing is op p.m. gezet, omdat de uitwerking 

van de fiscale resultaatbepaling per activiteit nog niet is afgerond. De inschatting is dat het risico 

op een materieel bedrag laag is, omdat het schap slechts een beperkt aantal activiteiten met 

opbrengsten van derden heeft. Hierbij wordt actief gekeken naar clustering met activiteiten die 

slechts kosten met zich meebrengen. Door de clustering kan naar verwachting een (te hoge) Vpb-

afdracht worden voorkomen. In de loop van 2016 zal de uitwerking gereed zijn. 
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Risico 4 

De provincie heeft in het Hoofdlijnenakkoord aangegeven dat zij haar deelname in de 

recreatieschappen wil beëindigen en wil uittreden uit de gemeenschappelijke regeling (GR). De 

komende tijd zal duidelijker worden op welke termijn, op welke wijze en onder welke condities 

de provincie gaat uittreden. Naar verwachting zal de uittreding consequenties voor de exploitatie 

van het schap hebben. De financiële impact hiervan is nog onduidelijk en wordt op PM gezet. 
 
 

Kengetallen 
 
Voor het verhogen van de transparantie en om makkelijker inzicht te krijgen in de financiële 
positie en de baten en de lasten worden met ingang van de begroting 2017 een aantal 
voorgeschreven kengetallen opgenomen. De kengetallen staan in onderstaande tabel.  
 

 
 
Deze kengetallen maken inzichtelijk over hoeveel financiële ruimte het schap beschikt om 
structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. Ze geven zo inzicht in de 
financiële weerbaar- en wendbaarheid. 
 
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van het schap ten opzichte van 
de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de 
exploitatie. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto 
schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote 
gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen). 
 
De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen en 
geeft daarmee inzicht in de mate waarin het schap in staat is aan haar financiële verplichtingen te 
voldoen. 
 
Het kengetal “structurele exploitatieruimte” geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte 
is door de vergelijking van de structurele baten en structurele lasten met de totale baten. 

 

  

 Rekening  Begroting  Begroting 

2015 2016 2017

netto schuldquote n.b. 2% 2%

netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen n.v.t. n.v.t. n.v.t.

solvabiliteitsrisico 65% 49% 47%

structurele exploitatieruimte n.b. 211.000 199.000

 Kengetallen 
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4.2 Onderhoud kapitaalgoederen 
 

Het goed onderhouden van de gebieden is een belangrijke taak voor het schap om duurzaam 

gebruik mogelijk te maken. Als basis voor het plannen van regulier- en groot onderhoud en 

vervangingsinvesteringen wordt het Terrein Beheer Model (TBM) gehanteerd. Dit model is 

gebaseerd op zogenaamde doeltypen (bijvoorbeeld speel- en ligweide, strand of bos) waarvoor 

een gestandaardiseerde inrichting met daarbij behorende onderhoudscycli en normkosten zijn 

bepaald. Het totaal aan oppervlaktes, stuks en lengte van de aanwezige doeltypes bepaalt met de 

cycli en de normkosten de geplande uitgaven voor meerjarig duurzaam onderhoud.  

 

De geplande uitgaven van groot onderhoud fluctueren van jaar tot jaar. Dit kan een direct en groot 

effect hebben op het jaarresultaat en daarmee op de jaarlijkse deelnemersbijdrage. Om dit 

ongewenste effect zoveel mogelijk te voorkomen heeft het schap ervoor gekozen om een 

egalisatievoorziening groot onderhoud in te stellen. Jaarlijks wordt een vastgestelde dotatie ten 

laste van de exploitatie gebracht en de werkelijke onderhoudslasten worden ten laste van de 

Voorziening verantwoord.  

 

Jaarlijks worden de geplande uitgaven, de dotatie en de werkelijke kosten gemonitord. Elke vier 

jaar wordt de dotatie opnieuw berekend en vastgesteld tenzij uit de monitoring volgt dat eerder 

een bijstelling nodig is. In 2015 heeft voor het laatst een herijking van TBM plaatsgevonden die tot 

een nieuwe dotatie heeft geleid. 

 

Vervangingsinvesteringen voor kunstwerken (>€ 50.000) en gebouwen worden apart aan het 

bestuur ter besluitvorming aangeboden.  

 

Onderstaande tabel geeft het verwachte verloop van de voorziening Groot Onderhoud weer voor 

de komende jaren. 

 

STAND VOORZIENING 2017 2018 2019 2020 

Stand voorziening per 1/1 113.681 246.920 437.877 686.173 

Dotatie 535.400 535.400 535.400 535.400 

Onttrekking 402.161 344.444 287.104 842.816 

Stand voorziening per 31/12 246.920 437.877 686.173 378.757 

 

Het meerjarenonderhoudsplan is gerelateerd aan het Terrein Beheer Model en de daarin 

opgenomen doeltypes. Sommige doeltypes kennen fluctuaties in de uitgaven en vragen een 

planning met een meerjarenperspectief. Deze doeltypes zijn ondergebracht in specifieke 

categorieën, zoals baggeren of asfalt. In onderstaand staafdiagram zijn de geplande uitgaven 

(alleen de materiële lasten) op de verschillende categorieën weergegeven. 
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4.3 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. Er is voldaan aan 

de kasgeldlimiet, aangezien er per saldo geen sprake is van een kortlopende schuld. 

 

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. Er zijn meerdere 

uitstaande geldleningen zonder renteherziening gedurende de looptijd. Er is geen sprake van 

herfinanciering. Derhalve is er geen renterisico. 

 

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 overheid heeft bij de schatkist. Voor het schap 

zijn de benodigde overeenkomsten met het Rijk afgesloten. Dagelijks worden de rekeningen bij 

een vooraf vastgesteld bedrag automatisch overgeboekt (afgeroomd) naar de rekening courant 

die het schap heeft bij ’s Rijks schatkist.  
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4.4 Grondbeleid 
 

Algemeen 

Binnen het grondbeleid van het natuur- en recreatieschap staan enkele uitgangspunten centraal. 

 

Grond is een middel en geen doel. Voorop staat dat grond en vastgoed middelen zijn om 

schapsdoelen te bereiken; grondbeleid beantwoordt niet de vraag welke beleidsdoelen bereikt 

dienen te worden. Die vraag wordt beantwoord in bijvoorbeeld schapsvisies, gebiedsplannen en 

specifieke projecten. Grondbeleid faciliteert, is op uitvoering gericht en geeft handvatten voor het 

realiseren van doelstellingen op het vlak van natuur en (openlucht)recreatie, binnen de kaders 

van de gemeenschappelijke regeling. 

 

Bij en met de inzet van grond en vastgoed wordt financiële optimalisatie (van zowel kosten als 

opbrengsten) nagestreefd. Hiermee wordt bijgedragen aan het resultaat van de schapsbegroting. 

 

Bij en met de inzet van grond en vastgoed wordt samenwerking met gebiedspartijen gezocht. 

Samenwerking en verbinding met andere publieke en private actoren biedt verbeterde kansen om 

de ambities voor natuur en recreatie te realiseren. Daarbij is het schap zich steeds bewust van 

haar rol ten opzichte van andere partijen (waaronder gemeenten, ook gelet op hun planologisch 

primaat). Het schap handelt in beginsel alleen binnen de begrenzing van taken en doelstellingen 

zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. 

 

Hoewel het schap zelf geen grond- of opstalexploitaties voert, heeft zij in haar aanpak een actieve 

houding. Hierbij stuurt zij - in samenwerking met de andere gebiedspartijen - actief op 

programmering, kostenbeheersing en opbrengstoptimalisatie. Het schap werkt innovatief en 

extern gericht, zoekt naar nieuwe verbanden tussen enerzijds grond en vastgoed en anderzijds 

maatschappelijke of commerciële (verdien)modellen van derden en geeft waar mogelijk ruimte 

aan nieuwe technologieën en duurzame toepassingen. 

 

Het schap zet in op risicomanagement dat past bij het specifieke risicoprofiel. Daarbij geldt dat het 

schap in beginsel niet risicodragend deelneemt in gebieds- en vastgoed)ontwikkelingen. 

 

Bij de inzet van grond en vastgoed werkt het schap transparant en marktconform. 

 

Financieel 

Naast het algemene uitgangspunt van financiële optimalisatie is de inzet vooral gericht op het 

behoud van het huidige niveau van inkomsten in de schapsbegroting. Ondanks de signalen van 

fragiel economisch herstel is de investeringsbereidheid van ontwikkelende partijen zeer beperkt 

en staat de financiële positie van gevestigde ondernemingen in het schapsgebied onder druk. 

 

Schapsspecifiek 

In programma 2 van de begroting wordt ingegaan op de specifieke grond- en 

vastgoedontwikkelingen en de daarbij geldende financiële prognoses, kansen en risico’s. 
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4.5 Bedrijfsvoering 
 

De ondersteuning van het schap vindt plaats op basis van een dienstverleningsovereenkomst 

tussen de Provincie Zuid-Holland en het schap. De voorgenomen afbouw van G.Z-H als dienst van 

de provincie (collegeprogramma) noodzaakt tot een andere wijze van organisatie van de 

ondersteuning. In deze begroting is de lijn van de afgelopen jaren doorgetrokken om de kosten 

voor deze ondersteuning inzichtelijk te houden. Afhankelijk van de keuze van het schap zal de 

ondersteuning op een andere wijze worden ingevuld. 

 

 
 

Voorgenomen wijzigingen in het BBV 

Ruim 10 jaar na de invoering van het BBV vroegen diverse ontwikkelingen om vernieuwing. Het 

wijzigingsbesluit is op 17 maart geplaatst in het Staatsblad (nr 2016, 101). 

 

Omdat openbare lichamen ingesteld op grond van de Wgr eerder hun begroting moeten opstellen 

zullen de wijzigingen van het besluit voor het eerst doorwerken in de schapsbegroting 2018. 

 

De wijzigingen betreffen onder meer voorschriften voor: 
 Het invoeren van uniforme taakvelden om betrouwbare informatie voor interne sturing en 

externe vergelijkbaarheid te creëren; 
 Het hanteren van een basisset van beleidsindicatoren voor het sturen op de effecten van 

beleid; 
 Het verbeteren van het inzicht in de kosten van de overhead. 

 

 

Productomschrijving 1. Bestuur

2. Beheer, 

onderhoud en 

exploitatie 

gebieden

3. Ontwikkeling

Algemene 

dekkings-

middelen

Totaal

Bestuursproducten                    100.300                    100.300 

Juridische ondersteuning & advisering                       59.900                       59.900 

Financiën                       61.900                       61.900 

Gebiedsbeheer                    675.000                    675.000 

Economisch beheer                       49.600                       49.600 

Communicatie                       11.300                       11.300 

Regelgeving & handhaving                    161.000                    161.000 

Planvorming & gebiedsontwikkeling                    113.600                    113.600 

Subtotaal                    222.100                    896.900                    113.600                                   -                1.232.600 

Dienstverlening in uitgaven voorziening

Groot Onderhoud                       72.500                       72.500 

Totaal                1.305.100 
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5 Financiële begroting 
 
Overzicht van baten en lasten 2017 

 

 

Overzicht van baten en lasten  Rekening 2015 
 Begroting 2016 

na wijziging 
 Begroting 2017 

Gewone bedrijfsvoering

LASTEN

Programma 1. Bestuurlijke aangelegenheden 239.271                  252.700                  254.300                  

Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 2.666.310              2.958.003              2.975.530              

Programma 3. Ontwikkeling 113.600                  116.900                  117.600                  

Algemene dekkingsmiddelen -                                 7.000                       7.000                       

Totaal lasten 3.019.181              3.334.603              3.354.430              

BATEN

Programma 1. Bestuurlijke aangelegenheden 90                             -                                 -                                 

Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 760.037                  765.000                  794.620                  

Programma 3. Ontwikkeling -                                 -                                 -                                 

Algemene dekkingsmiddelen 2.803.255              2.803.255              2.803.022              

Totaal baten 3.563.382              3.568.255              3.597.642              

SALDO

Programma 1. Bestuurlijke aangelegenheden 239.181                  252.700                  254.300                  

Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 1.906.273              2.193.003              2.180.910              

Programma 3. Ontwikkeling 113.600                  116.900                  117.600                  

Algemene dekkingsmiddelen 2.803.255-              2.796.255-              2.796.022-              

Saldo gewone bedrijfsvoering 544.201                  233.652                  243.212                  

Diverse lasten en baten

Diverse lasten 1.533                      -                                -                                

- Programma 2 1.533                       -                                 -                                 

Diverse baten 114.354                 -                                -                                

- Programma 2 114.354                  -                                 -                                 

- Algemene dekkingsmiddelen -                                 -                                 -                                 

Saldo diverse lasten en baten 112.821                  -                                 -                                 

Kredieten

Lasten kredieten 2.636.074             -                                1.027.318             

- Programma 1 36.494                    -                                 -                                 

- Programma 2 160                           -                                 -                                 

- Programma 3 2.599.420              -                                 1.027.318              

Baten kredieten (bijdragen derden) 2.290.778             -                                616.314                 

- Programma 3 2.290.778              -                                 616.314                  

Saldo kredieten 345.296-                  -                                 411.004-                  

Totaal saldo van baten en lasten 311.726                  233.652                  167.792-                  

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Toevoeging reserves 774.035                 233.652                 258.212                 

- Programma 2 440.020                  210.152                  226.712                  

- Programma 3 34.015                    23.500                    31.500                    

- Algemene dekkingsmiddelen 300.000                  -                                 -                                 

Onttrekking reserves 719.790                 -                                426.004                 

- Programma 1 36.494                    -                                 -                                 

- Programma 2 52.980                    -                                 15.000                    

- Programma 3 309.937                  -                                 411.004                  

- Algemene dekkingsmiddelen 320.379                  -                                 -                                 

Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 54.245-                    233.652-                  167.792                  

Resultaat 257.481                  -                                 -                                 
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Toelichting op het overzicht van baten en lasten 

 

Het overzicht van lasten en baten is als volgt opgebouwd: 

 

Reguliere lasten en baten bedrijfsvoering  

Dit onderdeel betreft de  exploitatielasten en –baten van de structurele activiteiten. Dit zijn de 

jaarlijks min of meer in dezelfde vorm terugkerende activiteiten. Op basis van deze informatie 

kunnen meerjarige trends en ontwikkelingen worden geschetst. 

 

Diverse lasten en baten bedrijfsvoering  

In tegenstelling tot de reguliere lasten en baten komen deze exploitatielasten en – baten slechts 

incidenteel voor door de aard hiervan en/of de oorzaak. Het gaat hierbij om o.a. de effecten van 

periodieke herzieningen van voorzieningen, de financiële consequenties van uitspraken op 

beroeps- en bezwaarschriften die niet voorzien kunnen worden en terugontvangen bedragen. 

Deze zaken, welke niet zijn begroot, worden separaat gepresenteerd om de vergelijkbaarheid over 

de jaren heen eenvoudiger te maken. 

 

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.  

 

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves  

Dit onderdeel omvat alle mutaties (stortingen en onttrekkingen) in de reserves. 
 
 

Structureel evenwicht 
 

In verband met de aanscherping van het financieel toezicht is in de begroting en de 

meerjarenraming het structureel en reëel evenwicht geïntroduceerd. Het BBV is aangepast, zodat 

Algemeen Bestuur en financieel toezichthouder kunnen vaststellen of sprake is van een 

structureel en reëel evenwicht in de begroting en de meerjarenraming. Algemeen uitgangspunt is 

dat structurele lasten en baten die lasten en baten zijn die betrekking hebben op posten of beleid 

met een looptijd van meer dan drie jaar. Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves worden 

als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves 

c.q. dekkingsreserves (kapitaallasten) of om onttrekkingen uit een daartoe toereikende 

(bestemmings)reserve gedurende een periode van minimaal 3 jaar met als doel het dekken van 

structurele lasten. Het structureel en reëel begrotingsevenwicht wordt berekend door de totale 

lasten en baten te verminderen met de incidentele lasten en baten. Het saldo dat overblijft moet 

positief zijn (de structurele baten zijn dan groter dan de structurele lasten). 

 

Het structurele begrotingssaldo 2017 is ca. € 200.000 voordelig. Zie ook de opmerking in 

programma 2, waar wordt toegelicht dat het begrotingssaldo wordt toegevoegd aan de 

investeringsreserve. 
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Het overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen is opgenomen in de toelichting op de 

meerjarenraming. 

 

Uiteenzetting van de financiële positie 
 

De financiële positie in meerjarenperspectief blijkt uit de geprognosticeerde balanscijfers voor de 

jaren 2016 tot en met 2020. Ter vergelijking zijn de balanscijfers van de jaarrekening 2015 

vermeld. 

 

Bedragen x € 1.000 

 

 

Toelichting op de uiteenzetting van de financiële positie 

 

De uitgangspunten, die bij het samenstellen van deze begroting zijn gehanteerd, zijn vermeld in 

hoofdstuk 2 van deze begroting.  

 

Materiële vaste activa  

 

De afname in de materiële vaste activa betreft de jaarlijkse afschrijvingen.   

 

Financiële vaste activa 

 

Niet van toepassing. 

 

Vlottende activa 

 

De vlottende activa is bepaald door het verschil te nemen tussen het “totaal passiva per jaar” 

minus het totaal van de materiële vaste activa.  

 
  

 Rekening  Begroting  Begroting    Begroting    Begroting    Begroting   

2015 2016 2017 2018 2019 2020

ACTIVA

Materiële vaste activa 2.270              2.216              2.163              2.124              2.085              2.048              

Financiële vaste activa -                        -                        -                        -                        -                        -                        

Vlottende activa 4.194              1.912              1.760              2.233              2.547              2.519              

Totaal activa 6.464              4.128              3.923              4.357              4.632              4.567              

PASSIVA

Reserves 3.934 2.014 1.846 2.089 2.332 2.575

(Geraamd) resultaat 258

Voorzieningen 6 114 247 438 686 378

Langlopende schulden 1.060 794 624 624 408 408

Vlottende passiva 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206

Totaal passiva 6.464 4.128 3.923 4.357 4.632 4.567

 Totaaloverzicht 
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Reserves 

 

 
Bedragen x € 1.000 

 

 

Bedragen x € 1.000 

In bovenstaande tabel is in de kolom 2016 wel rekening gehouden met de verwachte uitputting 

van de kredieten in 2016 op basis van de informatie uit de jaarrekening 2015 (restant kredieten) 

De bijbehorende begrotingswijziging zal bij de najaarsnota 2016 worden verwerkt.  

 

 ALGEMENE RESERVE 

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

tegenvallers. 

 

 BESTEMMINGSRESERVES 

 
a) Investeringsreserve 

Het doel van de Investeringsreserve is het dekken van investeringskosten van de (land)inrichting  

van diverse nieuwe gebieden. 

 
b) 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. De kosten voor de aanleg 

van de Blauwe Verbinding deeltracé Zuidelijk Randpark worden deels ten laste van deze reserve 

gebracht.  

Saldo Resultaat Toevoe- Onttrek- Saldo Toevoe- Onttrek- Saldo

1-1-2016 bestemming gingen kingen 31-12-2016 gingen kingen 31-12-2017

Algemene Reserve 593               -                     167               426               426               

BESTEMMINGSRESERVES

Investeringsreserve 1.876           178               211               1.212           1.053           199               310               942               

Reserve herinrichting Zuidelijk Randpark 460               353               107               107               

Reserve Voorfinanciering Johannapolder I 921               692               229               101               128               

Reserve Voorfinanciering Johannapolder II 34                  23                  57                  31                  88                  

Reserve  Vervangingsinvesteringen 50                  50                  50                  

Reserve  Pendrechtse Molen -                     79                  28                  15                  92                  28                  15                  105               

Subtotaal bestemmingsreserves 3.341           262               2.272           1.588           258               426               1.420           

Totaal 3.934           -                     262               2.439           2.014           258               426               1.846           

Staat van reserves

Saldo Toevoe- Onttrek- Saldo Toevoe- Onttrek- Saldo Toevoe- Onttrek- Saldo

31-12-2017 gingen kingen 31-12-2018 gingen kingen 31-12-2019 gingen kingen 31-12-2020

Algemene Reserve 426               426               426               426               

BESTEMMINGSRESERVES

Investeringsreserve 942               199               1.141           199               1.340           199               1.539           

Reserve herinrichting Zuidelijk Randpark 107               107               107               107               

Reserve Voorfinanciering Johannapolder I 128               128               128               128               

Reserve Voorfinanciering Johannapolder II 88                  31                  119               31                  150               31                  181               

Reserve  Vervangingsinvesteringen 50                  50                  50                  50                  

Reserve  Pendrechtse Molen 105               28                  15                  118               28                  15                  131               28                  15                  144               

Subtotaal bestemmingsreserves 1.420           258               15                  1.663           258               15                  1.906           258               15                  2.149           

Totaal 1.846           258               15                  2.089           258               15                  2.332           258               15                  2.575           

Meerjarig perspectief staat van reserves
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c) Reserve voorfinanciering Johannapolder I 
De Reserve Voorfinanciering Johannapolder I is ingesteld met als doel toekomstige investeringen 
in de openbare ruimte voor het project ontwikkeling Johannapolder. Deze reserve is gekoppeld 
aan het krediet Voorfinanciering Johannapolder voor een bedrag van € 975.000. 

 
d) Reserve voorfinanciering Johannapolder II 

De dekkingen vanuit de reserve Voorfinanciering Johannapolder I zijn veiliggesteld door het 

instellen van de Reserve Voorfinanciering Johannapolder II. Aan deze reserve worden de 

gerealiseerde grondopbrengsten in de Johannapolder toegevoegd. Deze reserve fungeert als 

“spaarpot” totdat het bedrag van € 975.000 is volgestort. 

 

e) Reserve vervangingsinvesteringen.  

Deze reserve is uitgevoerd vanaf 2015 waarbij vanuit de rekening 2014 een bedrag van € 50.000 

is toegevoegd. In de meerjarenraming zijn nog niet onttrekkingen gepland. 

 

f) Reserve Pendrechtse Molen 

Deze reserve is gevormd bij de jaarrekening 2015 ter vervanging van de voorziening Pendrechtse 

Molen. De voorziening voldeed niet aan de financieel-technische eisen die hier wettelijk aan 

gesteld worden. 

 

Voorzieningen 

 

 
 

Meerjarig perspectief verloop voorzieningen  
 

 
 

Voorziening groot onderhoud 

 
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. 

 

Langlopende schulden 

 

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 

 

Saldo Toevoe- Onttrek- Saldo Toevoe- Onttrek- Saldo

1-1-2016 gingen kingen 31-12-2016 gingen kingen 31-12-2017

Voorziening Groot Onderhoud 6                    532               424               114               535               402               247               

Totaal 6                    532               424               114               535               402               247               

Staat van voorzieningen

Saldo Toevoe- Onttrek- Saldo Toevoe- Onttrek- Saldo Toevoe- Onttrek- Saldo

31-12-2017 gingen kingen 31-12-2018 gingen kingen 31-12-2019 gingen kingen 31-12-2020

Voorziening Groot Onderhoud 247               535               344               438               535               287               686               535               843               378               

Totaal 247               535               344               438               535               287               686               535               843               378               

Meerjarig perspectief verloop voorzieningen
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De stand van de langlopende schulden is bepaald door per lening rekening te houden met het 

betreffende verloopschema. 

 

 

Vlottende passiva 

 

De vlottende passiva zijn in de meerjarenraming constant gehouden. 

 

Meerjarenraming 

 

 
 

Grondslagen voor de meerjarenbegroting  
 

De grondslagen voor de ramingen in de meerjarenbegroting zijn vermeld in hoofdstuk 2 
“Uitgangspunten”. 
 

Structureel evenwicht 
Voor een toelichting op het begrip “structureel evenwicht” wordt verwezen naar de toelichting bij 

het overzicht van baten en lasten (zie het begin van dit hoofdstuk). 

 

 Begroting   Begroting   Begroting   Begroting  

2017 2018 2019 2020

Lasten en baten gewone bedrijfsvoering

Programma 1. Bestuurlijke aangelegenheden 254.300        254.300        254.300        254.300        

Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 2.975.530     2.975.530     2.975.530     2.975.530     

Programma 3. Ontwikkeling 117.600        117.600        117.600        117.600        

Algemene dekkingsmiddelen 7.000              7.000              7.000              7.000              

Baten gewone bedrijfsvoering

Programma 1. Bestuurlijke aangelegenheden -                        -                        -                        -                        

Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 794.620        794.620        794.620        794.620        

Programma 3. Ontwikkeling -                        -                        -                        -                        

Algemene dekkingsmiddelen 2.803.022     2.803.022     2.803.022     2.803.022     

Saldo gewone bedrijfsvoering 243.212        243.212        243.212        243.212        

Diverse lasten en baten

Diverse lasten -                        -                        -                        -                        

Diverse baten -                        -                        -                        -                        

Saldo diverse lasten en baten -                        -                        -                        -                        

Kredieten

Lasten kredieten 1.027.318     -                        -                        -                        

Baten kredieten (bijdragen derden) 616.314        -                        -                        -                        

Saldo kredieten 411.004-        -                        -                        -                        

Totaal saldo van baten en lasten 167.792-        243.212        243.212        243.212        

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Toevoeging reserves 258.212        258.212        258.212        258.212        

Onttrekking reserves 426.004        15.000           15.000           15.000           

Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 167.792        243.212-        243.212-        243.212-        

Resultaat -                        -                        -                        -                        

 Overzicht van baten en lasten

 in meerjarig perspectief 
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De berekening van het structurele begrotingssaldo voor de jaren 2017 tot en met 2020 blijkt uit 

het volgende overzicht. 

 

 
 

Uit het hiervoor opgenomen overzicht blijkt dat de incidentele lasten gedekt worden door 

incidentele baten. 

Zie ook de opmerking in programma 2, waar wordt toegelicht dat het begrotingssaldo wordt 

toegevoegd aan de investeringsreserve.  

 

In het structureel saldo van de begroting zijn de volgende structurele toevoegingen en 

onttrekkingen aan reserves begrepen. 

 

 Begroting    Begroting  Begroting    Begroting   

2017 2018 2019 2020

Incidentele lasten

Programma 2

- Pendrechtse Molen 15.000           

Programma 3

- Kwaliteitsimpuls Johannapolder 1.007.318     

- Kwaliteitsimpuls Hooge Nesse 20.000           

Totaal 1.042.318     -                        -                        -                        

Incidentele baten

Programma 2
- Onttrekking reserve Pendrechtse Molen 15.000           

Programma 3

- Dekking Johannapolder - inv reserve- Groene Loper 300.000        

- Dekking Johannapolder - bijdrage derden 300.000        

- Dekking Johannapolder - reserve voorfinanciering 101.004        

- Dekking Johannapolder - bijdrage derden (fase 1) 101.214        

- Dekking Kwaliteitsimpuls Johannapolder II -derden 205.100        

- Dekking Hooge Nesse - investeringsreserve 10.000           

- Dekking Hooge Nesse - bijdrage derden 10.000           

Totaal 1.042.318     -                        -                        -                        

Structureel saldo van de begroting -                        -                        -                        -                        

Geraamde incidentele lasten en baten

per programma
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 Begroting    Begroting  Begroting    Begroting   

2017 2018 2019 2020

Structurele toevoegingen

- Investeringsreserve 199                 199                 199                 199                 

- Reserve voorfinanciering Johannapolder II 31                    31                    31                    31                    

- Reserve Pendrechtse Molen 28                    28                    28                    28                    

Totaal 258                 258                 258                 258                 

Structurele onttrekkingen

- N.v.t.

Totaal -                        -                        -                        -                        

Structurele toevoegingen en onttrekkingen

aan reserves
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6 Bijlage   

 

Productomschrijving  lasten 2016  baten 2016  saldo 2016  lasten 2017  baten 2017  saldo 2017 

Bestuurlijke aangelegenheden

Dienstverlening G.Z-H 99.700             99.700-             100.300           100.300-           

Materiële lasten 16.100             -                          16.100-             16.200             -                          16.200-             

Bestuursproducten 115.800           -                          115.800-           116.500           -                          116.500-           

Dienstverlening G.Z-H 59.500             59.500-             59.900             59.900-             

Materiële lasten 4.000                -                          4.000-                4.000                -                          4.000-                

Juridische ondersteuning en advisering 63.500             -                          63.500-             63.900             -                          63.900-             

Dienstverlening G.Z-H 61.500             61.500-             61.900             61.900-             

Materiële lasten 11.900             -                          11.900-             12.000             -                          12.000-             

Financiën 73.400             -                          73.400-             73.900             -                          73.900-             

Totaal Bestuurlijke aangelegenheden 252.700           -                          252.700-           254.300           -                          254.300-           

Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden

Dienstverlening G.Z-H 620.700           -                          620.700-           675.000           -                          675.000-           

Materiële lasten 1.819.303       80.000             1.739.303-       1.751.100       80.000             1.671.100-       

Gebiedsbeheer 2.440.003       80.000             2.360.003-       2.426.100       80.000             2.346.100-       

Dienstverlening G.Z-H 49.300             49.300-             49.600             49.600-             

Materiële lasten 286.300           685.000           398.700           316.230           714.620           398.390           

Economisch beheer 335.600           685.000           349.400           365.830           714.620           348.790           

Dienstverlening G.Z-H 11.200             11.200-             11.300             11.300-             

Materiële lasten 11.200             -                          11.200-             11.300             -                          11.300-             

Communicatie 22.400             -                          22.400-             22.600             -                          22.600-             

Dienstverlening G.Z-H 160.000           160.000-           161.000           161.000-           

Regelgeving & Handhaving 160.000           -                          160.000-           161.000           -                          161.000-           

Totaal Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 2.958.003       765.000           2.193.003-       2.975.530       794.620           2.180.910-       

Ontwikkeling

Dienstverlening G.Z-H 112.900           112.900-           113.600           113.600-           

Publicatiekosten 4.000                4.000-                4.000                4.000-                

Planvorming & gebiedsontwikkeling 116.900           -                          116.900-           117.600           -                          117.600-           

Totaal Ontwikkeling 116.900           -                          116.900-           117.600           -                          117.600-           

Algemene dekkingsmiddelen

Onvoorziene lasten 7.000                7.000-                7.000                7.000-                

Onvoorzien 7.000                -                          7.000-                7.000                -                          7.000-                

Totaal Algemene dekkingsmiddelen (onvoorzien) 7.000                -                          7.000-                7.000                -                          7.000-                

Saldo gewone bedrijfsvoering 3.334.603       765.000           2.569.603-       3.354.430       794.620           2.559.810-       

Saldo diverse lasten en baten -                          -                          -                          -                          -                          -                          

Kredieten

Totaal programma 1 -                          -                          -                          -                          -                          -                          
Totaal programma 2 -                          -                          -                          -                          -                          -                          

Totaal programma 3 -                          -                          -                          1.027.318       616.314           411.004-           

Totaal Algemene Dekkingsmiddelen -                          -                          -                          -                          -                          -                          

Saldo kredieten -                          -                          -                          1.027.318       616.314           411.004-           

Totaal saldo van baten en lasten 3.334.603       765.000           2.569.603-       4.381.748       1.410.934       2.970.814-       

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Totaal programma 1 -                          -                          -                          -                          -                          -                          

Totaal programma 2 210.152           -                          210.152-           226.712           15.000             211.712-           

Totaal programma 3 23.500             -                          23.500-             31.500             411.004           379.504           

Totaal Algemene Dekkingsmiddelen -                          -                          -                          -                          -                          -                          

Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 233.652           -                          233.652-           258.212           426.004           167.792           

Resultaat 3.568.255       765.000           2.803.255-       4.639.960       1.836.938       2.803.022-       

Algemene Dekkingsmiddelen

Deelnemersbijdrage 2.803.255       2.803.022       

Totaaltelling lasten en baten 3.568.255       3.568.255       4.639.960       4.639.960       

BEGROTING 2016 BEGROTING 2017
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap
IJsselmonde

Verklaring betreffende de jaarrekening

rü/ij hebben de jaarrekening 2015 van de gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap
IJsselmonde te Schiedam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 3l december
2Al5 enhet overzicht van baten en lasten in de jaanekening over 2015 met dc toelichtingen,
waa¡in opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en ander€ toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bcstuur

Het dagelijks bestutr van Natuur- en Recreatieschap llssehmonde is verantwoordelijk voor het
opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit
bgroting en verantwoording provincies en gemeenten, alsmede voor het opstellen van het
jaarverslag, in overeenstemming met het inNederland geldende Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als
de activa en passiva getrouw dient wecr te geven en dat de in de jaarrekcning verantwoorde
bater¡ lasten en balansmutaties rechtmatig tot süand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming
betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving,
waarondcr vcrordeningen van de gemeenscbappelijke regeling.

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en dc rechtmatige totstandkoming van de
bater¡ lasten en balansmutaties mogelijk te maken z.onder afuijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Vcr¡ntwoordelijkheid van ds rccountant

Onze verantwoordelijkheid is het gevcn van een oordeel over de jaarrekening op basis van o¡rze
controlc. \Mij hebben onze contole vcnicht in overeenstemming met Ncderlands recht,
waaronder de Nederlandse sontrolestandaarden, het Besluit accountantscontrole decenüale
overheden (Bado), h* besluit van het algemeen bestur¡r d.d. 11 decernber 2015 en het
Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorsclrriften en dat wij orze controle móanígplannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheidwordt verkrcgen dat de jaanekening geen afirijkíngen van materieel belang bevat.
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Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geséÈctéerde werkzaâmheden zijn
{hankelük van de door de accountânt toegepaste oordeelsvorming, met inbeg¡ip van het
inschatten van de risico's dat de jaanekening een añrijking van mãærieel belang bevat als
gevolg van fraude offouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwã beeld
daarvar¡ alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van de baien, lasten en balansmutìaties,
qericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.
Dezc risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over
de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschqppelijke regeling.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebrui}ie grondslagen voor
fina¡ciele verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria 

"n 
v* d"

redelijkheid van de door het dagetijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van ae¡aanetcening.

De financiële rechtmatigheidscriteriazijn vastgesteld met het normenkader door het algemeen
bestuur op I I december Z}ll.Debij onzs controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt
voor fouten lo/o envoor onzekerheden 3o/ovande totale lasten inclusief toJvoegingen aan
reserves. Op basis van artikel 2,Iid7 Bado is deze goedkeuringstolerantie dooihei algemeen
bestuur vastgesùeld. Wij houden ook rekening met afrvijkingen en/ofmogelijke afivijËingen die
naar onze mening voor de gebnrikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel
'ij-n. Daarbij ziitvær de controle van de in de jaanekening opgenomen WNT-informatie de
toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het controleprotocól-rffNT.

Wij ziil van mening dat de door ons verkregen controle-infonnatie voldoende en geschikf is om
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de Jrarrekening

I* * oordecl geeft de jaanekening van de gemeenschappelijke regeling Natuw- en
Recreatieschap lJsselmonde een getrouw beeld van de groótte en de samenltetling van zowel de
baten en lastcn over 2015 als van de activa en passiva per 3l decemb er 2015, in
overeenstemming met het Besluit begroting en veraritwoording provincies en gemeeoten.

Voorts ajn wij van oordeel dat dc lmdeze jaanekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmut¿ties over 2Aß tnalle van materÍeel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn
gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regãlgwing, 

-

waaronder verordøringen van de gemeenschappelijke regeling.
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verklaring betreffende overþ bij of krachtens dewet gestelde eisen

Ingevolge artikel213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wíj dat het jaarverslag, voorzover
wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.
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Den Haag,26 april20l6
Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: E.H.A. AnchoekRA
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