Financiële achtergronden

Structuurschema Groene Ruimte

Den Haag, 23 november 1993
Werkgroep Financiële Dekking SGR
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LEESWIJZER

In deze nota worden de gehanteerde uitgangspunten, normbedragen, kosten,
dekkingsbronnen etc. weergegeven van de onderdelen natuur, recreatie, bos
en landschap van het SGR. Niet alle onderdelen van het SGR worden hiermee
behandeld. Het gaat met name om de onderdelen verwerving en inrichting
waaraan verschillende directies financieel bijdragen.
De conclusies en aanbevelingen bevatten, één totaaloverzicht van de kosten en de dekking van bovengenoemde onderdelen, gebaseerd op de rijksbegroting 1994, weergegeven voor 1994 t/m 1998 en vervolgens voor de totale
periode 1999 t/m 2018. Tevens zijn de knelpunten per onderdeel en aanbevelingen opgenomen.
Het samenvattend overzicht bevat de kosten en dekking van de verwerving
en inrichting van de onderdelen natuur, recreatie, bos en landschap
afzonderlijk. In de vervolgtabellen zijn deze onderdelen verder uitgesplitst.
De uitgangspunten, normbedragen etc. die ten grondslag liggen aan de
bedragen in de tabellen worden in de achterliggende tekst "Achtergronden
van de financiële tabellen" nader toegelicht. De nummering Al, BI etc.
van deze tekst correspondeert met de nummering in de tabellen.
In de Bijlagen 1 t/m 3 zijn tenslotte detailgegevens opgenomen over de
berekening van de kosten en dekking van het NBP in 25 jaar, de strategische groenprojecten en de beheerslasten. In Bijlage 4 is de financiële
tabel uit het SGR (figuur 19 en 20) incl. de achtergronden opgenomen.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Deze nota bevat een overzicht en de achtergronden van de kosten en de dekking van de onderdelen natuur, recreatie, bos en landschap voor verwerving
en inrichting uit het SGR. Daarnaast zijn de beheerslasten opgenomen. Niet
alle onderdelen uit het SGR worden hierin dus behandeld.
Voor deze onderdelen wordt inzicht gegeven in de uitgaven, dekkingsbronnen
en financiële knelpunten op de korte (1994 t/m 1998) en lange termijn (1999
t/m 2018) op basis van de Rijksbegroting 1994. Tevens bevat deze nota materiaal ten behoeve van de komende Kabinetsformatie en de evaluatie van het
LNV/IPO-convenant voor de uitvoering van het NBP.
De nota is een momentopname. De normbedragen en uitgangspunten zoals die in
deel 1 zijn gehanteerd, zijn ook in deel 3 van het SGR aangehouden. Op termijn kunnen de uitgangspunten en normbedragen veranderen. Het financiële
overzicht voor de lange termijn is dan ook meer indicatief van aard.
In onderstaande tabel zijn de kosten en dekking van verwerving en inrichting voor natuur, recreatie, bos en landschap getotaliseerd, waarna algemene conclusies, de knelpunten voor deze onderdelen afzonderlijk en aanbevelingen volgen.
De nota is totstand gekomen met de hulp van de betrokken directies (NBLF,
0R, FEZ, LD/DBL, SBB en SGR) in de Werkgroep Financiële dekking SGR.
Tabel: Kosten en dekking van verwerving en inrichting in SGR

1994
Kosten
Verwerving
Inrichting

Dekking
Verwerving
Inrichting

Totaal saldo
Rijk en derden
Groenfonds *
Totaal tekort **

1995 1996
in mln/jr

1997

1998

1999 t/m 2018
in min

Totaal
in min

249
63

271
63

293
63

297
63

297
63

3.722
1.023

5.129
1.338

312

334

356

360

360

4.745

6.467

163
48

177
48

178
48

188
48

213
48

3.984

4.903

735

975

211

225

226

236

261

4.719

5.878

-101

-109

-130

-124

-99

-26

-589

101

109

130

60

.

0

0

-26

-189

0 - 6 4 - 9 9

400

* Leningen gedekt door gelden LNV/IPO-convenant
** Exclusief oplopende beheerslasten en rente en aflossing garantie-artikel.
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Algemene conclusies
De totale uitgaven (6.4 mld) voor verwerving (5.1 mld) en inrichting (1.3
mld.) van het SGR zijn (incl. de Groenfondsleningen) nagenoeg gedekt. Het
totale berekende tekort bedraagt 189 min. (3%). Gezien de onzekerheden in de
normen en uitgangspunten op lange termijn is dit acceptabel.
Hierbij is uitgegaan van de volgende veronderstellingen:
1. Bij het berekenen van de dekking is er rekening mee gehouden dat de
externe financieringsbronnen van het SGR zoals Domeinen, EG-structuurfondsen/Verbruiksbelasting, C02-certificaten en compensatie Schiphol volledig beschikbaar komen. Voor sommige onderdelen zoals de C02-certificaten moeten nog acties worden ondernomen en voor andere onderdelen, zoals
Schiphol, moet de financiering nog zeker worden gesteld.
2. Geen tussenschotten en verdeelsleutels in de budgetten: een uitwisseling
tussen verwerving en inrichting zowel in de tijd als tussen budgethouders
is mogelijk. Op dit moment is dit binnen het departement nog geen gemeengoed. De Groenfondsconstructie biedt mogelijkheden voor een efficiënter
kasbeheer.
3. Voor het onderdeel verwerving zijn op basis van bestaande taakstellingen
de benodigde middelen voor de eerste vijf jaar in beeld gebracht. Voor de
verwerving na 1999 en voor de inrichting is gerekend met gemiddelden. De
hiervoor benodigde middelen op jaarbasis kunnen dus afwijken van de hier
gepresenteerde gemiddelden.
4. De voorziene versnelling van de grondverwerving voor het NBP (binnen en
buiten landinrichting) leidt, op basis van de huidige taakstellingen en
planning, de komende vijf jaar tot aanzienlijke tekorten op kasbasis.
Deze tekorten kunnen tot 1996 in zijn geheel worden opgevangen door de
Groenfondsleningen met een omvang van in totaal 400 min.
In 1997 is er een tekort van 64 min en in 1998 van 99 min. Vanaf 1999 is
er een overschot op de verwerving die deels de tekorten op de inrichting
opvangt. De totale tekorten zijn daardoor na 1999 aanzienlijk lager.
Een snelle oprichting van het Groenfonds is noodzakelijk om de tekorten
vanaf 1994 (deels) op te vangen. Na oprichting van het Groenfonds moet
worden bezien in welke omvang op jaarbasis leningen worden aangegaan.
5. De rente en aflossing van de Groenfondsleningen wordt betaald uit de middelen van het IPO-LNV-convenant (25 mln/jr). Bij een rentepercentage van
IX (op annuiteitenbasis) kan voor dit bedrag maximaal 310 min. worden
geleend in plaats van 400 min. Andere externe bronnen zoals sponsoring,
fiscale faciliteiten en de mogelijkheden van het Groenfonds om eigen
middelen te genereren, moeten het tekort op het te lenen bedrag opvangen.
6. De "prijs" van de Groenfonds leningen bedraagt uiteindelijk ruim 900 min
over 30 jaar aan rente en aflossing. Hier tegenover staat een versnelling
van de verwerving en daarmee een versnelling van de realisering van de
doelstellingen van het SGR.
7. De oplopende beheerslasten worden via de extrapolatieregels in de meerjarenramingen gecompenseerd. Deze regels behelzen een bijstelling van de
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meerjarenramingen voor stijgende uitgaven op basis van geaccordeerd beleid, die per kabinetsperiode worden afgeproken. Indien dit niet gebeurt,
loopt het tekort van de totale beheerslasten (Relatienota, SBB en particulier) voor 1994 t/m 1998 als volgt op: 4, 6, 9, 14 en 24 mln/jr en
daarna jaarlijks ruim 9 mln/jr extra erbij. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor de kabinetsformatie.
Deze problematiek wordt nader uitgewerkt in het project beheersanalyse.
8. De rente en aflossing van het garantie-artikel voor aankoop van natuurterreinen door particuliere organisaties is na 1996 onvoldoende gedekt.
Ook dit wordt meegenomen via de extrapolatie. Als dit niet wordt gehonoreerd cumuleert het tekort met 2 min/jaar t/m het jaar 2000. Vanaf 2000
bedraagt het probleem structureel minimaal 10 mln/jr. In de berekeningen
is er vanuit gegaan dat de extrapolatie doorgaat.
De onlangs toegezegde éénmalige verhoging van het leningenartikel met 25
min. , waarmee dit jaar een extra impuls kan worden gegeven aan de verwerving, is niet meer in de berekeningen meegenomen. Bovengenoemd structureel tekort van 2 mln/jr wordt hier ook niet mee opgelost.
9. Hieronder staat een overzicht van knelpunten naar budgethouder en sectoren op grond van de bestaande praktijk binnen LNV met verschillende
financiële "potjes" en onderlinge verdeelsleutels.
Deze praktijk bemoeilijkt een helder en voor éénieder toegankelijk overzicht en vergt jaarlijks ook veel onnodige administratieve handelingen.

Conclusies en knelpunten per onderdeel:
Bij de hieronder geschetste knelpunten is aangenomen dat alle extra dekkingsbronnen van het SGR zijn toegerekend aan het natuurbeleid. In de praktijk kan dit anders worden beslist.
Natuur:
- Het tekort op de verwerving bedraagt in totaal 184 min., excl. Groenfonds.
- Het tekort op de inrichting bedraagt in totaal 328 min (7.7 mln/jr inrichting natuurontwikkeling en 5.5 mln/jr bijdrage provincies), excl. Groenfonds .
Bij het NBP is destijds rekening gehouden met externe financiering. Deze is
nog onvoldoende beschikbaar en veroorzaakt daardoor het tekort op de inrichting natuurontwikkeling. De bijdrage van de provincies kan, omdat met
die gelden de Groenfondsleningen moeten worden afgelost, niet als dekking
voor de inrichting worden opgevoerd.
- Een deel van het tekort inrichting natuurontwikkeling wordt veroorzaakt
door de dekking van de basisinrichting reservaten (1.1 mln/jr) buiten
landinrichting. De directies NBLF en LD/DBL moeten hiervoor een oplossing
vinden.
- Met behulp van de Groenfonds leningen van 400 min kan het NBP in ca. 25 jaar
worden uitgevoerd. Het resterende tekort over deze periode bedraagt dan
totaal 112 min, is 2%, en leidt tot een vertraging van ca. een half jaar.
- De komende vijf jaar zijn de jaarlijkse tekorten voor verwerving natuur het
grootst door de verhoogde taakstellingen (binnen en buiten landinrichting).
De Groenfondsleningen kunnen deze tekorten opvangen.

