
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 
Begrotingswijziging monitoring natuur- en landschapsbeleid 

Doel van deze mededeling: 
Informatie over de begrotingswijziging monitoring natuur- en landschapsbeleid. 

Toezegging/motie/amendement: 

N.v.t. 

Inleiding: 

Het Landelijk Meetnet Flora Milieu- en Natuurkwaliteit (LMF) wordt uitgevoerd 
door de provincies onder begeleiding van de Stichting Gegevensautoriteit Natuur 
(GaN) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor de uitvoering van het 
LMF ontvangt de provincie Flevoland een vergoeding. De GaN verzoekt de provin
cie in 2012 aan het CBS informatie te leveren over 147 meetpunten. De maximale 
vergoeding over 2012 is vastgesteld op €10.338,51. Dit bedrag wordt in twee 
termijnen gedeclareerd. De eerste termijn van 50% (€5169,25) kan worden gede
clareerd bij start van de werkzaamheden; de tweede termijn van 50% (€5169,25) 
na levering van de informatie over 147 meetpunten aan het CBS en na goedkeu
ring door het CBS. De goedkeuring van het CBS zal plaatsvinden in 2013. Dit 
betekent dat in 2012 alleen de eerste termijn kan worden gedeclareerd. Begin 
2013 volgt de uitbetaling van de resterende 50%. Aangezien de gehele prestatie 
in 2012 wordt geleverd zullen de inkomsten, conform de financiële spelregels, 
volledig worden verantwoord in het boekjaar 2012. 
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Mededeling: 

Voor de uitvoering van het Landelijk Meetnet Flora ontvangt de provincie Flevo
land een vergoeding, welke niet is begroot. Daarom moet conform de financiële 
spelregels van de provincie Flevoland de begroting worden aangepast. Het be
treft hier het ontvangen van een bijdrage van derden die leiden tot begrotings
voordelen, door hogere inkomsten (uitvoering Landelijk Meetnet Flora). Hiervoor 
is GS bevoegd volgens het Mandaatbesluit begrotingswijziging (PS 2-12-2010; HB 
1047367). 

Het vervolg 

De begrotingspost 'begrotingssaldo' binnen thema onderdeel Algemene Dek
kingsmiddelen wordt verhoogd met totaal € 10.338. De inkomsten van € 10.338 
worden geraamd op de batenpost Rijksbijdrage Florameetnet. Er worden rechten 
vastgelegd op dit budget. 
Bij de Stichting Gegevensautoriteit Natuur wordt de vergoeding in twee termij
nen gedeclareerd. 

Ter inzage in de leeskamer 

N.v.t. 

Verdere informatie 

N.v.t. 


