
NAAM:                                 Bestemmingsreserve GLB (NR: B052) - NIEUW  

Basisinformatie: 

Instellingsdatum: 9-11-2022 

Doel: Uitvoering GLB / SNP 

Instandhoudingduur: Na eindafrekening vanuit uitvoeringsperiode, waarschijnlijk na 2029  

Voeding: - Bij instelling € 7,75 mln. vanuit de stelpost nieuw beleid.  
                                                      - Gedurende de uitvoeringsperiode € 430.000 per jaar 
                                                      - De resterende middelen uit de POP3 reserve na afloop  

Vastgestelde bandbreedte: Geen  

Beslissingsbevoegdheid: PS (Toevoegingen) en GS (onttrekkingen) 

Prognose omvang per  
01-01-2023 o.b.v.  
Programmabegroting 2023:  € 7,75 mln.  

Achtergrondinformatie: 

Kader: 

De reserve is ingesteld bij de begroting 2023 om provinciale cofinanciering beschikbaar te hebben voor de uitvoering 
het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid GLB-NSP 2023 -2027 alsmede uitvoeringskosten. 

 

Voeding: 

De voeding bestaat uit: 

- Incidentele storting van € 7,75 mln. bij instellen van de reserve (vanuit de stelpost nieuw beleid 2023) 
- Gedurende de jaren 2023 t/m 2027 jaarlijks € 430.000 (vanuit de begrotingspost 40577 MJP/POP) 
- De resterende middelen uit de POP3 reserve na afloop van de uitvoeringsperiode POP3, omvang nog niet 

bekend, verwacht in 2025 

Doel: 

De reserve heeft als doel middelen voor cofinanciering en uitvoeringslasten voor het GLB-NSP 2023-2027 beschikbaar 
te hebben. De feitelijke inzet van de middelen wisselt van jaar tot jaar, vanwege de relatie met de voortgang en de 
declaraties door derden. 

Besteding: 

De middelen worden besteed aan de cofinanciering van Europese subsidies en uitvoeringskosten. Het kasritme van 
deze uitgaven is afhankelijk van de voortgang van de projecten. Het programma heeft een looptijd tot en met 2027, 
met een verwachte uitloop tot en met 2029.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

De eerste vertaalslag van het GLB voor Flevoland laat zien dat er € 7,75 mln. in cash aan cofinanciering vanuit de 
provincie geleverd moet worden, wordt aangevuld met € 1,28 mln. in kind via projecten door de provincie. Het 
waterschap levert € 2,94 mln. in cash en € 9,69 mln. in kind via projecten. In totaal komt er met het GLB programma 
ruim € 22 mln. Europees geld naar Flevoland (onder voorbehoud van vaststelling). 

De uitvoeringskosten zijn op moment van vorming van de reserve nog niet inzichtelijk. Deze zijn afhankelijk van de 
complexiteit van de onderliggende regelingen en de definitieve keuze voor de partij de die uitvoering te hand gaat 
nemen.  

 


