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Onderwerp

Erratum Jaarplan 2019 en bijbehorend AB voorstel.

Aan de leden van het AB van Noorderzijlvest,
Ondanks alle aandacht en zorgvuldigheid bij het opstellen van het Jaarplan 2019 inclusief meerjarige
doorkijk 2020-2022 melden wij u hierbij dat het totaalbedrag zogenaamde “A” investeringen moet
zijn € 18.453.176 (i.p.v. € 20.110.852). De correctie is ook van toepassing op AB voorstel voor “A”
investeringen 2019.
Voornoemde correctie heeft niet tot gevolg dat het totaalbedrag investeringsuitgaven 2019 wijzigt
(blijft 116,3 miljoen) en/of de tarieven 2019 wijzigen. De correctie betreft slechts een aanpassing
onder de rubricering van “A” investeringen.
Wij bieden u onze welgemeende excuses aan voor de verwarring.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toelichting op het verschil:
1. Vermindering landbouwemissies DAW
2. Natuurlijke inrichting bovenlopen Eelderdiep
Totaal verschil

€ 1.357.676
€ 300.000
€ 1.657.676

Ad.1 In bijlage I Investeringsplan 2019-2022 van het Jaarplan 2019 wordt in de toelichting op de
zogenaamde “A” investeringen een bedrag genoemd van € 3,7 miljoen voor Verminderen landbouw
emissies bijdr. NZV aan DAW. Hierin zit een bedrag van € 1,8 miljoen, dat is opgenomen als restant
krediet in de tabel Verstrekte kredieten.
Op pagina 57 van het Jaarplan en in het AB voorstel is van de bovengenoemde € 1,8 mln. en bedrag
van € 1,4 mln. ten onrechte in het totaal bedrag van de zogenaamde “A” investeringen blijven staan.
Ad.2 Op 31 oktober 2018 is een krediet beschikbaar gesteld voor “Natuurlijke inrichting bovenlopen
Eelderdiep”, daarvoor was het Jaarplan 2019 al (in concept) gereed, waar deze investering nog was
opgenomen als krediet verlening bij vaststelling jaarplan. Dit heeft elkaar gekruist. De investering
hoort door het besluit van 31 oktober jl. niet meer thuis in de tabel Nieuwe investeringen, maar in de
tabel Verstrekte kredieten van bijlage I van het Jaarplan 2019. Het totaal van de tabel Nieuwe
investeringen wordt hiermee € 300.000 lager en het totaal van de tabel verstrekte kredieten hoger.

