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1. Inleiding
Het openbaar lichaam Park Lingezegen is opgericht om Park Lingezegen te realiseren en te
beheren. In een bestuursovereenkomst hebben de verschillende partijen besloten tot de
oprichting van een openbaar lichaam zodat besluitvorming en uitvoering voor het park bij één
partij komt te liggen. Het openbaar lichaam werkt onder mandaat van de deelnemende partijen.
Voor een juiste planning van middelen en verantwoording over de verstrekte middelen heeft het
openbaar lichaam besloten een meerjarenbegroting op te stellen.
Dit document bevat de begroting van 2016, een toelichting op de begroting en een uitwerking van
een aantal essentiële paragrafen op financieel beleid. De begroting past in het financieel beheer
zoals beoogd door het openbaar lichaam.
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2. Algemeen
Het openbaar lichaam Park Lingezegen is opgericht om Park Lingezegen te realiseren en te
beheren. In een bestuursovereenkomst hebben de verschillende partijen besloten tot de
oprichting van een openbaar lichaam zodat besluitvorming en uitvoering voor het park bij één
partij komt te liggen. Het openbaar lichaam werkt onder mandaat van de deelnemende partijen.
Het Openbaar Lichaam is operationeel sinds 1 december 2010.
De realisatie van Park Lingezegen is vastgelegd in de bestuursovereenkomst d.d. juli 2008. In het
uitvoeringsprogramma Park Lingezegen zijn de uit te voeren projecten beschreven. De
tijdsplanning van het Park Lingezegen gaat ervan uit dat de laatste werkzaamheden aan het park
in 2018 worden uitgevoerd. Aan het einde van de looptijd van het project is voorzien in een
beheerfonds dat wordt gebruikt om de kosten van het beheer langjarig te dekken. In een later
stadium worden de beheerkosten in een aparte begroting opgenomen en ter goedkeuring
aangeboden. In een bijbehorend masterplan is het ruimtelijk ontwerp vastgelegd dat wordt
gebruikt als toetsingskader bij de ruimtelijke invulling. Het ontwerp vanuit het masterplan is nader
uitgewerkt in een structuurvisie. Tot op heden heeft de parkorganisatie de uitvoering en realisatie
van het uitvoeringsprogramma tot taak evenals de coördinatie van het beheer van gerealiseerde
onderdelen van Park Lingezegen.
Het park is opgedeeld in 5 deelgebieden die elk een eigen karakter zullen krijgen. In het
uitvoeringsprogramma worden de deelgebieden gescheiden uitgewerkt. Per zogenaamd
‘Element’ is reeds inzichtelijk gemaakt wat en door wie e.e.a. gerealiseerd kan worden evenals
tegen welke kosten. Ook is in een uitvoeringsstrategie de hoofdroute naar realisatie op
hoofdlijnen uitgezet.
De begroting voor het park Lingezegen is ingedeeld naar categorieën. De bedragen zijn gebaseerd
de laatste informatie van de MER en structuurvisie.
De begroting is opgesteld voor de het jaar 2016. Het project loopt na 2016 door.
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3. Begroting
4. Begroting

Begroting op hoofdlijnen
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Begroting op detailelementen
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4. Toelichting bij de begroting
LASTEN
Grondverwerving

275.000,--

De parkorganisatie rondt naar verwachting in 2016 de laatste grondverwervingstransacties af.
Daarbij gaat het om nog zo’n 3 ha. aan te verwerven grond.

Inrichting

5.632.000,--

In 2016 wordt voor nog ruim 5,6 miljoen Euro ingericht. De verdeling over de onderdelen van het
park is:
De Park kEur 3.116;
Waterrijk kEur 1.817;
Landbouwland/De Woerdt kEur 624;
Parkmeubilair in de verschillende deelgebieden kEur 76.

Planontwikkelingskosten

82.000,--

De planontwikkelingskosten zijn gerelateerd aan de activiteiten in het park. In 2016 is nog een
bedrag voorzien aan ontwikkelingskosten. In dit bedrag is vooral rekening gehouden met
ontwikkelingskosten voor het evenementterrein en de spoorwegkruising .

Apparaatskosten OL

776.000,--

Het volledige bedrag is nodig voor projectmanagement en administratie en toezicht. In de jaren
na 2016 gaat het bedrag dat is benodigd voor de apparaatskosten verder afnemen. Het aantal
ondersteunende functies neemt af wanneer het park haar voltooiing nadert.

Overige kosten

2.616.000,--

De overige kosten bestaan vooral uit kosten gerelateerd aan onderzoek conventionele
explosieven (OCE) voor kEur 240, voor niet verrekenbare BTW (kEur 875) en een post onvoorzien
(kEur 1.496).

Beheerkosten

141.000,--

Dit zijn de kosten voor het beheer van de al ingerichte gebieden. Deze kosten betreffen de
lopende uitgaven voor beheer in het jaar 2016.
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BATEN
Ingebrachte middelen

2.158.000,--

Het bedrag aan ingebrachte middelen in de begroting bestaat volledig uit subsidies (kEur 1.218)
en bijdragen van de deelnemende partijen aan de Gemeenschappelijke Regeling (kEur 940). Ten
aanzien van de subsidies gaat het om een bijdrage voor het waterrijk (EFRO). Verder is de subsidie
in verband met de niet gesprongen explosieven kansrijk.
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DEKKINGSSTAAT TEKORT
De meerjarenbegroting kent voor het jaar 2016 een tekort van kEur 7.365. Dat tekort komt
volledig ten laste van het eigen vermogen van de Parkorganisatie (aan het eind van 2014 15 mln.
Euro).
Schematisch ziet het verloop van de beschikbare middelen er als volgt uit:

Startsaldo eind van vorig jaar
Toe/afname lopend jaar:
Toe/afname 1e begrotingsjaar
Saldo middelen na 1e begrotingsjaar

2014
2015
2016
2017

* € 1.000
14.967
3.276
-7.365
10.878

Het verdere verloop van de financiële positie is opgenomen in de meerjarenbegroting.

BEHEERFONDS
Bij de oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling is afgesproken het beheer langdurig te
financieren. De dekking voor het beheer moet komen uit een beheerfonds. Het beheerfonds
wordt gevormd door een gecreëerd overschot aan het einde van de looptijd van het project. Voor
het beheerfonds storten de verschillende deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling
bovendien jaarlijks een bijdrage aan de parkorganisatie. Op dit moment wordt uitgegaan van een
beheerfonds van 6,8 mln. Euro.
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5. Paragrafen
a. Weerstandsvermogen
Definitie:
Onder weerstandsvermogen wordt verstaan “het vermogen om niet-structurele risico’s op te
vangen teneinde de taken te kunnen voortzetten”.
Weerstand capaciteit:
Hiermee worden de middelen bedoeld die kunnen worden aangewend om financiële tegenvallers
(risico’s) op te vangen. Deze capaciteit is van belang om, ingeval één of meerdere risico’s zich
voordoen, toch het voorgenomen programma tot uitvoering te brengen.
De weerstand capaciteit kan zowel de exploitatie als het vermogen betreffen. In de
exploitatiesfeer is te denken aan een raming voor onvoorziene uitgeven. In de vermogenssfeer
gaat het om de (vrij aanwendbare) reserves.
De Parkorganisatie heeft een vrij aanwendbaar Eigen Vermogen. Een risico dat leidt tot een
tegenvaller moet primair worden opgevangen via de exploitatie. In de begroting is voor het
ondervangen van potentiële risico’s een post van meegenomen als onvoorzien. Van het totale
aanbestedingsvoordeel voor het Waterrijk is kEur 1.000 toegevoegd aan de post onvoorzien. Met
die verhoging is een druk op eventueel meerwerk beter op te vangen. In 2016 zal duidelijker
worden of de post onvoorzien kan worden verlaagd. Bij eventuele tegenvallers die hoger zijn dan
de post onvoorzien is nog altijd de mogelijkheid de inrichting van het park te versoberen in de
verschillende gebieden. Belangrijkste besparingsoptie is de keuze voor een fietsbrug in plaats van
een fietstunnel.
De belangrijkste (financiële) risico’s in de begroting zijn:
a. De beoogde subsidies worden niet gerealiseerd;
De Parkorganisatie is in lijn met de oorspronkelijke plannen uitgegaan van een dekking
van een deel van de kosten met subsidies. De kans bestaat dat niet alle subsidies binnen
komen. Eventuele tekorten op de subsidies kunnen worden gedekt vanuit de post
onvoorzien.

De begroting is taakstellend. Eventuele tegenvallers worden binnen de begroting opgevangen.

Met het projectteam is een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd. Risico’s zijn opgenomen in een
plot en voor de belangrijkste risico’s zijn beheersmaatregelen vastgesteld. Plot en
beheersmaatregelen zijn als bijlage bij deze begroting opgenomen.

b. Financiering
De financiering van het Openbaar Lichaam is gebeurd door middel van bijdragen van de
deelnemers in de gemeenschappelijk regeling. De bijdragen van de deelnemers zijn opgenomen in
het Eigen Vermogen van de parkorganisatie. Dat eigen vermogen is voldoende voor de realisatie
van het park.

pagina 10

begroting 2016 Openbaar Lichaam Park Lingezegen

c. Grond
De parkorganisatie verwerft de gronden die zij nog nodig heeft voor het realiseren van het park.
Daarbij wordt gestreefd naar het verwerven van de grond die noodzakelijk is voor de
basisuitrusting. In 2015 worden alle gronden in bezit van de parkorganisatie op twee percelen na
overgedragen aan de provincie. De provincie betaalt de parkorganisatie voor de gronden. Met de
transactie wordt veiliggesteld dat de parkorganisatie de benodigde middelen voor de inrichting
heeft, zonder dat zij daarvoor afhankelijk is van de verkoop van grond. De parkorganisatie loopt
door deze verkoop vanaf 2015 maar een zeer beperkt risico op waardevermindering.

d. Bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering omvat de hele organisatie van het openbaar lichaam. Het succes van de
uitvoering van Park Lingezegen is afhankelijk van een goede bedrijfsvoering en scherpe planning
en control op de uit te voeren projecten.
Bestuur
Voor de dagelijkse bedrijfsvoering kent het Openbaar Lichaam een bestuur. Het bestuur wordt
gevormd door een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. De parkorganisatie wordt
aangestuurd door een parkdirecteur die bevoegdheid heeft te handelen namens het Algemeen en
Dagelijks Bestuur.
Personeel
In het Openbaar lichaam is in totaal een bezetting van 7,5 FTE voorzien. De Benodigde
functionarissen worden geleverd door de verschillende deelnemende partijen, conform bijlage bij
de bestuursovereenkomst.
Planning en Control
Voor het Openbaar lichaam wordt ter ondersteuning van de bedrijfsvoering gebruik gemaakt van
een volledige planning en control cyclus. De Administratieve organisatie wordt inclusief controle
maatregelen beschreven en voor de juiste inrichting wordt gebruik gemaakt van de
verordeningen 216 en 217 zoals die ook voor provincies (en als artikelen 212 en 213 ook voor
gemeenten) gelden, inclusief een treasury statuut.
Financiële administratie
Het openbaar lichaam voert een financiële administratie die in staat is gedetailleerde rapportages
op te leveren over voortgang van de uitgaven afgezet tegen de begroting.

e. Verbonden partijen
Het Openbaar Lichaam heeft geen bestuurlijke of financiële belangen in een andere
rechtspersoon.
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Vaststelling van de begroting 2016
Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de gezamenlijke
regeling Park Lingezegen, gehouden op ……..

Het algemeen bestuur voornoemd,

De voorzitter:

De parkdirecteur:

J.P.M. Meijers

J.W. Kamerman
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Bijlage 1: Risico plot en beheersmaatregelen
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