Bijlage 5
KPI’s Groen Ontwikkelfonds Brabant
Op 13 oktober 2017 is met een aantal leden van PS van gedachten gewisseld over de Kritische
Prestatie Indicatoren (KPI’s) van het GOB. De vraag is voorgelegd of PS met de bestaande
indicatoren de goede informatie over de voortgang in de realisatie van het Natuurnetwerk (NNB)
ontvangt of dat er informatie ontbreekt. De behoefte bestaat om de bestaande KPI’s wat te
verduidelijken en om enkele eenvoudige KPI’s toe te voegen.
Naar aanleiding hiervan stelt GS voor PS met ingang van 2018 over de volgende KPI’s te
rapporteren:
KPI’s van het Groen Ontwikkelfonds Brabant
Afspraken rapportage aan PS

Omschrijving KPI’s

Normen

Toelichting

Het aantal gerealiseerde ha per
jaar voor verwerving en
inrichting in het rijksdeel, het
provinciale deel en de EVZ.
De mate van uitputting van het
fonds. Het nog
beschikbare vrije fondsvermogen
is groot genoeg om de nog te
realiseren maatschappelijke
opgave binnen de gestelde
kaders waar te maken.

Aantal hectares per
jaar.

Nieuw.

Percentage
gerealiseerde
maatschappelijke
opgave
ten opzichte van het
procentueel gebruik
van
het fondsvermogen.
Categorie C ≥
categorie A
In categorie B is de
multiplier altijd 2.

Handhaven.

De multiplier ≥ 2 voor
het provinciale deel
van het NNB.

Deze KPI is gekoppeld aan de vorige
KPI. Oppervlakte grond kapitaliseren
naar middelen.

De multiplier is ≥ 2
voor 1275 ha en ≥
1,33 voor 500 ha.

Nieuw. De multiplier voor EVZ bestaat uit
2 delen. Als gevolg van een tweejarige
pilot waarbij gemeentelijke droge EVZ
voor 75% met provinciale middelen
worden gefinancierd en de overige EVZ
voor 50%.

De omvang van categorie C is
minstens even groot als de
omvang van categorie A in de
provinciale EHS.
De multiplier.
De totale inbreng aan middelen
en grond in categorie A, B en C
versus de provinciale inbreng
aan middelen en grond in
categorie A, B en C.
De multiplier.
De totale inbreng aan middelen
en grond in categorie A, B
versus de provinciale inbreng
aan middelen en grond in
categorie A, B in de EVZ.

Handhaven.

De indicator wordt omgezet van km naar

1

De verhouding tussen de
waarde aan beschikbare
ruilgrond en de waarde aan
gerealiseerde natuur in
categorieën A, B en C in het
rijksdeel NNB.

De verhouding moet
kleiner of gelijk aan 1
zijn.

ha om uniformiteit met het
Investeringsreglement GOB te creëren.
Handhaven maar uitdrukken in middelen
en niet in oppervlakte. Oppervlakte
grond kapitaliseren naar middelen.

De gerealiseerde prestatie in
grootheden van de
maatschappelijke opgave per
jaar in aantallen, inbreng aan
middelen en grond.
De totale bijdrage aan
cofinanciering per jaar voor
verwerving en inrichting in het
rijksdeel, het provinciale deel en
de EVZ.

In ha versus €, jaar 1
+2 is 5%, jaar 3 en
volgende zijn
gemiddeld 7,5%.

Aangepast handhaven. Vermogen
schrappen, heeft geen toegevoegde
waarde. Ter verduidelijking aan de norm
toevoegen ‘ha versus €’.

Middelen per jaar.

Nieuw.

De bijdrage van de
Manifestpartners aan de
maatschappelijke opgave per
jaar voor verwerving en
inrichting in het rijksdeel, het
provinciale deel en de EVZ.

Middelen en ha.

Laten vervallen gewogen mate van
spreiding. Doel is het totale NNB
realiseren en de spreiding voegt weinig
relevante informatie toe. Maar wel
bijdrage manifestpartners in € en ha in
beeld brengen.
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