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Beslispunten 

1. Een investeringskrediet beschikbaar te stellen ten behoeve van de herin
richting van het Horsterwold en Kotterbos, ten bedrage van in totaal 
€ 9,3 miljoen. 

Lelystad 

Resistratienummer 

1144886 : 

2. Inleiding 
De herinrichting van het Horsterwold en Kotterbos is erop gericht om de kwa
liteit van deze gebieden te verbeteren en ervoor te zorgen dat de gebieden 
aantrekkelijker worden voor de recreant, waarbij de recreatieve voorzienin
gen in de gebieden (waaronder fietspaden) worden uitgebreid. 

Op 21 september 2010 werd door de Provincie Flevoland een p-MJP subsidie 
van € 8.297.455 toegekend aan de Provincie Flevoland, voor de herinrichting 
van het Horsterwold en Kotterbos (HB #1047764). Daarnaast betaalt Staats
bosbeheer een bijdrage van € 1 miljoen voor de herinrichting, op grond van 
de overeenkomst d.d. 28 juni 2010 (HB #1014735), artikel 5 lid b. 

Voor de herinrichtingswerkzaamheden is dus in totaal een investêringskrediet 
benodigd van € 9,3 miljoen. Dit krediet dient door Provinciale Staten be
schikbaar te worden gesteld. Met dit Statenvoorstel wordt hierin voorzien. 

3. Beoogd ef fect 

Verkrijgen van krediet om verplichtingen en uitgaven te kunnen doen ten be
hoeve van de herinrichtingswerkzaamheden ter verbetering van de kwaliteit 
van het Horsterwold en Kotterbos. 

Inlichtinsen. 

Drsi M. Tilstra 

Af deiinsl Bureau 

OVW 
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4. Argumenten 

1.1 Het budget is in de komende jaren benodigd voor de feitelijke uitvoering 
In september 2010 is de subsidiebeschikking afgegeven door het p-MJP, en in 
juni 2010 is de overeenkomst met Staatsbosbeheer gesloten. De feitelijke 
aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden in het Horsterwold en Kot
terbos vindt plaats in de jaren 2011 tot en met 2013. Daarom is het krediet 
benodigd in deze jaren. 

1.2 Op grond van het BBV is een krediet de geëigende werkwijze 
In het 'Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten' (BBV), 
artikel 35, is vastgelegd dat investeringen in de openbare ruimte met een 
maatschappelijk nut, waartoe ook de herinrichting van het Horsterwold en 
Kotterbos behoren, afzonderlijk in de balans moeten worden opgenomen on
der de materiële vaste activa. Daarom is het openen van een investerings
krediet de geëigende werkwijze. 

4^ 

5. Kanttekeningen 

1.1 Een verleende subsidie kan op een lager bedrag worden vastgesteld 
In de overeenkomst met betrekking tot de PMJP subsidie is een aantal voor
waarden opgenomen waaraan de begunstigde (de provincie) moet voldoen. 
Dit betreft onder andere voorwaarde op het punt van openbare aanbeste-
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ding, wijze van verantwoording, communicatie over het project en realisatie van de afgespro
ken output indicatoren (aard en omvang van de te realiseren voorzieningen). Indien niet aan al
le voorwaarden wordt voldaan kan dit tot verlaging van de beschikbaar gestelde subsidie leiden. 
Bij de eindafrekening, na afloop van de uitvoering, vindt een finale toetsing plaats of aan alle 
voorwaarden uit de overeenkomst is voldaan. Dit houdt in dat er een risico aanwezig is dat 
reeds gemaakte en betaalde kosten niet (volledig) vanuit de PMJP subsidie worden vergoed. 

Dit risico wordt beheerst door nauwgezet volgens de voorwaarden vanuit de PMJP subsidie te 
werken, door periodiek te rapporteren over de voortgang en eventuele voorziene wijzigingen in 
het project en daar vooraf gaand aan de uitvoering toestemming op te vragen en door een ade
quate administratieve en financiële begeleiding van het project. Met het in acht nemen van 
voorgaande werkwijze is het risico klein en goed beheersbaar. 

6. Vervolgproces 
Na besluitvorming in Provinciale Staten wordt het investeringskrediet voor de herinrichting van 
Horsterwold en Kotterbos geopend en worden verplichtingen voor de herinrichtingswerkzaam
heden ten laste gebracht van het investeringskrediet. 

7. Advies uit de Opinieronde 

8. Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 19 april 2011, nummer 1144060, 

BESLUITEN: 
1. Een investeringskrediet beschikbaar te stellen ten behoeve van de herinrichting van het 

Horsterwold en Kotterbos, ten bedrage van in totaal € 9,3 miljoen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 8 juni 2011. 

griffier, voorzitter, 

9. Bijlagen 

Naam bijlage; Hummingbird 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 

Beschikking p-MJP t.b.v. Horsterwold en 
Kotterbos 

1047764 Ja 

Overeenkomst Provincie Flevoland - SBB 1014735 Ja 
GS-nota Beschikbaarstelling investerings
krediet Horsterwold en Kotterbos 

1144060 Ja 

10. Ter lezing gelegde stukken 

m 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

secretaris, voorzitter. 
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