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Gedeputeerde Staten 

Onderwerp 

Beschikbaarstelling investeringskrediet herinrichting Horsterwold en Kotterbos 

Beslispunten 

1. Aan Provinciale Staten voor te steUen een investeringskrediet beschikbaar te 
stellen ten behoeve van de herinrichting van het Horsterwold en Kotterbos, 
ten bedrage van in totaal € 9,3 miljoen. 

2. Vooruitlopend op het Statenbesluit verplichtingen aan te gaan ten laste van 
het investeringskrediet, tot een maximum van € 500.000. 

Inleiding 

De herinrichting van het Horsterwold en Kotterbos is erop gericht om de kwaliteit 
van deze gebieden te verbeteren en ervoor te zorgen dat de gebieden aantrekke
lijker worden voor de recreant, waarbij de recreatieve voorzieningen in de 
gebieden (waaronder fietspaden) worden uitgebreid. 
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Bevoegdheid 
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 Staatsbosbeheer een 
bijdrage van € 1 miljoen voor de herinrichting, op grond van de overeenkomst 
d.d. 28 juni 2010 (HB #1014735), artikel 5 lid b. openbaarheid 

Passief openbaar 

Voor de herinrichtingswerkzaamheden is dus in totaal een investeringskrediet 
benodigd van € 9,3 miljoen. Dit krediet dient door Provinciale Staten beschikbaar Portefeuillehouder 
te worden gesteld. Met dit GS-besluit en het bijbehorende Statenvoorstel wordt Biiek-de jong, A.E. 
hierin voorzien. 

Thema 

Beoogd effect 

Verkrijgen van krediet om verplichtingen en uitgaven te kunnen doen ten behoe- Routing 
ve van de herinrichtingswerkzaamheden ter verbetering van de kwaliteit van het Oordeelsvorming PS 
Horsterwold en Kotterbos. ^̂  "^ '̂ 2011 
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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 aanbeste
ding en uitvoering van werkzaamheden in het Horsterwold en Kotterbos 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 
ln het 'Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten' (BBV), 
artikel 35, is vastgelegd dat investeringen in de openbare ruimte met een maat
schappelijk nut, waartoe ook de herinrichting van het Horsterwold en Kotterbos 
behoren, afzonderlijk in de balans moeten worden opgenomen onder de materië
le vaste activa. Daarom is het openen van een investeringskrediet de geëigende 
werkwijze. 

Besluit 

Conform. 
19 april 2011 Passief openbaar 

Beslui tvorming PS 

8 jun i 2011 

Datum besluit 
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2.1 De werkzaamheden beginnen in april 2011 
Om de herinrichting van het Horsterwold en Kotterbos volgens plan te laten verlopen moeten in 
april 2011 de eerste verplichtingen worden aangegaan. De eerstvolgende behandeling van dit voor
stel door Provinciale Staten kan echter pas in juni 2011 plaatsvinden, uitgaande van de vergadersys
tematiek van de Provincie Flevoland. Naar verwachting is in deze periode een bedrag van maximaal 
€ 500.000 benodigd. 

Kanttekeningen 

1.1 Een verleende subsidie kan op een lager bedrag worden vastgesteld 
ln de overeenkomst met betrekking tot de PMJP subsidie is een aantal voorwaarden opgenomen 
waaraan de begunstigde (de provincie) moet voldoen. Dit betreft onder andere voorwaarde op het 
punt van openbare aanbesteding, wijze van verantwoording, communicatie over het project en 
realisatie van de afgesproken output indicatoren (aard en omvang van de te realiseren voorzienin
gen). Indien niet aan alle voorwaarden wordt voldaan kan dit tot verlaging van de beschikbaar 
gestelde subsidie leiden. Bij de eindafrekening, na afloop van de uitvoering, vindt een finale toet
sing 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 adequate 
administratieve en financiële begeleiding van het project. Met het in acht nemen van voorgaande 
werkwijze is het risico klein en goed beheersbaar. 

Evaluatie 

Niet van toepassing. 

Financiën 

Het beschikbaar stellen van dit krediet van € 9,3 miljoen heeft geen effect op de begroting. Het 
krediet wordt namelijk gedekt uit een op 21 september 2010 door de Provincie Flevoland toegeken
de p-MJP subsidie van € 8,3 miljoen aan de Provincie Flevoland, voor uitvoeringswerkzaamheden in 
het Horsterwold en Kotterbos (HB #1047764). De resterende dekking van € 1,0 miljoen wordt gedekt 
door een bijdrage van Staatsbosbeheer op grond van de overeenkomst d.d. 28 juni 2010 (HB 
#1014735), artikel 5 lid b. 

Personele consequenties 

Niet van toepassing. 

Motivering indien niet openbaar 

Niet van toepassing. 

Uitvoering 

Na besluitvorming door uw college wordt het investeringskrediet voor de herinrichting van Horster
wold en Kotterbos geopend in CODA. Vooruitlopend op definitieve goedkeuring door Provinciale 
Staten zullen reeds enkele verplichtingen worden aangegaan ten behoeve van de herinrichtings
werkzaamheden, tot een maximum van € 500.000. 

Communicatie 

Niet van toepassing. 
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Bijlagen 

Naam bijlage: 

Beschikking p-MJP t.b.v. Horsterwold en 
Kotterbos 
Overeenkomst Provincie Flevoland - SBB 
Statenvoorstel Beschikbaarstelling inves
teringskrediet Horsterwold en Kotterbos 

Hummingbird 

nummer: 

1047764 

1014735 
1144886 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 

Ja 

Ja 
Ja 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D Nota Finandën 
Bijlage b i j voorstel 
nummer: 
1144060 

Onderwerp: 
Beschikbaarstelling investeringskrediet herinrichting Horsterwold en Kotterbos 

Korte samenvatting financiële aspecten: 
Betreft beschikbaarstelling van een investeringskrediet in CODA voor de verbete
ring van de kwaliteit van het Horsterwold en Kotterbos. Vooruitlopend op defini
tieve goedkeuring door Provinciale Staten zullen in 2011 reeds enkele verplichtin-
gen worden aangegaan ten behoeve van de herinrichtingswerkzaamheden. 
Vast te leggen verplichting 

Jaar 

Naam begrotingspost 

Omschriivina veroUchting in Coda 

Begrotingsnummer/Kostensoort 

N 

0 

B 

N 

0 

B 

N 

0 

B 

Bedrag Restantbudget 

Dotum 

8 apri l 2011 

Auteur 

Drs. M. Tilstra 

Afdeling/Bureau 

OVW 

Paraaf 

financiële 

medewerker 

afdeling ïm 

Begrotingswijziging nodig (NB. totaal van de wijzigingen moet sluiten op nul 11) 
• Nee 

O Ja, te weten: 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

PS* 

Alg. dir -> GS mandaat C 

GS: mandaat A/B/C/D/E 

GS -> PS* 

GS 
GS/Portf.houder*** 

Dir/afd-hfd/ Progr-manager 

Wijziging tussen thema's of themaonderdelen 

Mutatie reserve personele frictiekosten 

Mutatie o.b.v. Mandaatbesluit begr. wijz. (PS 2-12-2010; HB 1047367)* 

Mutatie gedelegeerde reserve** 

Wijziging tussen producten binnen één themaonderdeel 

Wijziging binnen één product 

Wijziging binnen mandaat budgethouder 

Kredietbesluit nodig 
o Nee 

Ja, -> naam krediet, bedrag en begrotingsjajir vermelden: 

im 
LI 
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Ŵ  

Lasten: 

Krediet 2011: Herinrichting Horsterv/old en Kotterbos 

012400/3058011101/8210030: €9.297.455 

Baten: 
Krediet 2011: p-MJP bijdrage Herinrichting Horsterwold en Kotterbos 

012400/8058011101 /9411000: € 8.297.455 

Krediet 2011: SBB bijdrage Herinrichting Horsterwold en Kotterbos 

012400/8058011101/9411000: € 1.000.000 

Mutatie in reserve of voorziening nodig 
• Nee 

O Ja, -> naam reserve/voorziening, bedrag en begrotingsjaar vermelden: 

aangeven of er gebruik wordt gemaakt van een bestaand oormerk binnen dereserve 
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