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Mededeling 

Onderwerp 

Informatie stand van zaken provinciale bijdrage gebiedsontwikkeling Oostvaar
dersWold (i.e. € 33,9 miljoen) 

Doel van deze mededeling: 

Op 5 september 2012 heeft het college een notitie toegezegd over de stand van 
zaken van de provinciale bijdrage (maximaal € 33,9 miljoen) van de gebiedsont
wikkeling OostvaardersWold. Onderstaande mededeling voorziet hierin. 

Toezegging/ motie/ amendement: 

Zie vorenstaand. 

Inleiding: 

Conform de oorspronkelijke Samenwerkingsovereenkomst (SOK, 3 september 
2009) en de financiële dekking behorend bij het Provinciaal Inpassings Plan is in 
het Coalitie Uitvoerings Programma (CUP) opgenomen dat de financiële bijdrage 
aan de gebiedsontwikkeling het OostvaardersWold € 33,9 miljoen bedraagt. Deze 
(maximale) bijdrage is ook opgenomen in uw motie van 30 mei 2012 over het 
open planproces. 
In deze mededeling wordt ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot de 
provinciale bijdrage. 

Deze mededeling sluit aan bij eerdere informatie die u is verstrekt, zoals het in 
november 2011 voorgelegde Statenvoorstel met de realisatieovereenkomst van 
het consortium, het document Analyse en scenario's OostvaardersWold en de 
rapportages in het kader van de P & C cyclus. 

Mededeling: 
Ten aanzien van de besteding van de provinciale bijdrage van maximaal € 33,9 
miljoen zijn de volgende onderwerpen te onderscheiden: 

1. Bestedingen tot nu toe ten laste van het budget; 
2. p-MJP projecten waarvoor eerder is aangegeven dat deze onder de bij

drage zijn gebracht; 
3. Besluit met betrekking tot advieskosten grondverwerving en open plan

proces 5 september 2012 (HB nummer 1349946); 
4. Vervolg proceskosten 

Ad 1. Bestedingen^ tot nu toe ten laste van het budget 
planontwikkeling 6,5 miljoen 
bijdrage aan volledige schadeloosstelling 2,2 miljoen  
rente voorfinanciering . 1.8 miljoen 

Registratienummer 

1396285 
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J.A. Ree 

Afdeling/Bureau 

CP / OVW 

Openbaarheid 
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Portefeuillehouder 

W i t t eman , M.J.D. 

Ter kennisname aan PS en 

burger leden 

Subtotaal 10,5 miljoen 

Toelichting: In de notitie Analyse en scenario's OostvaardersWold (april 
2012) zijn deze bestedingen tot nu toe ten laste van deze bijdrage weer
gegeven, die eerder bij de besluitvorming van onder andere de samen
werkingsovereenkomst door Provinciale Staten zijn geaccordeerd. 

^ Bestedingen betreffen zowel daadwerkelijke uitgaven en verplichtingen die reeds zijn aangegaan 
en dit jaar (2012) nog tot bestedingen zullen leiden 
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Ad 2. Projecten waarvoor eerder is aangegeven dat deze onder de bijdrage zijn gebracht 
Horsterwold/Kotterbos 8,3 
Fietsbrug A6 2,2 
natuurvriendelijke oevers 0.8 
totaal 11,3 

Toelichting: 
In november 2011 is er informatie verstrekt aan Provinciale Staten dat de financiële bijdra
ge van de provincie deels via uitvoering van een aantal projecten zal worden gerealiseerd. 
Dit zijn het project Horsterwold/Kotterbos (€ 8,3 miljoen), verlegging landbouwontslui-
tingswegen (€ 5,7 miljoen), fietsbrug A6 (€ 2,2 miljoen) en realisatie natuurvriendelijke oe
vers (€ 0,8 miljoen). 
Als gevolg van de EU-regelgeving hebben wij recent moeten besluiten het project verleg
ging landbouwwegen in te trekken om deze EU-subsidie te kunnen behouden voor de regio 
(dit is deels nu toegekend als aanvullende bijdrage aan het project natuurvriendelijke oe
vers van het waterschap ZZL). Daarmee is € 2,85 miljoen subsidie als dekkingsbron wegge
vallen. Dekking hiervoor kan worden gevonden door een onttrekking aan de reserve Omge
vingsplan. Dit is verwerkt in de Investeringsagenda 2012-2021 die als bijlage bij de pro
grammabegroting 2013 beschikbaar is gesteld. 

Ad 3. Besluit met betrekking tot advieskosten grondverwerving en open planproces 5 september 
2012 
Aanvullend is op 5 september 2012 een besluit genomen voor een budget voor het open 
plan proces en de advieskosten grondverwerving van in totaal € 600.000,-. 

Ad 4. Vervolg proceskosten van € 0,5 miljoen, die in de programmabegroting 2012 zijn meege
nomen. 

Het vervolg 
Kennisneming van deze notitie. 
Deze notitie zal ook doorgegeven worden aan de heer Bekker zodat hiermee bij het open planpro
ces rekening kan worden gehouden. 

Ter inzage in de leeskamer 
Niet van toepassing. 

Verdere informatie 
Niet van toepassing. 
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Bijlage bij mededeling PS met betrekking tot de provinciale bijdrage gebiedsontwikkeling Oostvaar 
dersWold 

Hieronder wordt nader inzicht gegeven in de financiële stand van zaken met betrekking tot de 
provinciale bijdrage van € 33,9 miljoen. 

Stand van zaken uitgaven gebiedsontwikkeling Oostvaarderswold 
Inschatting nog te 

Reeds gemaakte maken kosten 
in min € kosten (t/m 2011) (2012 ev) Totaal 
Proceskosten 6,14 0,36 6,50 
Bijdrage versnelde grondverwerving 2,20 2,20 
Rentelasten ILG voorfinanciering € 27,7 min 1,12 0,68 1,80 Rentelasten ILG voorfinanciering € 27,7 min 

9,46 1,04 10,50 

Herinrichting Horstenwold/ Kotterbos 8,30 8,30 
Verbetering agr ontsluiting ZFL 0,00 0,00 0,00 
Scheiding verkeerstromen ZFL (fietsbrug A6) 2,22 2,22 
Natuurvriendelijke oevers (deel plangebied OVW) 0,80 0,80 Natuurvriendelijke oevers (deel plangebied OVW) 

8,30 3,02 11,32 

Kosten open plan-proces 0,60 0,60 

Vervolg proceskosten 0,50 0,50 

Verwachte schadeclaims ivm aanpassen verordening PM PM 
Voorfinancieringskosten (extra rentelasten ivm latere 
ontvangst ILG-middelen) PM PM 
Onzekerheid over deel ILG-bijdrage PM PM 

17,76 5,16 + PM 22,92+PM 
Financiële ruimte tbv nadere besluitvorming 10,98 
Totale provinciale bijdrage gebiedsontwikkeling OVW 33,90 

Investeringsaqenda 2012-2021 
Uit de tabel blijkt dat er nog een budget is van € 16,1 miljoen, bestaande uit de inschatting van de 
nog te maken kosten van € 5,16 miljoen en de financiële ruimte tbv nadere besluitvorming van € 
10,98 miljoen. 
Van dit bedrag van € 16,1 miljoen wordt een bedrag van € 1,7 miljoen gedekt uit de POP-middelen. 
Vanuit eigen middelen zal een bedrag van € 14,4 miljoen (€16,1 miljoen - € 1,7 miljoen) moeten 
worden gedekt zoals dit ook is opgenomen in de actualisatie van de Investeringsagenda 2012-2021, 
die als bijlage bij de programmabegroting 2013 aan Provinciale Staten beschikbaar is gesteld. In de 
investeringsagenda is opgenomen dat deze € 14,4 miljoen gedekt wordt vanuit de Strategische 
reserve (€ 6,7 miljoen), uit de procesgelden speerpunten (€ 7,5 miljoen) en vanuit het PMIRT (€ 0,2 
miljoen). 

Kosten die betrokken waren bij investerinqsagenda (PM opgenomen in de tabel) 
Er zijn nog te verwachten kosten die betrekking hebben op de gebiedsontwikkeling Oostvaarders
Wold. De omvang van deze kosten is nog onzeker en deze zijn nog niet door Provinciale Staten 
geaccordeerd. In bovenstaand overzicht zijn ze als PM opgenomen, deze dienen in samenhang 
gezien te worden met de financiële ruimte tbv nadere besluitvorming. 

1. Schadeclaims 
Er wordt rekening gehouden met (vertragings)schadeclaims die worden ingediend als gevolg van 
het instellen van de verordening. Nog onzeker is wanneer de claims worden ingediend, wat de 
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hoogte van de claims zal zijn en welk bedrag in totaal zal worden toegewezen. Eerder is een in
schatting gemaakt dat het om maximaal € 12,5 miljoen zal gaan. 

2. Uitgestelde betaling door het rijk 
Het ministerie van EL&l heeft de provincies eerder meegedeeld dat zij vanwege de financiële 
problematiek gebruik maken van de mogelijkheid die de wet ILG biedt om het kasritme met 3 
jaren te verschuiven. 

Hoewel niet duidelijk is hoe dit uitwerkt in de afrondingovereenkomst ILG lijkt het nodig om 
rekening te houden met een enigszins gefaseerde uitbetaling van de resterende ILG-gelden 
waarop de provincie recht heeft. 
Dit leidt tot een hogere rentelasten op de reeds gedane betalingen (voorfinanciering) voor 
grondverwervingskosten ad. 27,7 miljoen die op grond van de ILG-beschikking zijn gedaan. Op 
basis van de tot op heden gehanteerde interne rekenrente (2,5 %) zijn de extra rentekosten 
naar verwachting € 1,75 miljoen. 

3. Onzekerheid over een deel van de ILG bijdrage (met betrekking tot de € 4,85 miljoen Hor
sterwold / Kotterbos) 

In de gemaakte kosten is € 8,3 miljoen aan kosten opgenomen voor het project Horster
wold/Kotterbos. In dit bedrag is uitgegaan van € 4,85 miljoen dekking uit ILG middelen. Naar 
aanleiding van de afrondingsovereenkomst ILG worden in IPO verband voorstellen ontwikkeld 
over de afrekening van het ILG programma. Dit heeft consequenties voor de bijdrage die vanuit 
het ILG wordt verwacht. Een lagere ILG bijdrage zal mogelijk moeten worden gedekt binnen 
onze grondpositie. Dit maakt onderdeel uit van de voorstellen in IPO verband met betrekking 
tot de commissie Janssen. Hiervoor wordt een separaat voorstel aan Provinciale Staten gedaan. 


