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Geachte heer Van de Werff , 

Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag in het kader van het Provinciaal Meerjarenprogramma 
Landelijk gebied, inzake bovengenoemd project, ontvangen d.d. 13 april 2010, compleet verklaard 
op 21 juni 2010, delen wij u het volgende mede. 

Op grond van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Flevoland 2007 en As 3: verbetering 
van de leefkwaliteit op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie van het 
vastgestelde Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP) als nadere invulling van de 
Kaderverordening 1698/2005 vallend onder het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO), hebben wij het besluit genomen u een subsidie van maximaal 
€ 8.297.455,- zijnde 89,24 % van de subsidiabele kosten van € 9.297.455,00, in de uitvoeringskosten 
van het project " 1 ^ ' ^ fase inrichting OostvaardersWold" te verstrekken, onder de opschortende 
voorwaarde dat u bereid bent ter uitvoering van deze beschikking met ons een overeenkomst te 
sluiten en na te komen. 
De overeenkomst doen wij u hierbij in tweevoud toekomen. Indien u met de inhoud van de 
overeenkomst kunt instemmen, verzoeken wij u deze in tweevoud per bladzijde geparafeerd en op 
de laatste bladzijde ondertekend en gedateerd binnen 14 dagen aan ons te laten retourneren. 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u binnen 14 dagen contact opnemen met 
dhr. A. Hubers van de afdeling p-MJP. 
Na ondertekening onzerzijds zal u een exemplaar ten behoud worden toegezonden. 

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij 
ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en 
adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden 
van het bezwaar. 
Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna volgende informatieblad. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretajfs, de voor^itl;er. 

T. van der Wal 

Inlichtingen bij 

drs. A.D.M. Hubers 
Doorkiesnummer 

^ 649 
'""^ 

Verzonden d.d. 

2 4 SEP. 2010 

Bezoekadres 

Visarenddreef 1 

Lelystad 

http://provincieSFlevoland.nl
http://www.flevoland.nl
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pMJP-OVEREENKOMST 

de PROVINCIE FLEVOLAND, gevestigd aan de Visarenddreef 1, 8232 PH Lelystad, vertegenwoordigd 
door de heer L. Verbeek, Commissaris van de Koningin, 
(hierna te noemen "de eindbegunstigde") 

en 

de PROVINCIE FLEVOLAND, gevestigd aan de Visarenddreef 1, 8232 PH Lelystad, krachtens 
volmacht van de Commissaris van de Koningin d.d. 8 december 2009 vertegenwoordigd door de heer 
J.A. Ree, programmamanager van het Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied, daarbij 
handelende ter uitvoering van het besluit d.d. 21 september 2010 
(hierna te noemen "de provincie") 

OVERWEGENDE: 

dat Gedeputeerde Staten van Flevoland het provinciaal Meerjarenprogramma Flevoland 
Landelijk Gebied (pMJP) d.d. 14 december 2006 hebben vastgesteld. 

dat op een aanvraag in het kader van het pMJP de Subsidieverordening inrichting landelijk 
gebied Flevoland 2007 van toepassing is; 

dat in het P0P2 AS 3 is opgenomen, welke beoogt verbetering van de leefkwaliteit op het 
platteland en diversificatie van de plattelandseconomie, maatregel 313 Bevorderen van 
toeristische activiteiten; 

dat in het pMJP als maatregel 9.3.1. is opgenomen, welke beoogt stimulering van toeristische 
activiteiten; 

dat de begunstigde op 13 april 2010 kenmerk 985045, bij de provincie binnengekomen op 
13 april 2010, ons kenmerk 985926, een aanvraag heeft ingediend voor het project " l " ^ fase 
inrichting OostvaardersWold", hierna te noemen "het projectplan"; 

dat Gedeputeerde Staten van Flevoland bij besluit van 21 september 2010 hebben besloten de 
begunstigde onder de hierna te noemen voorwaarden subsidie te verstrekken voor dit project; 

dat deze subsidie slechts zal worden verstrekt onder de voorwaarde van het tot stand komen, in 
stand blijven voor de duur van het project en nakomen van deze overeenkomst; 
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i, ̂ # KOMEN ALS VOLGT OVEREEN: 
^ ^ m ^ ^ Begripsomschrijvingen 

In deze overeenkomst hebben de onderstaande begrippen de navolgende betekenis: 

- De provincie: de provincie Flevoland; 
- De begunstigde: degene aan wie de subsidie wordt verstrekt ter 

uitvoering van de activiteiten, waarvoor de subsidie 
wordt verleend; 

- Het Betaalorgaan: Dienst Landelijk Gebied, het uitbetalende orgaan; 
- pMJP: provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied 

Flevoland 2007-2013; 
- ELFPO: Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling 
- ILG: Investeringsbudget Landelijk gebied 
- P0P2: Het Nederlandse plattelandsontwikkeling programma 
- Subsidie: de geldelijke tegemoetkoming in euro's die de provincie 

ter uitvoering van het pMJP aan een begunstigde 
verstrekt ter realisering van het project. 

- POP-nummer: projectnummer Dienst Landelijk Gebied 

Paraaf begunstigde: Paraaf provincie: 
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Artikel 1 Verplichtingen van de provincie 

De provincie zal aan de begunstigde subsidie verstrekken als vermeld in artikel 1.2 voor het door de 
begunstigde te realiseren project "1"® Fase inrichting OostvaardersWold", POP-nummer 39228. 

1.2 De provincie verstrekt de begunstigde een subsidie ter hoogte van 100 % van het EU-subsidiabele 
deel van de projectkosten als omschreven in het projectplan en In bijlage 1, die worden begroot op 
€ 5.421.489,-- (zegge: vijfmiljoen- vierhonderdenéénentwintigduizend-
vierhonderdennegenentachtig euro) exclusief omzetbelasting. 

1.3 De onder 1.2 genoemde subsidie wordt gefinancierd uit het pMJP met middelen uit het ELFPO 
maatregel 313 (zijnde 50% van de subsidiabele projectkosten met een maximum van € 2.710.744,50) 
en uit ILG (zijnde 50% van de subsidiabele projectkosten met een maximum van € 2.710.744,50) (Zie 
bijlage 2.) 

1.4 De provincie verstrekt de begunstigde tevens een subsidie ter hoogte van 74,20% van het niet EU-
subsidiabele deel van de projectkosten als omschreven in het projectplan en in bijlage 1, die 
worden begroot op € 3.875.966,- (zegge: driemiljoen - achthonderdenvijfenzeventigduizend -
negenhonderdenzesenzestig euro) inclusief omzetbelasting tot een bedrag van maximaal 
€ 2.875.966,- (zegge:twéém1ljoen - achthonderdenvijfenzeventigduizend -
negenhonderdenzesenzestig - euro). 

1.5 De onder 1.4 genoemde subsidie wordt gefinancierd uit het pMJP met middelen uit ILG 
(€ 2.875.966,- zijnde max 74,20%) (Zie bijlage 2.). 

Artikel 2 Verplichtingen van de begunstigde 

2.1 De begunstigde zal het project uitvoeren in overeenstemming met het projectplan, de tijdsplanning 
daaronder begrepen, alsmede het overige bepaalde in deze overeenkomst. 

2.2 De begunstigde zal daartoe in ieder geval de 1ste fase inrichting OostvaardersWold realiseren, 
waarbij het Horsterwold en het Kotterbos qua inrichting met natuur en recreatieve voorzieningen 
worden voorbereid op het OostvaardersWold (zie voor een uitgebreide beschrijving 2.5). Het doel 
van de maatregelen is het behouden en verder ontwikkelen van natuurlijke, landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden en het verbeteren van de toegankelijkheid en attractiviteit van de regio. 
De maatregelen die daarvoor worden getroffen betreffen inrichtingsmaatregelen voor het versterken 
van de natuurwaarden, de biodiversiteit en de verbetering van de recreatieve Infrastructuur en de 
toegankelijkheid. Het natuurdoel is om het Hosterwold en Kotterbos geschikt te maken als 
onderdeel van de robuuste verbinding tussen de Oostvaardersplassen en de Veluwe, zodat kudden 
grote grazers straks tussen en door de leefgebieden kunnen rondtrekken. Maar ook kleinere 
diersoorten moeten straks volop van deze verbinding kunnen profiteren. De aanleg van 
waterpartijen heeft ook als doel om aan de diversiteit van soorten en het landschap bij te dragen. 
Tevens zal de flora diverser worden. 
Voor recreatieve wandelaars en fietsers betekent het OostvaardersWold een forse uitbreiding van de 
bestaande routes in Zuidelijk Flevoland. Fietsers en wandelaars moeten vanuit het 
OostvaardersWold het Horsterwold en Kotterbos kunnen bereiken en vice versa. 

Voor een overzicht van de totale kosten van het project verwijzen wij u naar bijlage 1 waarin een 
overzicht van EU-subsidiabele en niet EU-subsidiabele kosten staan opgenomen. 

2.3 De begunstigde zal op 1 oktober 2010 met het project beginnen. Hij zal ervoor zorgdragen dat 
uiterlijk 30 juni 2013 het gehele project is gerealiseerd en de facturen zijn betaald. De 
eindafrekening met accountantsverklaring dient uiterlijk 30 september 2013 te zijn ingediend. 

Paraaf begunstigde: Paraaf provincie: 
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De begunstigde zal als volgt de voor subsidie in aanmerking komende kosten of investeringen in het 
project doen: 

2010 € 186.000,-
2011 €3.069.000,-
2012 €5.115.000,-
2013 € 927.455,-

De begunstigde dient zich aan deze planning te houden. Vertraging kan lelden tot een lagere 
subsidie. 

2.5 De begunstigde realiseert met het project: 
1. Omvormen van circa 250 hectare gesloten bos naar halfopen gebied 
2. Verwijderen van bestaande bebouwing uit het Kotterbos 
3. Aanleg van circa 15,7 hectare poelen en plas drasgebieden 
4. Aanleg van circa 1480 meter waterlopen t.b.v. afscheiding voor grote grazers 
5. Verbreding van circa 23.700 meter bestaand fietspad 
6. Aanleg van 4.450 meter nieuw fietspad 
7. Aanleg van 780 meter nieuw wandel/fietsboulevard 
8. Bouw van een fietsbrug over de Lage Vaart en een fietsbrug over de Gooische weg 
9. Plaatsen van circa 31.300 meter hekwerk t.b.v. afscheiding voor grote grazers 
10. Aanbrengen van snelheidsbeperkende voorzieningen op de Flediteweg 
11. Aanbrengen van 15 wildroosters in de diverse fietspaden en de Flediteweg 
12. Aanbrengen van kleinere recreatieve voorzieningen zoals een parkeerplaats, 

invalidenvoorziening, banken en informatieborden 
13. Realiseren van een publiciteitscampagne. 

Werken worden uitgevoerd in het Horsterwold en Kotterbos; deze gebieden hebben een 
gezamenlijke oppervlakte van ca. 2800 hectare. 

2.6 De begunstigde dient het project minimaal tot vijf (5) jaar na vaststelling van de subsidie in stand te 
houden, waarbij het de begunstigde niet is toegestaan tot genoemde datum het project of 
onderdelen van het project zonder toestemming van de provincie te vervreemden. 

2.7 De begunstigde dient ter realisering van het project te voorzien in de benodigde financiële 
middelen. 

2.8 Voorlichtings- en communicatiemateriaal 
Op de titelpagina van publicaties (zoals brochures, folders en nieuwsbrieven) en op aanplakbiljetten 
over maatregelen en acties die worden medegefinancierd door het ELFPO moet de tekst: "Europees 
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa Investeert in zijn platteland" worden 
opgenomen. Als het nationale of regionale embleem is gebruikt moet ook de Europese vlag zijn 
aangebracht. 
Publicaties moeten verwijzingen bevatten naar de instantie die verantwoordelijk is voor de 
informatie Inhoud en naar de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) (de 
aangewezen beheersautoriteit). 
Voor informatie, die beschikbaar wordt gesteld via elektronische middelen (websites) of in de vorm 
van audiovisueel materiaal, gelden dezelfde verplichtingen. 

Informatieborden en Informatieplaquettes 
Bij Infrastructurele voorzieningen, waarvan de totale kosten meer dan 500.000 euro bedragen, moet 
begunstigde een informatiebord oprichten. 

Wanneer een concrete actie leidt tot een Investering, waarvan de totale kosten meer dan 50.000 
euro bedragen, moet begunstigde een informatieplaquette aanbrengen. 
Op het informatiebord en de Informatieplaquette moeten worden opgenomen: 

een beschrijving van het project/de concrete actie; 
de Europese vlag; 

Paraaf begunstigde: Paraaf provincie: 
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-if de tekst: "Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa Investeert in zijn 
platteland"; 

Ten minste 25% van de oppervlakte van het informatiebord en de informatieplaquette moet worden 
gebruikt voor de Europese vlag en de bovengenoemde tekst. 
Het informatiebord en de Informatieplaquette dienen te worden uitgevoerd in de Europese kleur 
blauw (pantone reflex blue) en het Europese embleem en de tekst in de Europese kleur geel. 
(patone reflex yellow). 

2.9 De begunstigde dient gedurende de uitvoering van het project, en minimaal tot 1 januari 2021, 
medewerking te verlenen aan door de provincie Flevoland georganiseerde publicitaire en 
voorlichtingsactiviteiten gericht op de media, potentiële deelnemers en het grote publiek. 
In door de begunstigde aangaande het project uit te brengen publicaties (aanplakbiljetten, 
brochures, folders, nieuwsbrieven, e.d.) en in langs elektronische weg (website, databank, e.d.) en 
in audiovisuele media gegeven Informatie dient op de voorpagina melding te worden gemaakt van 
de cofinanciering door de Europese Unie en het Europese embleem te worden opgenomen. 

2.10 De begunstigde zal bij het verstrekken van opdrachten aan derden in het kader van het project de 
van toepassing zijnde Europese Richtlijnen en aanbestedingsregels in acht nemen. 

2.11 Bij niet naleving van de in artikel 2.8, 2.9 en 2.10 genoemde verplichtingen kan de provincie de 
subsidie op nihil vaststellen. 

2.12 De begunstigde dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor het tijdig in bezit hebben 
van alle voor de rechtmatige uitvoering van het project benodigde besluiten, waaronder begrepen 
vergunningen, en ontheffingen, vrijstellingen e.d. Deze dienen onherroepelijk te zijn. 

Artikel 3 Bevoorschotting 

3.1 De provincie zal de ELFPO subsidie middels het betaalorgaan na ondertekening van de overeenkomst 
tot een maximum van 90% van de subsidie in gedeelten als voorschot betaalbaar stellen en laten 
uitbetalen door het betaalorgaan na ontvangst en akkoordbevinding van een voortgangsverslag, 
zoals aangegeven in artikel 5. 

3.2 Het voorschot wordt aan de hand van betaalde facturen of boekhoudbescheiden met een 
vergelijkbare bewijskracht berekend naar rato van de voor subsidie in aanmerking komende 
Investeringen of kosten. Een voorschot wordt slechts betaalbaar gesteld als het tenminste twintig 
procent (20%) van de toegezegde subsidie of tenminste € 22.500,00 bedraagt. Verwezen wordt naar 
de bijlagen: facturenoverzicht, kopieën van facturen samen met betalingsbewijzen etc. (zie bijlage 
formulier aanvraag termijnbetaling en overzicht facturen). 

3.3 De provincie zal middels het betaalorgaan twee maal (2x) per jaar tot bevoorschotting overgaan, te 
weten ca. drie (3) maanden na indiening van de voortgangsverslagen. 

3.4 Er zal slechts tot bevoorschotting overgaan bij tijdige indiening van de voortgangsverslagen, zoals 
vermeld in artikel 5.3. 

3.5 De provincie zal middels het betaalorgaan de slotbetaling van de subsidie voldoen na voltooiing, 
betaling en complete afwikkeling van het project en nadat de begunstigde aan zijn overige 
verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst heeft voldaan. 

3.6 In afwijking van bovenstaande kan de provincie c q . het betaalorgaan besluiten geen voorschot te 
betalen of de bevoorschotting op te schorten, Indien en voor zover door de Europese Commissie 
geen of onvoldoende middelen beschikbaar zijn gesteld aan de provincie om voorschotbetalingen 
aan de begunstigde te kunnen verrichten. 

Paraaf begunstigde: Paraaf provincie: 
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Artikel 4 Opschorting van de betaling 

De provincie heeft het recht de nakoming van haar verplichting tot betalen uit hoofde van deze 
overeenkomst op te schorten indien: 
a. de voortgang van het project afwijkt van de tijdsplanning als bedoeld in artikel 2; 
b. de begunstigde zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig dan wel niet 

behoorlijk nakomt; 
c. de begunstigde de subsidie of een voorschot daarop niet heeft besteed, niet besteedt, dan wel 

redelijkerwijs voorzienbaar niet zal besteden ten behoeve van het project of niet in 
overeenstemming met de Investeringsbegroting zoals weergegeven in het projectplan; 

d. de Inhoud van het voortgangsverslag of eindverslag naar het oordeel van de provincie daartoe 
aanleiding geeft; 

e. de begunstigde verstrekte kredieten, leningen of financiering door derden niet heeft aangewend 
of niet aanwendt ten behoeve van het project. 

Artikel 5 Voortgangsverslaglegging 

5.1 De begunstigde zal op de tijdstippen als genoemd in artikel 5.2 verslag doen aan de provincie over 
de voortgang van het project. In dit verslag zal tenminste zijn opgenomen: 
a. een volledige en chronologische beschrijving van de projectvoortgang; 
b. een overzicht van de door de begunstigde terzake van het project aangegane verplichtingen 

jegens derden, gespecificeerd per verplichting; 
c. een overzicht van de reeds gemaakte kosten en gepleegde investeringen en van de verrichte 

betalingen van het project gespecificeerd per verplichting, Ingedeeld naar kostensoort, 
aangevuld met een analyse van de afwijkingen van de projectbegroting, kopieën bewijsstukken 
meezenden; 

d. een overzicht van de ontvangen subsidie en van eventuele andere subsidies dan wel financiering 
door derden ten behoeve van het project, de daarvan opgenomen tegoeden; 

e. een overzicht van alle ten behoeve van het project gemaakte en in de begroting opgenomen 
arbeidskosten, die meer gemaakt zijn ten opzichte van de normale arbeidskosten van de 
onderneming. Verwezen wordt naar de bijlage 'Waardering eigen arbeid, loonkosten en 
onbetaald vrijwilligerswerk bij POP-aanvragen'; 

f. de zich tijdens het project voordoende afwijkingen van het projectplan dan wel van de 
Investeringsplanning of -begroting; 

g. een overzicht van de gerealiseerde prestatie-indicatoren, in lijn met artikel 2.5: 

1. Aantal hectare omgevormd gesloten bos naar halfopen gebied 
2. Verwijderde bestaande bebouwing uit het Kotterbos 
3. Aantal hectare aangelegde poelen en plas drasgebieden 
4. Aantal meters aangelegde waterlopen t.b.v. afscheiding voor grote grazers 
5. Aantal meters verbreed bestaand fietspad 
6. Aantal meters aangelegd nieuw fietspad 
7. Aantal meters aangelegd nieuw wandel/fietsboulevard 
8. Bouw van een fietsbrug over de Lage Vaart en een fietsbrug over de Gooische weg 
9. Aantal meters geplaatst hekwerk t.b.v. afscheiding voor grote grazers 
10. Aangebrachte snelheidsbeperkende voorzieningen op de Flediteweg 
11. Aantal aangebrachte wildroosters in de diverse fietspaden en de Flediteweg 
12. Aangebrachte kleinere recreatieve voorzieningen zoals een parkeerplaats, 

Invalidenvoorziening, banken en Informatieborden 
13. Realisatie van een publiciteitscampagne. 

Voor de rapportage wordt gebruik gemaakt van een door de provincie beschikbaar gesteld 
formulier, met toelichting, opgenomen in de bijlage. 

Paraaf begunstigde: Paraaf provincie: 
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De begunstigde zal tijdens de uitvoering van het project jaarlijks naar de stand van 1 april en 
1 september verslag doen aan de provincie over de voortgang van het project. Deze verslagen 
dienen respectievelijk vóór 20 april en 20 september door de provincie te zijn ontvangen. De 
provincie dient het eerste verslag vóór 20 april 2011 te ontvangen. 

5.3 De begunstigde dient zich te houden aan de data, genoemd in artikel 5.2. Bij te late Indiening van 
het voortgangsverslag zal de provincie de betaling opschorten tot de volgende bevoorschotting 
plaatsvindt. 

5.4 Mocht de begunstigde met betrekking tot artikel 5.1 .c gedurende de looptijd van het project 
besluiten de op het project betrekking hebbende omzetbelasting voor terugvordering in aanmerking 
te laten komen, dan zal hij deze omzetbelasting niet als kosten declareren. De begunstigde zal de 
wijziging in de BTW-status melden aan de provincie. De provincie zal het tot dat moment 
gedeclareerde bedrag aan omzetbelasting op het Investeringsbedrag in mindering brengen en 
verrekenen met de subsidie. 

5.5 De begunstigde zal in verband met de financiering van het project geen rentekosten declareren. 

5.6 De begunstigde zal met betrekking tot artikel 5.1.e ten laste van het project geen andere kosten 
die betrekking hebben op ten behoeve van het project verrichte arbeid opvoeren, dan die welke 
uitgaan boven de normale arbeidskosten in de onderneming. Indien arbeidskosten onderdeel 
uitmaken van de projectkosten, levert de begunstigde het bewijs dat de aan het project 
toegerekende uren daadwerkelijk aan het project zijn besteed en dat de gehanteerde uurtarieven 
daadwerkelijk zijn gemaakt. Verwezen wordt naar de bijlage 'Waardering eigen arbeid, loonkosten 
en onbetaald vrijwilligerswerk bij POP-aanvragen'. 

5.7 Voor zover de begunstigde kosten voor het ge- of verbruik van hem in eigendom toebehorende vaste 
activa opvoert ten laste van het project, zal de begunstigde ten aanzien van die vaste activa de 
volgende afschrijvingstermijnen hanteren: 
- gebouwen veertig (40) jaar; 
- productiemiddelen twintig (20) jaar; 
- meubilair tien (10) jaar; 
- kantoormachines drie (3) jaar. 

Artikel 6 Projectadministratie en projectdossier 

6.1 De begunstigde zal een overzichtelijke financiële en inhoudelijke projectadministratie voeren en 
hiervan een volledig dossier bijhouden. Uit deze administratie moet blijken welk deel van de in de 
overeenkomst genoemde kosten (soorten) wel of niet EU subsidiabel zijn (zie bijlage 1 voor een 
overzicht van EU-subsidiabele en niet EU-subsidiabele kosten). 

De begunstigde draagt er zorg voor dat de projectadministratie en de daarbij horende stukken 
minimaal tot 1 januari 2021 worden bewaard. 

6.2 In het dossier dienen tenminste de navolgende documenten en gegevens te worden opgenomen: 
a. alle bij de aanbesteding van diensten en werken behorende documenten; 
b. alle op het project betrekking hebbende originele facturen, declaraties, bestellingen, 

orderbevestigingen en andere relevante documenten; 
c. alle betalingsbewijzen die betrekking hebben op de sub b genoemde facturen; 
d. een sluitende urenadministratie en een berekening van de uurtarieven, indien er arbeidskosten 

aan het project worden toegerekend; 
e. de aansluiting tussen projectadministratie en urenadministratie, waaruit een sluitende 

urenverantwoording blijkt; 
f. de aansluiting tussen de projectadministratie en de voortgangsverslagen; 
g. de tijdsplanning van het project; 
h. alle uitgeoefende en uit te oefenen rechten jegens debiteuren (vorderingen) en nagekomen en 

na te komen verplichtingen jegens crediteuren (schulden) betreffende het project; 
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1. op verzoek van de provincie overige gegevens betreffende de administratie van het project. 

6.3 De begunstigde zal te allen tijde medewerking verlenen aan een door de provincie of andere 
Instanties uit te (doen) voeren controle en evaluatie van het project, daarin begrepen onderzoek of 
controle op de plaats van uitvoering van het project. De begunstigde verleent daartoe Inzage in de 
betreffende projectadministratie en verstrekt de inlichtingen die redelijkerwijs van belang kunnen 
zijn voor de beoordeling van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de besteding van de subsidie. 

Artikel 7 Vaststelling van de definitieve subsidie 

7.1 De begunstigde zal, ter vaststelling van de definitieve subsidie, binnen drie (3) maanden na 
voltooiing, betaling en complete afwikkeling van het project verslag doen aan de provincie over de 
resultaten van het project overeenkomstig artikel 5.1, alsmede aan de provincie de volgende 
bescheiden overleggen: 

a. Een door bevoegde vertegenwoordiger voor waar ondertekende volledige en inzichtelijke 
eindafrekening aangaande het project, die de werkelijk gerealiseerde Investeringen en/of 
gemaakte kosten weergeeft, Ingedeeld naar kostensoort en aangevuld met een analyse van de 
afwijkingen van de projectbegroting, alsmede een overzicht van de financieringsmiddelen van 
het project; 

b. een op de sub a genoemde eindafrekening, dan wel op alle afzonderlijke delen daarvan, 
betrekking hebbende goedkeurende accountantsverklaring van een Registeraccountant of een 
Accountant-administratieconsulent. Het te hanteren model voor de accountantsverklaring en 
het bijbehorende controleprotocol zijn opgenomen in de bijlage. Afwijkingen ten opzichte van 
dit model zijn niet toegestaan. Het is een verplichting om een goedkeurende 
accountantsverklaring aan te leveren, wanneer de EU-bijdrage hoger is dan € 50.000; 

c. een eindverslag betreffende de inhoudelijke resultaten van het project; 
d. op verzoek van de provincie overige gegevens noodzakelijk ter vaststelling van de definitieve 

subsidie. 
Voor het eindverslag wordt een formulier met toelichting in de bijlage opgenomen. 

7.2 De provincie stelt binnen dertien (13) weken na ontvangst van de bescheiden als bedoeld in artikel 
7.1 aan de hand van de door de begunstigde ingediende gegevens als bedoeld in dit artikel de 
definitieve subsidie vast op basis van de werkelijk gepleegde Investeringen of gemaakte kosten, die 
voor de realisatie van het project nodig zijn geweest. Indien niet binnen deze termijn is beslist, 
deelt de provincie dit aan de begunstigde mede. Daarbij wordt de datum vermeld, waarop uiterlijk 
op de aanvraag zal worden beslist. 

7.3 De provincie kan de subsidie lager vaststellen indien: 
a. Het project waarvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel is gerealiseerd; 
b. De begunstigde niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen; 
c. De begunstigde onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of 

volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben 
geleld, of 

d. De subsidieverlening anderszins onjuist was en de begunstigde dit wist of behoorde te weten. 

7.4 Indien de definitieve subsidie als bedoeld in artikel 7.2 minder bedraagt dan de som van de 
betaalde voorschotten, zal de begunstigde het teveel ontvangen bedrag aan het betaalorgaan 
terugbetalen. Het door de begunstigde op grond van dit artikel verschuldigde bedrag is direct 
opeisbaar door de provincie c q . het betaalorgaan. De begunstigde zal het verschuldigde bedrag 
vóór een door de provincie c q . het betaalorgaan te bepalen vervaldag voldoen. 

7.5 In geval van niet tijdige betaling door de begunstigde van het op grond van artikel 7.4 verschuldigde 
bedrag, is de begunstigde vanaf de vervaldag over het verschuldigde de wettelijke rente alsmede de 
kosten van Invordering verschuldigd aan het betaalorgaan. 
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Artikel 8 Terugvordering 

De provincie c q . het betaalorgaan kan de aan de begunstigde reeds betaalde subsidie en 
voorschotten terugvorderen voor zover na de dag waarop de subsidie is vastgesteld, dan wel de 
begunstigde na de subsidievaststelling niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden 
verplichtingen, nog geen vijf (5) jaren zijn verstreken. 

Artikel 9 Ontbinding 

9.1 De provincie kan deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekende brief geheel 
of gedeeltelijk ontbinden, indien; 
a. de begunstigde zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig dan wel niet 

behoorlijk nakomt en de begunstigde nalaat deze tekortkoming in de nakoming te herstellen 
binnen een termijn van vier (4) kalenderweken na schriftelijke Ingebrekestelling; 

b. de begunstigde kosten, waarvoor op de begroting van het project geen post is opgenomen, 
heeft betrokken bij een verzoek tot bevoorschotting of bij de eindafrekening; 

c. de begunstigde zonder aantoonbare noodzaak tot een onevenredig hoog bedrag kosten heeft 
betrokken bij een verzoek tot bevoorschotting of bij de eindafrekening; 

d. de begunstigde de subsidie dan wel een deel daarvan niet heeft besteed aan het project; 
e. door de begunstigde voor de uitvoering van het project verkregen leningen, kredieten of andere 

financieringen onmiddellijk worden opgeëist dan wel beëindigd; 
f. de begunstigde omtrent zijn hoedanigheid of omtrent het project onjuiste of onvolledige 

gegevens heeft verstrekt dan wel voor de besluitvorming van de provincie relevante gegevens 
niet heeft verstrekt aan de provincie; 

g. de begunstigde andere dan kenbaar gemaakte overheidssubsidie of andere EU-middelen terzake 
van het project heeft of zal ontvangen; 

h. de voor de rechtmatige uitvoering van het project benodigde besluiten als bedoeld in artikel 
2.12 niet of niet tijdig tot stand komen; 

i. de begunstigde heeft gehandeld, handelt of zal handelen in strijd met enig wettelijk 
voorschrift; 

j . de begunstigde heeft gehandeld, handelt of zal handelen in strijd met de eisen van cross 
compliance (Verordening EC no. 1782/2003), voor zover van toepassing. 

9.2 Ingeval de provincie deze overeenkomst ontbindt op grond van een omstandigheid als bedoeld in 
artikel 9.1, heeft de provincie het recht de uitbetaalde voorschotten of subsidie (s) terug te 
vorderen. 
De vordering van de provincie op de begunstigde is terstond opeisbaar. 
Totdat de definitieve subsidie van het project overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 is 
vastgesteld, treedt de provincie op als schuldeiser voor het totaal van de verstrekte voorschotten. 

9.3 De begunstigde zal de provincie onmiddellijk Informeren omtrent alle feiten die van belang kunnen 
zijn in het kader van artikel 9.1. 

9.4 Ingeval van niet tijdige betaling door de begunstigde van het op grond van dit artikel verschuldigde 
bedrag, is de begunstigde vanaf de dag dat de schuld opeisbaar is geworden, de wettelijke rente 
alsmede de kosten van invordering verschuldigd aan de provincie. 

Artikel 10 Inwerkingtreding en toepasselijkheid 

10.1 Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening daarvan door beide partijen. 

10.2 Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk 
overeengekomen door partijen. 
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Partijen sluiten de toepasselijkheid van alle mogelijke (algemene) voorwaarden van de begunstigde 
uitdrukkelijk uit. 

Artikel 11 Toepasselijk recht, domicilie, geschillenbeslechting 

11.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands Recht. 

11.2 Voor de uitvoering van deze overeenkomst kiezen partijen domicilie ten kantore van de provincie. 

11.3 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, dan wel van nadere 
overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door arbitrage 
overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. 

11.4 Het in artikel 11.3 genoemde arbitragereglement ligt bij de provincie ter Inzage en zal op verzoek 
worden toegezonden. 

11.5 Deze overeenkomst legt alle rechten en plichten van de partijen vast en treedt in de plaats van al 
hetgeen tussen partijen is besproken of vastgelegd. 

11.6 Geen van de partijen kan zonder overeenstemming rechten uit deze overeenkomst overdragen aan 
derden. 
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P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Aldus in tweevoud geparafeerd en ondertekend 

te Lelystad op 

De PROVINCIE FLEVOUND 

De heer L. Verbeek, Commissaris van de Koningin 

en 

te Lelystad op 

De provincie Flevoland, 

De heer J.A. Ree 

Bijlagen: 
Overzicht subsidiabele kosten 
Formulier voortgangsverslag 
Formulier eindverslag 
Model facturenlijst 
Urenregistratieformulier 
Urenregistratieverzamelstaat 
Controleprotocol pMJP 
Accountantsverklaring 
Cd rom voorlichtings- en communicatiemateriaal 
Notitie kosten eigen arbeid 
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PMZFLioogo - 1 ' fase inrichting Oostvaarderswold 

Bijlage i Kostenoverzicht 

Omschrijving 

Voorbereidende werken 

Grondverzet 

Groenvoorziening 

Infrastructuur en recreatie 

Kunstwerken 

Engeneering AenT 

Projectleiding 

Leges/vergunningen/verzekeringen 

Projectcommunicatie 

BTW 

Totaal 

Niet EU-

subsidiabel 

deel vh 

project 

998.716,00 

1.164.630,00 

300.000,00 

1.412.620,00 

3.875.966,00 

EU-

subsidiabel 

deel vh 

project 

204.344,00 

93.367,00 

3'i53-540,oo 

1.697.293,00 

150.000,00 

122.945,00 

5.421.489,00 

Totaal 

204.344,00 

998.716,00 

93.367,00 

3.153.540,00 

1.697.293,00 

1.164.630,00 

150.000,00 

122.945,00 

300.000,00 

1.412.620,00 

9.297.455,00 

Bijlage 2 Financiering 

Omschrijving 

Pop 2 

ILG (1.1.4) 

ILG (1.2.1) 

Staatsbosbeheer 

Totaal 

Niet EU-

subsidiabel deel 

vh project 

2.237.961,00 

638.005,00 

1.000.000,00 

3.875.966,00 

EU subsidiabel 

deel vh project 

2.710.744,50 

2.710.744,50 

5.421.489,00 

Totaal 

2.710.744,50 1 

4.948.705,50 

638.005,00 

1.000.000,00 

9.297.455,00 



Formulier downloaden via onderstaande link: 

http://provincie.flevoland.nl/omgevingsplan/landelijk_gebied/subsidie_aanvragen/ 

Voortgangsverslag (aanvrager) 

PROJECTGEGEVENS 

Naam project 

POP/ILG projectnummer Cz/e 

subsidieverleningbeschikking) 

Op welke periode en jaar heeft dit verslag 

betrekking? 

(Post-)bankrekeninq 

B VOORTGANG 

B l projactvoortgang 

Besteed aandacht aan de volgende aspecten: 

Voortgang van het project ten opzichte van de planning 

Verwachte verder-^ dccriccocid e.n Je invicea ven de <ne!punten daarop 

Beschrijving van de verrichte werkzaamheden/activiteiten 

Tot nu toe gerealiseerde deel van de output (beschrijving) aan de hand van de indicatoren uit de verleningsbeschijiking 

Verwachte realisatie van de ILG-prestatiedoelen 

http://provincie.flevoland.nl/omgevingsplan/landelijk_gebied/subsidie_aanvragen/


Verwachte realisatie van de geplande einddatum 

Ondernomen activiteiten met betrekking tot voorlichting en publiciteit (Voeg ter bewijs kopieën bij van persberichten, nieuwsbrieven et cetera) 

' f \ ' 

.ï^?-;-
1 

:25i:V;Wi-^;^ 
>•. :V--,'f:;it-.r;-.'. 

'teiten met betrekking tot voorlichting en publiciteit (Voeg ter bewijs kopieën bij van pers 

kasplanning 

Voortgang en prognose van te declareren bedragen (Verplicht invullen) 

Om een goede inschatting te kunnen maken van het totaalbedrag dat in verschillende boekjaren voor alle projecten gedeclareerd zal 

worden, is het voor het de Provincie van belang dat U de als bijlage opgenomen tabel zo nauwkeurig mogelijk invult 

U wordt gevraagd een inschatting te maken van de bedragen die u in de opeenvolgende boekjaren verwacht voor uw project te gaan 

besteden; het gaat hierbij om de totale kosten voor uw aroiecten en niet om het subsidiebedraa. 

(bedragen in euro's) 

(a) 

Projectonderdeel 

Vul a.u.b het bijgevoegd 

facturenoverzicht in. 

TOTALE KOSTEN 

(b) 

Begrote kosten 

(0 

Reeds geïnves

teerde 

(d) 

Reeds betaalde 

kosten 

Toelicl^ting op tabel B2 kasplanning 

Hieronder staat aangeven welke gegevens in tabei B2 per kolom (a t/m g) ingevuld dienen te worden. 

Neem de projectonderdelen (kostensoorten) uit bijlage 1 van de subsidieverieningsbeschikking over. 

Conform bijlage 1 van de subsidieverleningsbeschikking. Het gaat hier om de begrote kosten per projectonderdeel en dus niet om 

het subsidiabele bedrag per projectonderdeel. 

Alleen projectkosten die u daadwerkelijk geïnvesteerd heeft t.b.v het projcet mogen hier worden opgenomen 

Alleen projectkosten die u daadwerkelijk geïnvesteerd en betaald heeft t.b.v het projcet mogen hier worden opgenomen 



B3 wijzigingsveaoek 

(voor zover nog niet eerder gedaan en goedgekeurd) 

De voortgangsrapportage kan ook worden gebruikt om voorziene wijzigingen in het project te laten goedkeuren. Daartoe 

dient blok 83 ta worden ingevuld. Onvoorziene wijzigingen moeten achteraf en onverwijld aan de Provincie worden 

doorgegeven. Indien gaan sprake is van een wijzigingsverzoek, kan B3 worden overgeslagen! 

Wordt een aanzienlijke afwijking voorzien 
van de projectbeqrotinq zoals aangegeven in 
bijlage ivan de 
subsidieverleningsbeschikking? Geef die dan 
hiernaast aan met vermelding van de reden. 

Wordt een aanzienlijke afwijking voorzien 
van de financiële planning zoals aangegeven 
in bijlage 1 van de 
subsidieverieningsbeschikking (Bz, kolom 
2)? Geef die dan hiernaast aan met 
vermelding van de reden. 

3. Is er sprake van andere afwijkingen van het 
projectplan, geef dan aan waaruit die 
bestaan (bijv. uitloop werkzaamheden, 
andere output etc.) en wat de reden is. 

Q N.v.t. 
Afwijkingen: 

O Reden:. 

a N.v.t. 
Afwijkingen: 

Q Reden: 

a N.v.t. 
Afwijkingen: 

.;;D Reden: 

•^^^^^^^^^^^^i^j^^^^^^^^j^i^^ ï: ' ' i-:-w>ii '!^::;:;s^:i:^:^$J^ 

C. FINANCIËN 

Cl . Financiële projectgegevens 

1. Is de aanvrager BTW verschuldigd op dit project? 

2. Kan de aanvrager deze verschuldigde BTW verrekenen bij de belastingdienst? 

a 
a 

a 
a 

Ja : : i 
Nee 

Ja 

Nee 

Cz. WIJZIGINGEN 

1. Hebben zich wijzigingen voorgedaan in de projectbegroting? 

Zo ja, geef hieronder aan waaruit de wijzigingen bestaan. 

2. Hebben zich wijzigingen voorgedaan in de projectfinanciering? 

Zo ja, wat houden deze wijzigingen concreet in? 

3. Is voor bovenstaande wijziging(en) reeds een wijzigingsverzoek ingediend? 

Ja/nee 

Ja/nee 

Ja/nee 



D AANVRAAG TERMIJNBETALING 

D.l. Kostenoverzicht termijnbetaling 

Aanvragervraagt een tennijnbetaiing van subsidie aan op grond van onderstaande opgave. Deze termijnbetaling dient in 

overeenstemming te zijn met de subsidieverplichtingen onder artikel 4 van de algemene subsidieverplichtingen (zie bijlage 2 

subsidieverieningbeschikking). Het totaal van de gemaakte kosten dat in de tabel hieronder wordt ingevuld, moet 

overeenstemmen met het totaal van de facturen die worden ingediend. 

Gemaakte kosten waarvoor termijnbetaling wordt aangevraagd (excl. BTW) 

BTW (voor zover deze niet kan worden verrekend' 

+ 

Totaal (bnjto-kosten) 

Ontvangen baten behorend bij hierboven aangegeven kosten' 

Totale netto-kosten 

Bedragen in euro 's vermelden 

D.2. Bijlagen bij tarmijnbatalingverzoek 

Voeg de noodzakelijke bijlagen toe, zoals hieronder vermeld. Een incompleet betalingsverzoek kan niet door het Betaalorgaan in 

behandeling worden genomen! De navolgende bijlagen zijn verplicht: 

bijgevoegd 

Facturenoverzicht D 

' Ook gemeenten kunnen hier de btw opgeven. 
' Onder baten worden verstaan: inkomsten die direct uit een project voortvloeien, bijvoorbeeld inkomsten uit de verkoop van een folder 
die i.h.k.v. het project is geproduceerd. Het gaat dus niet om subsidies van derden. 



E ONDERTEKENING DOOR AANVRAGER OF DAARTOE GEMACHTIGDE 

Ondergetekende verklaart dat: 

het project is uitgevoerd conform de (herziene) subsidieverieningsbeschikking; 

aan alle voorwaarden van de vigerende subsidieregeling zijn voldaan; 

de kosten uitsluitend betrekking hebben op het onderhavige project; 

de kosten gemaakt en betaald zijn 

de prestatie waarop deze termijnbetaling of eindafrekening betrekking heeft, geleverd is; 

er geen sprake is van andere dan in de aanvraag voor eindafrekening genoemde inkomsten/revenuen/subsidies. 

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend. 

(plaats) (datum) 

(handtekening) (naam) 

. (functie) 



Formulier downloaden via onderstaande linl<: 

http://provincie.flevoland.nl/omgevingsplan/landelijk_gebied/subsidie_aanvragen/ 

Eindverslag (aanvrager) 

GEGEVENS AANVRAGER/AANVRAAG 

Naam project 

POP/ILG projectnummer Cz/e 

subsidieverleningbeschikking) 

Op welke periode en jaar heeft dit verslag 

betrekking? 

B EINDRAPPORTAGE 

B l projectafsluiting 

Besteed aandacht aan de volgende aspecten: 

Beschrijving van de verrichte werkzaamheden/activiteiten na indienen van de laatste voortgangsrapportage 

Eventuele gemotiveerde afwijkingen ten opzichte van het projectplan en hoe hiermee is omgegaan en aangeven of deze afwijkingen reeds 

eerder bij een voortgangsrapportage zijn gemeld. 

Gerealiseerde ILG-prestatie 

Gerealiseerde EU-output 

Gerealiseerde einddatum 

Ondernomen activiteiten met betrekking tot voorlichting en publiciteit 

http://provincie.flevoland.nl/omgevingsplan/landelijk_gebied/subsidie_aanvragen/


8.2 financiële eindsituatie 

(bedragen in euro's) 

projectkosten 

Totale kosten 

Beqrote kosten Werkelijke kosten 

C. FINANCIËN 

Cl . Financiële projectgegevens 

1. Is de aanvrager BTW verschuldigd op dit project? 

2. Kan de aanvrager deze verschuldigde BTW verrekenen bij de belastingdienst? 

Q 

G 

Q 

Q 

Ja 

Nee 

Ja 

Nee 

Cz. Kostenoverzicht 
Overzicht van de gemaakte projectkosten ten opzicht van de begroting conform bijlage i van de subsidieverleningbeschikking. 
Vul hiervoor het bijgevoegd facturenoverzicht in. 

(bedragen in euro's) 

(a) 

Projectonderdeel 

Vul a.u.b het bijgevoegd 

facturenoverzicht in. 

TOTALE KOSTEN 

(b) 

Begrote kosten 

(c) 

Reeds geïnves

teerde 

(d) 

Reeds betaalde 

kosten 

1. Hebben zich wijzigingen voorgedaan in de projectbegroting? 

Zo ja, geef hieronder aan waaruit de wijzigingen bestaan. 

2. Hebben zich wijzigingen voorgedaan in de projectfinanciering? 

Zo ja, wat houden deze wijzigingen concreet in? 

3. Is voor bovenstaande wijziging(en) reeds een wijzigingsverzoek ingediend? 

Ja/nee 

Ja/nee 

Ja/nee 



D AANVRAAG SUBSIDIEVASTSTELLING EN UITBETALING SLOTTERMIJN (EINDAFREKENING) 

D.l. Kostenoverzicht eindafrekening 

Aanvrager vraagt vaststelling van de subsidie en uitbetaling slottermijn aan op grond van onderstaande opgave. Het totaal van de 

gemaakte kosten moet overeenstemmen met het gewaarmerkte kostenoverzicht van de accountant (bij vaststellingen > € 

50.000,-)' 

Totaal gemaakte kosten (excl. BTW) 

BTW (voor zover deze niet kan worden verrekend' 

+ 

Totale bruto-kosten 

Totaal van ontvangen baten' 

Totale netto-kosten 

(= bedrag waarvoor subsidievaststelling wordt aangevraagd) 

Totaal van reeds eerder toegekende termijnbetalingen 

-
Gevraagde slottermijn 

D.2. Bijlagen bij vaststellingsverzoek 
Voeg de noodzakelijke bijlagen toe, zoals hieronder vermeld. Een incompleet betalingsverzoek kan niet door het Betaalorgaan in 
behandeling worden genomen! De navolgende bijlagen zijn verplicht: 

bijgevoegd 

Accountantsverklaring en gewaarmerkt kostenoverzicht voor subsidievaststellingen a € 50.000,- * O 

Kaartje met de uiteindelijke ligging van de gerealiseerde objecten Q 

Bewijzen van publiciteits- en voorlichtingsactiviteiten, zoals persberichten Q 

Facturenoverzicht ö 

' Afhankelijk van de betreffende provinciale verordening kan dit bedrag ook lager dan € 50.00c zijn. 

Ook gemeenten kunnen hier de btw opgeven. 
^ Onder baten worden verstaan: inkomsten die direct uit een project voortvloeien, bijvoorbeeld inkomsten uit de verkoop van een folder 
die i.h.k.v. het project is geproduceerd. Het gaat dus niet om subsidies van derden. 
^ Afhankelijk van de betreffende provinciale verordening kan dit bedrag ook lager dan € 50.000 zijn. 



E ONDERTEKENING DOOR AANVRAGER OF DAARTOE GEMACHTIGDE 

Ondergetekende verklaart dat: 

het project is uitgevoerd conform de (herziene) subsidieverieningsbeschikking; 

aan alle voorwaarden van de vigerende subsidieregeling zijn voldaan; 

de kosten uitsluitend betrekking hebben op het onderhavige project; 

de kosten gemaakt en betaald zijn 

de prestatie waarop deze termijnbetaling of eindafrekening betrekking heeft, geleverd is; 

er geen sprake is van andere dan in de aanvraag voor eindafrekening genoemde inkomsten/revenuen/subsidies. 

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend, 

(plaats) (datum) 

(handtekening) (naam) 

. (functie) 



Project 
Projectnummer 

Overzicht betaalde facturen 

Alle bedragen zijn inc( / excl BTW 

In Ie vullen datum, crediteur, omschrijving en 
bedragen {incl of excl, BTW, affiankelijk van het 

bepaalde in de overeenkomst) 

Factuur 
datum 

Betaal 
datum 

Crediteur Omschrijving factuur 

ToUlen 

Factuurbedrag Kostensoort 1 Kostensoort 2 Kostensoort 3 Kostensoort 4 Kostensoort 5 Kostensoort 6 Kostensoort 7 Kostensoort 8 Kostensoort 9 



UREN REGISTRATIE LEADER pro jec ten 

Lijst voor vrijwilliger 

Naam vrijwilliger: 
Project: 
Projectnummer: 
Periode van tot 

Datum Beschr i jv ing werkzaamheden 

Totaal 

Aanta l uur 

Naar waarheid ingevuld: Goedgekeurd: 

Handtekening vrijwilliger Handtekening projectleider 



VERZAMELSTAAT UREN Leader+ projecten 

Lijst voor projectleider 

Naam projectleider: 
Project: 
Projectnummer: 

Datum Naam vr i jw i l l igers Werkzaamheden 

Totaal 

Aanta l uur 

Opgesteld: 

Handtekening projectleider 
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P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Controleprotocol Provinciaal Meerjarenprogramma (PftAJP) provincie Flevoland (versie maart 2008) 

I. Inleiding 
Dit controleprotocol heeft betrekking op de controle van de eindafrekening inzake de besteding van 
de bijdragen die door de provincie Flevoland op basis van het Provinciaal Meerjarenprogramma 
2007-2013 aan begunstigden zijn verstrekt. Deze bijdragen worden gefinancierd vanuit de 
structuurfondsen van de Europese Gemeenschap. De bestedingen dienen daarom te worden 
verricht met inachtneming van de terzake (onder meer door de Europese Commissie) vastgestelde 
regelgeving. Dit controleprotocol heeft mede ten doel te waarborgen dat hieraan wordt voldaan. 

In dit controleprotocol worden de bij de accountantscontrole te hanteren uitgangspunten en de te 
stellen eisen nader uiteengezet. Tevens wordt ingegaan op de wijze waarop de uitkomsten van de 
controle dienen te worden gerapporteerd. 

II. Aigemene uitgangspunten voor de controle 
De controle van de eindafrekening betreft zowel de getrouwe weergave als de rechtmatigheid. 
Van de accountant wordt hierbij verwacht dat hij de naleving van de voorwaarden voor de 
bijdragetoekenning toetst, dat hij nagaat of de overeengekomen prestaties daadwerkelijk zijn 
geleverd (het project daadwerkelijk is uitgevoerd) en dat de uitgaven passen binnen het kader van 
de regelgeving. Tevens dient de accountant te beoordelen of eventuele overeengekomen bijdragen 
van derden daadwerkelijk zijn toegekend en ontvangen en juist en volledig in de eindafrekening zijn 
opgenomen. 
De accountant dient vast te stellen dat in de eindafrekening alleen bedragen worden gedeclareerd 
cq. kostensoorten zijn opgenomen die op grond van de overeenkomst declarabel zijn. 

III. Specifieke vereisten 
De accountant stelt vast dat de subsidie ontvanger de voorwaarden heeft nageleefd die betrekking 
hebben op: 
• De start- en einddatum van de subsidiabele kosten van het project 
• De aansluiting van de eindafrekening op het projectplan en -begroting 
• De financiering van de projectuitgaven en de aansluiting op de oorspronkelijke 

financieringsopzet 
• De inrichting van de projectadministratie, die zodanig is dat op een eenvoudige en duidelijke 

wijze alle projectkosten, gespecificeerd overeenkomstig de subsidiabele kostencategorieën en 
kostensoorten, kunnen worden afgelezen 

• De interne (loon)kosten: dat terzake van loonkosten en kosten van eigen arbeid een door middel 
van een sluitende tijdschrijving vastgestelde urenverantwoording aanwezig is. De algemene 
overheadkosten zijn niet subsidiabel, tenzij het een hoogwaardig technologisch of 
onderzoeksproject betreft 

• De doelmatigheid van de kosten (offerteprocedure, besteding van de kosten) 
• De aansluiting van de projectadministratie op de financiële administratie, de 

voortgangsverslagen, de eindafrekening en het eindverslag 
• De vermelding van door de eindbegunstigde gemaakte en betaalde projectkosten (via "listings" 

als onderdeel van voortgangs- en eindverslag) 
• De gescheiden registratie van subsidiabele en niet-subsidiabele projectkosten 
• De Europese richtlijnen voor aanbesteding van overheidsopdrachten 
• Publiciteitsvoorschriften 

IV. Tolerantie 
De afwijkingen die van materieel belang zijn behoren te leiden tot een accountantsverklaring met 
beperking of afkeuring. Een materieel belang wordt aanwezig geacht indien sprake is van 
onjuistheden van 1% of hoger of onzekerheden van meer dan 3%, beide gerekend vanaf het 
financieel belang van de verantwoording. 
Voorde strekking van de accountantsverklaring (goedkeurend, beperking, oordeelonthouding of 
afkeurend) dienen de volgende toleranties te worden gehanteerd: 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Onjuistheden in de eindafrekening: (% van het financieel belang van de veranbA/oording) 
>i<3 beperking 
>=3 afkeuring 

Onzekerheden: (% van het financieel belang van de verantwoording) 
>3<io beperking 
>= 10 oordeelonthouding 

Er wordt bij de controle uitgegaan van een betrouwbaarheid van 95%. 

De bovenstaande toleranties gelden voor het afgeven van de accountantsverklaringen. 
Geconstateerde fouten, die van invloed zijn op de totale omvang van de door de provincie Flevoland 
verstrekte en/ofte verstrekken bijdrage, dienen in de eindafrekening te worden gecorrigeerd, ook 
indien de tolerantie niet wordt overschreden. 

V. 

Indien onzekerheid bestaat over een bepaalde interpretatie van een voorschrift dient de 
eindbegunstigde contact op te nemen met vertegenwoordigers van het Programma Management 
van de provincie Flevoland teneinde de uitleg te verifiëren op juistheid. Indien deze afstemming niet 
of niet schriftelijk heeft plaatsgevonden dient de accountant dit als een onjuistheid te evalueren. 

Tekst accountantsverklaring 
De tekst van de accountantsverklaring dient te zijn gebaseerd op het bijgevoegde model. 
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Accountantsverklaring 

Opdracht 
Wij hebben de in de eindverslag opgenomen eindafrekening van het project ...(naam en numnner van het 
project) u i tgevoerd door ... (naam en statutaire vestigingsplaats van de uitvoerder van het project) gecontroleerd. 

Dit project is uitgevoerd in het kader van het PMJP Flevoland 2007 - 2013. De eindafrekening is 
opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur... (rechtsvorm van de projectuitvoerder). Het is onze 
verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de eindafrekening te verstrekken. 

Werkzaamheden 
Onze controle is verricht in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen 
met betrekking tot controle-opdrachten en met inachtneming van het door de provincie Flevoland 
vastgestelde controleprotocol versie juni 2007. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig 
te worden gepland en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat het 
financiële overzicht geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer 
een onderzoek door middel van deelwaamemingen van relevante gegevens. Wij zijn van mening 
dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel. 

Oordeel 
Wij zijn van oordeel dat de eindafrekening voldoet aan de eraan te stellen eisen. Dit impliceert 
tevens dat: 
• Het project is uitgevoerd overeenkomstig het goedgekeurde projectplan. 
• de in de eindafrekening opgenomen kosten zijn gemaakt en betaald en tevens subsidiabel zijn, 

alsmede betrekking hebben op het project waarvoor de subsidie is toegezegd; 
• de aan de kosten ten grondslag liggende verplichtingen zijn aangegaan nadat de 

projectaanvraag bij de provincie is ingediend en voor de contractueel vastgelegde einddatum 
van het project 

• de kosten juist zijn berekend met inachtneming van de in de overeenkomst opgenomen 
algemene en bijzondere voorwaarden 

• ten behoeve van de voor een bijdrage in aanmerking komende kosten een afzonderlijke 
(project)administratie is gevoerd waarin alle gegevens zijn verwerkt die voorkomen in de 
aanvraag-en rapportageformulieren 

• uit de gevoerde (project)administratie blijkt dat de rapportage en declaratie ten aanzien van de 
door (naam huishouding) gedeclareerde interne (loon)kosten voldoen aan de gestelde vereisten 

• de opgaven van de aan het project bestede mensuren juist zijn; 
• verrekenbare BTW niet in de eindafrekening is opgenomen; 
• de bij de eindafrekening gevoegde opgave van andere dan van de kant van de Provincie 

toegezegde en/of verstrekte bijdragen in de rechtstreeks aan het project toegerekende kosten 
juist en volledig is 

• de aan het project toe te rekenen ontvangsten in mindering zijn gebracht op de uitgaven 
• de in de overeenkomst en in het controleprotocol genoemde (project)voorwaarden zijn 

nageleefd. 

De eindafrekening is door ons gewaarmerkt. 

Deze accountantsverklaring is afgegeven ten behoeve van de provincie Flevoland 

(Handtekening) enz. 

Indien niet tot het afgeven van een goedkeurende accountantsverklaring kan worden overgegaan, 

dient een paragraaf Bevindingen te worden tussengevoegd tussen Werkzaamheden en Oordeel en 
dient de strekking van het oordeel overeenkomstig de richtlijnen voor de accountantscontrole van 
het Koninklijk Nivra te worden aangepast. 
Indien passages uit de oordeelparagraaf niet van toepassing zijn, dienen deze toch te worden 
gehandhaafd. 


