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Kern mededeling:

Op 17 december 2014 hebben Provinciale Staten aangegeven welke projecten
binnen het programma Nieuwe Natuur naar realisatie mogen worden uitgewerkt
en welk maximaal programmavermogen daarbij aan die projecten is toegewezen.
Dit geldt ook voor het project 'Natuur op G38', dat inmiddels is opgeleverd en
financieel afgerekend.
Toegezegd is om uw Staten bij de definitieve afrekening en oplevering van het
Nieuwe Natuur-project 'Natuur op G38' te melden hoe het project er voor staat.
Mededeling:

In de Tussenbalans Nieuwe Natuur uitgave november 2017 is opgenomen dat het
project 'Natuur op G38' is opgeleverd, financieel verantwoord en afgerekend.
Op 17 oktober 2017 heeft de initiatiefnemer de eindrapportage toegestuurd,
inclusief controleverklaring van een onafhankelijke accountant. Bij de controleverklaring heeft de accountant alleen de verantwoording van de bestedingen van
de provinciale middelen beoordeeld.
In de controleverklaring wordt geconcludeerd dat de afrekening van het Nieuwe
Natuur-project 'Natuur op G38' voldoet aan alle daaraan gestelde eisen.
Er is vastgesteld dat:
de in de afrekening opgenomen facturen daadwerkelijk zijn betaald;
de diensten/leveringen waarvoor facturen zijn ontvangen daadwerkelijk zijn
gerealiseerd;
de diensten/leveringen zijn gebaseerd op het projectplan;
de realisatieovereenkomst is nageleefd.
De daadwerkelijke bestedingen zijn hoger dan de inrichtingsbijdrage van
€ 492.000, die vanuit het programma Nieuwe Natuur beschikbaar is gesteld.
Initiatiefnemer heeft bovenop deze provinciale bijdrage een bedrag van ca
€ 680.000 geïnvesteerd uit eigen middelen ten behoeve van de realisatie van
zijn project.
Op basis van bovenstaande kan worden geconcludeerd dat zowel de inrichting
(oplevering) als de financiële afrekening voldoen aan de realisatieovereenkomst
en daarmee de beschikking. Op basis van de realisatieovereenkomst is initiatiefnemer verplicht om het projectgebied na gereedkomen van de inrichting te
beheren en als natuur in stand te houden. Het is de initiatiefnemer niet toegestaan om binnen twintig jaren na realisatie van het Project de overeengekomen
inrichting, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de provincie, te
wijzigen.
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