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Op 17 december 2014 hebben Provinciale Staten aangegeven welke projecten
binnen het programma Nieuwe Natuur naar realisatie mogen worden uitgewerkt
en welk maximaal programmavermogen aan die projecten is toegewezen. Dit
geldt ook voor het project ‘Kop van het Horsterwold’ met daarin de kraal ‘Kroonbos’. Het project is inmiddels opgeleverd en financieel afgerekend door de initi
atiefnemer Staatsbosbeheer.
Toegezegd is om u bij de definitieve afrekening en oplevering van Nieuwe Natuur-projecten een mededeling te doen.
Mededeling:

Op 29 april 2021 heeft initiatiefnemer Staatsbosbeheer de eindrapportage inclu
sief de controleverklaring van een onafhankelijke accountant toegestuurd. Bij de
controleverklaring heeft de accountant alleen de verantwoording van de beste
dingen van de provinciale middelen beoordeeld.

Uit de eindrapportage en controleverklaring blijkt dat het werk is geleverd en
uitgevoerd zoals beoogd in de realisatieovereenkomst en het aanvullende ad
dendum. In de controleverklaring wordt geconcludeerd dat de afrekening van
het Nieuwe Natuur-project ‘Kop van het Horsterwold’ (met een totaalbedrag van
€ 2.649.267,60 en een bijdrage van de provincie van € 2.384.931,-) op één onder
deel na voldoet aan alle verdere gestelde eisen. Dit onderdeel betreft de uurta
rieven die niet met de gevraagde nauwkeurigheid voor de accountant te contro
leren waren. Op ons verzoek heeft Staatbosbeheer op 17 juli 2021 een toelichting
op de gehanteerde uurtarieven systematiek (interne kostenplaats systematiek)
gegeven. Op basis daarvan hebben wij geconcludeerd dat de gehanteerde uurta
rieven aanvaardbaar zijn.

cz

Eerder is aan Provinciale Staten gerapporteerd dat tijdens de realisatiefase de
mogelijkheid is ontstaan om het beheer van het gebied deels als een sociaal
maatschappelijke activiteit in het kader van de Participatiewet uit te voeren. De
aan het gebied grenzende voormalige (leegstaande) bedrijfsgebouwen aan de
Bosruiterweg zijn verbouwd om als beheergebouw te dienen. In overleg met de
provincie is afgesproken hiervoor de vrijval in de begroting voor inrichting en
een deel van de beheerkosten in te zetten. Dit omdat de meevaller en de ver
schuiving ten goede komen aan de doelrealisatie en instandhouding daarvan. De
afspraken over de (vernieuwende) wijze waarop het beheer wordt uitgevoerd
passen in de realisatieovereenkomst.

Op basis van bovenstaande is de conclusie dat zowel de inrichting (oplevering)
als de financiële afrekening voldoen aan de realisatieovereenkomst en het aan
vullende addendum. Op basis van de realisatieovereenkomst is Staatsbosbeheer
verplicht om het projectgebied na gereedkomen van de inrichting voor een peri
ode van tenminste 20 jaar te beheren en als natuur in stand te houden. Het is
Staatsbosbeheer niet toegestaan om binnen 20 jaren na realisatie van het pro
ject de overeengekomen inrichting, zonder voorafgaande schriftelijke toestem
ming van de provincie, te wijzigen.
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