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GS

Wat wordt voorgesteld?

Kennisnemen van de brief en de afdoening van de toezegging.

Toelichting
Kosten en dekking
Overige informatie

De commissie geeft 10 oktober aan of zij instemmen met het afvoeren
van de toezegging.
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Middelburg,

23 september 2014

Geachte voorzitter,
In de commissie REW van 13 juni 2014 is de begroting 2015 van GR Natuur- en recreatieschap De Greve
lingen behandeld. Naar aanleiding van deze behandeling is de volgende toezegging gedaan, opgenomen in
de toezeggingenlijst onder nr. 1 13:
N. a. v. GS-brief over Begroting 20 1 5 GR NR-schap De Grevelingen: ik zoek uit of er m. b.t. de (toegenomen)
inkomsten van het ECOhotel en van SNL sprake is/was van geoormerkt geld.
Met deze brief doen wij u de beantwoording van deze toezegging toekomen en verzoeken u deze te behan
delen in de commissie REWvan 10 oktober 2014.
De toezegging bestaat uit twee onderdelen welke hierna afzonderlijk zullen worden behandeld.
Inkomsten ECO-hotel
In de Begroting 2015 van GR De Grevelingen is bij programma 3 Ontwikkeling aangegeven dat de opbreng
sten uit het ECO-hotel worden toegevoegd aan de Algemene Reserve. Deze inkomstenstroom bestaat uit
twee onderdelen. De te verwerven erfpachtcanon draagt bij aan de algemene dekkingsmiddelen van het
schap, zoals dit voor alle erfpacht inkomsten geldt. Het bestuur van de GR heeft aangedrongen op het verhogen van het verdienvermogen.
Als onderdeel van de Algemene Reserve is het aan te merken als een algemeen dekkingsmiddel voor het
schap en is er geen sprake van geoormerkt geld. Via besluitvorming door het DB en AB uitmondend in be
grotingswijzigingen kan er over de middelen uit de Algemene Reserve worden beschikt ter uitvoering van de
door het schap geformuleerde doelen en taken. Dit kan zowel natuurbeheer/-ontwikkeling en/of ontwikkeling
van de recreatieve functie zijn.
Daarnaast is afgesproken dat de ontwikkelaars van het ECO-hotel gedurende een termijn van 10 jaar een
extra bedrag van € 50.000 per jaar storten in een nog op te richten natuurinvesteringsfonds. Dit bedrag is
derhalve geoormerkt, als onderdeel van het nog nader in te vullen programma Zicht op de Grevelingen
(ZOG) II. Het ZOG wordt onderdeel van de programmabegroting van de GR, onder programma 3 Ontwikke
ing. Dit volgt in het najaar van 2014.
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Inkomsten SNL-subsidie
De huidige SNL-beheer subsidiebeschikking aan het schap is voor een periode van 6 jaar afgegeven (20122017). Deze beschikking is nog afgegeven via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), namens
de provincies Zeeland en Zuid-Holland. Verantwoording is aan het eind van het subsidietijdvak van 6 jaar.
De beheerder (het schap) hoeft op grond van de SNL beschikking niet aan te tonen dat alle gelden aan dat
doel zijn besteed. De beheerder heeft een instandhoudingsverplichting om de gebieden conform de beschik
king te beheren en de natuur in stand te houden.
De beheerder wordt door de RVO gecontroleerd op de instandhoudingsverplichting. Indien de RVO consta
teert dat is voldaan aan deze verplichting resteert er geen terugbetalingsverplichting, ook al zijn de daadwer
kelijke kosten van de inspanningen lager dan de ontvangen subsidie. De resterende middelen mogen dan
vrij besteed worden, aan zowel natuurbeheer als ontwikkeltaken buitenom natuur. Indien de RVO consta
teert dat niet is voldaan aan de verplichting, wordt de beheerder opgedragen alsnog maatregelen te treffen.
Eventueel resterende subsidiemiddelen moeten dan hiervoor worden ingezet. Indien het beheertype niet in
stand is gehouden en de beheerder hierbij nalatig is geweest kan subsidie worden teruggevorderd. GR
De Grevelingen heeft voor dit risico een reservering opgenomen. Vanaf 2018, de nieuwe contractperiode,
vindt de verlening en controle via de Provincie Zeeland zelf plaats.
Wij beschouwen de toezegging hiermee als afgedaan en verzoeken u deze van de toezeggingenlijst af te
voeren.

Hoogachtend,
gedeputeerde

ris.
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