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Onderwerp en toelichting
Beschouwing en advies
Bijgevoegd, treft u de voortgangsrapportage van het project Herinrichting en sanering
Ter kennisgeving
Oeverbos oost. Deze voortgangsrapportage heeft betrekking op het 1e kwartaal van 2018.
De voortgangsrapportage wordt per kwartaal opgesteld en heeft als doel de voortgang van
het project te melden aan uw bestuur en subsidieverstrekkers. Daarnaast dient de
voortgangsrapportage als basisdocument voor de verantwoording aan het
kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding en ter onderbouwing bij de accountantscontrole
ten behoeve van de af te geven accountantsverklaring.
Onderstaand treft u, de samenvatting van de stand van zaken van de beheeraspecten uit de
voortgangsrapportage.
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1e kwartaal 2018 2e kwartaal 2018 3e kwartaal 2018 4e kwartaal 2018

Groen: conform projectplan – oranje: aandachtspunt – rood: significante afwijking van
projectplan
Uit bovenstaande tabel blijkt, dat de realisatie van het project zonder noemenswaardige
problemen verloopt. Enige aandachtspunt is het beheeraspect tijd. Vanwege de vertraging bij
de sanering en aandachtspunten bij de herinrichting, zoals de gewenste plantperiode en
ontwikkeling van de uitkijktoren zal oplevering van de herinrichting in november 2018 in
plaats van mei 2018 plaatsvinden. Bij de voortgangsrapportage van kwartaal 4 van 2017, is
bij de subsidieverstrekker uitstel van oplevering op 31 december 2018 in plaats van 1 juni
2018 aangevraagd. Reactie van de subsidieverstrekker wordt op korte termijn verwacht.
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Bijgevoegd, treft u aan een voortgangsbericht omtrent het werkprogramma transitie
Recreatieschap Midden Delfland naar CBG. Het bericht is van 28 maart jl., maar is nog
grotendeels actueel.

Ter kennisgeving
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Gemeente
MiddenDelfland

Bijgevoegd, treft u aan een concept-opdracht opzet Harmonisatie onderzoek regionaal
recreatief groen – onderzoek naar evenwichtige gemeentelijke bijdragen in regionaal groen.
Bijgevoegd, treft u aan het benoemingsbesluit van de gemeente Midden-Delfland voor de
leden van de Midden-Delflandlaad.

Schriftelijke mededelingen
Mededeling stand van zaken provinciale boekjaarsubsidie 2018 e.v.

A. In februari 2018 hebben vier natuur- en recreatieschappen, w.o. het bestuur van Recreatieschap Midden-Delfland voor de
eerste maal de in de uittreedovereenkomst afgesproken begrotingsboekjaarsubsidie 2018 ontvangen van de provincie ZuidHolland. Hiertoe was voor 1 oktober 2017 tijdig een aanvraag ingediend. Toegekende voorschotbedragen zijn in 2018
uitbetaald volgens het regime opgenomen in de afgegeven beschikking van de Provincie.
Omdat de subsidiebeschikkingen een aantal essentiële bepalingen bevatten, die afwijken van hetgeen is afgesproken in de
uittreedovereenkomst, is namens de vier betrokken recreatieschappen, w.o. het Recreatieschap Midden-Delfland pro forma
bezwaar aangetekend tegen bovengenoemde beschikkingen. De termijn voor het indienen van de gronden van het bezwaar is
inmiddels 1 x maal opgeschort en loopt af op 29 juni aanstaande.
Na een eerste gesprek in maart 2018, heeft op dinsdag 15 mei jl. in het Provinciehuis in Den Haag opnieuw een ambtelijk
overleg plaatsgevonden, waarbij van de zijde van de provincie o.a. voormalig provinciaal onderhandelaar Frank de Vogel
aanwezig was. Namens de vier betrokken recreatieschappen waren aanwezig mw. Van Basten, juriste van SBB en mw. Van
den Barg, bestuurssecretaris Groenalliantie.
Tijdens dit gesprek is stil gestaan bij de kern van de problematiek. Vastgesteld is dat de onversneden toepassing van de
Algemene Subsidieverordening (ASV) van de provincie inderdaad op onderdelen leidt tot een andere uitkomst dan hetgeen
bepaald is in de uittreed- cq. financieringsovereenkomsten tussen provincie en de schappen. Zo blijkt het indienen van de
goedgekeurde jaarrekening niet voldoende is voor de vaststelling van de subsidie (verantwoording) en het melden van
tussentijdse wijzigingen. Dit laatste was een uitdrukkelijke voorwaarde van de schappen toen zij instemden met de provinciale
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wens om bij het uitkeren van de boekjaarsubsidies de ASV toe te passen. Instemmen met dit voorschrift zou betekenen, dat de
provincie zich na uittreden nog meer met de bedrijfsvoering van de schappen gaat bezig houden dan toen zij deelnemer was.
De provinciale delegatie beraadt zich de komende periode op het vinden van een minnelijke oplossing, waarin aan de bezwaren
van de schappen tegemoet wordt gekomen. Mogelijk leidt dit tot een nieuwe of aanvullende subsidiebeschikking.
In afwachting hiervan is afgesproken dat SBB namens de schappen zal verzoeken om de termijn voor het indienen van de
gronden van bezwaar van 29 juni a.s. op te schorten tot 30 september 2018. Wij houden Uw bestuur op de hoogte.
Advies: Ter kennisgeving
Hoogachtend,

Dhr. J. le Pair
Accountmanager
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