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Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 1 juni 2016 ter behandeling van
bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

-

de voorgenomen groei van het aantal hectares dat moet worden ingericht voor natuur of in beheer
genomen door agrariërs voor het Nationaal Natuur Netwerk in 2015 substantieel achter bleef,
het verloop van de voorgenomen financiële uitgaven voor deze natuurontwikkelingen een
reeks te zien
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de toelichting op de verantwoording aangeeft dat de uitvoering trager verloopt dan gepland en dat
bovendien de gebiedsprocessen complex en tiidrovend ziin;

Ovenrvegende dat:

-

deze zeer grote ftuctuaties in de vier rapportages binnen de P&C-cyclus van één iaar de vraag doen
rijzen of de processen wel goed beheerst worden;
het op deze wijze voor Provinciale Sfafen zeer moeilijk maakt de uitvoering van het beleid te

-

controleren;

-

verbeteringen van de biodiversiteit pas merkbaar zijn op lange termijn en dus op korte termiin moeiliik
als sturing voor de inrichting van het NNN fe gebruiken

-

met het Rijk afspraken zijn gemaakt voor de periode 2013 tot 2027 en dat, hoewel de internationale
verptichtingen bij het Rijk zijn gebleven, de Provincie wel datgene gedaan moet hebben wat binnen
haar mogelijkheden heeft gelegen;

-

van het Rijk

ats dekking een bedrag

in eens werd ontvangen. Plus daarbij als financiering gronden uit

Rijks bezit zijn ontvangen waaruoor in de projectbegroting een bedrag is opgenomen dat vriikomt bii

verkoop van die gronden.

-

bij de uitvoering aangenomen wordt dat gemiddeld 30% door contractpartners wordt biigedragen;
er door het Rijk een bedrag aan de Uitkering Provinciefonds rs foegevoegd voor het iaarliiks beheer;
de gelden die niet zijn uitgegeven voor aankoop en inrichting c.q. beheerafspraken in de
programreserue worden gestort;
dat voor dit najaar door GS een voortgangsrapportage toegezegd, waarbii verantwoording wordt

-

gedaan voor de uitvoeringsperiode 2013-2016;
er daarna nog twee uitvoeringperiodes volgen en wel 2017-2020 en 2021'2027;

Verzoeken het college:
f

.

2.

in de toegezegde rapportage in dit najaar een helder beeld te geven van wat daadwerkeliik is
ingericht c.q. waarover beheerafspraken zijn gemaakt;
tevens aan te geven hoe in de komende jaren 2017-2020 en 2021-2027 de verdere uitvoering zal
plaatsvinden;

-

3.
4.

de financiële balans van kosten uitvoering, aandeel gebiedspartijen, besteding uitkering Rijk, verloop
verkoop grond, besteding bestemde deel uit Provinciefonds en de opbouw en hoogte in de

programreserve inzichtelijk te maken;
voorstellen te doen voor indicatoren van de uitvoering en financiële rapportage binnen de bestaande
P&C-cyclus op óasrs waaruan Provinciale staten jaarlijks zowel de uitvoering als de
budgetonderdelen en de reserve beter kunnen controleren,

en gaan over tot de orde van de dag!
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