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Onderwerp

Dunea - Verhoging incidentele subsidie 2017-2018

Ontwikkeling-implementatie governancemodel

opstartfase Nationaal Park Hollandse Duinen

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

Er is reeds een meerjarige incidentele subsidie 2017-2018 van € 130.000,00 aan Dunea als

penvoerder van het Samenwerkingsverband Nationaal Park Hollandse Duinen in oprichting

verleend voor het ontwikkelen en implementeren van het governancemodel in de opstartfase van

de Nationaal Park Hollandse Duinen.

Dunea is bij de aanvraag voor deze subsidie ervanuit gegaan dat zij BTW kan verrekenen. Dit

blijkt echter niet het geval te zijn voor deze werkzaamheden. Dunea verzoekt daarom ophoging

van de reeds verstrekte subsidie met € 27.300,00 naar € 157.300,00. Door in te stemmen met dit

verzoek kan het Nationaal Park in oprichting Hollandse Duinen de oorspronkelijk voorgestelde

werkzaamheden uitvoeren en hoeven de ambities niet naar beneden te worden bijgesteld.

Inhoud

Financiën en dekking 

Dekking van het de ophoging subsidiebudget voor de incidentele subsidie van € 27.300,00 is in

de begroting voorzien in Programma 1 - Groen Waterrijk en Schoon, Doelen 1 behouden en 

versterken van de biodiversiteit in Zuid-Holland (1 .4), versterken van de samenhang stad-land en

de recreatieve gebruiks- en belevingswaarde van het landschap door een groen-blauwe

structuur(1 .3), en het vergroten van de beleefbaarheid van erfgoed (3.6).

Proces

Twee jaar geleden is door het ministerie van EZ een programma gestart om te komen tot grotere

Nationale Parken die van nationaal belang zijn vanwege hun natuur, cultureel erfgoed en de

beleefbaarheid daarvan. Deze Nationale Parken dienen ook bij te dragen aan de regionale

economie. Het Rijk ontwikkelt voor vier Nationale Parken de ontwikkeling van een sterk merk en

internationale marketing. Deze vier parken zijn door middel van een publieksverkiezing

geselecteerd, Hollandse Duinen is één van de prijswinnaars.

Dunea heeft als initiatiefnemer van Hollandse Duinen de positieve energie van de

publieksverkiezing goed benut en is begin 2017 reeds begonnen met het opstarten van dit

nieuwe Nationale Park. Het Nationaal Park ‘Nieuwe Stijl’ Hollandse Duinen is van groot belang

voor provinciale doelen. Het ontwikkelen van een slim governance- en financieringsmodel voor

Hollandse Duinen is van doorslaggevend belang voor het realiseren van de ambities.
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Dunea fungeert als penvoerder van Samenwerkingsverband Nationaal Park Hollandse Duinen in

oprichting. Dunea is bij de subsidieaanvraag van haar eigen situatie uitgegaan, en heeft

aangegeven dat zij  BTW kan verrekenen. Vandaar dat bij de subsidiebeschikking de BTW niet

subsidiabel is gesteld.

De Belastingdienst heeft echter een andere mening, zij ziet het Samenwerkingsverband

Nationaal Park Hollands Duinen in oprichting als aanvrager van de subsidie. Dit

samenwerkingsverband kan geen BTW verrekenen. De subsidie moet daarom in elk geval

wijzigen naar een subsidie waarbij BTW subsidiabel is. Echter dit houdt tevens in dat er minder

geld beschikbaar is, omdat een deel van het subsidiegeld dan immers op gaat aan niet

verrekenbare BTW. Dit zou betekenen dat de ambities van Hollandse Duinen naar beneden

moeten worden bijgesteld. Inmiddels is gebleken dat het opzetten van een goede

governancestructuur en bijbehorende financiering daarvan een intensieve opgave is die eerder

meer dan minder inspanning kost dan oorspronkelijk door Dunea ingeschat. Er zijn immers heel

veel partijen en organisaties die willen meedenken en/of betrokken willen worden bij de

governance van het Nationaal Park. Het naar beneden bijstellen van de ambities betekent dat

deze partijen minder intensief betrokken kunnen worden. Dit zou ten koste gaan van het

draagvlak voor het Nationaal Park Hollandse Duinen en negatieve consequenties hebben voor de

positieve energie waarmee Dunea en de andere partijen tot nu toe aan het project hebben

gewerkt. Vanwege dit afbreukrisico is het zeer gewenst dat er niet op de oorspronkelijke opzet

wordt bezuinigd. Daarom wordt voorgesteld om de reeds verstrekte subsidie te verhogen met het

BTW-bedrag.

 

Procedure 

Eerdere besluitvorming  

Op 28 juni 2017 is bij het vaststellen van de voorjaarsnota 2017 besloten in te stemmen met

verlening van incidentele subsidies ter hoogte van € 330.000,00 ten behoeve

van de ontwikkeling en implementatie van een governancemodel in de opstartfase van de

nationale parken van wereldklasse NL Delta en Hollandse Duinen in de jaren 2017 en 2018.

Dunea heeft als penvoerder van de Hollandse Duinen een aanvraag ingediend waarop

Gedeputeerde Staten een meerjarige incidentele subsidie 2017-2018 heeft verstrekt  van

maximaal € 130.000,00.
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Ontwerp-Besluit

 

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

 

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 29 mei 2018, met het besluitnummer PZH-

2018-648792869;

 

Gelet op Artikel 4:23 derde lid onderdeel d van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 vijfde

lid onderdeel a van de Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland 2013.

 

Besluiten:

In te stemmen met het bij dit besluit gevoegde ontwerpsubsidiebesluit van Gedeputeerde Staten

tot het verhogen van de meerjarige incidentele subsidie 2017-2018 met € 27.300,00 naar

maximaal € 157.300,00 voor Ontwikkeling en implementatie van het governancemodel in de

opstartfase Nationaal Park Hollandse Duinen aan Dunea ten laste van doelen 1 .4 

Behouden en versterken van de biodiversiteit in Zuid-Holland, 1 .3 Versterken van de samenhang

stad-land en de recreatieve gebruiks- en belevingswaarde van het landschap door een groen-

blauwe structuur van programma 1 - Groen Waterrijk en Schoon en 3.6 Het vergroten van de

beleefbaarheid van erfgoed (3.6).

 

Den Haag, 27 juni 2018 

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

 
griffier, voorzitter,
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Bijlagen:

GS-brief aan Dunea over Ophoging verlening incidentele subsidie Hollandse Duinen

Den Haag, 29 mei 2018 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

 
wnd. secretaris, voorzitter,
  

ir. J.C. van Ginkel MCM drs. J. Smit


