BIJLAGE

Onderwerp: Agendapunt 8 actualisatie en verantwoording groenprogramma
Bijlage 1: uitwerking harmonisatie verantwoording
De verantwoording van groenprojecten is vastgelegd in de
Uitvoeringsovereenkomsten, die per cluster worden afgesloten. De
uitvoeringsstrategie van het Regionaal Groenprogramma bepaalt dat Holland
Rijnland, indien projecten voldoen aan de voorwaarden van het regionaal
groenprogramma, maximaal 25% van de uitvoeringskosten cofinanciert. De provincie
Zuid-Holland financiert over het algemeen maximaal 50% (sinds 2014) en de eigen
gemeente in de meeste gevallen ook 25%. De afgelopen jaren is naar voren
gekomen, dat de voorwaarden van de provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland uit
elkaar lopen. Dit had in het bijzonder betrekking op de hoogte van het bedrag
waarvoor een accountantsverklaring benodigd is. Het AB van 14 december 2016
heeft hier een besluit over genomen. De bedragen zijn met dit besluit gelijk
getrokken.
Een tweede punt van verschil, is dat de provincie Zuid-Holland voorbereidingskosten
voor totstandkoming van een programma wel subsidiabel stelt. Voor het Regionaal
Groenprogramma kunnen voorbereidingskosten niet meegenomen worden in de
cofinanciering. Het AB van 14 december 2016 heeft uitgesproken deze voorwaarde
te willen continueren.
Het derde punt heeft betrekking op de systematiek van verantwoording. De provincie
Zuid-Holland is in 2015 overgegaan op het verlenen van subsidie op basis van
gebiedsprogramma’s, Holland Rijnland sloot al Uitvoeringsovereenkomsten af op
basis van gebiedsprogramma’s. De provincie Zuid-Holland heeft in 2014 aan
de:Leidse Ommelanden en in 2017 aan de Duin-en Bollenstreek en Rijn-en
Veenstreek subsidie op basis van een gebiedsprogramma verleend. De provincie
verleent deze subsidie op programmaniveau (Subsidieregeling Gebiedsprogramma’s
groen) Echter de provincie heeft ook nog subsidies op projectniveau (o.a. voor
ecologische verbindingszones en erfgoedlijnen).
Holland Rijnland verleent haar bijdrage op projectniveau door middel van
uitvoeringsovereenkomsten. De provincie Zuid-Holland geeft aan dat voor deze
gebiedsbenadering een andere systematiek van verantwoording wordt gehanteerd.
Deze vindt plaats op programmaniveau. De provincie Zuid-Holland stelt dus geen
eisen op projectniveau. Dit houdt in, dat de provincie Zuid-Holland een
verantwoording inclusief accountantsverklaring verlangt op programmaniveau. De
provincie stelt, dat de landschapstafels (bestuur lijk overleg van een cluster)
verantwoordelijk zijn voor invulling van de verantwoording op projectniveau. De

landschapstafels kunnen zelf bepalen of eigen uren van gemeenten subsidiabel zijn
voor de programmasubsidie. Dit geldt ook voor de voorbereidingskosten.
De provincie formuleert alleen twee ontbindende voorwaarden:
 Maximaal 10% mag besteed worden aan programmamanagement
 Gebiedspromotie mag niet bekostigd worden door uit middelen van het
gebiedsprogramma
Voor de landschapstafel heeft een gemeente de kassiersfunctie. Voor de Leidse
Ommelanden is dit de gemeente Leiden. Voor de Duin- en Bollenstreek vervult de
gemeente Hillegom de kassiersfunctie. Voor de Rijn- en Veenstreek is dat de
gemeente Alphen aan den Rijn. Het grootste deel van de Rijn- en Veenstreek
participeert niet in het Regionaal Investerings Fonds (behalve het deel voormalig
Alkemade van de gemeente Kaag en Braassem). Kaag en Braassem is ook
deelnemer aan de Leidse Ommelanden, dat onder het gebied van het RIF valt. Voor
de verantwoording van groenprojecten zijn dus landschapstafels de geëigende
overlegpartner.
De systematiek van verantwoording wordt afgestemd op het niveau van de
landschapstafels. Dit laat onverlet dat gemeenten verantwoordelijk zijn en blijven
voor de inhoud van de projecten. Deze verantwoordelijkheid kan niet overgenomen
worden door de landschapstafel.
Afstemming met landschapstafels
In de loop van 2016 heeft overleg plaatsgevonden met de Leidse Ommelanden over
de verantwoording bij het inzetten van de eigen ingenieursdienst. De voorwaarden
voor verantwoording uren voor ingenieursdiensten van gemeente Leiden zijn
verduidelijkt. De Leidse Ommelanden hanteren een verantwoording op
projectniveau. In het verantwoordingsformulier is onderscheid gemaakt wat
financierbaar is voor provincie Zuid-Holland en wat financierbaar is voor het RIF van
Holland Rijnland. De conclusie is dat verantwoording voor projecten Leidse
Ommelanden bruikbaar is voor zowel de verantwoording van de provinciale
programmasubsidie als voor verantwoording projecten Regionaal Groenprogramma.
De Duin- en Bollenstreek zal in 2017 een Samenwerkingsovereenkomst (concept
SOK 27-01-2017) afsluiten voor uitvoering van het gebiedsprogramma. Deze
overeenkomst sluit qua systematiek aan op de voorwaarden van het RIF. Dit houdt
in, dat eigen uren van gemeenten niet in aanmerking voor financiering uit de
programmasubsidie. Programmamanagement, planvorming en projectvoorbereiding
kan wel uit de programmasubsidie gedekt worden. Pas bij de uitvoering van
projecten kan ook de regionale bijdrage Holland Rijnland aangevraagd worden. De
verantwoording zal plaatsvinden op projectniveau.
De verantwoording van projecten kan dus gebruikt worden voor verantwoording voor
het RIF.
De definitieve formulering in Duin- en Bollenstreek zal waarschijnlijk worden
vastgelegd in uitvoeringsovereenkomsten. Hier moet nog de hoogte vastgelegd
worden wanneer een accountantsverklaring benodigd is en hoe om te gaan met
meerwerk. De verwachting is dat Duin- en Bollenstreek hier aansluit op voorwaarden
van het RIF.

