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Op basis van de “Tweede tranche subsidieverlening natuurlijke klimaatbuffers” is door het
Ministerie van l&M een subsidie van € 980.000,- mci. BTW verstrekt aan Natuurmonumenten
als bijdrage aan de realisatie van de Veiligheidsbuffer Oesterdam.

Op 14 april 2011 is de samenwerking tussen Rijkswaterstaat, Provincie en
Natuurmonumenten geformaliseerd middels ondertekening van een
samenwerkingsovereenkomst waarin tevens een concrete uitwerking is gegeven aan de
projectroilen en -verantwoordelijkheden van de drie initiatiefnemers. Deze concretisering heeft
geleidt tot een nadere uitwerking van de projectbegroting. In de bijgestelde begroting is de
afweging gemaakt om projectkosten in beginsel toe te wijzen aan de organisatie die rolhouder
is voor de betreffende post.

De projectbegroting die aldus tot stand is gekomen, is een bijstelling van de oorspronkelijke
projectbegroting waarop het Ministerie van l&M zich in haar subsidiebeschikking heeft
gebaseerd. Momenteel wordt vanuit het Ministerie beoordeeld of deze bijstelling aanleiding
geeft tot herziening van de verstrekte subsidiebeschikking aan Natuurmonumenten. Indien en
nadat het Ministerie akkoord gaat met bovengenoemde bijstelling van het begrotingsdeel
waarop de beschikking betrekking heeft, zal Natuurmonumenten haar bijdrage aan de
technische voorbereiding en aanleg zoals onderbouwd in de meest recente projectbegroting,
voldoen.

Concreet betekent dit voor de inzet van de € 980.000 bijdrage van Natuurmonumenten dat de
budgetten voor communicatie, voorlichting en omgevingsmanagement, de rollen waarvoor
Natuurmonumenten rolhouder is binnen het totale project, hieruit integraal gedekt zullen
worden. De resterende bijdrage van € 616.200 excl. BTW (€ 733.278 mci. BTW) wordt door
Natuurmonumenten beschikbaar gesteld ten behoeve van de technische voorbereiding en de
aanleg.
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Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.
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Onder het voorbehoud dat de subsidiebeschikking wordt aangepast, dan wel dat aanpassing
van de beschikking door het Ministerie overbodig wordt geacht, verzoeken wij u om een
vordering te sturen voor een bijdrage van € 733.278 mci. BTW als bijdrage aan de (technische
voorbereiding van de) aanleg.
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