Bijlage 4
Toelichting bij de actualisatie van de opdracht aan de GOB BV
In de afgelopen periode is via het project “Basis op Orde” de opgave realisatie Natuurnetwerk
(NNB) geactualiseerd. De basisadministratie in hectares en op kaart is op orde gebracht.
Onderscheid is gemaakt in gerealiseerde hectares in de periode 2013-2016 en in de nog resterende
opgave voor de periode 2017-2027. De totale hoeveelheid middelen is toereikend om de totale
opgaven uit te voeren, passend bij de bestaande normkosten. De totale opgave bestaat uit de
grondverwerving en de inrichting van het rijksdeel en het provinciaal deel van het NNB, inclusief
EVZ’s en de PAS projecten. Dit alles heeft consequenties voor de opdracht aan het GOB.
Daarnaast constateert de tussentijdse evaluatie BrUG een te laag tempo in de realisering van het
NNB. Er zijn maatregelen nodig om de grondverwerving te versnellen. Ook dit heeft gevolgen voor
de opdracht aan het GOB.
De onderstaande consequenties zullen worden doorgevoerd in de Aandeelhoudersinstructie die door
GS zal worden vastgesteld.

Consequenties voor het GOB
EVZ
De pilot voor gemeentelijke, droge EVZ’s wordt met een jaar verlengd, maar het totaal beschikbare
bedrag voor deze opgave (710 km/1.775 ha) blijft op hetzelfde niveau (€ 88 miljoen waarvan € 71
miljoen toegezegd aan het GOB en € 17 miljoen dat in de komende jaren worden toegezegd aan
het GOB).
Dit leidt tot de volgende businesscase EVZ:
Segment A: Het realiseren van indicatief 500 ha (200 km) EVZ in de variant opkoop door de
initiatiefnemers waarbij de inbreng (middelen) vanuit de provincie maximaal 75% is en de inbreng
(middelen) van de initiatiefnemer/eindbeheerder minimaal 25% is.
Segment B: Het realiseren van indicatief 1.275 ha (510 km) EVZ in de variant opkoop door de
initiatiefnemers waarbij de inbreng (middelen) vanuit de provincie maximaal 50% is en de inbreng
(middelen) van de initiatiefnemer/eindbeheerder minimaal 50% is.
Met inbegrip van de wettelijke vereisten van de Wet natuurbescherming zal de provincie, samen met
de partners, de opgave EVZ in 2018 uitwerken. Eind 2018 zal hierover een voorstel aan PS worden
voorgelegd.
Volledige opgave Rijksdeel NNB
Het GOB heeft bij de start in 2014 nog niet de volledige opgave Rijksdeel NNB als opdracht
gekregen omdat op dat moment niet alle benodigde middelen beschikbaar waren. Inmiddels heeft het
Rijk via het Natuurpact aanvullende middelen ter beschikking gesteld. Als gevolg hiervan wordt de
opdracht aan de GOB BV nu aangepast qua hectaren en middelen.
Via de provincie worden pre GOB en PAS projecten gerealiseerd. De resterende opgave wordt in
principe gerealiseerd via het GOB. Dit leidt tot onderstaande herijkte opdracht aan het GOB.
Wanneer daar aanleiding toe is (vergelijkbaar met de PAS) kan de provincie besluiten een deel van
de opgave zelf te doen en de opdracht terug te halen.
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Geactualiseerde opgave GOB
Bij het vaststellen van de AI door GS wordt de opdracht geactualiseerd. De pre GOB en PASprojecten worden verwerkt in de actualisatie. De ambitie zoals gesteld in BrUG blijft gelijk.
Enclaves
Er is geconstateerd dat in de bestaande natuur een aantal enclaves liggen die nog in agrarisch
gebruik zijn. Voor een bedrag van € 9 miljoen (beschikbaar binnen via de resterende ILG middelen),
zal 135 ha enclaves, met spin-off, omgevormd worden naar natuur. Deze extra opgave zal in het
aandeelhoudersreglement worden toegevoegd.
Ruilgrond
Het GOB krijgt de opdracht voor het kopen van de ruilgronden. De provincie maakt op provinciaal
niveau een kader voor het verwerven van ruilgrond dat richting geeft aan de verwerving door partners
en het GOB. Zij betrekt bij het opstellen van dit kader het GOB en de partners.
Begrenzing grondaankopen
GOB dient transacties van grondaankopen binnen en buiten het NNB van meer dan € 2 mln ter
goedkeuring voor te leggen aan de AVA-GOB. Deze grens is € 4 mln indien de grondaankopen
gepaard gaan met aankoop van gebouwen. Met deze verhogingen wordt de vrijheid van het GOB
verruimd.
Aankoop gronden
In de opdracht aan het GOB wordt de aankoop van gronden in het NNB geïntensiveerd, tot
maximaal 30% van de voor het GOB beschikbare middelen voor grondverwerving (dit betreft het deel
van de verwervingssubsidie aan de GOB BV die nog niet is besteed door de GOB BV).
Aankoop gebouwen
De opdracht aan het GOB wordt uitbreidt met de mogelijkheid grond met gebouwen te kopen,
waarvan het verlies op transacties met gebouwen voor het GOB op € 7 miljoen wordt gemaximeerd.
Aankoop van gebouwen kan alleen plaatsvinden op basis van een businesscase. De provincie zal
kaders aan het GOB verstrekken voor de wijze waarop met een businesscase dient te worden
gewerkt.
Risicobeheersing en rapportage GOB
Het GOB zal worden gevraagd om aan GS, in aanvulling op huidige rapportages, waaronder via de
KPI’s, periodiek te rapporteren over het verloop van de risico’s beschreven in bijlage 3. De exacte
wijze van rapporteren wordt in overleg met het GOB uitgewerkt en vastgelegd in het GS dossier
actualisatie aandeelhoudersinstructie naar aanleiding van de actualisatie BrUG.
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