Organisatie, feiten en cijfers
De gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken (hierna: Groenalliantie) is
een rechtspersoon, die op 1 mei 2014 is ontstaan vanuit de voormalige natuur- en recreatieschappen
Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen e.o.. De Groenalliantie is verantwoordelijk voor het eigendom
en beheer van 8 natuur- en recreatiegebieden en een aantal verspreid in de Krimpenerwaard gelegen
landschapselementen. Het gaat om de natuur- en recreatiegebieden de Krimpenerhout en het Loetbos in
de Krimpenerwaard en om de Reeuwijkse Hout, Goudse Hout en Gouwebos, ’t Weegje/Oostpolder,
Daghaven Twaalfmorgen en de Elfhoevenstrook in het gebied rondom de Reeuwijkse Plassen.
Het bestuur wordt gevormd door vijf gemeenten (Gouda, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard,
Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk), die in de regio Midden Holland samenwerken op het gebied
van natuur en recreatie.
De taken rondom beheer en onderhoud, vastgoed en contractbeheer, vergunningverlening, toezicht en
handhaving, communicatie, bestuursondersteuning en juridische zaken worden door de
samenwerkingspartner Staatsbosbeheer uitgevoerd. De samenwerking is vervat in een
samenwerkingsovereenkomst, die in december 2018 is gesloten en duurt tot 2026.

Wat willen we doen en bereiken?
Groenalliantie bouwt aan een aantrekkelijk en duurzaam leefklimaat voor iedereen. Zij beschermt de
natuur en biodiversiteit en wil een levendige regio realiseren. Groene natuur- en recreatiegebieden en
verbindingen worden goed onderhouden. In het werkgebied van de deelnemende gemeenten, ontwikkelt
en beheert Groenalliantie in totaal 805 ha. Groenalliantie investeert daarnaast in hoofdzaak in wandelen fietsroutes. In de Krimpenerwaard is een kanoroute aangelegd.

Bestuur
Het bestuur van Groenalliantie heeft de bevoegdheid tot het nemen van strategische besluiten over het
beheer en de ontwikkeling van groengebieden van bovengemeentelijke betekenis binnen het werkgebied
van de deelnemende gemeenten en het doen
uitvoeren van beheer- en ontwikkelingstaken,
waaronder onderhoudstaken,
vergunningverlenende, toezichthoudende en
handhavingstaken in de gebieden die door de
Groenalliantie worden beheerd. Er is een
Algemeen en een Dagelijks Bestuur. Het
algemeen bestuur bestaat uit twee leden per
deelnemende gemeente, die door de raad van de
gemeente uit haar midden wordt aangewezen.
Het algemeen bestuur vergadert jaarlijks ten
minste tweemaal en voorts zo dikwijls als het
daartoe beslist, alsmede als de voorzitter of het
dagelijks bestuur dit nodig oordeelt. Het dagelijks
bestuur bestaat uit één lid per deelnemende
gemeente, die door het Algemeen Bestuur wordt
benoemd. Het dagelijks bestuur vergadert
gemiddeld vier tot vijf keer per jaar.

Gebiedsadviescommissies
Het Algemeen Bestuur heeft op grond van haar
gemeenschappelijke regeling voor elk van de
werkgebieden, Krimpenerwaard en Reeuwijkse
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Plassen e.o., een gebiedsadviescommissie ingesteld, die het bestuur adviseren omtrent investeringen in
de gebieden. De gebiedsadviescommissie bestaat uit raadsleden en uit een DB lid, die afkomstig is uit
het betreffende werkgebied. Dit DB-lid treedt tevens op als voorzitter. De gebiedsadviescommissies
hebben een adviserende bevoegdheid aan het Dagelijks en Algemeen bestuur binnen hun eigen
werkgebied en kunnen desgewenst ook ongevraagd adviseren. De gebiedsadviescommissies zien er
zelf op toe dat hun adviezen haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar zijn en passen binnen de doelstelling
van Groenalliantie. De vergaderingen van de gebiedsadviescommissies zijn openbaar, tenzij. De
gebiedsadviescommissies hebben naast een instellingsbesluit ook een eigen vergaderreglement. Zij
kunnen desgewenst derden voor hun vergadering uitnodigen. In principe dient het verslag van de
vergadering tevens als het advies aan het bestuur.

Bestuursondersteuning en ambtelijke bijstand
Het bestuur heeft een bestuurssecretaris benoemd als eerste adviseur van het bestuur. Deze
functionaris staat het bestuur met raad en daad terzijde en is verantwoordelijk voor de voorbereiding en
uitvoering van de vergaderingen. Intern bij Staatsbosbeheer treedt deze functionaris op als
opdrachtgever namens het bestuur en wordt toegezien op de voortgang in de dienstverlening. Naast de
bestuurssecretaris is er een ambtelijk secretaris voor de logistieke en beleidsmatige ondersteuning.
Beide functionarissen werken ten behoeve van de bestuurlijke gremia nauw samen. Zij verzorgen ook de
ondersteuning van de vergaderingen van de gebiedsadviescommissies. Er is door het jaar heen elke 5-6
weken een afstemmingsoverleg met de ambtelijke vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten.

Bestuursvergaderingen
Jaarlijks vinden er gemiddeld twee vergaderingen plaats van het Algemeen Bestuur en gemiddeld vijf
vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. De vergaderingen worden in het najaar voorafgaand aan het
betreffende jaar gepland. Vergaderingen van het Dagelijks Bestuur zijn besloten, de vergaderingen van
het Algemeen Bestuur zijn in beginsel openbaar. De vergaderdata, agenda en stukken van het
Algemeen Bestuur worden op de website groenalliantiemiddenholland.nl weergegeven. Sedert de
oprichting van Groenalliantie in 2014 benoemen gemeenteraden alleen wethouders in het Dagelijks en
Algemeen Bestuur. Dit vanwege het operationele karakter van Groenalliantie en de gewenste
wendbaarheid en bestuurbaarheid. De betrokkenheid van de gemeenteraden is geborgd door de
instelling van de hiervoor toegelichte gebiedsadviescommissies.

Financiën
De algemene dekkingsmiddelen ter financiering van Groenalliantie bestaan uit én de
deelnemersbijdragen van de betrokken gemeenten én sedert 1 januari 2018 uit provinciale
begrotingssubsidie. Naast de Algemene Dekkingsmiddelen ontvangt Groenalliantie inkomsten uit
exploitaties en subsidies. Elk kalenderjaar worden er aan de gemeenteraden drie financiële documenten
opgeleverd: de begroting voor het volgende jaar, de najaarsrapportage en de jaarstukken van het
voorgaande jaar, e.e.a. al dan niet vergezeld van een begrotingswijziging. Het Dagelijks Bestuur vraagt
jaarlijks aan de raden om binnen een termijn van 6 – 8 weken een zienswijze in te dienen op de
begroting en de begrotingswijzigingen. Deze zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming in het
Algemeen Bestuur. De jaarstukken zijn informatief van karakter.

Programma Kwaliteitsimpuls
Groenalliantie werkt in het programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie aan het verbeteren van haar acht
natuur- en recreatiegebieden in de Krimpenerwaard en rondom de Reeuwijkse Plassen. De ambitie van
het programma is het verhogen van de natuur- en recreatiewaarden en het verbinden van de gebieden
van de Groenalliantie. De gebieden moet zodoende nog aantrekkelijker worden voor recreanten: meer te
doen, meer te beleven en beter te zien. Alle plannen en projecten zijn en worden met inbreng van
gebruikers, omwonenden en andere betrokkenen ontwikkeld. De Gebiedsadviescommissies
Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen e.o. hebben een adviserende rol richting het Algemeen
Bestuur.
Het programma kent drie pijlers: het verhogen van 1) de beleveniswaarde 2) de gebruikswaarde en 3) de
toekomstwaarde van de gebieden. De projecten uit de kwaliteitsimpuls richten zich primair op de
strategische doelen die onder de drie pijlers vallen. Het programma is opgebouwd uit drie
investeringsrondes: de eerste ronde draait om het versterken van de structuren in de gebieden, zoals de
aanpak van de beplanting en de oevers. In de tweede ronde ligt de focus op het toevoegen van
recreatieve voorzieningen. De derde ronde ziet op het beter verbinden van de gebieden.
In 2021 zal het programma zijn afgebouwd. De kwaliteitsimpuls heeft haar eigen website:
www.kwaliteitsimpulsgroenalliantie.nl. Investeringsprojecten uit het programma worden gesubsidieerd
door de provincie Zuid-Holland.

2

