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Reactie PZH op de voortgangsrapportages programma's Recreatie en Landbouw

Beste collega’s,
Hierbij onze reactie op de twee voortgangsrapportages.
Ik stel voor dat we hier volgende week bij het coordinatoren overleg even bij stil staan in de context van de
regiegroepvergadering.
Groetjes,
Olev

Aan de stuurgroepen Gouwe-Wiericke en Krimpenerwaard
Dank voor uw voortgangsrapportages over 2017. Deze bevatten de vereiste informatie over uw “Programma Groene
Hart Zuid-Holland 2016 – 2021” en de “Agenda Landbouw Gouwe Wiericke - Krimpenerwaard 2016 – 2021”, de
financiën en inhoud en voortgang van uw gebiedsprogramma’s
In plaats van een brief van ons Bureau Subsidies ontvangt u deze mail als reactie op uw voortgangsrapportages over
2017.
Na beoordeling hiervan constateren wij, dat het op dit moment aannemelijk is, dat uw programma’s voor 31
december 2019 zijn gestart en uiterlijk 31 december 2022 volledig zijn voltooid. Dit maakt wijzigen en herverdelen
van de verleende subsidies over de landschapstafels in 2018 niet nodig.
Wel wordt in de komende regiegroepen voorgesteld om aan de hand van de voortgangsrapportages over 2018 in
maart / april 2019 opnieuw te beoordelen of herijking nodig is.
Gezien uw opmerking over het herprioriteren van provinciale middelen en een eventuele aanvullende bijdrage aan
de programma’s, willen wij u melden, dat op dit moment geen aanleiding is gezien om te herprioriteren. Dit laat dit
natuurlijk onverlet dat dat de provincie als partner wil bevorderen, dat uit andere bronnen, binnen en buiten de
provinciale organisatie, aanvullende middelen beschikbaar komen.
Programma Groene Hart Zuid-Holland 2016 – 2021
Dit programma staat bij ons bekend als het ‘programma recreatie’, waarbij de gebiedsscope Gouwe-Wiericke en
Krimpenerwaard betreft (dus slechts een deel van het Groene Hart in Zuid-Holland). Wij zijn verheugd dat het
programma op stoom komt en er resultaten worden geboekt. In de samenwerking met de provincie blijkt dat de
oproep om het thema biodiversiteit buiten de NNN ook serieus aandacht te geven goed wordt opgepakt, ondanks
het feit dat de stuurgroepen natuurlijk binnen de NNN een enorme klus aan het klaren zijn ten behoeve van de
natuurontwikkeling. Wij zijn ons ook bewust dat de ambities in het gebied uitdagend zijn en dat er nog niet voor
alle projecten voldoende middelen beschikbaar zijn. Zo is voor het realiseren van het Rondje Rijn en IJssel een
enorme investering gemoeid, die uitstijgt boven het programma. De provincie heeft daar wel oog voor en wil graag
mee helpen zoeken naar middelen en oplossingen hiervoor. In toenemende mate wordt daarbij, zoals u terecht
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opmerkt, de noodzaak zichtbaar, dat het integraal verbinden van doelen een kritische succesfactor is bij het
realiseren van kapitaalintensieve ambities.
Enige zorg bestaat nog wel over de mate waarin belangenpartijen toegang hebben tot de bestuurlijke gesprekken
over het programma en over de te kiezen strategieën. De provincie hecht aan een stevige verankering van
maatschappelijke stakeholders bij het programma. Niet alleen in de uitvoering, maar zeker ook bij het bepalen van
strategie, prioriteiten en planningen.
Ten aanzien van de kwaliteitsimpuls van de Groenalliantie is onlangs gebleken dat zich een substantiële
budgetoverschrijding heeft voorgedaan bij het project ‘Krimpenerhout’, nog in het kader van een verleende URGsubsidie. Wij ervaren dat als zorgelijk.
Wij zouden van u nog graag de volgende aanvullende informatie ontvangen:
1.
2.
3.

Een gecorrigeerde rapportage i.v.m. het niet correct optellen van de cijfers in de tabellen.
Een planning van het programma in meer detail (m.n. tijdsplanning).
Uw visie op het betrekken van maatschappelijke partijen in de bestuurlijke discussies aan de tafels van de

4.

stuurgroepen en binnen de bestuurlijke setting van de Groenalliantie Midden Holland.
Uw visie op de rol van de stuurgroepen en de Groenalliantie Midden-Holland bij het verder brengen van de
ambities rond natuur recreatie en landbouw, die worden opgehaald door de ‘verkenner’ in de Krimpenerwaard.

5.
6.
7.

Graag horen wij van de Groenalliantie Midden-Holland welke beheersmaatregelen zij hebben genomen op het
risico van budgetoverschrijdingen bij fase 2 en 3 van de kwaliteitsimpuls Krimpenerhout en Reeuwijkse Hout.
Een gemotiveerd verzoek om het kasritme aan te passen aan de liquiditeitsvraag vanuit het programma.
Graag een bevestiging van de juistheid van de onderstaande indicatoren rond de besteding van de provinciale
SGG-subsidie (ontleend aan de rapportage)

Totale omvang van provinciale subsidie

€ 2.000.000
€ 156.814

Totale omvang van provinciale subsidie voor projecten in
voorbereiding

Totale omvang van provinciale subsidie voor projecten in
uitvoering
Totale omvang van provinciale subsidie voor projecten
die zijn afgerond

€

63.443

€ 0

Programma “Agenda Landbouw Gouwe Wiericke - Krimpenerwaard 2016 – 2021”
Wij zijn verheugd dat het gebied met een sterk ingestoken programma een sprong voorwaarts maakt ten aanzien
van de verduurzaming van de landbouw en de melkveehouderij in het bijzonder.
Het zoeken van een vruchtbare samenwerking tussen overheden, agrariërs en kennisinstituten, zoals het Veenweide
Innovatie Centrum en het Louis Bolk Instituut juichen wij toe. Het bewijs is door u geleverd door het opzetten van de
“Proeftuin Veerkrachtige Krimpenerwaard”, waar wij een aanvullende subsidie van €695.000 voor beschikbaar
hebben gesteld (subsidie moet nog worden verleend). Met name ook de aandacht voor biodiversiteit en
natuurinclusieve landbouw buiten de NNN heeft onze bijzondere aandacht. In onze nog vast te stellen “Visie –Rijke
Groen-Blauwe Leefomgeving” willen wij met name de biodiversiteit veel meer als integrale factor bij ruimtelijk
ontwikkelingen, maar ook als ordeningsprincipe in de landbouw, verder vertalen naar beleid.
Onze bijzondere aandacht gaat zeker ook uit naar polder-brede onderwaterdrainage in de polder
Lange Weide (“Toekomstbestendige Veenweidepolder Lange Ruige Weide”) in samenwerking met het
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR). Wij zien dit project als voorbeeld voor andere gebieden. Het
biedt tevens de kans om stappen te zetten rond de verbinding ‘bodemdaling’, ‘klimaat en duurzaamheid’ en de
landbouw ter plaatse.
Wij gaan er vanuit dat bij de verdere uitwerking van de ‘proeftuin’ projecten aangevraagd gaan worden, door het
indienen van subsidieaanvragen in het kader van de POP3-regeling. Wij adviseren u om hierbij vanuit de proeftuin
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de aanvragers actief mee te nemen bij het opstellen van hun aanvragen, om zo de kans op succes zo groot mogelijk
te maken.
Wij zouden van u nog graag de volgende aanvullende informatie ontvangen:
1.
2.
3.

Een gecorrigeerde rapportage i.v.m. het niet correct optellen van de cijfers in de tabellen.
Een planning van het programma in meer detail (m.n. tijdsplanning).
Stand van zaken rond de POP3-aanvragen en eventuele knelpunten, die zich daar bij voordoen.

Ik neem op korte termijn met u contact op om de rapportage samen te bespreken.
Het eerstvolgend overleg van de Regiegroep is gepland op 6 juli 2018. Tijdens dit overleg bespreekt de provincie
graag met haar landschapspartners de stand van zaken van de uitvoering van de meerjarige gebiedsprogramma’s op
basis van de ontvangen voortgangsrapportages over 2017.
Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet,
Met vriendelijke groet,

Olev Koop
R.O. Koop, Olev
Senior Beleidsadviseur Groen /
Gebiedsregisseur Veenweiden Groene Hart
Afdeling Water en Groen
T 070 441 6030 | M 06 21 10 29 61
ro.koop@pzh.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag,
vrijdag
Provincie Zuid-Holland | Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602 | 2509 LP Den Haag
www.zuid-holland.nl
-Wanneer u de provincie Zuid-Holland een e-mail stuurt, ontvangt u binnen 2 werkdagen een reactie en binnen twee weken een antwoord. Al uw informatie
wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Uw e-mailbericht wordt op een goede
en veilige manier gearchiveerd.
-Vragen kunt u stellen via het contactformulier.
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