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Ingekomen stukken
Nr. Datum
1. N.v.t.

Afzender
PZH

Onderwerp in het kort
Beschouwing en advies
Nieuwe
subsidiebeschikking Uw bestuur heeft - evenals de besturen van de schappen
provinciale bijdrage
Voorne Putten, IJsselmonde en Midden Delfland - eerder
dit jaar bezwaar aangetekend tegen de provinciale
Bijlage volgt nog
begrotingssubsidie voor 2018, verleend bij GS
beschikking van 12 februari 2018. Reden: de inhoud van
de beschikking bleek op een aantal belangrijke
onderdelen niet in overeenstemming te zijn met hetgeen
met GS van Zuid-Holland was afgesproken in de
Uittreedovereenkomst. De termijn voor het indienen van
de gronden van het bezwaar is sindsdien 2x opgeschort
en liep af op 30 september 2018. In de maanden maart tot
en met juli 2018 is ambtelijk meerdere malen met de
provincie gesproken over het vinden van een minnelijke
oplossing. Met de overeenkomsten als vertrekpunt is
inmiddels het gewenste maatwerk bereikt. Dit heeft voor
2018 geresulteerd in een nieuwe subsidiebeschikking
(bijlage).
Middels een e-mailronde eind augustus heeft bestuurlijke
consultatie plaatsgevonden, waarbij uw bestuur als uiting
van het bereikte akkoord heeft ingestemd met het
intrekken van het bezwaarschrift.
Deze vergadering wordt gebruikt voor formalisatie van dat
besluit door bekrachtiging van uw eerdere schriftelijke
besluit.
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Gemeente
Krimpenerwaard

Verzoek
bijdrage
recreatief
Krimpenerwaard

Advies: bekrachtiging van het eerdere besluit om als
uiting van het bereikte akkoord met PZH in te stemmen
met het intrekken van het bezwaarschrift. Ook wordt
gevraagd
in
te
stemmen
met
de
nieuwe
subsidiebeschikking.
realisatie Binnengekomen is een verzoek van de gemeente
fietspad Krimpenerwaard voor een bijdrage bij de realisatie van
1

een recreatief fietspad. Dit fietspad start bij de Lekdijk in
Lekkerkerk en loopt tot aan de Gouderakse Tiendweg.
Het deel vanuit Stolwijk tot de Gouderakse Tiendweg moet
nog worden gerealiseerd. Het is opgenomen in het
bestemmingsplan.
De provincie Zuid-Holland is trekker van dit project, maar
er is nog een financieel tekort van € 700.000,- op een
investering van € 2.8 mln. Gezien de doelstellingen van de
Groenalliantie wordt verzocht of de Groenalliantie ook
partner zou willen worden in dit project.
Advies: het voorstel is verwerkt in het voorstel voor de
herijking van de investeringsagenda (DB Agenda). Het DB
kan het voorstel afwegen tegen andere voorstellen,
waarbij zij regionaal wilt investeren. Bij positieve
besluitvorming zal de gebiedsadviescommissie in
november er over adviseren. In december is dan de
besluitvorming in het AB.
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Mededelingen
A. Vervolg(proces) nieuwe samenwerkingsovereenkomst SBB – GA 2019 e.v.
Er wordt door Staatsbosbeheer gewerkt aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. In de maanden september
en oktober vindt ambtelijke afstemming plaats en in het DB van november wordt naar verwachting de overeenkomst
voorgelegd aan het bestuur. Als bijlage wordt een producten- en dienstencatalogus toegevoegd die als menukaart
inzag geeft in aanbod en prijs. Vaststelling en ondertekening van de overeenkomst door het AB is voorzien in
december 2018.
Advies: ter kennisgeving aannemen.
C. Vervolgproces Hockeyveld Reeuwijkse Hout
Erfpachter gemeente Bodegraven-Reeuwijk en huurder Hockeyclub Reeuwijk Bodegraven hebben in de
zomermaanden hun haalbaarheidsonderzoek voor een 3e hockeyveld in recreatiegebied Reeuwijkse Hout verder
uitgewerkt. Hierin zijn o.a. de aandachtspunten meegenomen die vanuit het gebiedsbeheer en de Kwaliteitsimpuls
zijn ingebracht. In overleg met de gemeentelijke projectleider wordt toegewerkt naar een principebesluit van uw
bestuur over een 3e veld eind 2018/begin 2019. Indien u instemt met erfpacht voor een 3e veld, plant de gemeente
de vervolgstappen planologie en realisatie in de jaren 2019 tot en met 2023.
Advies: ter kennisgeving aannemen
D. Contractsondertekening Promen
Op 13 september ondertekende Staatsbosbeheer in de aanwezigheid van een aantal bestuurders van
Groenalliantie een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Promen, dat werkzaam is op het gebied van sociale
werkvoorziening en re-integratie. Afgesproken is dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wekelijks
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in verschillende recreatiegebieden rondom Gouda die Staatsbosbeheer
beheert in opdracht van Groenalliantie.
Advies: ter kennisgeving aannemen.
E. Starthandeling werkzaamheden Krimpenerhout
Op 14 september onthulden bestuurders van Groenalliantie, Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard en aannemer Verboon Maasland het bouwbord van de Kwaliteitsimpuls Krimpenerhout. Daarmee
gaven zij het startsein voor een reeks werkzaamheden in het kader van de kwaliteitsimpuls in het gebied. Het gaat
om het realiseren van een speeleiland, een nieuwe entree, nieuwe wandelroutes, uitbreiding van het strand en
verbeteren van de waterkwaliteit. Het verbeteren van de huidige waterkwaliteit tot zwemwaterkwaliteit in
samenwerking met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zorgt ervoor dat de surfplas de
oorspronkelijke functie weer terug krijgt. De werkzaamheden aan de surfplas zijn klaar in het voorjaar 2019 zodat
bezoekers het hele recreatieseizoen weer op en in het water kunnen genieten. Tijdens de werkzaamheden kunnen
delen van paden tijdelijk zijn afgezet. Dit staat in het gebied duidelijk met bordjes aangegeven.
Advies: ter kennisgeving aannemen
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Hoogachtend

Mevr. M. mr. Van den Barg-Hoekman
Bestuurssecretaris

4

