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1.

: Herijking investeringsagenda Groenalliantie
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: Oplegnotitie Investeringsagenda Groenalliantie 2018-2021, en
Investeringsagenda Groenalliantie 2018-2021
: 15 november 2018
: Dhr. H. Werksma

ONTWERP-BESLUIT

Uw bestuur wordt voorgesteld om:
 De ‘Investeringsagenda Groenalliantie 2018-2021’vast te stellen;
 De de planvorming van de volgende elf projecten op te starten conform de
Investeringsagenda Groenalliantie 2018-2021 en passend binnen de financiële
randvoorwaarden van reeds beschikbaar gesteld krediet en nog te verkrijgen cofinanciering
vanuit het ‘Programmabudget Groene Hart Zuid-Holland’ vast te stellen:
o Krimpenerhout
 Aanleg paaltjesroute
 Aanleg van drie speelplaatsen
o Reeuwijkse Hout
 Herinrichting strand- en oeverzone
 Aanpassen bosstructuren en graslandbeheer
o Goudse Hout
 Herinrichten padenstructuur
 Aanpassen bosstructuren en graslandbeheer
 Herinrichting entree Platteweg
 Herinrichting entree Achterwillense bocht
o Gouwebos
 Opwaarderen speelvoorziening Boskoopzijde
o ’t Weegje/Oostpolder
 Aanleg wandel- en fietsverbinding Wilhelminakade
o Elfhoeven
Herinrichting entreegebied
 Een kader stellend plafond van € 42.800 vast te stellen voor de stijging van de jaarlijkse
beheerlasten voor de in dit voorstel genoemde projecten ten laste van de hiervoor op de
begroting beschikbare ingroeiregeling voor nieuw beheer;
 Een subsidieaanvraag in te dienen voor bovengenoemde projecten bij de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk als budgethouder van het ‘Programmabudget Groene Hart ZuidHolland’ (budget reeds toegezegd bij brief d.d. maart 2018);
 De gebiedsadviescommissies Reeuwijkse Plassen e.o. en Krimpenerwaard te informeren over
de vaststelling van de Investeringsagenda Groenalliantie 2018-2021, uw subsidieaanvraag en
de gevolgde aanpak om tot een prioriteitenstelling te komen. De vorige adviescommissies
hebben over de ingediende projecten reeds inhoudelijk geadviseerd, en
 Afspraken te maken over de afronding van fase 1 en 2 van de Kwaliteitsimpuls Groenalliantie
en de opstart van fase 3.
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2.

ONDERWERP IN KORT BESTEK

Het bestuur van de Groenalliantie voert een kwaliteitsimpuls uit voor haar natuur- en
recreatiegebieden. Het bestuur beoogt met een meerjarig investeringsprogramma de natuur- en
recreatiewaarden van de gebieden te verhogen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het
‘Programma kwaliteitsimpuls Groenalliantie’. Het programma heeft een beoogde looptijd van vijf jaar
(2016-2021) en bevat drie fases:
1. Versterken structuren (2016-2019)
Hoofdentrees, landschap- en padenstructuren, informatievoorziening en basisvoorzieningen
2. Toevoegen voorzieningen (2018-2020)
Voorzieningen voor spelen, sporten en educatie, horeca en ontmoetingsplekken
3. Realiseren verbindingen (2019-2021)
Recreatieve verbindingen gebieden, overige verbindingen omgeving en recreatieve transferia
Uitvoeringskaders kwaliteitsimpuls
De hoofdopgave en de uitvoeringskaders van de kwaliteitsimpuls voor fase 1 en 2 zijn opgenomen in
de Uitvoeringsplannen Krimpenerwaard (2015) en Reeuwijkse Plassen (2016). Beide
Uitvoeringsplannen gaan vergezeld van een investeringsagenda die overzichten bevatten van
gewenste uitvoeringsprojecten. Met de uitvoering van projecten geeft de Groenalliantie invulling aan
de beoogde kwaliteitsimpuls voor fase 1 en 2.
Herijking investeringsagenda
In de afgelopen drie jaar (2016-2018) zijn er 35 projecten opgestart die deels gerealiseerd, deels in
uitvoering en deels in aanbesteding zijn. Daarnaast zijn er enkele nieuwe projectinitiatieven
aangedragen in gebiedsprocessen. Deze voortgang in het programma maakt het wenselijk om de
Investeringsagenda’s te herijken zodat er weer een actueel overzicht is van geagendeerde projecten
in het kader van de kwaliteitsimpuls voor de fases 1 en 2. Onder de paragraaf ‘A Herijking
investeringsagenda’ is de herijking toegelicht.
Afronding fases 1 en 2 en opstart fase 3
De reeds 35 opgestarte projecten geven invulling aan fase 1 (versterken structuren) en fase 2
(toevoegen voorzieningen). Na herijking van de investeringsagenda staan er nog 17 projecten
geagendeerd voor fase 1 en 2. Het is wenselijk om deze projecten zoveel mogelijk in samenhang op
te pakken binnen de reeds beschikbaar gestelde financiële middelen. Hiermee kunnen de fases 1 en
2 van de kwaliteitsimpuls worden afgerond. Onder de paragraaf ‘B Financiële uitgangspunten’ wordt
ingegaan op de reeds beschikbaar gestelde financiële middelen waarbinnen projecten kunnen worden
opgestart. Onder paragraaf ‘C Prioritering projecten’ is een voorstel opgenomen voor op te starten
projecten. Onder paragraaf ‘D afronding fase 1 en 2 en opstart fase 3 kwaliteitsimpuls GA’ worden tot
slot overwegingen meegegeven aan het bestuur voor de afronding van de fases 1 en 2 van de
kwaliteitsimpuls en de opstart van fase 3.
A
Herijking investeringsagenda
In de zomer van 2018 zijn de investeringsagenda’s KW en RP herijkt op basis van de voortgang van
het programma. Hierbij zijn onder meer projectinitiatieven toegevoegd zoals die in de
gebiedsprocessen zijn aangedragen in de afgelopen twee jaar (door bestuur,
gebiedsadviescommissies, raadsinformatieavonden en gebiedspartners). Tevens zijn alle
investeringsbehoeften geactualiseerd en aangepast op de huidige marktomstandigheden. Bij de
herijking van de investeringsagenda’s is er voor gekozen om de agenda’s van de Krimpenerwaard en
de Reeuwijkse Plassen samen te voegen tot één ‘Investeringsagenda Groenalliantie (2018-2021)’.
Optimalisatie Investeringsagenda
In de DB-vergadering van 4 oktober 2018 is de concept herijkte Investeringsagenda Groenalliantie
voor het eerst met uw bestuur besproken. Het bestuur heeft naar aanleiding van die bespreking
gevraagd om optimalisaties door te voeren in de Investeringsagenda waarbij onder andere de
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investeringsvraag meer in lijn wordt gebracht met het reeds beschikbaar gestelde middelen (krediet en
subsidie). In bijlage 1 is een oplegnotitie opgenomen die aangeeft hoe de optimalisaties op
Investeringsagenda zijn doorgevoerd. Uw bestuur wordt geadviseerd hiervan kennis te nemen. Bijlage
2 bevat de Investeringsagenda na optimalisatie.
B
Financiële uitgangspunten
De Groenalliantie wil fase 1 en 2 projecten opstarten vanuit de ‘Investeringsagenda Groenalliantie
(2018-2021)’ die maximaal invulling geven aan de ambitie van de Groenalliantie: de recreatie- en
natuurwaarden in haar gebieden te verhogen. Het DB heeft in haar vergadering van 4 oktober 2018
aangegeven dat zij dit wil doen zo veel als mogelijk binnen de reeds beschikbaar gestelde middelen.
In onderstaande is dit financiële uitgangspunt toegelicht.
Beschikbaar krediet
Het Algemeen Bestuur heeft in december 2017 € 680.000 beschikbaar gesteld voor het opstarten van
projecten. Deze middelen zijn toen al beschikbaar gesteld om zodoende in 2017 een
subsidieaanvraag in te dienen voor 50% cofinanciering conform regionale afspraken bij de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk als budgetbeheerder van het ‘Programmabudget Groene Hart Zuid-Holland’.
Subsidieaanvraag
De Groenalliantie heeft eind 2017 een subsidieaanvraag ingediend voor 50% cofinanciering bij de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk als budgethouder van het ‘Programmabudget Groene Hart ZuidHolland’. De gemeente heeft als antwoord hierop in maart 2018 aangegeven dat de gevraagde
cofinanciering in overeenstemming is met de afspraken over de totale cofinanciering van de
kwaliteitsimpuls Groenalliantie. In verband met het gehanteerde kasritme van de provincie ZuidHolland kon de gemeente nog niet overgaan tot betaling. De gemeente heeft voorgesteld dat de
Groenalliantie eind 2018 opnieuw een aanvraag indient (met een omvang van € 680.000) op basis
van de herijkte investeringsagenda.
Totaal beschikbare middelen
Bovenstaande maakt dat er € 680.000 krediet beschikbaar is met € 680.000 cofinanciering vanuit het
‘Programmabudget Groene Hart Zuid-Holland’. Hierbij moet de cofinanciering nog geformaliseerd
worden door de definitieve subsidieaanvraag en definitieve toekenning. Voor het opstarten van
projecten op basis van de herijkte Investeringsagenda wordt daarom uitgegaan van de
beschikbaarheid van € 1.360.000 evenredig gefinancierd door de Groenalliantie en het
‘Programmabudget Groene Hart Zuid-Holland’.
Beschikbare beheermiddelen
Naast middelen voor eenmalige investeringen zijn er middelen noodzakelijke om de meerjarige
beheerkosten de dragen. De Groenalliantie heeft met het oog op de kwaliteitsimpuls een
ingroeiregeling opgenomen in haar begroting met een omvang van € 115.800 om de stijging van deze
jaarlijkse beheerlasten op te vangen. Met de reeds opgestarte projecten in het kader van de
kwaliteitsimpuls is hiervan € 54.500 gereserveerd. Derhalve resteert er € 61.300 in de ingroeiregeling
die beschikbaar is voor het opvangen van de stijging van beheerlasten.
C
Prioritering projecten
De ‘Investeringsagenda Groenalliantie (2018-2021)’ telt 17 projecten. De totale investeringsvraag
bedraagt € 1.732.000 (€ 427.000 planvorming + € 1.305.000 uitvoering). De totale stijging van
beheerkosten zijn geraamd op € 61.800 (zie onderstaande tabel). Deze geraamde stijging van
beheerlasten kan worden opgevangen binnen de beschikbare ingroeiregeling.
Voor de planvorming en uitvoering is € 1.360.000 beschikbaar aan investeringsmiddelen (zie
paragraaf B Financiële uitgangspunten). Dat betekent dat de investeringsvraag € 392.000 hoger ligt
dat het beschikbare investeringsbudget. Prioritering van projecten is daarom op basis van beschikbare
investeringsmiddelen noodzakelijk.
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Overzicht van alle projecten uit de ‘Investeringsagenda Groenalliantie (2018-2021)

Uitsluitingscriteria
Voor het stellen van prioriteiten in bovengenoemde investeringsagenda voor op te starten projecten
zijn de volgende twee uitsluitingscriteria gehanteerd:
1. Projecten moeten subsidiabel zijn binnen het ‘Programmabudget Groene Hart Zuid-Holland’
Om gebruik te kunnen maken van het programmabudget moeten de projecten voldoen aan de
subsidievoorwaarden. Eén van de criteria is dat projecten zich moeten richten op ‘fysieke
kwaliteitsverbeteringen’.
2. Projecten in de huidige uitvoeringszones in de Krimpenerwaard worden getemporiseerd om
reden van uitvoerbaarheid
In de Krimpenerhout en het Loetbos worden in de periode september 2018 – september 2019
omvangrijke werkzaamheden uitgevoerd. Realisatie van projecten die gesitueerd zijn in de
huidige uitvoeringszones worden uitgesteld totdat de huidige uitvoeringsmaatregelen zijn
voltooid.
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Toepassing van de uitsluitingscriteria op de Investeringsagenda leidt tot de volgende conclusies:
1. Projecten moeten subsidiabel zijn binnen het ‘Programmabudget Groene Hart Zuid-Holland’
De volgende vier projecten vallen af omdat zij niet voldoen aan dit selectiecriterium en daardoor
niet subsidiabel zijn:





Verkennen prioritaire verbindingen / gebiedsoverschrijdend
Verkenning doorontwikkeling Hendrikshoeve / Loetbos
Ontwikkelen ontwikkelingskader initiatieven Stadstuin / Goudse Hout
Verkennen herinrichting spoorzone ’t Weegje/Oostpolder

Het bestuur kan besluiten deze projecten alsnog of te zijner tijd op te pakken en krediet
beschikbaar te stellen. Zie voor een toelichting en overwegingen paragraaf ‘D Afronding fase 1 en
2 en opstart fase 3 kwaliteitsimpuls GA’.
2. Projecten in de huidige uitvoeringszones in de Krimpenerwaard worden getemporiseerd om reden
van uitvoerbaarheid
Voorgesteld wordt om de aanleg van een bootcampparcours in de Krimpenerhout en de realisatie
van een uitkijktoren in het Loetbos niet op te starten binnen de huidige beschikbare middelen. In
de periode september 2018 – september 2019 vinden er in de plangebieden van de bootcamp en
de uitkijktoren omvangrijke werkzaamheden plaats. Zie voor een toelichting en overwegingen
paragraaf ‘D Afronding fase 1 en 2 en opstart fase 3 kwaliteitsimpuls GA’.
Op te starten projecten
Na toepassing van de uitsluitingscriteria voor de huidige investeringsronde kunnen alle overige
projecten worden opgepakt binnen de reeds beschikbaar gestelde middelen (krediet + subsidie). Deze
projecten zijn in onderstaande tabel opgenomen. De investeringskosten zijn geraamd op € 1.340.000
en passen daarmee binnen het beschikbare budget (€ 1.360.000). De jaarlijkse beheerkosten zijn
geraamd op € 42.800 en kunnen worden opgevangen binnen de ingroeiregeling (€ 61.300).
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Overzicht op te starten projecten (voor een beschrijving van de projecten wordt verwezen naar de
Investeringsagenda Groenalliantie 2018-2021).

D
Afronding fase 1 en 2 en opstart fase 3 kwaliteitsimpuls GA
Met het opstarten van in bovenstaande tabel benoemde projecten zijn vrijwel alle fase 1 en 2
projecten van de kwaliteitsimpuls opgepakt. Daarmee kunnen de fases 1 en 2 van de kwaliteitsimpuls
als afgerond worden beschouwd in die zin dat vrijwel alle geagendeerde projecten uit de
Investeringsagenda Groenalliantie (2018-2021) zijn opgepakt.
Zes projecten uit de Investeringsagenda Groenalliantie (2018-2021) zijn op basis van de
uitsluitingscriteria niet opgepakt. Met het oog op het afronden van de fases 1 en 2 en de opstart van
fase 3 is het wel wenselijk om hier afspraken over te maken. Aan het bestuur wordt in overweging
gegeven om met deze zes projecten als volgt om te gaan:


Verkennen prioritaire verbindingen / gebiedsoverschrijdend
Fase 3 van de kwaliteitsimpuls wil invulling geven om de natuur- en recreatiegebieden
onderling beter te verbinden en met hun omgeving. Voor fase 3 is er geen inhoudelijke kader
beschikbaar voor het maken van afwegingen. Het zicht op gewenste verbindingen ontbreekt,
evenals de gewenste rol van de Groenalliantie en de financieringsmogelijkheden. Het project
‘Verkennen van prioritaire verbindingen’ zal hieraan invulling geven. Het bestuur wordt in
overweging gegeven om dit project alsnog op te starten en aanvullend krediet beschikbaar te
stellen. Resultaten van het project kunnen dan begin 2019 met het bestuur worden besproken
zodat de inzet voor fase 3 kan worden bepaald (gewenste verbindingen / rol GA /
financieringsconstructies).



Verkenning doorontwikkeling Hendrikshoeve / Loetbos
De verkenning doorontwikkeling Hendrikshoeve in overweging te nemen na afronding van de
huidige werkzaamheden in het Loetbos (september 2019).
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3.



Ontwikkelen ontwikkelingskader initiatieven Stadstuin / Goudse Hout
De ontwikkeling van een toetsingskader initiatieven Stadstuin in de Goudse Hout in
overweging te nemen en in de huidige vergadering of te zijner tijd aanvullend krediet
beschikbaar te stellen.



Verkennen herinrichting spoorzone ’t Weegje/Oostpolder
De verkenning van de herinrichting van de spoorzone ’t Weegje/Oostpolder als specifieke
opdracht uit te zetten ten laste van de reguliere begroting (planvorming &
gebiedsontwikkeling).



Aanleg bootcampparcours Krimpenerhout
Met de aanleg van het bootcampparcours te wachten totdat de huidige
uitvoeringsmaatregelen zijn voltooid. Dit vergt nadien een nieuw afwegingspunt voor het
bestuur (september 2019).



Realisatie Uitkijktoren Loetbos
Met de realisatie van een uitkijktoren te wachten totdat de huidige uitvoeringsmaatregelen zijn
voltooid. Dit vergt nadien een nieuw afwegingspunt voor het bestuur (september 2019).

VOORAFGAANDE BESLUITVORMING






4.

DB 4 oktober 2018: aanscherping op concept Investeringsprogramma GA (2018-2021);
AB 7 december 2017: beschikbaar stellen kredieten voor Projecten kwaliteitsimpuls
Groenalliantie, fase 2 en 3;
AB 8 december 2016: instemming met Uitvoeringsplan Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen
e.o., en Investeringsagenda RP 2016-2021;
AB 28 oktober 2015: instemming met Uitvoeringsplan Kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard, en
Investeringsagenda KW 2015-2020.

JURIDISCHE PARAGRAAF

Nvt

5.

FINANCIËLE PARAGRAAF

Investering
 Het Algemeen Bestuur heeft op 7 december 2017 reeds € 680.000 beschikbaar gesteld
en als volgt onderverdeeld:
o € 130.000 ten behoeve van planvorming van fase 2 en 3 projecten ten laste van
de Algemene Reserve van de Groenalliantie tot en met 31-12-2020
o € 550.000 gereserveerd voor de uitvoering van fase 2 en 3 projecten ten laste van
de Algemene Reserve van de Groenalliantie
De plankosten van in onderliggend voorstel opgenomen projecten zijn geraamd op € 132.500.
Voorgesteld wordt om deze plankosten op te vangen binnen het reeds beschikbaar gestelde
krediet van € 130.000.
De uitvoeringskosten van in onderliggend voorstel opgenomen projecten zijn geraamd op
€ 1.075.000. Voorgesteld wordt om de reservering voor uitvoering van € 550.000 te handhaven.
Beheer
 Een kader stellend plafond van € 42.800 vast te stellen voor de stijging van de jaarlijkse
beheerlasten voor de in dit voorstel genoemde projecten ten laste van de hiervoor op de
begroting beschikbare ingroeiregeling voor nieuw beheer. De budgetruimte van de
ingroeiregeling neemt hiermee af van € 61.300 naar € 18.500.
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Subsidie
 Indienen van een voorstel voor fasering van uitbetaling van € 670.000 bij de
budgetbeheerder (gemeente Bodegraven-Reeuwijk) van de Uitvoeringsovereenkomst
t.b.v. projecten uit het Programma Recreatie Groene Hart Zuid-Holland 2016-2021
(conform brief 11 maart 2018)
Verdeling investeringslasten over gebiedscompartimenten
Het verdient de voorkeur om de investeringen in het kader van de kwaliteitsimpuls evenredig te
verdelen over de gebiedscompartimenten Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen. In de eerste
investeringsronde (2016-2018) is er een scheve relatie ontstaan doordat enkele fase 2 projecten in de
Krimpenerwaard naar voren zijn gehaald. Daardoor wordt er in de Krimpenerwaard 2,7 miljoen
geïnvesteerd en de Reeuwijkse Plassen voor 1,3 miljoen euro. De voorgestelde prioritering van
projecten in onderliggend bestuursvoorstel leidt tot een betere evenredige verdeling van
investeringen. In de Krimpenerwaard komen de investeringen nu uit op 2,8 miljoen euro en in de
Reeuwijkse Plassen 2,3 miljoen euro.
Verdeling beheerlasten over gebiedscompartimenten
Het verdient de voorkeur om de beheerlastenstijging in het kader van de kwaliteitsimpuls evenredig te
verdelen over de gebiedscompartimenten Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen. In de eerste
investeringsronde (2016-2018) is er een scheve relatie ontstaan doordat enkele fase 2 projecten in de
Krimpenerwaard naar voren zijn gehaald. Daardoor is er in de Krimpenerwaard sprake van een
stijging van € 44.500 van beheerlasten en de Reeuwijkse Plassen een stijging van € 10.000. De
voorgestelde prioritering van projecten in onderliggend bestuursvoorstel leidt tot een betere
evenredige verdeling van stijging van beheerlasten. In de Krimpenerwaard komen deze nu uit op €
51.300 per jaar en in de Reeuwijkse Plassen € 46.000 per jaar.
Overzicht investeringsreserves Groenalliantie
Met de afronding van de fases 1 en 2 en de opstart van fase 3 is het wenselijk om zicht te hebben in
het investeringsvermogen van de Groenalliantie. Daartoe is in onderstaande een (samenvattend)
overzicht gegeven van de staat van reserves zoals die zijn opgenomen in de begroting van de
Groenalliantie (op basis van de Najaarsnota 2018):


Algemene reserve
Incidentele opbrengsten zoals positieve jaarresultaten en de verkoop van grond en
vastgoed worden normaliter in de Algemene Reserve Groenalliantie opgenomen. De
huidige opbrengsten komen voor een aanzienlijk deel uit de Reeuwijkse Plassen (zoals
uittreedsom Alphen aan den Rijn en verkoop gronden aan Landal). De Algemene Reserve
kan zeker niet zonder meer worden ingezet voor investeringen omdat deze reserve onder
meer dient om risico’s af te dekken en onverwachte uitgaven te financieren. De Algemene
Reserve bedraagt na verwerking van alle claims circa 1,4 miljoen euro (stand per 31-122018).



Investeringsreserve GA
In de Investeringsreserve GA zijn de reserves opgenomen voor investeringen in de
Groenalliantie die niet specifiek aan een gebiedscompartiment toegewezen zijn. De
Investeringsreserve GA bedraagt na verwerking van alle claims circa 0,2 miljoen euro
(stand per 31-12-2018).



Investeringsreserve Krimpenerwaard
In de Investeringsreserve Krimpenerwaard zijn de reserves van het voormalige
recreatieschap Krimpenerwaard opgenomen. De Investeringsreserve bedraagt na
verwerking van alle claims circa 2,0 miljoen euro (stand per 31-12-2018).



Investeringsreserve Reeuwijkse Plassen
In de Investeringsreserve Reeuwijkse Plassen zijn de reserves van het voormalige
recreatieschap Reeuwijkse Plassen opgenomen. De Investeringsreserve bedraagt na
verwerking van alle claims circa 0,4 miljoen euro (stand per 31-12-2018).
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6.

COMMUNICATIE

Een communicatieplan is onderdeel van de activiteiten in de fase van planvorming en uitvoering
van de projecten

7.

WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Interne afstemming binnen Staatsbosbeheer en met ambtelijk overleg vertegenwoordigende
gemeenten.

8.

VERDERE PROCEDURE





De gebiedsadviescommissies Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen te informeren over
uw besluit;
Een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk als budgethouder
van het ‘Programmabudget Groene Hart Zuid-Holland’;
Planvorming projecten.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur Groenalliantie Midden-Holland e.o.,

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