VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR
GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND EN OMSTREKEN
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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
- Kennis te nemen van bijgevoegd verzoek van Stichting VEEN met betrekking tot het
voorgenomen herstel van de legakker bij Twaalfmorgen;
- Onder voorwaarden in te stemmen met het toekennen van de gevraagde extra cofinanciering
van € 11.000,- en dit bedrag toe voegen aan het nog openstaande krediet voor de omvorming
van de daghaven Twaalfmorgen;
- De Stichting Veen bij brief informeren over het genomen bestuursbesluit onder voorwaarden.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Verzoek
De werkzaamheden aan het herstel van de daghaven Twaalfmorgen zijn inmiddels afgerond. De
haven is in het najaar van 2017 feestelijk geopend. Stichting VEEN (initiatiefnemer en projectleider)
heeft het herstel in goede samenwerking met Groenalliantie opgepakt. In de tussen Stichting VEEN en
Groenalliantie opgestelde realisatieovereenkomst, is geformuleerd, dat Groenalliantie – indien er na
het opknappen van de daghaven Twaalfmorgen projectbudget overbleef – in de vorm van
cofinanciering mogelijk mee zou willen werken aan het herstel van de legakker Twaalfmorgen
(inspanningsverplichting).
Stichting Veen heeft onlangs het voornemen opgevat om het herstel van de legakker Twaalfmorgen
ter hand te nemen. Per brief van 15 mei jl. (zie bijlage) legt zij uit waarom het herstel van de legakker
historisch waardevol is voor het gebied. Ook biedt de legakker, door haar geïsoleerde omgeving,
ruimte en rust voor flora en fauna. Daarnaast voorkomt het herstel van de legakker gevaarlijke
situaties voor recreanten en zwemmers vanaf het Twaalfmorgenterrein. Op dit moment bestaat de
legakker namelijk uit resten van palen en takken die onder en boven het water uitsteken. Het
opknappen van de legakker is daarom ook voor Groenalliantie waardevol.
Een door Stichting VEEN opgestelde kostenraming voor het herstel geeft aan, dat nog een extra
bedrag nodig is van afgerond € 30.000,-. Stichting VEEN gaat uit van een evenredige verdeling tussen
de stichting en Groenalliantie, op basis van de reeds toegezegde bijdragen in de
realisatieovereenkomst. Een aanvullende bijdrage voor Groenalliantie zou volgens de stichting
neerkomen op € 11.000,-.
Stichting VEEN verzoekt aan Groenalliantie om een bijdrage in de kosten voor het herstel van de
legakker van minimaal € 11.000,-. Voor het resterend bedrag van € 19.000 werft Stichting VEEN
eveneens aanvullende bijdragen, omdat zij zelf niet in deze bijdrage kan voorzien. Dit betekent dat
ook een hogere aanvullende bijdrage van de zijde van de Groenalliantie meer dan welkom is.
Van het krediet wat destijds is ingezet voor het herstel van de daghaven Twaalfmorgen, is in de
begroting van Groenalliantie € 20.000,- nog niet besteed. Nog niet alle nota’s zijn ontvangen.
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Tenslotte
Bij het gebruik van de daghaven Twaalfmorgen is afgelopen seizoen vastgesteld, dat de oevers te
hoog zijn voor kano’s en roeiboten om er te kunnen aanleggen. De nieuwe steigers in de opgeknapte
Kerfwetering worden in beperkte mate gebruikt. Eén van de twee steigers zal dan ook in overleg met
Groenalliantie verplaatst worden naar Twaalfmorgen. De kosten voor het verplaatsen van de steiger
zijn al verwerkt in de kostenraming.
Beheer
De legakker is van een private eigenaar. De private eigenaar is verantwoordelijk voor het beheer van
de legakker. Stichting VEEN en de private eigenaar zullen hierover separate afspraken maken.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
17-489-1
Getekende realisatieovereenkomst, d.d. 2 november 2016;
GA/2015-536333595 1ste begrotingswijziging 2016, d.d. 16 december 2015.
D18-18634
Bestuursvoorstel legakker twaalfmorgen, d.d. 5 juli 2018.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Het extra krediet van € 11.000 wordt onder voorwaarden beschikbaar gesteld, t.w.:
 De eindafrekening van het herstel van de daghaven is afgerond, zodat op de rekening van
Groenalliantie alle verplichtingen ten laste van het openstaande krediet zijn voldaan;
 Er is een begroting voor de aanleg van de legakker en de financiering ervan is volledig gedekt
door schriftelijke besluiten van co financiers;
 De stichting VEEN is verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk en is tijdens het werk
risicodragend;
 De Stichting VEEN sluit een realisatie overeenkomst met de eigenaar en cofinanciers, waarin
rechten duidelijk zijn verwoord;
 De eigenaar verplicht zich tot het beheer van de legakker, zodat deze na de investering van
partijen in goede staat duurzaam in stand blijft.
Sjabloon volmacht bijgevoegd: nee

5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Van het krediet Twaalfmorgen (140-15529 dekking uit de investeringsreserve RP), staat nog een
bedrag open van € 20.000,-. De eindafrekening is nog niet afgerond (zie onder paragraaf 4).

6. COMMUNICATIE
Niet van toepassing.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE
- De Stichting Veen per brief informeren over het besluit van het Algemeen Bestuur.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.,
Mevr. Mr. M. van den Barg-Hoekman
Bestuurssecretaris
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