AB 25 januari 2018
GA/ 2018-233-2
Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland e.o.

Nr.
1.

Aanwezig:

Dhr. J.H. Blankenberg (voorzitter), dhr. C.A. Oskam (penningmeester), mevr. D. Bergman, dhr. A. Hofstra
(vervangend Waddinxveen), dhr. P. Neven (vervangend Krimpenerwaard), mevr. M. van den Barg
(bestuurssecretaris), Mevr. M. Guneyli (ambtelijk secretaris),

Datum
vergadering

7 december 2017

Afwezig:

Dhr. C. de Jong, dhr. J.L. van den Heuvel, dhr. J.F. Weber, Dhr. A.J. de Leeuw, mevr. Niezen.

Plaats

Gouda

Agendapunt
Opening

Besluit
De voorzitter opent de vergadering om 16:00 uur, heet de aanwezigen van harte welkom en constateert dat er geen quorum is.
Daarom sluit de voorzitter de vergadering en opent hij de tweede vergadering om 16:05 uur.
Er is een afmelding ontvangen van dhr. Weber. Dhr. Nieuwenhuis wordt deze vergadering vervangen door dhr. Hofstra.

2.

Besluitenlijst AB GA Per abuis is het verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur op 8 december 2016 nog niet vast gesteld.
8 december 2016 en 6
juli 2017
Ten aanzien van het verslag van 6 juli 2017: agendapunt 7 (vindbaarheid van personen), licht mevr. Van den Barg toe dat er stickers
zijn gemaakt met informatie over en advies aan gebruikers over het belang van vindbaarheid in de buitengebieden. Deze worden op
de borden in de gebieden geplakt. Aan betere bebording wordt nog gewerkt.
Besloten wordt:
- De verslagen van de vergaderingen van 8 december 2016 en 6 juli 2017 ongewijzigd vast te stellen.

Geheim deel van de
vergadering

Sluiting regulier deel van de vergadering.
Opening geheim deel van de vergadering.
Tijdens het geheime deel van de vergadering wordt het geheime verslag van de besloten vergadering van het Algemeen Bestuur /
werkconferentie van 6 oktober 2017 besproken. Ook wordt tijdens het geheime deel van de vergadering het geheime verslag van het
geheime deel van de bijeenkomst van gebiedsadviescommissie Krimpenerwaard van 12 oktober 2017 besproken.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 zal aan het Algemeen Bestuur worden voorgesteld om de geheime status van de
verslagen op te heffen, zodat deze openbaar worden.
Sluiting geheim deel van de vergadering.
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3.

Verslagen en
adviezen van de
gebiedsadviescommi
ssies Reeuwijkse
Plassen en
Krimpenerwaard

Noot ambtelijk secretaris: Beide verslagen zijn door het bestuur ongewijzigd vastgesteld. Omdat er geen (inhoudelijke)
opmerkingen of vragen waren naar aanleiding van de geheime verslagen van het Algemeen Bestuur / Werkconferentie en de
gebiedsadviescommissie Krimpenerwaard, is er geen geheim verslag opgesteld van dit deel van de vergadering.
Heropening regulier deel van de vergadering.
De inhoudelijke adviezen van de gebiedsadviescommissies worden betrokken bij de uitvoering van projecten in het kader van het
programma Kwaliteitsimpuls. De beide gebiedsadviescommissies vragen voor de periode na de gemeenteraadsverkiezingen aandacht
voor de informatieoverdracht aan nieuwe raadsleden in de gebiedsadviescommissies.

Besloten wordt:
- Kennis te nemen van de verslagen van de gebiedsadviescommissies Reeuwijkse Plassen en Krimpenerwaard, en
- In het overdrachtsdocument aan het nieuwe bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o. na de
Miriam/Mieke
gemeenteraadsverkiezingen in 2018, een apart onderdeel op te nemen over de gebiedsadviescommissie. Dit
onderdeel wordt tevens gebruikt als overdrachtsdocument voor de nieuwe raadsleden van de
gebiedsadviescommissie.
Ingekomen stukken,
Mevr. Van den Barg geeft aan dat op basis van de provinciale SGG regeling een bedrag van 426.322,- euro aan cofinanciering is
uitgaande stukken en aangevraagd. Inmiddels is een tweede aanvraag per aangetekende post verzonden, omdat de eerste aanvraag per reguliere post niet
schriftelijke
volledig zou zijn aangekomen bij het loket van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
mededelingen
De ambtelijk secretaris vermeldt dat de behandelend ambtenaar bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk per e-mail heeft toegezegd de
betaling in gang te zetten.
Maarten

4.

5.

Samenstelling
bestuur

Besloten wordt:
- Kennis te nemen van de ingekomen stukken, de uitgaande stukken en de schriftelijke mededelingen en deze indien
nodig te betrekken bij latere besluitvorming.
Er zijn geen vragen naar aanleiding van het bestuursvoorstel.
Dhr. Hoftra meldt dat dhr. Nieuwenhuis graag bij deze vergadering aanwezig had willen zijn, maar helaas verhinderd is.
Dhr. Neven meldt dat dhr. De Wit de vervanger wordt van mevr. Blok in het Dagelijks Bestuur. Hij is nog niet benoemd tot lid van het
Algemeen Bestuur door de gemeenteraad van Krimpenerwaard.
Besloten wordt:
- Dhr. J.H. Blankenberg te benoemen tot voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.
- Kennis te nemen van de benoeming door de gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen per 8 november 2017 van
dhr. E.J. Nieuwenhuis tot lid van het Algemeen Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.;
- Dhr. E.J. Nieuwenhuis te benoemen in het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o..
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6.

Voorstel wijziging
Gemeenschappelijke
Regeling
Groenalliantie
Midden-Holland e.o.
Maud

7.

Najaarsrapportage
2017 en tweede
begrotingswijziging
2017

Mevr. Van den Barg licht toe dat het nemen van dit besluit noodzakelijk is om te voldoen aan het unanimiteitsvereiste in artikel 34 GR
Groenalliantie m.b.t. wijziging van de regeling. Met behulp van de brief van Han Weber, waarin de provincie zich onthoudt van een
stem, is dit mogelijk.
Besloten wordt:
- Kennis te nemen van het standpunt van de provincie Zuid-Holland, verwoord bij brief van de heer Weber d.d. 9
november 2017, en
- Conform artikel 34 Gemeenschappelijke Regeling Groenalliantie, unaniem het wijzigingsbesluit 2e wijziging
Gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken vast te stellen.
Mevr. Van den Barg licht toe dat de Najaarsnota evenals vorig jaar een afwijkingenrapportage is.
De voorzitter geeft aan dat het college van de gemeente Krimpen aan den IJssel akkoord is met de 2e begrotingswijziging, onder
voorbehoud van het akkoord door de gemeenteraad op 12 december 2017.
Dhr. Oskam geeft aan dat de P&C-cyclus van Groenalliantie Midden-Holland e.o. niet aansluit op de P&C-cyclus van de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk. Hierdoor is de gemeenteraad nog niet akkoord met de financiële stukken.
Besloten wordt:
- De Najaarsnota 2017 van de Groenalliantie Midden-Holland e.o vast te stellen;
- De aanpassing goed te keuren van de jaarschijf kredieten 2017 met een bedrag van € 1.216.685 met als resultaat de
actualisatie van de kredieten die er na begrotingswijziging als volgt uitzien:
Programma 2, Beheer, onderhoud en exploitatie:
Bijdrage website Promotie Groene hart
Realisatie toegangsbrug verbinding voorterrein Parq Green
Bijdrage herstel Essenkade Heemtuin Goudse Hout

€ 4.000
€ 13.035
€ 9.550

Programma 3, Ontwikkeling:
Uitvoeringsplan waterrecreatie
Uitvoering kanoroutenetwerk
Investering Speelplolders
Planuitwerking projecten Kwaliteitsimpuls KW fase 2
Projectuitvoering Kwaliteitsimpuls KW fase 2, Krimpenerhout
Projectuitvoering Kwaliteitsimpuls KW fase 2, Loetbos

€ 1.998
€ 40.000
€ 37.977
€ 60.069
€ 410.376
€ 58.205
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Wandelnetwerk Zuidplas
Haalbaarheid ruiterroutes KW
Bijdrage ontwikkeling natuurstruinwandelroutes
Miriam: toezenden
aan BZK en
deelnemers
8.

Grondaankoop twee
percelen bij het
Loetbos
Maaike

9.

Voorstel krediet
evaluatie tripartiete
overeenkomst
Miriam/Mieke

10.

11.

Voorstel
Normenkader 2017

-

€ 60.000
€ 25.000
€ 4.500

De 2e begrotingswijziging 2017 die resulteert uit de Najaarsrapportage 2017 vast te stellen en het voordelige
exploitatiesaldo ad € 475.933 bij de bestemming van het jaarresultaat € 95.000 te storten in een bestemmingsreserve
om in 2018 de Essentaksterfte verder aan te pakken.

Er zijn geen vragen of opmerkingen.
Besloten wordt:
- De aankoop van twee percelen grond in recreatiegebied Loetbos vast te stellen;
- Tot en met 31 december 2018 ter beschikking stellen een bedrag van € 2.160,00 ten laste van de investeringsreserve,
en
- Aan de voorzitter voor te dragen om een volmacht aan het afdelingshoofd grondzaken van Staatsbosbeheer te
verlenen conform bijgevoegde volmacht.
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
Besloten wordt:
- Een krediet beschikbaar te stellen van afgerond € 30.000,--, zijnde de onderzoekskosten voor het evaluatieonderzoek,
inclusief BTW, e.e.a. ten laste van de investeringsreserve Groenalliantie, en
- Na afronding van het evaluatieonderzoek conform afspraak de helft van de kosten te declareren bij Staatsbosbeheer.
Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Vincent

Besloten wordt:
- Het Normenkader Rechtmatigheid 2017 vast te stellen.

Voorlopig Ontwerp
Reeuwijkse Hout

Mevr. Bergman vraagt aandacht voor het ontstaan van geluidsoverlast door het creëren van een groter wateroppervlakte.
Dit is reeds ambtelijk besproken en wordt als onderzoekspunt meegenomen door de projectleider.

Maarten/Henk

Besloten wordt:
- Het Voorlopig Ontwerp ‘Entreegebied Reeuwijkse Hout’ vast te stellen;
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12.

Voorlopig Ontwerp
Goudse Hout

Maarten/Henk

13.

Voorlopig Ontwerp
Gouwebos
Maarten/Henk

Ten behoeve van de verdere planuitwerking en planuitvoering een krediet beschikbaar te stellen van € 268.300 ten
laste van de al gereserveerde middelen gedekt uit de investeringsreserve compartiment Reeuwijkse Plassen van de
reserve Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen tot en met 31-12-2019;
In te stemmen met de stijging van de jaarlijkse beheerlasten met € 15.900, en
Aan het DB lid van Bodegraven-Reeuwijk te verzoeken om in overleg met omwonenden in De Steupel opties te
verkennen voor “flankerende maatregelen“, die het beheer niet belemmeren en waarbij aan de bezwaren van
omwonenden tegen de avonturenroute zo sober en doelmatig mogelijk tegemoet wordt gekomen.

De bestuurders geven complimenten voor het ontwerp. Er zijn geen vragen.
Besloten wordt:
- Het Voorlopig Ontwerp Entree Goudse Hout vast te stellen;
- Ten behoeve van de verdere planuitwerking en planuitvoering een krediet beschikbaar te stellen van € 145.500 ten
laste van de al gereserveerde middelen gedekt uit de investeringsreserve compartiment Reeuwijkse Plassen van de
reserve Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen tot en met 31-12-2019;
- In te stemmen met de stijging van de jaarlijkse beheerlasten met € 1.806 vanaf 2019, en
- Kennis te nemen van het advies van de Gebiedsadviescommissie Reeuwijkse Plassen van 16 november 2017 en dit
te betrekken bij de besluitvorming.
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
Besloten wordt:
- Het Voorlopig Ontwerp ‘Bosstructuur, graslanden en paden Gouwebos’ vast te stellen;
- Ten behoeve van de verdere planuitwerking en planuitvoering een krediet beschikbaar te stellen van € 97.500 ten
laste van de al gereserveerde middelen gedekt uit de investeringsreserve compartiment Reeuwijkse Plassen van de
reserve Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen tot en met 31-12-2019;
- Kennis te nemen van een daling van de jaarlijkse beheerlasten met € 15.600;
- Kennis te nemen van het advies van de Gebiedsadviescommissie Reeuwijkse Plassen van 16 november 2017 en dit
te betrekken bij de besluitvorming.
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14.

Herzien ontwerp
MTB-route
Maarten/Henk

Er zijn geen vragen of opmerkingen.
Besloten wordt:
- Het herziene Schetsontwerp MTB-route Krimpenerwaard vast te stellen;
- Ten behoeve van de planuitvoering een extra krediet beschikbaar te stellen van € 69.700 ten laste van de al
gereserveerde middelen gedekt uit de investeringsreserve GA, compartiment Krimpenerwaard tot en met 31-12-2019,
en
- In te stemmen met een extra stijging van de jaarlijkse beheerlasten van € 4.000.

15.

Projecten
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
Kwaliteitsimpuls fase
2 en 3
Besloten wordt:
- Een krediet van € 130.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de planvorming projecten kwaliteitsimpuls
Henk
Groenalliantie, fase 2 en 3, en dit ten laste te laten komen van de Algemene Reserve van de Groenalliantie tot en met
31-12 2020, en
- Een bedrag van € 550.000 te reserveren voor de uitvoering van bovengenoemde projecten ten laste van de Algemene
Reserve van de GA.

16.

Voorstel Beeldtaal
Maarten/Henk/Gert

Er zijn geen vragen of opmerkingen.
Besloten wordt:
- Kennis te nemen van de keuze van het Dagelijks Bestuur op 9 november jl. voor het thema robuust;
- Het gekozen thema uit te laten werken in een staalkaart met materiaal, kleur, productiemethode en voorzien van een
raming voor investeringskosten en beheerkosten;
- De gebiedsadviescommissies RP en KW te informeren over het besluit van het AB;
Ten behoeve van het project Krimpenerhout, entrees en informatieborden (project 4, Investeringsagenda KW) wordt
besloten:
- Een krediet van € 10.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de planuitwerking ten laste van de
Investeringsreserve compartiment Krimpenerwaard tot en met 31-12 2018;
- Een bedrag van € 30.000 te reserveren voor de uitvoering ten laste van de investeringsreserve compartiment
Krimpenerwaard;
Ten behoeve van het project Gouwebos, communicatie en informatievoorzieningen (project 4 Gouwebos,
Investeringsagenda RP) wordt besloten:
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17.

Voorstel Staalkaart
Robuust (Beeldtaal)
Maarten/Henk/Gert

18.

Rondvraag en
sluiting

Een krediet van € 9.150 beschikbaar te stellen ten behoeve van de planuitwerking ten laste van de
Investeringsreserve compartiment Reeuwijkse Plassen tot en met 31-12-2018, en
Een bedrag van € 36.600 te reserveren voor de uitvoering ten laste van de investeringsreserve compartiment
Reeuwijkse Plassen.

Er zijn geen vragen of opmerkingen.
Besloten wordt:
- De in de vergadering gepresenteerde staalkaart van bebording en bewegwijzering van thema robuust vast te stellen:
- Het voorstel voor de toepassing van de huisstijl van Groenalliantie op informatiepanelen en bebording vast te stellen;
- Staatsbosbeheer opdracht te geven om binnen de door het bestuur beschikbaar gestelde middelen voor de
Kwaliteitsimpuls Groenalliantie bebording en bewegwijzering te plaatsen in de recreatiegebieden, en
- De gebiedsadviescommissies RP en KW te informeren over het besluit.

Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter allen voor hun aanwezigheid en bijdragen en sluit hij de vergadering om 16:20 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. op 25 januari 2018 te Gouda,

Dhr. J.H. Blankenberg,
Voorzitter

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