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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
 Het ontwikkelen van het ‘Ontwikkel- en beheerplan Groenalliantie’ vast te stellen, en
 Ten behoeve van de planontwikkeling een krediet beschikbaar te stellen van € 75.000 ten
laste van de Algemene Reserve van de Groenalliantie tot en met 31 december 2020.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
In artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling van de Groenalliantie is voorgeschreven dat de
Groenalliantie een zogenaamd ‘Ontwikkel- en beheerplan’ opstelt. Dit plan moet een algemeen
handelingskader vormen voor het bestuur. Er zijn in de gemeenschappelijke regeling geen specifieke
inhoudelijke- of vormeisen gesteld aan het Ontwikkel- en beheerplan. Om de richting te bepalen van
het Ontwikkel- en beheerplan zijn in onderliggend bestuursvoorstel enkele uitgangspunten en kaders
geschetst voor het opstellen van het Ontwikkel- en beheerplan. Tevens is een voorstel opgenomen
voor het proces van ontwikkeling van het plan.
Handelingskader voor het bestuur
Het Ontwikkel- en beheerplan moet een handelingskader bieden voor het bestuur in het licht van haar
doelstelling en haar taken.
Doelstelling en taken Groenalliantie
De Groenalliantie behartigt de bovengemeentelijke belangen inzake het beheer en de ontwikkeling
van groengebieden binnen het werkgebied van de Groenalliantie. Het gaat hierbij onder meer om
(artikel 4 gemeenschappelijke regeling):






het behoud en de versterking van de groen- en recreatieve verbindingen
de landschappelijke kwaliteiten van de groengebieden
de biodiversiteit binnen de groengebieden
de bevordering van de leefbaarheid
de bevordering toeristische aantrekkingskracht daarvan

In het licht van bovenstaande doelstelling moet de Groenalliantie algemene kwaliteitseisen voor het
beheer van groengebieden vaststellen. Aanvullend moet de Groenalliantie een visie hebben op de
ontwikkeling van haar groengebieden en daarvoor een meerjaren investeringsprogramma groen
vaststellen. Dit is ook als zodanig benoemd in de gemeenschappelijke regeling (artikel 5.2). Uitvoering
van het programma kan al dan niet plaatsvinden in samenwerking en medefinanciering van
gebiedspartners.
Bovenstaande doelstelling en taken zijn vertaald naar drie uitgangspunten voor het Ontwikkel- en
beheerplan.
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Uitgangspunt 1 Visie op werkgebied en haar acht beheergebieden
Het Ontwikkel- en beheerplan moet voor het nastreven van haar doelstellingen en de uitoefening van
bovengenoemde taken een handelingskader bieden op strategisch en tactische niveau. Dat
veronderstelt dat het plan in elk geval de onderstaande elementen bevat:


Een beschrijving van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving van haar
werkgebied en in het bijzonder haar acht beheergebieden
Wat is er en wat is de kwaliteit daarvan?



De hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming en
het behoud van het werkgebied in het bijzonder haar acht beheergebieden
Wat gebeurt er/gaat er gebeuren aan ontwikkelingen en instandhouding van het grondgebied?



De hoofdzaken van het voor haar werkgebied en in het bijzonder haar acht werkgebieden te
voeren integrale beleid
Wat zijn de na te streven doelen en op welke manier worden die bereikt? Hiertoe behoren ook nietfysieke doelen zoals 1) verhogen bekendheid gebieden 2) beter gastheerschap 3) meer duurzame
inrichting 4) optimaliseren financiële baten (conform Bestuurdersconferentie 18 februari 2019)

Uitgangspunt 2 Opstellen meerjarig Investeringsagenda
Voor het uitvoeren of doen uitvoeren van de visie moet een meerjaren investeringsagenda worden
opgesteld. In het investeringsagenda staan alleen projecten en initiatieven die inhoudelijke
maatschappelijke of politiek-bestuurlijke aanleiding kennen binnen een planhorizon van acht jaar. De
agenda wordt voorzien van een investeringsstrategie (prioritering, inzet van financieringsmiddelen GA
en middelen overige partijen).
Uitgangspunt 3 Samenwerkingskader
Het plan biedt kaders voor samenwerking met andere partijen. Binnen deze kaders kunnen indien
gewenst meerjarige samenwerkingsovereenkomsten worden aangegaan. Hierbij valt bijvoorbeeld te
denken aan een nog op te stellen samenwerkingsprogramma inclusief investeringen met
Staatsbosbeheer.
Bouwstenen Ontwikkel- en beheerplan
Het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie heeft in het recente verleden een aantal
beleidsdocumenten aangemerkt als bouwsteen voor het op te stellen Ontwikkel- en beheerplan. Deze
documenten dienen inhoudelijk een plek te krijgen binnen de uitgangspunten zoals hierboven
benoemd. Het betreft de volgende documenten:




Herijking investeringsagenda Groenalliantie 2018-2021 (15 november 2018)
Uitvoeringsplan Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen (8 december 2016)
Uitvoeringsplan Kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard (28 oktober 2015)

Aanvullend zal het Ontwikkel- en beheerplan op relevante beleidsdocumenten van de deelnemende
gemeenten waaronder de (nog op te stellen) Omgevingsvisies.
Proces van totstandkoming
Het opstellen van het Ontwikkel- en beheerplan doorloopt grofweg drie fasen.
1. Interne voorbereiding
In samenspraak met bestuur, gebiedsadviescommissies en betrokken ambtenaren wordt de reikwijdte
en doelbereik van het Ontwikkel- en beheerplan bepaald en waar nodig worden (verkennende)
onderzoeken uitgevoerd

2. Externe samenwerking
Doorlopen gebiedsproces waarbij gebiedspartners input leveren binnen de gestelde kaders
(aanscherping ambities/doelen en verkennen oplossingsrichtingen)

3. Uitwerking Ontwikkel- en beheerplan
Uitwerking van visie (ontwikkeling en beheer) inclusief meerjaren investeringsprogramma en
samenwerkingskader

De doorlooptijd van het project is gepland van september 2019 tot en met maart 2020.
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4. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
DB 23 mei 2019:
 Instemmen met het ontwikkelen van het beheer- en ontwikkelplan
AB 15 november 2018:
 Vaststellen Investeringsagenda Kwaliteitsimpuls GA 2018-2021
AB 8 december 2016:
 Vaststellen Uitvoeringsplan Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen e.o.
 Vaststellen Investeringsagenda 2015-2020 Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen e.o.
AB 28 oktober 2015:
 Vaststellen Uitvoeringsplan Kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard
 Vaststellen Investeringsagenda 2015-2020 Kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard
5. JURIDISCHE PARAGRAAF
N.v.t.

6. FINANCIËLE PARAGRAAF
Investering
Aan het bestuur wordt gevraagd een krediet beschikbaar te stellen van € 75.000 ten laste van de
Algemene Reserve van de Groenalliantie tot en met 31-12 2020.

7. COMMUNICATIE
Communicatie maakt integraal onderdeel uit van het proces van het opstellen van het Ontwikkel- en
beheerplan. Dat geldt in het bijzonder voor interactieve sessies met gebiedspartners. De
communicatie wordt gecoördineerd vanuit het Programmateam Kwaliteitsimpuls Groenalliantie. Op
projectniveau worden de belangrijkste communicatiemomenten en in te zetten communicatiemiddelen
vastgelegd en uitgevoerd.

8. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

9. VERDERE PROCEDURE
Uitvoering van uw besluit.

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