VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR
GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND EN OMSTREKEN
Onderwerp
Kenmerk
Bijlagen
Besluitdatum
Voorbereid door

: Gouwebos speelvoorziening Boskoopzijde (Kwaliteitsimpuls)
: D19- 53315
: -1: 16 december 2019
: Dhr. M. van Arkel

1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt verzocht om:
 Kennis te nemen van de reactie van de gemeente Alphen aan den Rijn op het
verzoek van het bestuur van Groenalliantie om een financiële bijdrage aan de
vernieuwing van de speelplaats aan de Boskoopzijde van het Gouwebos;
 Het DB besluit vast te stellen t.a.v. de consequentie voor de realisatie van de
speelvoorziening, namelijk doorgaan met de projectuitvoering door middel van
volledige financiering door Groenalliantie;
 De gemeente Alphen aan den Rijn hiervan op de hoogte te stellen middels een
schrijven namens het DB.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Op 8 juli 2019 heeft het bestuur het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de vernieuwing van de speelplaats
aan de Boskoopzijde van het Gouwebos vastgesteld. Voor de uitvoering is een krediet van € 50.000
door uw bestuur ter beschikking gesteld.
Op uw verzoek is contact gezocht met de gemeente Alphen aan den Rijn. Ambtelijk is verkend of een
bestuurlijk verzoek van de Groenalliantie voor een financiële bijdrage aan de speelplaats vanuit de
gemeente kans van slagen zou hebben.
De e-mail met de reactie van de gemeente treft u hierbij aan. Hieruit blijkt dat het verzoek wordt
afgewezen. Deze reactie is blijkens de inhoud van de e-mail afgestemd met de wethouder(s).
De vraag is wat de consequentie van deze afwijzing zou moeten zijn. Overwegingen die daarbij een
rol spelen zijn:
 Groenalliantie heeft een eigen ambitie met de kwaliteitsimpuls, namelijk de recreatiegebieden
weer aan de wensen en behoeften van alle recreanten te laten voldoen.
 Aan de zuidzijde van het gebied is recent een avontuurlijk speeleiland gerealiseerd. Hoewel
deze voor alle jeugdige bezoekers bedoeld is zal de speelplaats gezien de ligging vooral
jongeren uit Waddinxveen aantrekken.
 Vanwege de a-centrale ligging van het speeleiland heeft het bestuur eerder besloten om de
speelplaats aan de noordzijde te vernieuwen. Deze zal vooral gebruikt worden door
Boskoopse jongeren.
 De gemeente Alphen aan den Rijn is geen deelnemer (meer) in de Groenalliantie.
 De gesuggereerde bijdrage namelijk 1 speeltoestel á € 7.500 had vooral betekenis als blijk
van blijvende betrokkenheid van Alphen en haar bewoners bij het Gouwebos. De bijdrage is
niet noodzakelijk voor de financiële haalbaarheid van het project.
 Het Gouwebos is in eigendom en beheer bij Groenalliantie en ligt volledig op het grondgebied
van de gemeente Waddinxveen.
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Vervolg
Het DB heeft tijdens haar vergadering op 21 november jl. ingestemd met de volgende optie voor het
vervolg van de projectuitvoering:
Doorgaan met de projectuitvoering
Argument:
- Groenalliantie heeft een eigen ambitie met de kwaliteitsimpuls voor het Gouwebos en de
vernieuwing van de speelplaats maakt daar integraal onderdeel van uit;
- De toegenomen gebruiks- en belevingswaarde komen ten goede aan alle bezoekers van
het gebied, ongeacht waar ze vandaan komen;
- Er is een positieve verwachting gewekt bij de kinderen die meegewerkt hebben aan het
project;
- Het niet bijdragen door Alphen heeft geen consequentie voor de financiële haalbaarheid
van het project.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
AB 8 juli 2019:
 vaststellen Voorlopig Ontwerp (VO) voor de opwaardering van de speelvoorziening
Boskoopzijde Gouwebos
 Beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van € 50.000 en dit ten laste te laten komen
van de gereserveerde investeringsmiddelen Kwaliteitsimpuls fase 2 en 3.
DB 21 november 2019:
 Ingestemd met de consequentie voor de realisatie van de speelvoorziening, namelijk
doorgaan met de projectuitvoering door middel van volledige financiering door Groenalliantie.
4. JURIDISCHE PARAGRAAF
N.v.t.
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Het bestuur heeft op 8 juli 2019 een uitvoeringskrediet van € 50.000 ter beschikbaar gesteld. Hiervan
is 50% gedekt uit SGG-subsidie. Wanneer het project niet wordt uitgevoerd valt een bedrag van
€ 25.000 vrij en zal terugvloeien in de investeringsreserve GA. De subsidiebijdrage zal worden
teruggevorderd door de subsidieverstrekker.
6. COMMUNICATIE
Het besluit zal worden gecommuniceerd naar gebiedspartijen.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijke voorbereiding.
8. VERDERE PROCEDURE
Uitvoering van uw besluit.
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Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.,

Mevr. L. de Lange
Bestuurssecretaris
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