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Ingekomen stuk
Afzender
Tennet

Onderwerp in het kort
Beschouwing en advies
Locatiekeuze
vervanging TenneT heeft Groenalliantie schriftelijk bericht dat zij de uitbreiding van het
transformator
transformatorstation in Krimpen aan den IJssel, aan de Noordzijde
(bewonerskant) zal realiseren (zie bijlage). De bouw aan de Zuidzijde op grond
van Groenalliantie (EZH Bos) vindt zij te complex (hoge kosten en verwachte
weerstand bij bestemmingswijzigingsproces).
Advies: kennis nemen van
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Mededeling
Begin 2020 is de Producten- en Dienstencatalogus (PDC) ‘Samen werken aan een groene leefomgeving’ opgeleverd.
De PDC is een overzicht van de producten en diensten die Staatsbosbeheer biedt in een samenwerkingsrelatie. De
PDC draagt bij aan het inzicht om te bepalen wat nodig is om gezamenlijke doelstellingen/ambities te bereiken. Per
product/dienst is beschreven wat het product inhoudt, met welk resultaat, de wijze van evalueren en wanneer het
product wordt geleverd. Een aantal producten en diensten is in een basispakket opgenomen, dit zijn bijvoorbeeld
producten en/of diensten die nodig zijn om het beheer- en onderhoud van gebieden vorm te geven. Een aantal
producten en diensten zijn optioneel; de samenwerkingspartners hebben een keuze of ze deze producten of diensten
willen afnemen.
De PDC is een instrument om met externe partners (schappen/CBG) te bepalen wat partijen met de samenwerking
willen bereiken en welke capaciteit SBB in huis heeft om de gezamenlijk opgestelde doelen te realiseren.

Staatsbosbeheer is momenteel bezig met een intern proces ten aanzien van het doorrekenen van de PDC om te
bepalen wat de kostprijzen zijn van de producten en diensten. Een forse en complexe opgave waar Staatsbosbeheer
nog niet mee klaar is en die meer tijd kost dan van tevoren was voorzien. De verwachting is dat we het najaar 2020
en het eerste kwartaal 2021 nog nodig hebben om een solide basis te leggen. In 2021 zullen de (van toepassing
zijnde) onderdelen van de PDC in de begroting vertaald zijn naar de betreffende programma’s én dan is inzichtelijk
wat dit financieel doet. De doorwerking in de begroting is onder andere afhankelijk van hetgeen vastgelegd is in de
Samenwerkingsovereenkomst en hoe dit uitgewerkt wordt in een uitvoeringsprogramma of gebiedsprogramma.
Advies: kennis nemen van.
Mededeling C.
De winnaar van de kunstwerkwedstrijd voor de Goudse Hout is bekend! De kunstwerken van Henrique van Putten
en David Habets waren in de race voor realisatie op het ontmoetingsplein in de Goudse Hout. 'Saying hi and goodbye'
van Henrique van Putten kreeg uiteindelijk de meeste stemmen.
Saying hi and goodbye is een kleurrijk en natuurlijk kunstwerk dat opvalt, maar zich ook vereenzelvigt met de
omgeving. Het stemt tot nadenken en tegelijk tovert het een glimlach op je gezicht. Saying hi and goodbye zal naar
verwachting in het voorjaar van 2021 te bezichtigen zijn op het ontmoetingsplein in het Goudse Hout.
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“Wij zijn verschijnselen
van zo korte duur
dat we verdwijnselen
zijn van de Natuur”
Advies: kennis nemen van.
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