GA AB 2 juli 2020
D20-23970
Besluitenlijst van de schriftelijke vergadering van het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland e.o.
Aanwezig: dhr. Oskam (voorzitter), dhr. Van Vugt, mevr. Schippers, dhr. Vente, mevr. Jaarsma, dhr. De Wit,
Dhr. Janson, Dhr. Smits.
Afgemeld: Gezina Atzema en Hilde Niezen
Nr.
1.

Agendapunt
Opening en welkom

Datum
vergadering

7 mei 2020

Plaats

Digitaal

Besluit
Dit betreft een videovergadering in verband met de Covid-19-maatregelen. Dhr. Oskam opent de vergadering om 15.30 uur en heet
iedereen welkom. Er is quorum.
De bestuurssecretaris geeft aan dat de overeenkomst MTB parcours met PZH bijna is afgerond De conceptbrief aan PZH, met de
overeenkomst, is intern ter goedkeuring voorgelegd. Dhr. De Wit vraagt om de afronding publicitair te benutten.
Dhr. Oskam ligt toe dat er een procedure is gestart voor het werven van een kandidaat voor de vaste functie van bestuurssecretaris.
Dat heeft geresulteerd in twee kandidaten. Het CV van de kandidaat zal worden rondgestuurd door de bestuurssecretaris.

2.

Besluitenlijst GA AB
16 december 2019

Vastgesteld.
Besloten wordt:
De besluitenlijst vast te stellen.

3.

4.

Ingekomen stukken
en schriftelijke
mededelingen
Uit de regio MiddenHolland/Groene
Hart/Provincie ZuidHolland

Besloten wordt:
Kennis te nemen van de schriftelijke mededeling.
Mevr. Jaarma vraagt dhr. Vente en dhr. Oskam om een toelichting over het gesprek wat heeft plaatsgevonden met de gedeputeerde
Zuid-Holland op 5 maart jl.
Dhr. Smits wijst op het geld wat vrij komt vanwege de stikstof-maatregelen.
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5.

Notitie Fiscaliade
Vaststellen verkennen van scenario 2b: geen terugbetaling met acceptatie risico Vpb-last en met nadere afstemming
over
Belastingdienst met als doel om de vpb-last terug te brengen naar nihil.
Vennootschapsbelast
ing

6.

Bestuursvoordracht
capaciteit Ecologie,
Publiek en Toezicht
en Handhaving

Besloten wordt:
Kennis te nemen van het advies om de personele capaciteit op het gebied van de onderdelen ecologie, publiek en
toezicht en handhaving uit te breiden;
In te stemmen met de aanstelling en inzet van 0,5 fte ten behoeve van een boswachter publiek in de gebieden van
Groenalliantie;
In te stemmen met de aanstelling en inzet van 0,3 fte ten behoeve van een boswachter ecologie in de gebieden van
Groenalliantie;
In te stemmen met de aanstelling en inzet van 0,2 fte ten behoeve van een Buitengewone Opsporingsambtenaar in de
gebieden van Groenalliantie;
In te stemmen met het overhevelen het materiële budget vanuit het gebiedsbeheer naar het personele budget met
betrekking tot de producten Gebiedsbeheer (0,3 fte), Toezicht en Handhaving (0,2 fte) Communicatie (0,5 fte);

7.

Extra
kwaliteitsmaatregelen Besloten wordt:
Kwaliteitsimpuls
Kennis te nemen van een aantal niet uitgevoerde maatregelen in het kader van de Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse
Reeuwijkse Plassen
Plassen;
In te stemmen met realiseren van extra kwaliteitsmaatregelen in ’t Weegje en de Reeuwijkse Hout uit het restant
budget van krediet Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen;

8.

Ontwerpnotitie
Goudse Hout fase 2
(Kwaliteitsimpuls
Goudse Hout)

De gevraagde aanpassingen worden doorgevoerd m.b.t. het ontwikkelen van versoberingsvarianten entree Platteweg.
Vanuit de Groenalliantie zal een officiële reactie worden gestuurd aan de belanghebbenden.
Besloten wordt:
Het definitief ontwerp Goudse Hout fase 2 vast te stellen en voor het komende AB aanpassingen doorvoeren m.b.t.
het ontwikkelen van versoberingsvarianten entree Platteweg in de versie voor het AB.
In te stemmen met een uitvoeringsbudget van € 501.000 en dit als volgt te bekostigen:
€ 250.500 ten laste van het beschikbare totaalkrediet voor planvorming en uitvoering van kwaliteitsimpulsprojecten
fase 2 en 3;
€ 250.500 ten laste van de ontvangen SGG-subsidie (maximaal 50% van de uitvoeringskosten)
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-

In te stemmen met een stijging van de meerjarige beheerlasten van € 4.800 vanaf 2021.
Het DO Goudse Hout fase 2 voor advies voor te leggen aan de Gebiedsadviescommissie Reeuwijkse Plassen e.o.

9.

Definitief Ontwerp
De inrichtingssuggesties komend uit het eerdere DB Reeuwijkse Hout zijn doorgegeven aan het team Kwaliteitsimpuls.
Reeuwijkse Hout fase
2 (Kwaliteitsimpuls
Besloten wordt:
Reeuwijkse Plassen)
Het definitief ontwerp Reeuwijkse Hout fase 2 vast te stellen.
In te stemmen met een uitvoeringsbudget van € 443.000, en dit als volgt te bekostigen:
€ 150.000 ten laste te laten komen van het al beschikbare gestelde totaalkrediet voor planvorming en uitvoering van
kwaliteitsimpulsprojecten fase 2 en 3.
€ 150.000 uit de ontvangen SGG-subsidie (50% van de geraamde uitvoeringskosten).
€ 143.000 ten laste te brengen van het beschikbare omvormingsbudget in de beheerbegroting.
In te stemmen met een stijging van de meerjarige beheerlasten van € 5.000 vanaf 2021.
Het DO Reeuwijkse Hout fase 2 voor advies voor te leggen aan de Gebiedsadviescommissie Reeuwijkse Plassen e.o.

10.

Ontwerpnotitie
Herinrichting
Elfhoevenstrook
(Kwaliteitsimpuls
Elfhoeven)

11.

Speelplaats
Lansingh-Zuid
(Kwaliteitsimpuls
Krimpenerhout)

Besloten wordt:
Het definitief ontwerp Elfhoevenstrook vast te stellen.
In te stemmen met een uitvoeringsbudget van € 68.000, en dit als volgt te bekostigen:
€ 30.000 uit het beschikbare krediet voor de uitvoering van alle kwaliteitsimpulsprojecten Reeuwijkse Plassen fase 2
en 3 van € 550.000.
€ 30.000 uit de ontvangen SGG-subsidie (50% van de geraamde uitvoeringskosten).
een extra krediet beschikbaar te stellen van € 8.000 om de meerkosten te bekostigen die het gevolg zijn van het
participatieproces met omwonenden en dit ten laste te laten komen van de Investeringsreserve compartiment
Reeuwijkse Plassen tot en met 31-12-2021.
In te stemmen met een stijging van de meerjarige beheerlasten van € 800 vanaf 2021.
Het DO Elfhoevenstrook voor advies voor te leggen aan de Gebiedsadviescommissie Reeuwijkse Plassen e.o.

Besloten wordt:
Het Definitief Ontwerp (DO) voor het project ‘Speelvoorziening Lansingh-Zuid’ in de Krimpenerhout vast te stellen.
In te stemmen met een uitvoeringsbudget van € 45.000 en dit als volgt te bekostigen:
€ 22.500 ten laste van het beschikbare krediet voor de uitvoering van kwaliteitsimpulsprojecten fase 2 en 3 (€
550.000).
€ 22.500 uit de ontvangen SGG-subsidie (50% van de geraamde uitvoeringskosten).
In te stemmen met de verhoging van de meerjarige beheerkosten ter grootte van € 9.000 per jaar.
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12.
13.

Vragenlijst ZuidHolland
Rondvraag en
sluiting

Het DO Speelvoorziening Lansingh-Zuid voor advies voor te leggen aan de Gebiedsadviescommissie
Krimpenerwaard e.o.

De beantwoording van de vragenlijst is grotendeels ambtelijk afgestemd. Het bestuur zal de laatste versie ontvangen.
Er wordt gevraagd naar de stand van zaken omtrent de corona-maatregelen en de handhaving en situatie in de gebieden. De
bestuurssecretaris geeft een korte update van de situatie. Ondanks de drukte leverde het eigenlijk nergens problemen op. Op een vol
strand en in een druk park is het lastig om continu afstand te houden, maar men deed wel zijn best. Aandachtspunt blijft natuurlijk wel
dat de toiletten dicht zijn en blijven, hetgeen op termijn wellicht veranderd als de Veiligheidsregio hiertoe besluit.
Dhr. Oskam constateert dat er geen andere vragen zijn, bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 16:30 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. op 2 juli 2020.
Dhr. C.A. Oskam
Voorzitter

Mevr. L. de Lange
Bestuurssecretaris
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