GAC KW en RP
D19-23981
Besluitenlijst van de vergadering van de gecombineerde digitale van de gebiedsadviescommissie Reeuwijkse Plassen e.o. en de
gebiedsadviescommissie Krimpenerwaard van de Groenalliantie Midden-Holland e.o.
Aanwezig bij één van de twee bijeenkomsten: dhr. Larooij (Krimpenerwaard), mevr. Smit (Krimpenerwaard),
dhr. Van Tienhoven (Krimpen aan den IJssel), mevr. Uittenbroek (Gouda), dhr. Quik (Gouda), dhr. Grooten
(Waddinxveen), mevr. Vink-Vermeulen (Waddinxveen)

Datum
vergadering

29 september en
1 oktober 2020

Plaats

Digitaal

Ambtelijk: mevr. Klapwijk (ambtelijk Krimpenerwaard), dhr. Versteeg (ambtelijk Krimpen aan den IJssel), mevr.
Van der Wal (ambtelijk Gouda), dhr. A. Verhaar (ambtelijk Bodegraven-Reeuwijk), dhr. Van Keulen
(Bestuurssecretaris Groenalliantie), mevr. Guneyli (ambtelijk secretaris Staatsbosbeheer).
Ook aanwezig: dhr. Rumpff (projectleider Hondenverordening)
Nr.
1.

Agendapunt
Opening en
kennismaking met de
bestuurssecretaris

Besluit
Noot ambtelijk secretaris: de input van beide avonden (29 september en 1 oktober) is voor de volledigheid gecombineerd.
Opening en welkom door dhr. Van Keulen, in de hoedanigheid van bestuurssecretaris van Groenalliantie Midden-Holland e.o.
Dhr. Van Keulen fungeert bij deze gecombineerde bijeenkomst van de gebiedsadviescommissie Krimpen aan den IJssel en
Reeuwijkse Plassen e.o. als voorzitter omdat er momenteel geen bestuurlijk voorzitter is benoemd.
De vergaderingen zijn gecombineerd, met zowel leden van het gebiedsdeel Krimpenerwaard en het gebiedsdeel Reeuwijkse Plassen
en omgeving. De raadsleden van Bodegraven-Reeuwijk waren afwezig vanwege vakantie. Zij zijn schriftelijk om input gevraagd. Op
het moment van het opstellen van het verslag, zijn deze commentaren nog niet binnen. Deze worden eventueel nagezonden of ter
vergadering aangeboden.
Er vindt een voorstelrondje plaats, waarbij de bestuurssecretaris wat vertelt over zijn achtergrond.

2.

Terugkoppeling vorige
bijeenkomst

Hierover zijn geen vragen of opmerkingen. Schriftelijk heeft dhr. Grooten (Waddinxveen) gevraagd naar de wandelroute in het
Gouwebos die is versoberd en ingekort vanwege conflicten met de Flora en Fauna wetgeving. De projectleider is benaderd en zal aan
dhr. Grooten een toelichting sturen.
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3.

Bestuurlijke
samenvatting
Najaarsrapportage

Naar aanleiding van de inhoud van de bestuurlijke samenvatting worden de volgende aandachtspunten meegegeven:
-

Aandacht voor de inzet van toezicht en handhaving in de gebieden, gelet op de corona-maatregelen en ook aandacht voor
toekomstige capaciteit, indien de corona-maatregelen en de daaruit volgende drukte in de gebieden, zal aanhouden.
Aandacht voor het bestendigen van een goede relatie op ambtelijk niveau met de provincie Zuid-Holland. Dit naar aanleiding
van de enigszins vertraagde onderhandelingen over de ingebruikgevingsovereenkomst voor de Mountainbikeroute.
Aandacht voor de veiligheid van bezoekers in de gebieden, door voldoende beschikbaarheid van AED’s. Deze moeten in ieder
geval gedurende de dag beschikbaar zijn.

Dhr. Larooij (Krimpenerwaard) is benieuwd naar de resultaten van de evaluatie van het gebruik van bio-asfalt in de gebieden. Er wordt
toegezegd dat deze resultaten worden gedeeld.
Dhr. Quik (Gouda) heeft n.a.v. de bestuurlijke samenvatting een aantal vragen die zien op beheermaatregelen. Deze worden
beantwoord door de bestuursondersteuning.
4.

Hondenverordening

De projectleider geeft samen de bestuurssecretaris een toelichting op het aangepaste procesvoorstel.
De leden van de gebiedsadviescommissies geven de volgende adviezen mee:
-

-

Aandacht voor de balans tussen natuur en recreatie, alsmede de balans tussen hondenbezitters en niet hondenbezitter. Beide
moeten welkom blijven in de gebieden. Dit is ook een uitgangspunt van de hondenverordening. Hierbij wordt door Gouda
opgemerkt dat steeds meer hondenbezitters moeten uitwijken naar de buitengebieden, omdat de stedelijke gebieden steeds
meer beperkingen voor het hondenuitlaten hebben.
Aandacht voor het participatietraject in de aanloop naar de zonering. De gebiedsadviescommissies verzoeken betrokken te
blijven bij dit traject, alsmede hierbij te faciliteren in de aanloop naar bewonersavonden, alsmede nogmaals geraadpleegd te
worden voordat besluitvorming richting AB plaatsvindt.
Aandacht voor communicatie van dit traject en het laten landen van de nieuwe regelgeving bij de gebruikers van de gebieden.
Hierbij wordt geadviseerd zoveel mogelijk in te zetten op diverse communicatiekanalen, zoals flyers, borden, persberichten en
inloopavonden. De Gebiedsadviescommissies bieden aan om hierbij te faciliteren en een rol te spelen bij het informeren van
de raden.

De gebiedsadviescommissie ondersteunt het aangepaste procesvoorstel.
5.

Rondvraag/sluiting

Gevraagd wordt nogmaals het door het DB vastgestelde Energiekader rond te sturen, nu nog niet iedereen de gelegenheid heeft
gehad deze te bestuderen. Toegezegd is dat dit wordt rondgestuurd aan de leden die 29 september aanwezig waren.
Dhr. Van Keulen bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en inzet.
De volgende vergaderingen voor de GAC worden nog gepland en zullen naar verwachting weer digitaal plaatsvinden en indien
noodzakelijk weer gescheiden.
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Aldus als advies gediend in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 8 oktober 2020.
De secretaris, alsmede voorzitter,

Dhr. R. van Keulen
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