VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR
GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND EN OMSTREKEN
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Voorbereid door

1.

: Beweegvriendelijke leefomgeving
: D21-26629
: -3: 28 juni 2021
: Dhr. H. Werksma

ONTWERP-BESLUIT

Uw bestuur wordt voorgesteld om:
 Kennis te nemen van de subsidieaanvraag ‘Beweegvriendelijke leefomgeving’ door de
Groenalliantie van in totaal € 326.162 waarvan € 180.495 eigen bijdrage is;
 Vaststellen van een planvormingsbudget van € 22.500 en een krediet
beweegvriendelijke leefomgeving beschikbaar te stellen ten laste van de
Investeringsreserve Groenalliantie;
 Kennis te nemen dat de planvorming alleen wordt opgestart (per project) wanneer de
subsidie grotendeels (per project) wordt toegekend;
 Vaststellen dat gestart mag worden (per project) indien de subsidie maar gedeeltelijk
wordt toegekend. De verdere dekking wordt dan in het najaar van 2021 aan uw bestuur
voorgelegd;
 Kennis te nemen van de geraamde uitvoeringskosten van € 157.955 en vaststellen om
deze middelen te reserveren voor het krediet Beweegvriendelijke leefomgeving ten laste
van de Investeringsreserve Groenalliantie;
 Vastellen van het overhevelen van een bedrag van € 180.495 vanuit de Algemene
Reserve naar de Investeringsreserve Groenalliantie;
 Vaststellen van een stijging van de meerjarige beheerlasten van € 8.300 vanaf 2022 ten
laste van de exploitatie;
 Dit voorstel ter advies voor te leggen aan de gebiedsadviescommissie na het besluit
van het AB en indien er een afwijkend advies is, een en ander ter beoordeling van de
bestuurssecretaris, dit voor te leggen aan de Algemeen Bestuur.

2.

ONDERWERP IN KORT BESTEK

De provincie Zuid-Holland heeft een subsidieregeling opengesteld voor een ‘beweegvriendelijke
leefomgeving Zuid-Holland-2021’. Doel van deze subsidieregeling is ‘het sportief en recreatief anders
en ongeorganiseerd bewegen in de publiek toegankelijke buitenruimte te stimuleren, gericht op een
maximale beweeg- en gezondheidswinst en op het verkleinen van gezondheidsverschillen.’ De
Groenalliantie heeft op 7 juni 2021 voor de volgende drie projecten een subsidie aangevraagd bij
bovengenoemde subsidieregeling:



Bootcamp Krimpenerhout
Hindernisbaan Gouwebos



Uitkijktoren Loetbos

In onderstaande worden bovengenoemde projecten en de subsidieaanvraag kort toegelicht.
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Ruimte voor bewegen en sporten
De wens voor meer sport- en beweegvoorzieningen speelt in meerdere gebieden van de
Groenalliantie. Deze wens heeft al geleid tot een bootcamp in de Reeuwijkse Hout (in uitvoering) en
de Goudse Hout (in planvorming). De wens voor een bootcamp in de Krimpenerhout en een
uitkijktoren in het Loetbos leven al langer bij gebruikers van de gebieden (beide project staan
geagendeerd in de Investeringsagenda 2017). Deze wens is nogmaals bekrachtigd in het
gebiedsproces dat gevoerd is in het kader van het Ontwikkelplan GA. In dit gebiedsproces is ook de
wens naar voor gekomen voor de ontwikkeling van een hindernisbaan in het Gouwebos.
In het concept Ontwikkelplan wordt onder meer gewezen op ‘de groeiende aandacht voor gezond
leven wat betekent dat er meer ruimte nodig zal zijn […] voor meer avontuurlijke en sportieve vormen
van bewegen zoals freerunning, bootcamp en crossfit’. Onder het doel ‘accommoderen recreatievraag’
is opgenomen dat Groenalliantie bereid is mee te werken aan dergelijke initiatieven van
gebiedspartners om zodoende bij te dragen aan een gezonde levensstijl van omwonenden en
recreanten. Groenalliantie wil voldoende ruimte bieden in haar gebieden voor bewegen en sporten.
Hierbij wordt wel de voorwaarde gesteld dat ‘nieuwe functies en activiteiten per saldo de natuur- en
recreatiefunctie moeten versterken, geen aantasting mogen vormen voor de entreegebieden en de
openbaarheid gewaarborgd moet blijven’.
Subsidieaanvraag
De openstelling van de subsidieregeling ‘beweegvriendelijke leefomgeving Zuid-Holland-2021’ biedt
de mogelijkheid om voor de projecten bootcamp Krimpenerhout, hindernisbaan Gouwebos en
uitkijktoren Loetbos vijftig procent subsidie te krijgen op de projectkosten (met een maximum van
€ 50.000 per project). Omdat de drie projecten invulling geven aan de ambities zoals vastgelegd in het
concept Ontwikkelplan zijn de drie projecten op 7 juni 2021 ingediend bij de provincie Zuid-Holland.
Ten behoeve van de indiening zijn per project activiteitenplannen opgesteld waarin de projecten nader
zijn beschreven (zie bijlagen). In onderstaande tabel zijn de totale projectkosten weergegeven, de
gevraagde subsidiebijdrage en de beoogde financiering door de Groenalliantie.
Projectkosten
91.334

Gevraagde
subsidiebijdrage PZH
45.667

Financiering GA

Bootcamp
Krimpenerhout
Hindernisbaan
Gouwebos
Uitkijktoren Loetbos

45.667

108.468

50.000

58.468

126.360

50.000

76.360

Totaal

326.162

145.667

180.495

Financiering GA
Na eventuele toekenning van de subsidieaanvraag dienen de projecten binnen 18 maanden na
subsidievertrekking gerealiseerd te zijn. Om deze reden is het wenselijk dat de projecten na
subsidievertrekking direct worden opgestart. De doorlooptijd van dergelijke projecten (planvorming,
aanbesteding en uitvoering) bedraagt al snel 18 maanden. Daarom wordt uw bestuur gevraagd de
GA-financiering voor de planvorming beschikbaar te stellen en middelen voor de uitvoering te
reserveren. Hierbij geldt de voorwaarde dat met de planvorming pas gestart wordt wanneer de
subsidie definitief toegekend is. Mocht de subsidie aanvraag niet gehonoreerd worden dan kunnen de
claims op de Investeringsreserve GA weer vrijvallen.
De plankosten zijn begroot op € 15.000 per project. De totale plankosten bedragen daarmee € 45.000.
Bij toekenning van de subsidieaanvraag wordt hiervan vijftig procent gefinancierd en daarmee komt de
kredietaanvraag ‘planvorming beweegvriendelijke leefomgeving’ op € 22.500. Gevraagd wordt om de
GA-middelen voor financiering voor de uitvoering te reserveren met een omvang van € 157.955.
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Vervolg
De subsidieaanvraag is op 7 juni 2021 ingediend voor drie projecten. De PZH zal uiterlijk 7 september
2021 een besluit nemen over de subsidievertrekking.
De planvorming van de projecten start direct na eventuele subsidievertrekking (per project).
Het ontwerp zal vervolgens in 2021/2022 worden uitgewerkt en na uitwerking worden voorgelegd aan
uw bestuur ter instemming. Na instemming en het beschikbaar stellen van de gereserveerde
uitvoeringsmiddelen kunnen de projecten in 2022 worden gerealiseerd.
Wanneer de subsidie aan één of meerdere projecten niet wordt toegekend, zal uw bestuur daarover
worden geïnformeerd en vervallen de claims op de Investeringsreserve GA.

3.

VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

DB 28 juni 2021: voorgesteld is om in te stemmen met dit voorstel.
DB 4 oktober 2018: vaststelling herijkte Investeringsagenda kwaliteitsimpuls GA (met daarin de
projecten Bootcamp Krimpenerhout en Uitkijktoren Loetbos).

4.

JURIDISCHE PARAGRAAF

N.v.t.

5.

FINANCIËLE PARAGRAAF

In onderstaande tabel zijn de totale projectkosten weergegeven, de gevraagde subsidiebijdrage en de
beoogde financiering door de Groenalliantie.
Projectkosten
91.334

Gevraagde
subsidiebijdrage PZH
45.667

Financiering GA

Bootcamp
Krimpenerhout
Hindernisbaan
Gouwebos
Uitkijktoren Loetbos

45.667

108.468

50.000

58.468

126.360

50.000

76.360

Totaal

326.162

145.667

180.495

Financiering GA
De plankosten zijn begroot op € 15.000 per project. De totale plankosten bedragen daarmee € 45.000.
Bij toekenning van de subsidieaanvraag wordt hiervan vijftig procent gefinancierd en daarmee komt de
kredietaanvraag ‘planvorming beweegvriendelijke leefomgeving’ op € 22.500 ten laste van de
Investeringsreserve Groenalliantie.
Gevraagd wordt om de GA-middelen voor financiering voor de uitvoering te reserveren met een
omvang van € 157.955 ten laste van de Investeringsreserve Groenalliantie.
Wanneer de subsidie aan één of meerdere projecten niet wordt toegekend, zal uw bestuur daarover
worden geïnformeerd en vallen de claims vrij op de Investeringsreserve GA..
Beheerkosten
De beheerkosten zijn voor de Bootcamp Krimpenerhout zijn geraamd op € 3160 op basis van TBMberekening.
De beheerkosten zijn voor de Trimparcours Gouwebos zijn geraamd op € 2.920 op basis van TBMberekening.
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De beheerkosten zijn voor de Uitkijktoren Loetbos zijn geraamd op € 2.220 op basis van TBMberekening.
Uw bestuur wordt gevraagd deze beheermiddelen beschikbaar te stellen vanaf 2022 ten laste van de
exploitatie.

6.

COMMUNICATIE

Een communicatieplan is onderdeel van de activiteiten in de fase van planvorming en uitvoering van
de projecten

7.

WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Uw bestuur is eerder geïnformeerd over het voornemen om de subsidieaanvraag in te dienen. Het
voorstel is afgestemd binnen Staatsbosbeheer en met ambtelijk overleg van vertegenwoordigende
gemeenten.

8.

VERDERE PROCEDURE



Uitvoering van uw besluit.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.,

Dhr. ing. R. W. van Keulen
Bestuurssecretaris

4

