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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
Het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie te mandateren om een financieel
besluit te nemen met betrekking tot de Provinciale subsidie Stadlandverbindingen;
•
Kennis te nemen van deze aanvraag voor Provinciale subsidie Stadlandverbindingen voor de kosten van € 200.000 en alvast in te stemmen om de
eigen bijdrage van €100.000 (50%) te reserveren voor het krediet Stadlandverbindingen ten laste van de Investeringsreserve Groenalliantie;
•
Hierop vooruitlopend alvast in te stemmen met het overhevelen van een bedrag
van € 100.000 vanuit de Algemene Reserve naar de Investeringsreserve
Groenalliantie voor de Provinciale subsidie Stad-landverbindingen;
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Rond 2010 zijn in de toenmalige Natuur- en recreatieschappen Krimpenerwaard en
Reeuwijkse Plassen fietsroutenetwerken gerealiseerd (de fietsknooppuntsystemen). In 2015
en 2016 zijn daar de wandelroutenetwerken Krimpenerwaard en Gouwe Wiericke en het
kanoroutenetwerk Krimpenerwaard bijgekomen. Deze netwerken worden sindsdien op
basisniveau onderhouden, wat inhoudt dat de bebording aan de hand van meldingen en
controles en op basis van het bestek in stand wordt gehouden. Infrastructuur is echter niet
statisch; in de loop der tijd treden wijzigingen op in verbindingen of er komen verbindingen
bij. Ook inzichten veranderen en de digitalisering zet verder door. De routenetwerken binnen
de Groenalliantie zijn slechts sporadisch meegegroeid met deze ontwikkelingen en kunnen
een actualiseringsslag gebruiken.
Mede doordat er definitief geen routebureau in provincie Zuid-Holland komt, is het wenselijk
om op regionaal niveau voor de Groenalliantie een kwaliteitsimpuls te geven aan de
routenetwerken door het verbeteren van de routes, het toevoegen van nieuwe paden en
omleidingsroutes (in het broedseizoen), het actualiseren van informatiepanelen en te
communiceren over de recreatieve mogelijkheden die de routenetwerken bieden en te
stimuleren dat de knooppuntsystemen actief worden benut. Middels een kwaliteitsimpuls
kunnen zaken in samenhang worden opgepakt.
Uw bestuur wordt verzocht het dagelijks bestuur van GA te mandateren om een financieel
besluit te nemen met betrekking tot de Provinciale subsidie Stad-landverbindingen.
Overwegende dat:
 De subsidieregeling stad-landverbindingen opengesteld wordt van 1 juli tot 1
september 2021;








Er als randvoorwaarde cofinanciering van 50% geldt;
De aan te vragen subsidie tussen de €10.000 en €100.000 bedraagt;
Intern een gedetailleerde begroting wordt opgesteld;
Het Dagelijks Bestuur op 14 oktober 2021 een besluit kan nemen om in te stemmen
met de subsidieaanvraag ‘Stad-landverbindingen’;
Mocht het niet doorgaan vervalt de claim van €100.000 op de investeringsreserve;
Het Algemeen Bestuur schriftelijk op de hoogte wordt gesteld van het besluit.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
GA DB 28 juni 2021: Mededeling aan het DB.
4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing.
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Financiering routenetwerken
Er zijn vijf routenetwerken binnen de Groenalliantie; wandelroutenetwerk Gouwe Wiericke,
wandelroutenetwerk Krimpenerwaard, fietsroutenetwerk Reeuwijkse Plassen,
fietsroutenetwerk Krimpenerwaard, kanoroutenetwerk Krimpenerwaard. Voor elk netwerk is
voor de kwaliteitsimpuls in eerste instantie €40.000,- begroot voor het aanpassen, uitbreiden,
actualiseren en verbeteren van de route. Aangezien het de bovengenoemde vijf netwerken
betreft is het totaalbedrag €200.000,-. Bij toekenning van de subsidieaanvraag geldt 50%
eigen bijdrage van €100.000 voor ‘stad-landverbindingen’ deze komt ten laste van de
Investeringsreserve Groenalliantie.
Wanneer de subsidie niet wordt toegekend, zal uw bestuur daarover worden geïnformeerd
en vallen de claims vrij op de Investeringsreserve GA.
Beheerkosten
De kwaliteitsimpuls heeft geen invloed op het reguliere beheer en onderhoud. Daarmee
zullen de beheerkosten voor de Groenalliantie gelijk blijven aan de huidige situatie.
6. COMMUNICATIE
Niet van toepassing.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.
8. VERDERE PROCEDURE



Besluitvorming Dagelijks Bestuur GA op 14 oktober 2021 om in te stemmen met de
subsidieaanvraag ‘Stad-landverbindingen’;
Kennisgeving aan het Algemeen Bestuur hierover.
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Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.,

Dhr. ing. R.W. van Keulen
Bestuurssecretaris
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