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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
Vaststellen van de cofinanciering van € 11.390 voor het schapsaandeel van 25%
van het totale projectbedrag van € 44.362 voor de provinciale subsidie
aanvraag Grondverbetering Reeuwijkse Hout;
De investeringsreserve in te zetten als dekking voor de eigen bijdrage van
€ 11.390;
Vaststellen van het verhogen van de eigen bijdrage tot maximaal € 44.362
mocht de subsidie aanvraag niet of slechts gedeeltelijk worden toegekend.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
De provincie Zuid Holland (PZH) heeft de zogenaamde corona-subsidie van eerder dit jaar
opnieuw opengesteld. De reden voor deze hernieuwde openstelling is dat GA het enige
schap was die hiervoor een aanvraag had ingediend, die met succes is toegekend.
De schappen, onder aanvoering van GA, hebben zich sterk gemaakt om de subsidie
opnieuw open te laten stellen met het verzoek tot wijzigen van een aantal voorwaarden. De
PZH heeft hier deels gehoor aangegeven. De PZH heeft hierbij aangegeven dat GA welkom
is om een subsidie aanvraag in te dienen echter achteraan aansluit.
Vanuit het bestuurssecretariaat is ingeschat dat het reëel is dat er budget beschikbaar blijft.
Inventariserend zijn er verschillende onderwerpen naar voren gekomen. Bij de eerdere
openstelling is er met de corona-subsidie en de 25% eigen bijdrage een wandelpad in de
gemeente Krimpen aan den IJssel aangelegd. Met in het achterhoofd dat dit project positief
is beoordeeld door de PZH, wordt voor deze aanvraag een wandelpad in de Reeuwijkse
Hout voorgedragen.
Het bewuste pad is door de enorme toename van gebruikers te verdicht geraakt en bij
extreem weer veranderd in een modderpad. De beheerorganisatie heeft het pad zelfs
meermaals moeten afsluiten.
Door de werkzaamheden uit te voeren wordt er een profiel aangebracht, op een paar locaties
worden duikers aangelegd en het graspad wordt opnieuw ingezaaid.
Dit doeltype, een zogenaamd natuurpad/graspad, blijft het in het beheersysteem ook nadat
deze kwaliteitsslag gemaakt is. Er is voldoende budget om in de toekomst dit pad volgens de
geldende normen te kunnen blijven beheren.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
GA DB 18 november 2021: instemmen met voorliggend besluit.
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4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Het totale projectbedrag voor de Grondverbetering Reeuwijkse Hout (verbeteren van de
grond van het natuurpad) bedraagt € 44.362). Om in aanmerking te komen voor de corona
subsidie (opvangen toegenomen recreatiedrukte vanwege corona in groengebieden) is een
eigen bijdrage (cofinanciering) benodigd van 25% ofwel € 11.390.
Voorgesteld wordt deze bijdrage te financieren uit de investeringsreserve.
In de vorige corona subsidieronde is aan Groenalliantie al een subsidie toegekend. Dit
betekent dat voor deze aanvraagronde nieuwe aanvragers voorrang krijgen bij de subsidie
toekenning. De kans bestaat dat deze aanvraag niet of slechts gedeeltelijk wordt toegekend.
In dat geval wordt voorgesteld om de ontbrekende financiering eveneens te dekken uit de
investeringsreserve. Dit wordt dan verwerkt in het bestuursvoorstel aan het AB in december.
Het natuurpad is al als doeltype opgenomen in het Terrein Beheer Model.
Dit doeltype wijzigt door deze verbetering niet en leidt hiermee niet tot een toename van de
beheerkosten.
6. COMMUNICATIE
Wanneer het project is/wordt uitgevoerd wordt in samenspraak met de PZH
gecommuniceerd.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer
8. VERDERE PROCEDURE
- Indienen subsidieaanvraag;
- Uitvoering van uw besluitvorming.
Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur,

Dhr. ing. R.W. van Keulen
Bestuurssecretaris
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