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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
Kennis te nemen van de notitie ‘versterken natuurwaarden en biodiversiteit:
quick wins’; onderdeel van het programmaplan ‘Groen voor iedereen’.
Vaststellen van het starten van de procedure tot voorbereiding en uitvoeren
van de voorgestelde quick wins;
Vaststellen van het beschikbaar stellen van € 360.000,- ten laste van de
bestemmingsreserve ‘Groen voor iedereen’ zoals vastgelegd in de
Investeringsagenda 2021-2025 voor de planvorming en uitvoering van het
versterken van de natuurwaarden en biodiversiteit;
Van het in het AB van 13 december 2021 vastgestelde krediet projectuitwerking
van 4 geselecteerde projecten de € 5.000 bestemd voor dit onderdeel terug te
laten vloeien in de Investeringsreserve
Vaststellen om de jaarlijkse beheerlasten met € 6.500,- te verhogen.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
In het Ontwikkelplan Groenalliantie 2030 is het volgende opgenomen: “De natuurwaarden en
de biodiversiteit in de natuur- en recreatiegebieden vraagt om aandacht. Deze
natuurwaarden en biodiversiteit staan ook in de gebieden van de Groenalliantie onder druk
mede door toenemende recreatieve drukte en klimaatverandering. Waar mogelijk gaat
Groenalliantie middels het uitvoeren van zogenaamde quick wins het beheer meer richten op
behoud en ontwikkeling van natuurwaarden en biodiversiteit.
Om aan bovenstaande invulling te geven is in het ontwikkelplan en de daarbij behorende
investeringsagenda 2021- 2025, een voorziening opgenomen betreffende het op korte
termijn uitvoeren van een aantal quick wins in zes gebieden van Groenalliantie.
In de als bijlage opgenomen notitie ‘versterken natuur en biodiversiteit: quick wins’ worden
deze quick wins in de gebieden Goutse Hout, Reeuwijkse Hout, Krimpenerhout, Loetbos, ’t
Weegje / Oostpolder en het Gouwebos beschreven. Ingegaan wordt op de locatie,
aanleiding, de uit te voeren werkzaamheden én een prognose van de kosten.
Het voorbereiden en uitvoeren van de quick wins is het eerste onderdeel van het project
‘versterken natuurwaarden en biodiversiteit’. Parallel zal er in 2022 een monitoring
plaatsvinden door een ecologisch adviesbureau. Op basis van deze rapportage kan samen
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met gebiedspartners worden geïdentificeerd welke aanpassingen in de gebieden in
aanmerking komen voor de tweede uitvoeringsronde voor ecologische verbeteringen.
Processtap

Tijdspad

Voorbereiden en uitvoeren quick wins

Q2-Q3 2022

eerste ronde
Nulmeting door ecologisch adviesbureau

Q2-Q4 2022

Participatie en planvorming tweede ronde

Q1-Q2 2023

Uitvoeren quick wins tweede ronde

Q3-Q4 2023

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
-

DB november 2021 / AB 13 december 2021: Akkoord ontwikkelplan Groenalliantie
2030 én Investeringsagenda 2021 – 2025 projectaanpak (waarin opgenomen het
doel: versterken van natuur en biodiversiteit) inclusief krediet € 20.000 voor
projectuitwerking van vier geselecteerde projecten (waaronder het project
“versterken natuurwaarden en biodiversiteit“.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
N.v.t.
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
In de Investeringsagenda 2021-2025 is voor zes natuur- en recreatiegebieden een specifieke
opgave benoemd om de natuurwaarden en biodiversiteit te verbeteren. Per gebied is een
bedrag van € 60.000,- vastgesteld in het AB van 13 december 2021, in totaal een bedrag
van € 360.000,-.
Volgens het uitvoeringsprogramma ‘Groen voor Iedereen’ zijn de genoemde bedragen uit de
investeringsagenda een voorlopige indicatie. Bij de start van een project dient een nadere
beschrijving van de kosten te worden gegeven om de middelen uit de investeringsreserve te
kunnen benutten. Aan de hand van de genoemde processtappen worden het bedrag nader
gespecificeerd:
Processtap

Bedrag

Uitvoeren quick wins eerste ronde

€ 100.000,-

Nulmeting door ecologisch adviesbureau

€ 35.000,-

Participatie en planvorming tweede ronde

€ 85.000,-

Uitvoeren quick wins tweede ronde

€ 140.000,-

Totaal

€ 360.000,-
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Naast de kosten voor de planvorming en de uitvoering van de quick wins zullen de
beheerlasten stijgen. Voor de eerste ronde quick wins resulteert dit in een toename van €
6.500,- per jaar.
6. COMMUNICATIE
De (lokale) natuurverenigingen worden actief betrokken bij de verdere uitwerking van de
quick wins.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.
8. VERDERE PROCEDURE
- Uitvoering van het besluit.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur,

Dhr. ing. Rick van Keulen
Bestuurssecretaris
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