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D22-10899
31 maart 2022
Sebastiaan Huls

1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
Kennis te nemen van de overlap in klimaatverkenningen tussen de
Kwaliteitsimpuls en het Ontwikkelplan;
Vaststellen van het overhevelen van het resterend budget met een bedrag van
€ 14.496,- van het ‘handelingskader klimaatadaptatie’ naar het project ‘opstellen
handelingskader klimaat’;
Vaststellen van het beschikbaar stellen van een bedrag van € 20.000,-, ten laste
van de investeringsreserve voor het project ‘opstellen handelingskader
klimaat’;
Vaststellen van het samenvoegen van de doelstellingen van beide projecten.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
In 2018 is door het Algemeen Bestuur opdracht gegeven om een handelingskader
duurzaamheid op te stellen welke uit de onderdelen energieopwekking en klimaatadaptatie
bestaat. Het eerste deel van deze opdracht is op 7 mei 2020 afgerond door de vaststelling
van het handelingskader energieopwekking. Het tweede deel van de opdracht,
handelingskader klimaatadaptatie, dient nog opgesteld te worden.
Met het vaststellen van het Ontwikkelplan 2030 en de Investeringsagenda 2021-2025 is ook
het project ‘opstellen handelingskader klimaat’ vastgesteld. In de inhoudelijke doelstellingen
is er nadien geconstateerd dat er overlap is met het lopende project ‘handelingskader
klimaatadaptatie’. Het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het samenvoegen van
beide projecten. Daarmee wordt de inhoudelijke doelstelling verbreed en wordt het
resterende krediet samengevoegd met het begrote budget van € 20.000,- voor het project uit
het Ontwikkelplan 2030.
Na besluitvorming wordt gestart met het opstellen van het handelingskader klimaat.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
DB 31 maart 2022: onderliggend voorstel geagendeerd ter instemming
AB 13 december 2021: D21-48007
Vaststellen Ontwikkelplan 2030 en Investeringsagenda 2021-2025
DB 7 mei 2020: D20-17308
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Vaststellen handelingskader energieopwekking
AB 6 december 2018
Aanpassing opdrachtdefinitie en beschikbaar stellen krediet
DB 4 oktober 2018
Aanpassing opdrachtdefinitie
4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing.
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Met het overhevelen van het resterende bedrag van € 14.496,- bovenop het gevraagde
krediet van € 20.000,- is er voor de uitvoering van het handelingskader een totaalbedrag van
€ 34.496,- beschikbaar.
6. COMMUNICATIE
Niet van toepassing.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.
8. VERDERE PROCEDURE
•

Uitvoering van uw besluit.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur,

Dhr. Ing. R.W. van Keulen
Bestuurssecretaris
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