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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
Kennis te nemen van ambtelijk overleg tussen Staatsbosbeheer en Provincie
Zuid-Holland over voorfinanciering;
Kennis nemen van het uitstellen van het uitvoeren van het inrichtings- en
compensatieplan van ’t Weegje;
Kennis nemen van het versturen van een brief aan de Provincie Zuid-Holland
met de afspraak dat de plannen voor ‘t Weegje niet worden uitgevoerd tot de
kapvergunning wordt verleend over vijf jaar.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Op 2 april 2020 heeft Provincie Zuid-Holland een brief gestuurd aan Groenalliantie over de
zichtlijnen van de Gouwe en de noodzaak tot kap van een reeks bomen in ’t Weegje. In de
verdere briefwisseling (24 november 2020 en 10 juni 2021) is gesproken over het vergoeden
van het compensatieplan inclusief procesbegeleiding. De Provincie Zuid-Holland heeft dit op
schrift toegezegd. Tevens heeft hierover een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de
gedeputeerde en de voorzitter.
Vervolgens is op ambtelijk niveau afstemming geweest over de levensduur van de bomen en
op welk moment het kappen van de bomen nodig is. De conclusie hieruit is dat het nog vijf
jaar duurt voordat de bomen gekapt gaan worden. Daarmee gaat de Provincie Zuid-Holland
niet uit van financiering op korte termijn voor de herinrichting. De compensatie zal pas
plaatsvinden na kap van de bomen. In overleg met de provincie is verkend of een
voorfinanciering vanuit Groenalliantie wenselijk is om de herinrichting van ’t Weegje al
mogelijk te maken. De provincie is niet bereid om nu al over te gaan tot compensatie
vanwege de risico’s die samenhangen met het kappen van de bomen en de verlening van de
vergunning. Dit is voor Groenalliantie hetzelfde risico waarmee het niet wenselijk wordt
geacht om over te gaan tot voorfinancieren.
Om bovengenoemde afspraken goed vast te leggen zodat over vijf jaar de afspraken verder
opgepakt kunnen worden door beide organisaties is het wenselijk dat het bestuur de
gedeputeerde Baljeu informeert over de reeds gemaakte afspraken. Een brief hierover wordt
op een later moment aan de voorzitter van Groenalliantie, ter ondertekening, aangeboden.
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3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
•
•
•
•

DB 31 maart 2022 – voorafgaande vergadering
DB 28 juni 2021 – D21-26618
DB 16 november 2020 – D20-49895
DB 2 juli 2020 – D20-22668

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
In het overleg met de Provincie Zuid-Holland is gesproken over het opstellen van een
overeenkomst om de afspraken over de voorfinanciering vast te leggen. De onzekerheid
voor de situatie over 5 jaar een de daarmee verbonden risico’s hebben beide organisaties
doen besluiten het niet juridisch vast te leggen, maar door middel van een formele brief te
verankeren.
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Niet van toepassing.
6. COMMUNICATIE
Naar aanleiding van dit besluit worden de afspraken in een brief door Groenalliantie aan de
Provincie Zuid-Holland gestuurd.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer na overleg met de heer Weeda (Provincie ZuidHolland).
8. VERDERE PROCEDURE
-

Het opstellen en ondertekenen van de brief door voorzitter Groenalliantie.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur,

Dhr. Ing. R.W. van Keulen
Bestuurssecretaris
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