Behandeling in het GA AB van 23 juni 2022
Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 31 maart 2022 van de Groenalliantie Midden-Holland e.o.
Aanwezig: dhr. Oskam (voorzitter), dhr. Van Vugt, dhr. Vente, dhr. Derickx, mevr. Schippers, dhr. Klijmij- van
der Laan, dhr. De Wit, dhr. Wagner, dhr. Van Keulen (bestuurssecretaris), mevr. Guneyli (ambtelijk secretaris).
-

Datum
vergadering

31 maart 2022

Plaats

Fysiek, Gouda

Nr.
1.

Agendapunt
Opening

Besluit
Dhr. Oskam opent de vergadering en heet een ieder welkom. Er zijn voldoende AB leden aanwezig, hiermee is er quorum.

2.

Besluitenlijst GA AB
13 december 2021

Er zijn geen opmerkingen. Dank aan de opsteller.
Besloten wordt:
De besluitenlijst vast te stellen.

3.

4.

Ingekomen stukken,
schriftelijke en
mondelinge
mededelingen
Uit de regio MiddenHolland/Groene
Hart/provincie ZuidHolland

Er wordt kennis genomen van de ingekomen stukken, schriftelijke en mondelinge mededelingen.
Ten aanzien van het verzoek om het krediet van de legakker te heropenen, is het bestuur akkoord. Dit wordt vastgesteld.
Onderlinge uitwisseling van actuele informatie voor Groenalliantie.
De bestuurssecretaris licht een aantal zaken toe.
o

5.

Bestuursvoordracht
Overname Materieel

Conform besloten.
Besloten wordt:
Vast te stellen het materieel, zoals opgenomen in de bijlage, “om niet” te laten overnemen door Staatsbosbeheer.
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6.

Bestuursvoordracht
Programmaplan

Besloten, met de opmerking dat het voorstel tot het vormen van de bestemmingsreserve Programmaplan ‘Groen voor
iedereen” wordt gedaan bij het vaststellen van de jaarrekening in het AB van 23/6/2022, tot die tijd zullen de individuele
projecten voorlopig uit de investeringsreserve beschikbaar worden gesteld.
Verder wordt besloten:
Kennis te nemen van het advies van de Gebiedsadviescommissie om het programmaplan vast te stellen;
Vaststellen van het programmaplan Groen voor Iedereen -uitvoeringsprogramma 2022-2025;
Vaststellen van het benodigde uitvoeringskrediet met een bedrag van € 1.237.500,- waarbij de kredieten voor de
projecten uit de Investeringsagenda via bestuurlijke besluitvorming individueel worden vastgelegd.

7.

Bestuursvoordracht
Quik Wins Versterken
Natuurwaarden en
Biodiversiteit

Besloten, met de opmerking dat het voorstel tot het vormen van de bestemmingsreserve Programmaplan ‘Groen voor
iedereen” wordt gedaan bij het vaststellen van de jaarrekening in het AB van 23/6/2022, tot die tijd zal dit krediet ten laste
van de investeringsreserve worden gebracht. Na vaststelling zal de claim op de investeringsreserve komen te vervallen en
ten laste komen van de bestemmingsreserve Programmaplan.
Verder wordt besloten:
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.

8.

Bestuursvoordracht
Handelingskader
klimaat

Besloten met de opmerking dat indien bij het vaststellen van de jaarrekening in het AB van 23/6/2022 het voorstel wordt
aangenomen om een bestemmingsreserve Programmaplan ‘Groen voor iedereen” te vormen, de € 14.496 toegevoegd wordt
aan die reserve. Het totale krediet ad € 34.496 zal dan ten laste van de bestemmingsreserve Programmaplan gaan en de
claim op de investeringsreserve zal vervallen.
Verder wordt besloten:
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’;
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9.

Bestuursvoordracht
Betaald parkeren
(geheim)

Vaststellen van het samenvoegen van de doelstellingen van beide projecten.

Sluiting regulier deel en opening geheim deel
De voorzitter concludeert dat het onderzoek wordt beperkt tot enkel de Reeuwijkse Hout.
Het plan wordt hierop aangepast.
Besloten wordt:
Vaststellen van het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar betaald parkeren, maar enkel op het terrein van
de Reeuwijkse Hout;
Vaststellen van het beschikbaar stellen van € 18.000,-, ten laste van de investeringsreserve voor het uitvoeren en
begeleiden van het haalbaarheidsonderzoek.

16.

Bestuursvoordracht
Ontwikkeling
Ecolodgepark
(geheim)

In verband met de continuering van het geheime deel van de agenda, is agendapunt 16 naar voren gehaald.
Geconcludeerd wordt dat gelet op het compensatievraagstuk, de initiatieffase nog niet afgerond kan worden. De twee
gemeenteraden worden geïnformeerd via een besloten bijeenkomst danwel brief. Ook worden onder geheimhouding de leden van
de gebiedsadviescommissie erbij betrokken. Het budget wordt niet opgehoogd.
Dhr. Van Vugt doet de suggestie om bij artikel 2 van de overeenkomst op te nemen dat de natuurcompensatie randvoorwaardelijk is.
Besloten, met bovenstaande opmerkingen:
Besloten wordt:
Kennis te nemen van de overeenkomst voor de overdracht van het auteursrecht van de initiatiefnemer naar
Groenalliantie;
Kennis te nemen van het nog niet kunnen vaststellen van de compensatielocatie nabij de Krimpenerhout.

10.

Bestuursvoordracht
Inrichtings- en
compensatieplan ’t
Weegje

Sluiting geheim deel en heropening regulier deel van de vergadering.
Een brief met de afspraken wordt op een later moment aan de voorzitter van Groenalliantie, ter ondertekening, aangeboden. Mevr.
Schippers en dhr. Van Vugt willen de brief ook nog zien.
Conform besloten met bovenstaande opmerkingen.
Besloten wordt:
Kennis te nemen van ambtelijk overleg tussen Staatsbosbeheer en Provincie Zuid-Holland over voorfinanciering;
Vaststellen van het uitstellen van het uitvoeren van het inrichtings- en compensatieplan van ’t Weegje;
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11.

Bestuursvoordracht
Wandelverbinding ‘T
Weegje

Vaststellen 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.

Let op: het betreft uitsluitend wandelverbinding en niet zoals in het voorstel staat, ook een fietsverbinding. Het stuk wordt achteraf
aangepast.
Besloten wordt, met bovenstaande opmerking in acht genomen:
Kennis te nemen van de start van de voorbereiding en uitvoering van de wandelverbinding ’t Weegje in het kader
van de Kwaliteitsimpuls;
Vaststellen van het benutten van een bedrag van € 65.000,- (waarvan 50 procent SGG subsidie) ten laste van het
uitvoeringsbudget Kwaliteitsimpuls fase 2 en 3;
Vaststellen van het vervallen van de claim met een bedrag van € 50.000,- op de investeringsreserve.

12.

Bestuursvoordracht
Freerunpark

Conform besloten.
Besloten wordt:
Het Definitief Ontwerp (DO) voor de realisatie van een Freerunpark in de Goudse Hout vast te stellen.
Vaststellen van een uitvoeringsbudget van €80.000 en dit te financieren uit het aanbestedingsvoordeel op het
project ‘Goudse Hout bossen, paden entrees;
Dit project melden bij de verstrekker van de SGG-subsidie, voor 50% co financiering
Vaststellen van een stijging van de meerjarige beheerlasten van € 7.000 vanaf 2023 ten laste van de exploitatie;
Vaststellen van een gebruiker- en beheerovereenkomst met de initiatiefnemers.

13.

Bestuursvoordracht
Kunstwerk Goudse
Hout

Dhr. Van Vugt merkt op dat hij toch de voorkeur heeft om het kunstwerk terug te plaatsen op het ontmoetingsplein. Wel wil hij het
kunstwerk laten repareren. Het voorstel wordt ten aanzien van de locatiebepaling aangehouden in afwachting van reactie van
Gouda.
Besloten wordt met in acht namen van bovenstaande:
• Vaststellen van het laten repareren van het kunstwerk “Saying Hi and Goodbye” van kunstenaar Henrique van
Putten;
• Vaststellen het verstrekken van een krediet €12.000,- budget, ten laste van de algemene reserve, te verdelen in
€ 6.000,- kosten voor de reparatie en € 6.000,- kosten voor het organiseren van een andere locatie, maar de
besluitvorming over dit laatste punt aan te houden in afwachting van reactie van Gouda.

14.

Bestuursvoordracht
Initiatieven
Reeuwijkse Hout

Besloten wordt:
Kennis te nemen van de initiatieven die in Reeuwijkse Hout zijn voorgelegd;
Een positieve grondhouding uit te spreken betreffende de hieronder genoemde initiatieven;
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15.

17.

Vaststellen van het maken van een ruimtelijke analyse, rekening houdend met het ontwikkelplan van het schap,
beleids-/visieplannen van derden en het vigerende bestemmingsplan;
Vaststellen van het beschikbaar stellen van een krediet van € 35.000 uit de algemene reserve voor de proceskosten.

Bestuursvoordracht
Aanpassingen
Instellingsbesluit en
vergaderreglement
Adviescommissie

Conform besloten.

Rondvraag en
sluiting

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Besloten wordt:
Vaststellen van het samengevoegde en geactualiseerde Instellingsbesluit voor de gebiedsadviescommissie;
Vaststellen van het samengevoegde en geactualiseerde vergaderreglement voor de gebiedsadviescommissie.

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng. Hij dankt ook alle bestuurders voor hun inzet de afgelopen jaren en de mooie
resultaten die behaald zijn. Ook dankt hij de beheerorganisatie voor hun tomeloze inzet en het bestuurssecretariaat. Dhr. Van Vugt
dankt de voorzitter voor zijn werk, zichtbaar en onzichtbaar achter de schermen. Dhr. De Wit dankt het DB en AB voor de goede
samenwerking de afgelopen jaren. Dhr. Van Keulen spreekt ook zijn waardering uit voor de goede samenwerking, zowel door het
snelle schakelen met bestuurders/voorzitter en intern in de beheerorganisatie. Er wordt uitgekeken naar een goed vervolg van
hetgeen is bereikt de afgelopen jaren.
De voorzitter sluit de vergadering. Aansluitend is er een afscheidsdiner voor bestuurders en secretariaat.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. van 23 juni 2022.

Dhr. T. van Vugt
Vicevoorzitter

Dhr. R.W. van Keulen
Bestuurssecretaris
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