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Sebastiaan Huls

1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
Vaststellen van het vervallen van de claim op de investeringsreserve van een
bedrag van €14.654,- van het Ontwikkelplan.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Met de vaststelling van het ‘Ontwikkelplan Groenalliantie 2030’ als strategisch document en
de ‘Investeringsagenda 2021-2025’ als tactisch document is besloten om voor het
Ontwikkelplan wederom een programmatische aanpak te kiezen. Voor de uitvoering van de
projecten in de investeringsagenda tot en met 2025 is de aanpak beschreven in het
programmaplan in de bijlage.
In het programmaplan wordt aan de hand van de hoofdstukken strategie, aanpak,
programmabeheersing, organisatie en besluitvorming en samenwerking en communicatie
beschreven hoe het programma tot en met 2030 functioneert. De kracht van het programma
Kwaliteitsimpuls wordt hierbij behouden, de overgang naar het Ontwikkelplan volgt
grotendeels dezelfde lijnen en opzet.
Met de vaststelling van het programmaplan kan het krediet van het Ontwikkelplan worden
afgesloten.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
DB 31 maart 2021
Ingestemd met het programmaplan ‘Groen voor Iedereen’
AB 13 december 2021
Ingestemd met de uitwerking van een programmatische aanpak.
DB 31 maart 2022
Ingestemd afsluiten krediet.
4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing.
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5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Initieel is er met het krediet voor het Ontwikkelplan een bedrag van € 151.000,- toegekend.
Van dit krediet is er een bedrag van € 136.346,- uitgegeven voor de totstandkoming van het
Ontwikkelplan, de Investeringsagenda en het daaruit volgende programmaplan. Daarmee
resteert nog een bedrag van € 14.654,- binnen het krediet van het Ontwikkelplan. Voor dit
resterende budget vervalt de claim op de investeringsreserve.
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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