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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
Kennis te nemen van de notitie ‘planuitwerking ontwikkelen online platform
Groenalliantie”, onderdeel van het programmaplan ‘Groen voor iedereen!’;
Vaststellen van de start van het ontwikkelen van het online platform Groenalliantie;
Vaststellen van € 45.000,- ten laste van de bestemmingsreserve ‘Groen voor iedereen’
zoals vastgelegd in de Investeringsagenda 2021-2025 voor de ontwikkeling online
platform Groenalliantie.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
In het ontwikkelplan “Groen voor iedereen!” is opgenomen dat de online informatie over de natuur- en
recreatiegebieden van Groenalliantie te wensen overlaat. Daarnaast valt in het ontwikkelplan te lezen
dat informatie verspreid te vinden is op onder meer de sites van Groenalliantie en Staatsbosbeheer.
Groenalliantie vindt dit een niet gewenste situatie. Goed gastheerschap begint, volgens het natuur- en
recreatieschap, bij de recreant thuis. Online moet er voldoende en adequate informatie te vinden zijn
over de gebieden van Groenalliantie.
Bovenstaande is voor Groenalliantie aanleiding om financiën beschikbaar te stellen voor het
ontwikkelen van een online platform. Een platform waar bezoekers terecht kunnen voor informatie over
de gebieden maar ook voor wensen, ideeën en klachten. Daarnaast moet het online platform de
mogelijkheid bieden voor het uitzetten van periodieke of specifieke online enquêtes én het houden van
peilingen.
In het bij dit bestuursvoorstel behorende bijlage “planuitwerking ontwikkelen online platform
Groenalliantie” is de aanpak beschreven. Sprake is van een zestal fasen die samengevat betrekking
hebben op in het bepalen van de functionaliteiten, het ontwerpen en bouwen én het lanceren van het
online platform. Ook wordt ingegaan op het onderhoud en beheer van het platform.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
DB 8 november 2021 / AB 13 december 2021
Akkoord ontwikkelplan Groenalliantie 2030 én Investeringsagenda 2021 – 2025 projectaanpak (waarin
opgenomen ontwikkelen online platform Groenalliantie) én toekenning krediet van € 20.000,- voor
planuitwerking 4 projecten.
DB 23 juni 2022
Voorstel tot instemmen met onderliggend voorstel.
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4. JURIDISCHE PARAGRAAF
N.v.t.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF
In de Investeringsagenda 2021-2025 is voor het ontwikkelen van het online platform een bedrag van
€ 50.000,- vastgesteld in het AB van 13 december 2021. Dit bedrag bestaat uit twee componenten, te
weten: € 5.000 voor het opstellen van de planuitwerking (zie bijlage) én € 45.000,- voor het
ontwikkelen van het online platform.

6. COMMUNICATIE
Bij het ontwikkelen van het online platform worden, conform de gedachte van het ontwikkelplan
Groenalliantie 2030, de toekomstige gebruikers(groepen) actief betrokken. Om een brede
betrokkenheid te verkrijgen wordt voorafgaand aan de start van het ontwikkelen van het online platform
een “advertentie” opgesteld waarin gevraagd wordt actief mee te denken over het online platform. Op
basis van de reacties wordt een representatieve participatiegroep samengesteld.

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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