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Sebastiaan Huls

1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
Kennis te nemen van de subsidieaanvraag ‘Kwaliteitsimpuls recreatie ZuidHolland 2022’ door de Groenalliantie van in totaal €53.133, waarvan €14.668
eigen bijdrage is;
Vast stellen van de eigen bijdrage van €14.668 (28%) te benutten van het reeds
toegekende krediet ‘implementatie prioritaire verbindingen Reeuwijkse
Plassen’, conform bestuursbesluit AB 16 december 2019;
Vast stellen van het afsluiten van het krediet ‘implementatie prioritaire
verbindingen Reeuwijkse Plassen’.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
De provincie Zuid-Holland heeft op 1 november de subsidie ‘Kwaliteitsimpuls recreatie ZuidHolland 2022 opengesteld. De subsidieregeling is opengesteld om de wens van een
aantrekkelijke, gezonde, veilige en concurrerende provincie waar mensen, zowel bewoners,
forensen als toeristen, met plezier wonen, werken en recreëren mogelijk te maken.
De openstelling van deze subsidie sluit aan bij het geïdentificeerde knelpunt in de rapportage
‘verkenning prioritaire verbindingen Groenalliantie’ uit 2019. Het fietspad ten noorden van de
surfplas Reeuwijkse Hout wordt veel gebruikt om te wandelen rondom de Reeuwijkse
Plassen. Het verbreden van dit fietspad sluit aan bij de criteria om de gebieden
aantrekkelijker te maken voor inspannen en ontspannen, de routes te verbeteren, de
toegankelijkheid en beleefbaarheid van een gebied te verbeteren en het oplossen van een
knelpunt door de toegenomen recreatiedrukte weg te nemen in een gebied. Door een meter
halfverharding naast het fietspad aan te leggen kunnen de verschillende bezoekers in
harmonie recreëren.
Met het oplossen van het knelpunt wordt de belangrijkste doelstelling uit de uitvoering van
‘Rondje Reeuwijkse Plassen’ gerealiseerd. De conclusie is dat er voor de wandelaar en
fietser al dusdanig veel routeopties zijn aangeduid dat Groenalliantie daar geen aparte
routes voor optuigt. Het bestuur wordt voorgelegd in te stemmen met het afronden van het
project.
Naar aanleiding van de DB besluitvorming is de subsidieaanvraag reeds ingediend.
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3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
DB schriftelijke ronde oktober 2022:
• Instemmen met onderliggend voorstel en vooruitlopend op de AB besluitvorming
alvast over gaan met de indiening.
AB 13 december 2021:
• Vaststellen mandatering bevoegdheid beschikbaar stellen krediet van AB naar DB.
AB 16 december 2019:
• Vaststellen rapportage ‘verkenning prioritaire verbindingen Groenalliantie’;
• Opstarten uitvoering ‘Rondje Reeuwijkse Plassen’ en daarvoor een krediet
beschikbaar te stellen van €40.000.
AB 15 november 2018:
• vaststellen Investeringsagenda Kwaliteitsimpuls GA 2018-2021;
• opstarten planvorming van elf projecten uit de investeringsagenda, waaronder het
project ‘Verkenning prioritaire verbindingen’.
4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Het huidige fietspad is in eigendom van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
Conform het ‘Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie Zuid-Holland 2022’
artikel 12, lid c is een machtiging door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk vereist aan
Groenalliantie Midden-Holland e.o. om in aanmerking te komen voor de subsidie.
Deze toestemming wordt georganiseerd door de gemeente en Groenalliantie.
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
De specificatie van de financiën is als volgt:
Eigen bijdrage
Eigen bijdrage p-component boven 90 euro
Bijdrage overig

28%

€14.668
€1.846
€12.822

Gevraagde provinciale subsidie

72%

€38.465

Totaal

€53.133

Huidige stand van zaken krediet
Van het toegekende krediet van €40.000 resteert nog een bedrag van €32.453. Met het
benutten van de eigen bijdrage voor de subsidie is er een resterend bedrag van €17.785. Dit
bedrag vloeit terug in de reserves onder aftrek van de uren die benodigd zijn voor het
informeren van de eerder betrokken gebiedspartners.
Beheerkosten
De aanleg van de extra wandelstrook heeft invloed op het regulier beheer en onderhoud. De
beheerlasten stijgen met een bedrag van € 750 die onderdeel uitmaakt van de opgenomen
beheerlasten onder het programma Groen voor Iedereen.
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6. COMMUNICATIE
De gebiedspartners die eerder betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de
rapportage en aanwezig waren bij de workshop worden geïnformeerd over het oplossen van
het geïdentificeerde knelpunt.
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 Groenalliantie Midden-Holland e.o.
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