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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
-

Vaststellen van het overhevelen van een extra bedrag van € 38.838,- vanuit de
Investeringsreserve Groenalliantie en toe te voegen aan het reeds toegekende
krediet ‘Bootcamp Krimpenerhout’.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
In het AB van 28-06-2021 is voor de aanleg van de bootcamp in de Krimpenerwaard een
bedrag toegekend van € 45.667,-. In het AB van 13-12-2021 is dit vanwege een niet volledig
toegekende subsidieaanvraag “beweegvriendelijke leefomgeving” verhoogd met € 3.093,-.
Inmiddels is de bootcamp Krimpenerhout uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp (VO). De
bijbehorende raming betreft € 130.172,-. Opgemerkt wordt dat in genoemd bedrag de
kosten voor het opstellen van het VO zijn verrekend.
Ten opzichte van het beschikbare budget betekent dit een tekort van € 38.838,-, zijnde €
130.172,- minus € 91.334,-. De € 91.334,- is de sommatie van € 45.667,- + € 3.093,- + €
42.574,-. Het bedrag € 42.574,- is de toegekende subsidie door de provincie in het kader
van “beweegvriendelijke leefomgeving”.
De reden voor de overschrijding is enerzijds het gevolg van de sterke stijging van de
materiaalkosten het afgelopen jaar en anderzijds het verschil tussen de raming bij indiening
van de subsidie en de huidige ontwerpraming.
De raming die onderdeel is van de subsidieaanvraag is gebaseerd op een goedkopere
bootcamp met basisinrichting en natuurlijke materialen. Tijdens de planvorming en in
gesprek met de (toekomstige) gebruikers is gebleken dat deze bootcamp om een meer
hoogwaardige en robuuste uitstraling vraagt. Tevens dient deze te voldoen aan de hierbij
bijbehorende hogere veiligheidseisen. Hierdoor is er een (behoorlijk) verschil tussen de
initiële raming en de ontwerp raming ontstaan.
Uw gebiedsadviescommissie heeft kennis genomen van het voorstel ter advisering.
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3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
Algemeen Bestuur van 28-06-2021: toekenning krediet;
Algemeen Bestuur van 13-12-2021: ophoging krediet;
Dagelijks Bestuur van 17-11-2022: instemmen met onderliggend voorstel;
Gebiedsadviescommissie van 23-11-2022: advies op onderliggend voorstel.
4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing.
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
In onderstaande tabel zijn de totale projectkosten , de gevraagde subsidiebijdrage en de
beoogde financiering door de Groenalliantie weergegeven.
Eigen bijdrage totaal
Eigen bijdrage – AB van 28-06-2021
Eigen bijdrage – AB van 13-12-2021
Eigen bijdrage – AB van 08-12-2022

€ 87.598,€ 45.667,€ 3.093,€ 38.838,-

Provinciale subsidie - beschikking

€ 42.574,-

Totaal

€ 130.172,-

6. COMMUNICATIE
Niet van toepassing.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Uw bestuur is eerder geïnformeerd over bovenstaande binnen het grote geheel van de
subsidieaanvraag beweegvriendelijke leefomgeving. Het voorstel is afgestemd binnen
Staatsbosbeheer en met het ambtelijk vooroverleg met de vertegenwoordiging van de
gemeenten.
8. VERDERE PROCEDURE
•

Uitvoering van uw besluit.

Hoogachtend
Namens het Dagelijks Bestuur,
Dhr. ing. R.W. van Keulen
Bestuurssecretaris
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