GA AB 7 mei 2020
D20-17323

Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. van 16 december 2019
Aanwezig: dhr. Oskam (voorzitter), mevr. Schippers, dhr. Vente, dhr. Van Vugt, mevr. Jaarsma, mevr. Atzema,
dhr. De Wit en dhr. Smit, mevr. De lange (bestuurssecretaris) en mevr. Guneyli (ambtelijk secretaris).

Datum
vergadering

16 december 2019

Plaats

Gouda

Ook aanwezig: dhr. Weteling en mevr. Franken (financieel beleidsmedewerker SBB)
Nr.
1.

Agendapunt
Opening en welkom

Besluit
Dhr. Oskam opent als voorzitter van Groenalliantie de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Voorafgaand was de
DB-vergadering.

2.

Besluitenlijst GA AB
vergadering 8 juli
2019

Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Ingekomen stukken
en schriftelijke
mededelingen

De ingekomen stukken en mededelingen worden kort doorgenomen.

3.

Besloten wordt:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

De bestuurssecretaris geeft een korte toelichting op de mededelingen:
Het DB stelt voor om medio 2020 in een besloten bijeenkomst richtinggevend te vergaderen over de bestuurlijke visie op de
groengebieden (actualisatie gebiedsvisie uit 2015) en de onderwerpen verbonden aan het beheer- en ontwikkelplan. Dit is samenhang
met de oplevering van de producten- en dienstcatalogus (met prijzen). Hiervoor zal op korte termijn een datum worden gepland.
Besloten wordt:
Kennis te nemen van de ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen.

4.

Uit de regio MiddenHolland/Groene
Hart/Provincie ZuidHolland

Onderlinge uitwisseling van actuele informatie voor Groenalliantie.
Er zijn geen bijzonderheden.
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5.

6.

Bestuursvoordracht
Opdracht actualisatie
Grondprijsbrief

Geen opmerkingen.

Ter informatie:
Bestuursvoordracht
Vestiging erfpacht
met opstalrecht t.b.v.
carpoolplein
Lekkerkerk

Geen opmerkingen.

Bestuursvoordracht
Prioritaire
Verbindingen

Dhr. Smits en dhr. Vente doen de suggestie om de natuurontwikkelingen in de Gouwe Wiericke en de regio Krimpenerwaard voor
zover mogelijk te betrekken bij de pilot. Mevr. Schippers noemt ook het belang van de verbindingen naar het Bentwoud.

Besloten wordt:
Het vaststellen van een gezamenlijke opdracht namens de 5 Zuid-Hollandse (natuur- en) recreatieschappen aan 1
externe taxateur om objectief en onafhankelijk grondwaarden en vergoedingspercentages te adviseren voor de
recreatiegebieden, en
Een krediet van € 6.300 ter beschikking te stellen voor de bijdrage aan deze gezamenlijke externe opdracht, ten laste
van de Algemene Reserve.

Besloten wordt:
De vestiging van een erfpacht met accessoir opstalrecht ten behoeve van het carpoolplein in Lekkerkerk.

Besloten wordt:
De conclusies uit de rapportage van de verkenning Prioritaire Verbindingen Groenalliantie vast te stellen;
Invulling te geven aan de aanbevelingen conform opgenomen in de rapportage en ten behoeve van het vervolgtraject
een krediet beschikbaar te stellen van € 40.000 en dit ten laste laten komen van de algemene investeringsreserve
Groenalliantie:
Uitvoering pilot ‘Gebiedsuitwerking Rondje Reeuwijkse Plassen’ inclusief uitwerking van een recreatief transferium;
Agenderen prioritaire verbindingen bij gebiedspartners en het verkennen van financieringskansen (in het bijzonder
provincie Zuid-Holland en gemeenten)
Opstellen van een afwegingskader voor (financiële) bijdragen aan initiatieven van derden;
De resultaten van de ‘Verkenning prioritaire verbindingen’ aan te merken als een bouwsteen voor het op te stellen
ontwikkel- en beheerplan.
7.

Bestuursvoordracht
Financiering
speelvoorziening
Boskoopzijde
Gouwebos

Geen opmerkingen.
Besloten wordt:
Kennis te nemen van de reactie van de gemeente Alphen aan den Rijn op het verzoek van het bestuur van
Groenalliantie om een financiële bijdrage aan de vernieuwing van de speelplaats aan de Boskoopzijde van het
Gouwebos;
Het DB besluit vast te stellen t.a.v. de consequentie voor de realisatie van de speelvoorziening, namelijk doorgaan
met de projectuitvoering door middel van volledige financiering door Groenalliantie;

2

8.

9.

De gemeente Alphen aan den Rijn hiervan op de hoogte te stellen middels een schrijven namens het DB.

Bestuursvoordracht
Verkenning
opwaardering horeca
vastgoed Loetbos

Dhr. De Wit verzoekt om contact op te nemen met Horeca Nederland, regio Krimpenerwaard.

Bestuursvoordracht
Verkoop boerderij
Wilhelminakade

De bestuurssecretaris geeft aan dat eind november Groenalliantie 5 concrete biedingen van particulieren heeft ontvangen. Begin
december zijn de onderhandelingen gestart met de hoogste bieder, de overige 4 kandidaten staan tot nader order “on hold”. Het
hoogste bod ligt ruim boven de drempelwaarde, maar bevat een voorbehoud over de saneringskosten. Er is overleg met de hoogste
bieder over een onderzoekstermijn om de saneringskosten concreter te maken, als basis voor een bod zonder voorbehouden.

Besloten wordt:
Ten behoeve van de verkenning opwaardering Vastgoed/Horeca Loetbos een krediet beschikbaar te stellen van €
40.000 ten laste van de investeringsreserve GA, compartiment Krimpenerwaard tot en met 31-12 2020.

Dhr. De Wit vraagt of er een Bibob-onderzoek wordt uitgevoerd. Er wordt nagevraagd of dit ook in deze zaak van toepassing is. Het
bestuur wordt op de hoogte gehouden.
Besloten wordt:
Kennis te nemen van het lopende verkooptraject van de percelen en de opstallen aan de Wilhelminakade 88 te
Waddinxveen via Schep Makelaardij B.V.;
De percelen en de opstallen aan de Wilhelminakade 88 te Waddinxveen te verkopen aan de hoogste bieder met een
drempelwaarde van € 275.000,-;
De directeur Staatsbosbeheer een volmacht te verlenen voor het gunnen aan de hoogste bieder en het notarieel
afwikkelen van voornoemde verkoop.
10.

Bestuurvoordracht
Hondenverordening Uitkomst
consultatieronde

Dhr. Van Vugt vraagt om een signaal te ontvangen wanneer de gebiedsadviescommissies worden geadviseerd. Hiermee wordt
ingestemd.
Besloten wordt:
Kennis te nemen van de terugkoppeling uit de eigen colleges van B&W waarbij het voorgestelde op draagvlak is
getoetst (zie in de bijlage de brief aan de colleges en de vijf reacties);
Vaststellen van het voornemen om een ‘Verordening reguleren hondenbezoek gebieden GA’ te ontwikkelen.
Het bestaande krediet van € 17.000 te verhogen met € 40.000 ten laste van de Investeringsreserve Groenalliantie tot
en met 31-12 2020. Ter dekking dit bedrag over te hevelen van de Algemene Reserve naar de Investeringsreserve
Groenalliantie;
Een standpunt in te nemen om wel of niet een samenwerkingsovereenkomst tussen de deelnemende gemeenten op
te stellen, met één beleidsmatige grondslag voor het hondenbezoek in de gebieden, waarin tevens aparte afspraken
kunnen worden gemaakt over de informatievoorziening, en handhavingscapaciteit- en bevoegdheden.

3

11.

Najaarsrapportage
2019

De bestuurssecretaris licht toe dat op pag. 6 een verschrijving staat: de woorden “lasten, baten, saldo” zijn verschoven. Dit wordt
aangepast in de versie aan de deelnemers.
De voorzitter bedankt Staatsbosbeheer voor het opstellen.
Besloten wordt:
Vast te stellen van de Najaarsnota 2019 van de Groenalliantie Midden-Holland e.o.;
Vast te stellen de 1e begrotingswijziging 2019 die resulteert uit de Najaarsrapportage 2019, met dien verstande dat
indien er sprake is van overschotten, na dotatie/vrijval aan de voorziening groot onderhoud, deze aan het eind van
het verslagjaar incidenteel worden terugbetaald aan de deelnemers;
-

12.

Normenkader
rechtmatigheid 2019

Ten behoeve van de administratieve verwerking van de jaarschijf kredieten:
Het aanpassen van de jaarschijf kredieten 2019 met een bedrag van € 3.495.676 vast te stellen. Zie voor de
specificatie van dit bedrag de tabel kredieten opgenomen in de najaarsnota.

In het DB is ingestemd met het opnemen van het wettelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dit wordt ook in het AB vastgesteld.
Besloten wordt:
Het normenkader rechtmatigheid 2019 vast te stellen, onder voorbehoud dat het inkoop en aanbestedingsbeleid
wordt opgenomen en deze wordt getoetst op het wettelijk kader.

13.

14.

Uitgangspunten
programmabegroting
2021

Geen opmerkingen.

Financiële
bespreekpunten
(mondeling)

Mevr. Franken geeft een toelichting op het ingekomen fiscaal advies ten aanzien van de mogelijke Vennootschapsbelastingplicht voor
overheidslichamen in verband met nieuwe regelgeving. Een reserve vormen om te sparen voor toekomstige uitgaven zal naar alle
waarschijnlijkheid het element hebben van winstbestemming, waarover Vpb betaald dient te worden. Een terugbetalingsverplichting
aan de deelnemers vormt dan het alternatief. In verband met de invoering van de Vpb-plicht voor overheidsondernemingen is per 1
januari 2016 voor elk recreatieschap de fiscale positie voor de Vennootschapsbelasting in kaart gebracht.
Bij teruggave aan de deelnemers, zal evenredig teruggegeven dienen te worden aan de provincie Zuid-Holland (jaarlijkse provinciale
bijdrage aan de exploitatiebegroting). Exacte cijfers zijn ten tijde van de vergadering nog niet bekend. Dit wordt nader uitgezocht.

Besloten wordt:
De uitgangspunten en het indexeringspercentage voor de programmabegroting 2021 van de Groenalliantie MiddenHolland vast te stellen.

In het DB is verzocht om af te stemmen met de financiële beleidsmedewerkers van de deelnemers, in de aanwezigheid van een
fiscaal adviseur, om op zoek te gaan naar een andere oplossing dan het (structureel) teruggeven aan de deelnemers. Dit wordt op
korte termijn ingepland.
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15.

Nazending:
Bestuursvoordracht
Bijdrage Fietspad
F441

De bestuurssecretaris geeft aan dat het bestuursvoordracht t.a.v. de bijdrage voor het fietspad F441 ad. 350.000 euro is nagezonden.
Het bestuur gaat akkoord met een extra beslistermijn van één week in verband met de beperkte voorbereidingstijd.
Noot ambtelijk secretaris: er zijn geen opmerkingen meer binnengekomen. Hiermee is het voorstel vastgesteld.
Besloten wordt:
 Kennis te nemen van het ingekomen verzoek van het college van B en W van de gemeente Krimpenerwaard d.d. 13
september 2018 aan het bestuur van Groenalliantie om een financiële bijdrage ten gunste van de aanleg van het
fietspad F 441, tweede fase;
 Kennis te nemen van de ingekomen brief van het college van B en W van de gemeente Krimpenerwaard d.d. 18
oktober 2019 aan het bestuur van Groenalliantie met aanvullende en door het bestuur gevraagde informatie;
 Het principebesluit van het DB d.d. 21 november jl. in een definitief besluit om te zetten, waarbij een financiële
bijdrage van € 350.000 ten gunste van de aanleg van het fietspad F 441, tweede fase, wordt verstrekt;
 Kennis te nemen het gegeven dat er in het kader van het programma Groene Hart nog € 350.000 subsidiegeld
beschikbaar is voor cofinanciering van projecten en dat de mogelijkheden hiervan in het kader van Fietspad F441
door de gemeente Krimpenerwaard worden onderzocht en indien mogelijk opgepakt.

16.

Rondvraag / sluiting

De bestuurssecretaris deelt namens Staatsbosbeheer het herinneringsboek “120 jaar Staatsbosbeheer” uit.
Dhr. Janson geeft aan dat de grote ganzenpopulaties een steeds groter probleem vormen. Hij vraagt hier aandacht voor en vraagt
naar de bevoegdheden van de BOA’s van SBB.
De voorzitter licht toe dat Staatsbosbeheer in de gebieden van Groenalliantie de ganzenpopulaties beheert conform de geldende
bestrijdingswijze van de provincie Zuid-Holland. Dit betekent volgens de provinciale escalatieladder van maatregelen: verjagen,
daarna nestbehandeling en vervolgens afschot met geweer conform de geldende wet- en regelgeving. Deze bevoegdheid is
gemandateerd aan Staatsbosbeheer. Er zijn overeenkomsten met faunabeheerorganisaties die dit uitvoeren.
De ambtelijk secretaris licht toe dat er geen jacht plaatsvindt in de gebieden van Groenalliantie. Er zal een notitie worden opgesteld
over het beleid van de BOA’s. Dit wordt nagezonden.
Dhr. Oskam bedankt de aanwezigen voor hun inbreng, wenst een ieder een fijne kerst en jaarafsluiting en sluit de vergadering om
17.30 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. op 7 mei 2020.
Dhr. C.A. Oskam
Voorzitter

Mevr. mr. L. de Lange
Bestuurssecretaris
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