VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR
GROENALLIANTI E MIDDEN-HOLLAND EN OMSTREKEN

Onderwerp
Kenmerk
Bijlagen
Besluitdatum
Voorbereid door

: Aanpak Ontwikkel- en beheerplan Groenalliantie
: D20-25235
:: 2 juli 2020
: Dhr. H. Werksma

1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
 De aanpak voor het opstellen van ‘Ontwikkel- en beheerplan Groenalliantie’ vast te stellen;
 Het besluit van het Algemeen Bestuur van 8 juli 2019 aan te passen. In dat verband ten
behoeve van het bestaande krediet Ontwikkel- en beheerplan (hierna: fase 1) in te stemmen
met de overheveling van € 75.000 van de Algemene Reserve van de Groenalliantie naar de
Investeringsreserve van de Groenalliantie;
 Ten behoeve van de planontwikkeling fase 2 het bestaande krediet Ontwikkel- en beheerplan
te verhogen met € 76.000 ten laste van de Investeringsreserve van de Groenalliantie tot en
met 31 december 2021.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie heeft op 8 juli 2019 opdracht gegeven om het ‘Ontwikkelen beheerplan Groenalliantie’ op te stellen. De aanpak voorzag in een interactief traject met
gebiedspartners maar door de Coronacrisis is dit niet mogelijk (naar verwachting) tot 1 september
2020. In onderstaande wordt uw bestuur geïnformeerd over de aangepaste aanpak. Hierbij is tevens
aangegeven dat de beschikbaar gestelde middelen voor het opstellen van een Ontwikkel- en
beheerplan niet toereikend zijn en is een verzoek voor extra middelen opgenomen.
Aanpak opstellen Ontwikkel- en beheerplan
Vanwege de van kracht zijnde Coronamaatregelen is er naar verwachting geen interactief
gebiedsproces mogelijk tot september 2020. De aanpak om te komen tot een Ontwikkel- en
beheerplan is daarom opgedeeld in twee fasen: een fase van interne afstemming en vervolgens een
fase van externe afstemming.
Fase 1: interne afstemming (maart-ok tober 2020)
Fase 1 is gericht op het opstellen van een concept Ontwikkel- en beheer plan middels
bureauonderzoek en kleinschalige werkbijeenkomsten binnen Staatsbosbeheer (tot september 2020).
De werkzaamheden worden primair uitgevoerd door een SBB-projectgroep in afstemming met
ambtelijke vertegenwoordigers en het GA-bestuur. De afstemming is als volgt voorzien:




Presentatie PvA in Ambtelijk Overleg (25 juni) en Bestuursvergadering (2 juli)
Concept teksten worden ambtelijk bilateraal afgestemd (juni/juli)
Bespreking concept Ontwikkel- en beheerplan inclusief vervolgaanpak fase 2 in ambtelijk
overleg (1 oktober) en Dagelijks Bestuur (8 oktober)

Het concept Ontwikkel- en beheerplan baseert zich in belangrijke mate op twee eerdere bestuurlijk
vastgestelde GA-plannen: de Uitvoeringsplannen Krimpenerwaard (2015) en Reeuwijkse Plassen
(2016). Deze plannen zijn in een intensief gebiedsproces opgesteld en breed gedragen onder
gebiedspartners. De plannen bevatten onder meer een visie op de desbetreffende deelgebieden, een
kader voor samenwerking en kennen een meerjarige investeringsagenda. Veel elementen uit deze
plannen kunnen daarom benut worden – veelal in aangescherpte en geactualiseerde vorm – in het op
te stellen Ontwikkel- en beheerplan GA.
Fase 2: externe afstemming (september 2020 – maart 2021)
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Het resultaat van fase 1 is een concept Ontwikkel- en beheerplan. Omdat dit plan in belangrijke mate
gestoeld is op de Uitvoeringsplannen Krimpenerwaard (2015) en Reeuwijkse Plassen (2016) zal het
voor veel gebiedspartners een herkenbaar (en gedragen) plan zijn met een aantal nieuwe elementen
en nieuwe accenten.
Het concept Ontwikkel- en beheerplan kan gezien worden als het wervende aanbod aan
gebiedspartners voor de inzet van de Groenalliantie voor de komende tien jaar. Het gaat hierbij om de
inzet van de Groenalliantie bij gebiedsoverschrijdende opgaven, inzet op deelgebied niveau (KW en
RP) en de inzet op de groengebieden. Dit concept (het wervende aanbod) is zeker niet in beton
gegoten maar biedt ruimte aan gebiedspartners om te adviseren. Bij dit veel gebruikte
participatiemodel in beleidsontwikkeling stelt de Groenalliantie de agenda samen (het concept
Ontwikkel- en beheerplan), maar kunnen de gebiedspartners problemen, oplossingen en aanvullende
ideeën en wensen aanbieden. De Groenalliantie verbindt zich in principe aan de resultaten van het
gegeven advies en als zij hiervan afwijkt, moet dit goed worden gemotiveerd.
Fase 2 voorziet in het verdiepen en verbreden van het concept Ontwikkel- en beheerplan op basis van
circa twaalf gebiedssessies en themadialogen met gebiedspartners en in afstemming met ambtelijk
vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten, de Gebiedsadviescommissies en bestuurders
(onder andere in de Bestuurlijke werkconferentie in december 2020). Na het verwerken van de
resultaten van de gebiedssessies kan het definitieve Ontwikkel- en beheerplan bestuurlijk worden
vastgesteld (beoogd in maart 2021).
Projectbegroting
Het bestuur van de GA heeft een krediet
beschikbaar gesteld (8 juli 2019) voor het maken
van het Ontwikkel- en beheerplan van € 75.000.
Fase 1
De kosten voor fase 1 zijn begroot op € 75.000.
De personele kosten zijn begroot op € 70.000
(770 werkuren) en de materiele kosten zijn
begroot op € 5.000 (kaartmateriaal en
vormgeving).

BEGROTING ONTWIKKEL- EN BEHEERPLAN GROENALLIANTIE
Uren
PvA
A Concept hoofdstuk 1
B Concept hoofdstuk 2
C Concept hoofdstuk 3
D1 Concept hoofdstuk 4
E Concept hoofdstuk 5
F Concept hoofdstuk 6
G Concept bijlage 1
H Redactie en vervolgaanpak

Inleiding
Hoofdopgaven
Visie
Thema's
Gebieden
Organisatie
Investeringsprogramma

24
8
40
60
88
300
32
100
40

M-kosten
Post Onvoorzien (10%)

Budget
€
90
€ 2.160
€
720
€ 3.600
€ 5.400
€ 7.920
€ 27.000
€ 2.880
€ 9.000
€ 3.600
€ 5.000

78

€ 7.020

Het opstellen van het Ontwikkel- en beheerplan
770
€ 74.300
kost aanzienlijk meer werk dan voorzien bij de
eerste kredietaanvraag (8 juli 2019). De voornaamste reden is dat anders dan eerder gedacht alle
bestaande bouwstenen aangescherpt en geactualiseerd moeten worden en in onderlinge samenhang
weer samengebracht moeten worden. Daarnaast leidt het splitsen van de werkzaamheden in twee
fasen vanwege de Coronamaatregelen tot extra werkzaamheden.
Doordat fase 1 beslag legt op het gehele beschikbare projectbudget is er voor fase 2 ‘Verbreden en
verdiepen Ontwikkel- en beheerplan met gebiedspartners’ geen projectbudget beschikbaar.
Fase 2
In fase 2 zal het concept Ontwikkel- en beheerplan gedeeld worden met gebiedspartners in diverse
gebiedssessies en themadialogen. Op basis van de huidige inschatting zullen er twaalf sessies
worden georganiseerd. De kosten hiervan zijn geraamd op € 65.000 (60 werkuren per sessie).
Aanvullend hierop zullen de opbrengsten van de gebiedssessies moeten worden verwerkt in het
concept Ontwikkel- en beheerplan. Hiervoor zijn 120 uur geraamd (gemiddeld 10 uur per sessie) wat
leidt tot een financieringsbehoefte van € 11.000. De totale financieringsvraag voor fase 2 behelst
daarmee € 76.000. Het bestuur wordt gevraagd deze extra middelen beschikbaar te stellen.

3.

VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

AB 8 juli 2019:
 Instemmen met het ontwikkelen van het beheer- en ontwikkelplan
AB 15 november 2018:
 Vaststellen Investeringsagenda Kwaliteitsimpuls GA 2018-2021
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AB 8 december 2016:
 Vaststellen Uitvoeringsplan Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen e.o.
 Vaststellen Investeringsagenda 2015-2020 Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen e.o.
AB 28 oktober 2015:
 Vaststellen Uitvoeringsplan Kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard
 Vaststellen Investeringsagenda 2015-2020 Kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard

4.

JURIDISCHE PARAGRAAF

N.v.t.

5.

FINANCIËLE PARAGRAAF

Investering
Aan het bestuur wordt gevraagd om ten behoeve van de planontwikkeling fase 2 het bestaande
krediet Ontwikkel- en beheerplan te verhogen met € 76.000 ten laste van de Algemene Reserve van
de Groenalliantie tot en met 31 december 2021.

6.

COMMUNICATIE

Gedurende fase 1 van het opstellen van het Ontwikkel- en beheerplan is de communicatie naar
gebiedspartners beperkt. Via de website van de GA zal de aanpak worden gecommuniceerd. Het
eindresultaat van fase 1 – het bestuurlijk vastgestelde concept Ontwikkel- en beheerplan – zal
beschikbaar worden gesteld aan gebiedspartners. Hierbij wordt tevens aangegeven op welke wijze
(gebiedssessies en themadialogen) de Groenalliantie advies zal inwinnen bij gebiedspartners.
De communicatie wordt gecoördineerd vanuit het Programmateam Kwaliteitsimpuls Groenalliantie. Op
projectniveau worden de belangrijkste communicatiemomenten en in te zetten communicatiemiddelen
vastgelegd en uitgevoerd.

7.

WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8.

VERDERE PROCEDURE

Uitvoering van uw besluit.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.,

Mevr. L. de Lange,
Bestuurssecretaris
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