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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
Kennis te nemen van het niet toekennen door de provincie van de €50.000
subsidie beweegvriendelijke leefomgeving voor de Uitkijktoren Loetbos;
Vaststellen van het inzetten van de compensatiegelden Nederlek met een
bedrag van €43.500 voor de totstandkoming van de Uitkijktoren Loetbos;
Vaststellen van het overhevelen van een extra bedrag van €6.500 vanuit de
Algemene Reserve naar de Investeringsreserve Groenalliantie en vanuit de
Investeringsreserve GA een extra krediet beschikbaar te stellen voor
bovengenoemd project voor €6.500;
Dit voorstel ter advies voor te leggen aan de gebiedsadviescommissie na het
besluit van het AB en indien er een afwijkend advies is, een en ander ter
beoordeling van de bestuurssecretaris, dit voor te leggen aan het Algemeen
Bestuur.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Op 28 juni jl. is in het DB de provinciale subsidieaanvraag, beweegvriendelijke leefomgeving
besproken. Onderdeel hiervan is het realiseren van een uitkijktoren in het Loetbos. Op 15
september jl. is de beschikking ontvangen waarin is vastgesteld dat de aangevraagde
subsidie van €50.000 is afgewezen.
Aangezien de wens blijft om de uitkijktoren in het kader van de Kwaliteitsimpuls te realiseren
is er gekeken naar verdere financiële mogelijkheden. Rond 2010 heeft het toenmalige
Recreatieschap Krimpenerwaard (nu GA) enkele percelen in Krimpenerhout aan de
toenmalige gemeente Krimpen aan de Lek (nu gemeente Krimpenerwaard) verkocht ten
behoeve van realisering voetbalgronden in Krimpen aan de Lek. Hierbij is aan hen de
verplichting opgelegd om de hierbij verloren gegane recreatiegronden kwalitatief en
kwantitatief te compenseren. Zij had hiertoe een budget van €43.500 gereserveerd. Het
voorstel is om dit budget nu met het realiseren van de uitkijktoren in te zetten.
Naast het inzetten van de compensatiegelden en de eerder toegekende eigen bijdrage van
€76.360, ontbreekt er nog het bedrag van €6.500 om dit project te realiseren.
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3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
GA DB – 28 juni 2021.
GA DB – 18 november 2021.
4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing.
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
In onderstaande tabel zijn de totale projectkosten weergeven, de compensatiegelden en de
beoogde financiering door de Groenalliantie.
Eigen bijdrage totaal
Eigen bijdrage – DB 28 juni 2021
Eigen bijdrage – DB 18 november 2021

€82.860
€ 76.360
€6.500

Compensatiegelden Nederlek

€43.500

Totaal

€126.360

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 met
Staatsbosbeheer en met het ambtelijk overleg van vertegenwoordigende gemeenten.
8. VERDERE PROCEDURE



Ter advies voorleggen aan uw gebiedsadviescommissie;
Uitvoering van uw besluit.

Hoogachtend,

Dhr. ing. R.W. van Keulen
Bestuurssecretaris
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