Verslag en besluitenlijst bestuursconferentie Groenalliantie Midden-Holland e.o.
GA AB D21-15628
Besluitenlijst van de deels besloten vergadering van het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland e.o.

Nr.
1.

Aanwezig:

Dhr. C.A. Oskam (voorzitter), dhr. J.A. Vente (penningmeester), dhr. T. van Vugt (plaatsvervangend voorzitter),
mw. C.J.M. Schippers, Dhr. C. Derixck, dhr. L. de Wit, dhr. O. Wagner, alsmede dhr. R. van Keulen
(bestuurssecretaris), mw. M. Guneyli (ambtelijk secretaris).

Tevens
aanwezig:

Dhr. B. Revis (directeur terreinbeheer en Ontwikkeling), dhr. N. de Snoo (provinciehoofd SBB), dhr. W. Wubben
(Teamleider), dhr. H. Werksma (programmamanager Kwaliteitsimpuls) en een aantal toehoorders vanuit
gemeenten en SBB.

Agendapunt
Opening

Datum
vergadering

17 december 2020
Digitaal

Besluit
Welkom
Dhr. Oskam heet de aanwezigen welkom in zijn rol als voorzitter van de Groenalliantie om 13.30 uur. Tot en met agendapunt 3 betreft
het een openbare vergadering. Na de pauze start het besloten deel. Speciaal welkom aan de sprekers van vandaag: Boudewijn Revis,
Matthijs Schouten, Henk Werksma en Paul Smit. Ook speciaal welkom aan Wouter Wubben, die vandaag als spreekstalmeester zal
optreden.
Dhr. Oskam spreekt zijn verwachting uit t.a.v. de ontwikkelagenda voor de komende toekomst, in relatie met de provincie Zuid-Holland
en hoopt op een productieve en uitdagende middag.

2.

Verrassingsopening

Dhr. Oskam stelt Paul Smit voor: cabaretier en wetenschapper gespecialiseerd in neurowetenschap.
Presentatie
Dhr. Smit houdt een interactieve presentatie over waarneming van onze hersenen, routine en gedragsverandering. Hij geeft de
aanwezigen mee dat passie en urgentie twee onderdelen zijn die in het brein verandering aansporen. Dat kan met kleine stapjes. Na
de interactieve presentatie is er beperkt ruimte voor vragen.
Dhr. Vente vraagt in hoeverre het grote plaatje belangrijk is om aan te zetten tot kleine stapjes. Dhr. Smit legt uit dat een concreet doel
op korte termijn het beste werkt om tot aansporing over te gaan.
Het bestuur bedankt dhr. Smit voor zijn interessante en amusante presentatie.

3.

Kennismaking
Boudewijn Revis

Wouter Wubben stelt zichzelf voor als spreekstalmeester van vandaag en kondigt Boudewijn Revis, de nieuwe divisiedirecteur
terreinbeheer en Ontwikkeling aan.
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Dhr. Revis informeert het bestuur over de inhoud van zijn functie die hij vanaf 1 oktober bij SBB vervult. Opgemerkt wordt hoe de
medewerkers met passie en enthousiasme de gebieden beheren. Dhr. Revis noemt enkele doelstellingen voor de komende tijd, zoals
nog slagvaardiger op uitvoerend niveau werken en als projectorganisatie bijdragen aan diverse maatschappelijke opgaven.
Voorbeelden die hij noemt zijn de doorontwikkeling van de agrarische sector naar een natuur inclusieve landbouw en het groen en de
recreatieve ruimte aantrekkelijk en bereikbaar houden, ook voor doelgroepen die nu wellicht nog niet in beeld zijn. Dit speelt zich
grotendeels af in het Zuid-Hollandse. Hierbij ligt de nadruk op het partnerschap met o.a. gemeentes, provincie en GR’s. Dhr. Revis ziet
de meerwaarde in de samenwerking ook op het gebied van groen rondom de stad. Hier liggen genoeg uitdagingen in het beheer,
maar ook ontwikkeling. Dhr. Vente vult aan door de uitdaging om Co2 op te slaan te noemen.
Het bestuur dankt dhr. Revis voor zijn aanwezigheid en uitleg en kijkt uit naar een constructieve samenwerking.
4.

Presentatie Matthijs
Schouten

Dhr. Wubben kondigt Matthijs Schouten aan: filosoof, ecoloog en docent, tevens werkzaam bij Staatsbosbeheer.
Presentatie
Dhr. Schouten houdt een presentatie waarin hij de relatie legt tussen eigenaarsrol danwel partnerschapsrol t.o.v. de natuur. Zijn we als
mens eigenaar, rentmeester of partner van de natuur? Hij geeft de aanwezigen tevens wat huiswerk mee om op zijn of haar eigen
relatie met de natuur te reflecteren. Kijk 5 a 15 minuten naar iets wat niet door de mens gemaakt is, zonder er over te oordelen. Hier
zullen je aannames door veranderen.
Het bestuur bedankt dhr. Schouten voor zijn bevlogen boodschap en presentatie.

5.

Pauze

Dhr. Wubben kondigt een korte pauze aan. De pauze betekent het einde van het openbare gedeelte. Na de pauze start het besloten
deel. Dhr. Wubben bedankt alle aanwezigen die bij het eerste deel participeerden.

6.

Beheer- en
Ontwikkelplan

Na de pauze wordt dhr. Werksma aangekondigd. Dhr. Werksma is programmamanager van het Beheer- en Ontwikkelplan, het vervolg
op het programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie.
Dhr. Werksma legt kort uit wat het Beheer- en Ontwikkelplan beoogt.
Daarbij geeft hij aan dat het voorliggende plan nog niet is afgestemd met de gebiedspartners. Deze afstemming zal in 2021
plaatsvinden. In de zomer 2021 is de planning dat het plan bestuurlijk vastgesteld wordt.
Tijdens dit agendapunt wordt gewerkt met een aantal polls. Gevraagd wordt om in te loggen, na bekendmaking van de uitslag, volgt
per poll een discussie.
Poll 1:
In de discussie wordt de balans tussen natuur en recreatie benadrukt. Dit is nu al tot uitdrukking gebracht door de zonering in de
gebieden, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen rustige wandel- en fietsgebieden en gebieden geschikt voor meer intensieve
recreatie, zoals veelal rondom de entrees te vinden is. Deze zonering (intensief/extensief) is kaderstellend en leidend voor het
ontwikkelingsperspectief van de afzonderlijke deelgebieden.
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Dhr. Wubben concludeert dat de uitkomsten van het gebiedsproces niet zonder meer overgenomen moeten worden. De uitkomsten
moeten worden ingepast in de vooraf gestelde kaders van zonering en profilering en het betreft tevens een afweging tussen
verschillende deelbelangen. Geconstateerd wordt dat het huidige plan een goede basis legt voor het gebiedsproces en de consultatie
van de gebruikersgroepen. Hierbij wordt nadrukkelijk gevraagd om het gesprek aan te gaan met de gebiedsadviescommissies. Het
bestuur wil graag aangehaakt blijven ten tijde van dit proces. Er is echter geen extra DB ronde nodig.
Poll 2:
De discussie gaat over de drukte in de gebieden. Het belang van spreiding wordt genoemd, maar ook de problematische organisatie
daarvan. Drukte hoeft niet altijd negatief te zijn, het is een kenmerk van een succesvol gebied. Groenalliantie kan dat nog beter
faciliteren, maar de natuur heeft daar soms onder te lijden. Een oplossing kan liggen in het vergroten van het aanbod en uitbreiding
met nieuwe gebieden. De vraag naar uitbreiding staat los van de discussie rondom de drukte in de gebieden: het groen in het
algemeen is hard nodig in de verstedelijkte gebieden. Bepaalde gebieden zijn geschikt voor uitbreiding, andere mogelijk niet, maar wel
geschikt voor nadere verbinding tussen gebieden. Daarbij worden elementen als toenemende drukte door corona, het groeiende
aantal inwoners en maatschappelijke opgaven meegewogen. Hierbij zijn ook keuzes op strategisch niveau van belang.
Dhr. Wubben concludeert dat per gebied maatwerk nodig is. Spreiding is van belang en uitbreiding van gebieden c.q. aanleg van
nieuwe gebieden is gewenst. Daarbij is het van belang om de gebiedspartners en de GAC erbij te betrekken. Wat heeft welk gebied
nou precies nodig? Welke andere opgaves liggen er en hoe kan je die koppelen? Hij noemt ook de bossenstrategie en de financiering;
hoe kunnen we investeringsbudgetten koppelen aan de opgaves in het gebied?
Poll 3:
Opgemerkt wordt dat de raden in het algemeen positief zijn en weinig aan te merken hebben op Groenalliantie. In de gemeente
Waddinxveen, wil de raad toch meer of beter betrokken zijn. Het samenvoegen van de gebiedsadviescommissies wordt gezien als
een positieve stap. De gebiedsadviescommissies kunnen vooral op het gebied van ontwikkelvisies ingezet worden. Hierbij dienen zij in
positie gebracht te worden, zodat zij draagvlak kunnen creëren bij de raden. Afgesproken is dat het projectteam Ontwikkelplan het
gesprek met de GAC’s zal aangaan over hun mogelijke en gewenste rol binnen de organisatiestructuur van Groenalliantie o.a. op
meer strategische vraagstukken.
Poll 4:
Participatie en samenwerken met gebruikersgroepen wordt van belang geacht. Deze groepen moeten echter wel veelal een kader
meekrijgen om te bepalen waar men wel of niet over kan meedenken. De gebruikersgroepen in het Goudse Hout en Gouwebos zijn
organisch ontstaan. Zowel de boswachters als de handhaving is blij met deze constructies omdat problemen kunnen worden opgelost
voordat zij te groot worden of richting het publiek worden gebracht. Gebruikersgroepen hebben veelal een adviesfunctie, maar in
bepaalde gevallen, zoals de Smultuin in Gouda, betreft het een eigenaarsrol (beheer vrijwilligers). Geconstateerd wordt dat
gebruikersgroepen veelal in de natuurhoek verschijnen en dat er ook zogenaamde vergeten groepen zijn die niet worden
geraadpleegd. Gepleit wordt om aan te sluiten bij vooral bestaande participatiemiddelen en niet zelf hiertoe initiatieven te nemen. Ook
vanuit projecten kunnen actief de gebruikers opgezocht worden en mogelijk gebruikersgroepen ontstaan. Dit omdat er een behoefte is
om gebruikers (en zeker ook gebruikers die je niet vaak ziet bij de reguliere beïnvloedingsmogelijkheden als bewonersavonden)
digitaal te bevragen en te betrekken. Bijvoorbeeld via polls op de schapswebsite of via digitale enquêtes of andere opties.
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Dhr. Wubben komt tot een afronding en samenvatting. Het is een waardevolle digitale bijeenkomst gebleken waar op een prettige
manier met elkaar gesproken is en er waardevolle input op is gehaald ten behoeve van het vervolg van het Beheer- en Ontwikkelplan.
Dhr. Werksma dankt vervolgens alle participanten voor de constructieve discussie, ondanks het digitaal vergaderen. Hij benoemt twee
parallelle sporen: de bestuurlijke en die met de gebruikersgroepen en het gebied. In het verdere proces zijn er nog veel
aandachtspunten, zoals gebiedsuitbreiding onderzoeken, de toenemende drukte in de gebieden, de relatie met de natuur,
samenwerking met andere partners en beheerders, evenals het gesprek aangaan met de GAC voor strategische onderwerpen. Dit
alles wordt meegenomen in het vervolgtraject.
Het bestuur bedankt en complimenteert dhr. Werksma voor het verrichte werk en resultaat tot nu toe.
Dhr. Wubben dankt dhr. Werksma en geeft het woord aan dhr. De Snoo.
6.

Slotwoord

Dhr. De Snoo neemt het slotwoord op zich.
Hij is onder de indruk van de interactieve en interessante middag, met boeiende sprekers en goede inhoudelijke discussie.
Hij reflecteert op het afgelopen jaar, wat erg bijzonder was vanwege de corona-maatregelen. De belangrijke maatschappelijke
meerwaarde van de gebieden wordt daarmee benadrukt. Ook het belang van de samenwerking tussen SBB en Groenalliantie wordt
genoemd. Dhr. De Snoo kijkt uit naar de samenwerking voor het komende jaar en de jaren daarna, alsmede de bijdragen aan
maatschappelijke opgaven die behaald zullen worden.

7.

Sluiting

Dhr. Oskam bedankt dhr. De Snoo en geeft aan, dat deze bijeenkomst heeft geresulteerd in een inhoudelijke en productieve middag,
met leuke sprekers. Er is veel opgehaald en men is uitgedaagd om breder te kijken dan de eigen eigendomssituatie. Dhr. Oskam
bedankt alle aanwezigen (bestuurders en ambtenaren) voor hun inbreng. Bijzonder dank aan dhr. Wubben, voor het
spreekstalmeesterschap.
Een ieder wenst hij fijne feestdagen.
Dhr. Oskam sluit als voorzitter de werkconferentie om 15.55 uur. Aansluitend is er een AB.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. op 22 april 2021.

Dhr. C.A. Oskam
Voorzitter

Dhr. R.W. van Keulen
Bestuurssecretaris
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