GA AB Besluitenlijst
D21-26348
Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland e.o.
Aanwezig: dhr. Oskam (voorzitter), dhr. Van Vugt, dhr. Vente (penningmeester), mevr. Schippers, Dhr.
Derickx, dhr. De Wit, dhr. Wagner, dhr. Van Keulen (bestuurssecretaris), mevr. Guneyli (ambtelijk secretaris),
dhr. Werksma (programmamanager).
-

Datum
vergadering

22 april 2021

Plaats

Digitaal

Nr.
1.

Agendapunt
Opening en welkom

Besluit
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er is quorum.
De agenda wordt vastgesteld.

2.

Besluitenlijsten van
AB, werkconferentie
en advies van de
gebiedsadviescommi
ssies

Geen bijzonderheden in de lijsten. Van het advies van de Gebiedsadviescommissies wordt kennis genomen en indien nodig worden
deze commentaren verwerkt in de stukken.
Dank aan de opsteller.
Besloten wordt:
De besluitenlijst vast te stellen.

3.

Ingekomen stukken

De bestuurders nemen kennis van de stukken. Zij volgen het ambtelijk advies.
Klacht Gouwebos: ten aanzien van het gedeelte wat ziet op de WOB, deze procedure verloopt via juridische zaken Staatsbosbeheer.
Ten aanzien van het traject ODMH wordt het besluit van de ODMH afgewacht alvorens hierover een gesprek wordt geagendeerd
tussen bewoners en de voorzitter. Opgemerkt wordt dat de procedure als traag wordt ervaren. Ten aanzien van het resterende
gedeelte van de grieven wordt verwezen naar de reeds gemaakte uitleg en excuses in de antwoordbrief d.d. 5 januari 2021.
Voorts is een brief ingediend over het voornemen om sanitaire voorzieningen te plaatsen. Deze brief is ondertekend door
medebewoners. Inmiddels heeft de projectleider contact gehad. De sanitaire voorziening in het Gouwebos zal aan de Waddinxveense
zijde worden geplaatst en niet aan de Boskoopse zijde.
Verder is ingekomen een schrijven behorende bij het agendapunt Free Run Bootcamp Goudse Hout. Ter kennisname.
Ook is ingekomen het jaaroverzicht van de Heemtuin. De Heemtuin wordt middels een schrijven bedankt voor haar inzet en resultaat.
Besloten wordt:
Kennis te nemen van.
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4.

5.

Bestuursvoordracht
vaststelling
accountant

Er wordt conform besloten.

Bestuursvoordracht
hondenbeleid,
voortgangsrapportage

Dhr. Van Keulen geeft een toelichting. Dit bestuursvoorstel is voorgelegd aan de Gebiedsadviescommissies op 1 en 8 april a.s. Zij
hebben positief besloten. Onder verwijzing naar de aandachtspunten, zie het advies. Bijzondere aandacht voor de afstemming in
beleid tussen biodiversiteit en het hondenbeleid.
Dhr. Van Vugt vraagt aandacht voor een reactie aan de gebiedsadviescommissies.

Besloten wordt:
 Het aanwijzen en benoemen van de controlerend accountant vast te stellen.

Er wordt conform besloten.
Besloten wordt:
 Kennis te nemen van de voortgang van het project hondenbeleid;
 Een verhoging van het bestaande krediet Hondenbeleid met
€ 22.000 ten laste van de Investeringsreserve van de Groenalliantie vast te stellen;
 Kennis te nemen van het advies van de Gebiedsadviescommissie Reeuwijkse Plassen e.o. en Krimpenerwaard.
6.

Bestuursvoordracht
sanitaire
voorzieningen

Er wordt conform voorstel besloten. Dit bestuursvoorstel is voorgelegd aan de Gebiedsadviescommissies op 1 en 8 april a.s. Zij
hebben positief besloten. Onder verwijzing naar de aandachtspunten, zie het advies.
Besloten wordt:
 Kennis te nemen van de notitie ‘Planuitwerking uitwerking sanitaire voorzieningen bij de Groenalliantie’ waarin de exacte
locaties van de sanitaire voorzieningen en landschappelijke inpassing zijn uitgewerkt;
 Kennis te nemen dat na ambtelijk en bestuurlijk overleg met de gemeente Bodegraven Reeuwijk de wens voor een
drijvende voorziening in Twaalfmorgen is vervallen en dat er wordt gekozen voor een tijdelijke voorziening. De
gemeentelijke bijdragen van de gemeente Bodegraven Reeuwijk wordt daarmee verlaagd van € 50.000 naar €13.000;
 Kennis te nemen van de definitieve raming van de uitvoeringskosten en meerjarige beheerlasten en vast te stellen dat de
definitieve raming € 256.050 is en dat dit binnen het beschikbaar gestelde krediet valt. De definitief geraamde jaarlijkse
beheerlasten zijn € 2.125,- hoger dan de indicatief geraamde beheerlasten van € 24.000;
 Vaststellen van de verhoging van het de meerjarige beheerlast met € 2.125 per jaar;
 Kennis te nemen van het advies van de Gebiedsadviescommissie Reeuwijkse Plassen e.o..
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7.

Bestuursvoordracht
wijziging
Gemeenschappelijke
Regeling

Toelichting van de voorzitter. Het bestuur spreekt haar bijzondere waardering uit voor de gemeenten in het werkgebied van de
Krimpenerwaard.
Er wordt conform besloten.
Besloten wordt:
 Vaststellen van het conceptwijzigingsbesluit 3e wijziging Gemeenschappelijke regeling Groenalliantie MiddenHolland en omstreken (hierna: wijzigingsbesluit);
 Het Algemeen Bestuur voor te stellen aan de betrokken bestuursorganen van de deelnemers voor te stellen om
in te stemmen met het vastgestelde wijzigingsbesluit.

8.

Bestuursvoordracht
(GEHEIM)

Sluiting regulier deel van de vergadering en opening geheim deel.
Sluiting geheim deel van de vergadering en opening regulier deel.

9.

Bestuursvoordracht
Free Run Goudse
Hout

De voorzitter licht het voorstel toe. Het voorstel is opgesteld naar aanleiding van een ingekomen brief (zie agendapunt 3 Ingekomen
stukken) en past binnen de kaders en doelstellingen van het Ontwikkelplan, alsmede binnen de provinciale doelstellingen om meer
sport en beweging te stimuleren in de buitenlucht.
Besloten wordt:
De planvorming van het project Freerunpark Goudse Hout op te starten;
In te stemmen met een planvormingsbudget van € 32.000 ten laste van de Investeringsreserve Groenalliantie;
Kennis te nemen dat de geraamde uitvoeringskosten van € 80.000 gefinancierd kunnen worden uit een verwacht
aanbestedingsvoordeel op het project ‘Goudse Hout bossen, paden en entrees’;
In te stemmen met een stijging van de meerjarige beheerlasten van € 7.000 vanaf 2022 ten laste van de exploitatie.

10.

Rondvraag en
sluiting

Dhr. Van Keulen noemt dat er drie openingshandelingen gepland worden: de onthulling van het kunstwerk in de Goudse Hout, de
mountainbike-route en de Avonturenroute. Per gebied worden de voorzitter en de betreffende wethouder(s) uitgenodigd en indien de
corona-maatregelen ruimte bieden, ook het gehele DB, provincie en GAC.
Dhr. Van Keulen stelt voor om het Algemeen Bestuur te laten besluiten het Dagelijks Bestuur te mandateren om de aanvraag van
provinciale subsidies te doen. Dit in verband met de eisen vanuit de provincie dat voor de aanvraag een besluit van het AB nodig is.
Het AB vergadert echter niet zo regelmatig en kan niet schriftelijk besluiten. Om de huidige provinciale subsidies te benutten, is het
nodig om efficiënt en snel te kunnen werken. Het AB gaat hiermee akkoord en stelt vast dat het DB gemandateerd wordt om de
provinciale subsidies aan te vragen, onder de voorwaarden dat het concept wordt rondgestuurd en het AB wordt
geïnformeerd.
Dhr. Werksma geeft aan dat er vanuit de gebiedsadviescommissieleden Gouda de suggestie is gedaan voor een ‘wensen en
bedenkingen procedure’ met de gemeenteraad van Gouda rondom het Ontwikkelplan. Hij geeft het bestuur in overweging een proces
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te volgen met raadsleden (GA-breed) om een concept Ontwikkelplan te zijner tijd te presenteren aan de gemeenteraad, inclusief
mogelijkheid voor aanscherpingen (wensen en bedenkingen).
De voorzitter stelt voor om de presentatie aan alle gemeenteraden te geven. Dhr. Van Vugt vraagt om dit plan mee te nemen in de
reactie aan de gebiedsadviescommissies.
Dhr. Van Keulen vraagt of de verzonden brief voor de PZH ook naar de gemeenteraden kan. Het bestuur is akkoord maar met
oplegnotitie, afgestemd met de voorzitter.
Er zijn geen andere punten voor de rondvraag. De voorzitter dankt een ieder voor de bijdrage en sluit de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. op 28 juni 2021.

Dhr. C.A. Oskam
Voorzitter

Dhr. R.W. van Keulen
Bestuurssecretaris
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