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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
Kennis te nemen van de afwijzing van de subsidieaanvraag kwaliteitsimpuls
routenetwerken voor de subsidie ‘Stad-landverbindingen’;
Vaststellen van het vervallen van de claim van €100.000 op de
investeringsreserve;
Kennis te nemen van de subsidieaanvraag ‘Waterrecreatie’ door de
Groenalliantie van in totaal €40.874, waarvan €22.039 eigen bijdrage is;
Vaststellen van de eigen bijdrage van €22.039 (54%) te reserveren voor het
krediet Waterrecreatie ten laste van de Investeringsreserve Groenalliantie;
Vaststellen van het overhevelen van een bedrag van €22.039 vanuit de
Algemene Reserve naar de Investeringsreserve Groenalliantie voor de
Provinciale subsidie Waterrecreatie.
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 de Algemeen
Bestuur.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
De provincie Zuid-Holland (PZH) heeft de eerder dit jaar ingediende subsidie stadlandverbindingen voor de kwaliteitsimpuls routenetwerken vroegtijdig voor Groenalliantie
afgewezen. Per e-mail hebben ze voorafgaand aan de definitieve afwijzing laten weten dat
door een definitiekwestie er geen aanspraak mogelijk is op deze subsidie.
De reden dat de provincie dit vroegtijdig heeft laten weten is om het gedeelte van het
kanoroutenetwerk in te kunnen dienen bij een andere opengestelde subsidie waterrecreatie.
Groenalliantie is eigenaar van het routenetwerk Kanonetwerk Krimpenerwaard. Met de
subsidieaanvraag worden de verbindingen met het Rottemerengebied, de Reeuwijkse
Plassen en het oostelijk Groene Hart verbeterd door het plaatsen van
overdraagvoorzieningen en knooppuntbewegwijzering. Dit project sluit aan bij het (nog vast
te stellen) Ontwikkelplan door in te spelen op het versterken van de recreatieve netwerken
en het verbinden van de verschillende natuur- en recreatiegebieden.
De subsidieaanvraag wordt ingediend voor de sluiting van het openstellingsbesluit op 30
november 2021. Binnen een half jaar na bekendmaking van de beschikking tot
subsidieverlening dient de uitvoering te starten.
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3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
GA AB 28 juni 2021: Mandatering kwaliteitsimpuls routenetwerken
GA DB 18 november 2021: Instemmen met voorliggend voorstel.
4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing.
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Financiering kanoroutenetwerk
In onderstaande tabel zijn de totale projectkosten weergeven, de gevraagde subsidiebijdrage
en de beoogde financiering door de Groenalliantie.
Eigen bijdrage in %
Eigen bijdrage p-component boven 75,00 euro
Bijdrage overig

54%

€22.407
€3.572
€18.835

Gevraagde provinciale subsidie in %

46%

€18.835

Totaal

€41.242

Wanneer de subsidie niet wordt toegekend, wordt het bestuur daarover geïnformeerd en
vallen de claims vrij op de Investeringsreserve GA.
Beheerkosten
De kwaliteitsimpuls heeft geen invloed op het reguliere beheer en onderhoud. Daarmee
blijven de beheerkosten voor de Groenalliantie gelijk aan de huidige situatie.
6. COMMUNICATIE
De nieuwe verbindingen worden gecommuniceerd door middel van berichten op eigen media
Groenalliantie, nieuwe informatiepanelen en door verspreiding via de landelijke vaar- en
kano-organisaties (bijvoorbeeld Watersportverbond en Toeristische Kanobond Nederland).
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Uw bestuur is eerder geïnformeerd over bovenstaande binnen het grote geheel van de
subsidieaanvraag stad-landverbindingen. 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.
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Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur,

Dhr. ing. R.W. van Keulen
Bestuurssecretaris
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