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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
Kennis te nemen van de notitie ‘planuitwerking verkennen uitbreiden gebieden”
onderdeel van het programmaplan ‘Groen voor iedereen’;
Vaststellen van de start van het verkennen uitbreiden gebieden;
Vaststellen van € 25.000,- ten laste van de bestemmingsreserve ‘Groen voor iedereen’
zoals vastgelegd in de Investeringsagenda 2021-2025 voor de verkenning uitbreiding
gebieden.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
In de gebieden van het natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden Holland e.o. (Groenalliantie)
is de afgelopen jaren het aantal bezoekers aanzienlijk toegenomen. De redenen zijn divers:
toegenomen gebruiks- en belevingswaarden van de gebieden als gevolg van de gerealiseerde
kwaliteitsimpuls, de verstedelijking in de regio, de bevolkingsontwikkeling (vergrijzing, meer tijd voor
recreatie), de toenemende behoefte aan een gezond leven met meer beweging en de toegenomen
aandacht voor de natuur.
Het uitbreiden van het areaal van Groenalliantie vergroot de mogelijkheden om bezoekers beter te
kunnen spreiden en een grotere variëteit aan recreatie te kunnen aanbieden. Voor Groenalliantie
aanleiding om de kansen, mogelijkheden en eventuele belemmeringen betreffende het uitbreiden van
het areaal aan natuur- en recreatiegebieden te onderzoeken.
In het bij dit bestuursvoorstel behorende bijlage “planuitwerking verkennen uitbreiden gebieden” is de
aanpak beschreven. Sprake is van een drietal fasen / activiteiten. In de eerste fase worden de
ruimtelijke ontwikkelingsplannen binnen het werkingsgebied van Groenalliantie in beeld gebracht. Om
een goede afweging te kunnen maken in het al of niet verwerven van gronden (dan wel een andere
vorm van grondpositie) wordt in fase 2 het afwegingskader “verwerving” opgesteld. Door vervolgens
de geïnventariseerde ruimtelijke ontwikkelingen te toetsen aan het afwegingskader wordt bepaald of
het wenselijk is een eigendomspositie te verwerven (fase 3).

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
DB 8 november 2021 / AB 13 december 2021
Akkoord ontwikkelplan Groenalliantie 2030 én Investeringsagenda 2021 – 2025 projectaanpak (waarin
opgenomen verkennen uitbreiden gebieden) én toekenning krediet van € 20.000,- voor planuitwerking
4 projecten.
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4. JURIDISCHE PARAGRAAF
N.v.t.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF
In de Investeringsagenda 2021-2025 is voor het verkennen uitbreiden gebieden een bedrag van €
30.000,- vastgesteld in het AB van 13 december 2021. Dit bedrag bestaat uit twee componenten, te
weten: € 5.000 voor het opstellen van de planuitwerking (zie bijlage) én € 25.000,- voor het verkennen
uitbreiden gebieden. In tegenstelling tot wat opgenomen is in de investeringsagenda is er geen sprake
van cofinanciering. Belangrijkste reden is dat de inbreng van derden beperkt is tot het aanleveren van
informatie ruimtelijke ontwikkelingen. Met andere woorden er is geen actieve inbreng derden in het
verkennen uitbreiden gebieden.

6. COMMUNICATIE
Behalve het “ophalen” van informatie ruimtelijke ontwikkelingen bij het Rijk, gemeenten etc. vindt er
geen externe communicatie plaats.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE
-

Uitvoering van het besluit.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur,

Dhr. ing. R.W. van Keulen
Bestuurssecretaris
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