Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders

lllllļWlllllllllllll

nieuwkoop

raadsvoorstel

portefeuillehouder

F. Buijserd

opgesteld door
Registratienummer

Directie I Koos Aleb regtse

collegebesluit
vergaderdatum raad
jaar/nummer

onderwerp

15.16012
17 september 2015
2015-087
Programma Recreatie Groene Hart Zuid-Holland

Het college van b urgemeester S wethouders stelt de raad voor het volgende te b esluiten:
1. Het Programma Recreatie Groene Hart Zuid-Holland vast te stellen;
2. Kennis te nemen van het vervolgproces, te weten het Uitvoeringsprogramma.
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Toelichting
Probleemstelling
In het Groene Hart van Zuid-Holland zijn goede kansen en mogelijkheden om de
recreatie- en toerisme sector in dat geb ied te versterken. Echter, de toeristische potenties
van het geb ied worden tot op heden nog onvoldoende b enut. Dat is voor een aantal
Groene Hart gemeenten aanleiding geweest samen te werken om daarvoor een passend
antwoord te b ieden, ook in relatie tot de aanhoudende vraag naar vrijetijdsvoorzieningen
vanuit de stedelijke geb ieden. Samenwerking op dat terrein zorgt voor krachtenb undeling
en vergroot de mogelijkheden om voorzieningen te realiseren.
Inleiding
Met een aantal gemeenten, te weten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Kaag
en Braassem, Krimpenerwaard, Nieuwkoop en Waddinxveen, is de afgelopen maanden
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gezamenlijk het Programma Recreatie Groene Hart Zuid-Holland ontwikkeld (ook wel
deelprogramma Recreatie Gouwe Wiericke genoemd)..
De portefeuillehouders Recreatie van deze gemeenten zijn ervan overtuigd, dat juist in
het Groene Hart van de Randstad goede kansen en mogelijkheden bestaan om de
recreatie- en toerisme sector in het Groene Hart te versterken.
Het resultaat van deze samenwerking is het voorliggende Programma dat ook andere
Groene Hart gemeenten de mogelijkheid biedt om aan het programma deel te nemen.
Kader I Eerdere besluiten
Uw raad heeft op 28 februari 2013 de notitie Speerpunten Groene Hart Agenda
Nieuwkoop vastgesteld. Het Groene Hart Zuid-Holland heeft tal van waardevolle
cultuurlandschappen, stads- en dorpsgezichten, historische kernen, natuurgebieden,
veenplassen en vaarwegen. De toeristische potenties van die gebieden zijn tot op heden
onvoldoende benut. Nieuwkoop heeft de vraag van de provincie aan de Stuurgroep
Gouwe Wiericke daarom met beide handen aangegrepen om invulling te geven aan de
hiervoor genoemde speerpunten. Resultaat is het gezamenlijk opstellen van een
Programma Recreatie Groene Hart Zuid-Holland door de genoemde regiogemeenten.
Beoogd effect
Met dit programma wordt beoogd de samenwerking op het terrein van de Recreatie te
versterken en waar mogelijk en wenselijk te komen tot een regionale aanpak. Voordelen
daarvan zijn krachtenbundeling, maar ook het vergroten van de mogelijkheden om
projecten met cofinanciering te realiseren.
Voorgestelde besluiten I Argumenten:
1. Het programma Recreatie Groene Hart Zuid-Holland vast te stellen;
2. Kennis te nemen van het vervolgproces, te weten het Uitvoeringsprogramma.
Kanttekeningen/toelichting:
Er wordt op het terrein van recreatie al op een goede wijze samengewerkt op sub
regionaal niveau in KAN verband (Kaag en Braassem, Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop).
Op dit moment wordt een informerende raadsbijeenkomst voorbereid, welke plaatsvindt
op 26 augustus. Tijdens deze bijeenkomst wordt het Toekomstperspectief Rijn- en
Veenstreek (LOP+) gepresenteerd. Dan komt het Programma Recreatie Groene Hart
ook aan de orde omdat er een directe samenhang is tussen deze initiatieven. Die
samenhang wordt tijdens de bijeenkomst nader toegelicht.
Aan het Programma Recreatie is toegevoegd het Uitvoeringsprogramma. Dat programma
is nog niet compleet, de opstelling c.q. nadere uitwerking daarvan vindt de komende
maanden plaats na de informerende raadsbijeenkomst.
Oorspronkelijk was het de bedoeling het Programma Recreatie Groene Hart Zuid-Holland
ter vaststelling aan u voor te leggen, tegelijkertijd met het gereedkomen van het volledige
Uitvoeringsprogramma. Nu blijkt dat over het Uitvoeringsprogramma op (sub) regionaal
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niveau op zijn vroegst in januari een besluit kan worden genomen (mede in het licht van
de nog af te sluiten Gebiedsovereenkomst tussen provincie en deelnemende
gemeenten, is het van belang dat u nu al een besluit neemt over het Programma
Recreatie Groene Hart Zuid-Holland en kennis neemt van het Uitvoeringsprogramma
zoals dat er nu ligt. Diverse Nieuwkoopse projecten verkeren in een voorbereidende fase
en wij achten het van belang dat u daar nu al over te informeren.. Voorbeelden daarvan
zijn de vereenvoudiging van de systematiek van de vaarvergunningen, Doorsteek
Nieuwkoopse Plassen/rondje Meije en Ontwikkeling Langeraarse Plassen, e
(voorbereiding van) Een aantal projecten uit dat programma, vraagt nu al de aandacht.
Argumenten
Er zijn de afgelopen periode zowel regionaal als sub-regionaal initiatieven geweest om de
mogelijkheden van recreatie en toerisme te versterken. Het programma dat voor u ligt is
in die zin nieuw, dat met de deelnemende gemeenten tot een vorm van samenwerking is
gekomen dat goede mogelijkheden biedt voor het Groene Hart van Zuid-Holland.
Dat staat samenwerking tussen de KAN-gemeenten (Kaag en Braassem, Alphen aan
den Rijn, Nieuwkoop) niet in de weg. Integendeel, de basis wordt hiermee versterkt.
Risico's I Beheersmaatregelen
In het Programma is een aantal risico's in beeld gebracht. Dat betekent hier bewust van
zijn en in concrete gevallen het werken aan het voorkomen en beheersen daarvan.
Financiële I Personele I Juridische consequenties
De projecten die voorvloeien uit het Uitvoeringsplan Recreatie Groene Hart Zuid-Holland
komen vooral ten laste van de reserve Recreatie. Ook wordt gekeken naar de
mogelijkheden van de inzet van sectorale budgetten en mogelijke bijdragen van
waterbeheerders of particuliere investeerders. Daarnaast zal sprake zijn van
cofinanciering vanuit de Provincie Zuid-Holland. Voor alle duidelijkheid: de reserve
Recreatie wordt ingezet voor Nieuwkoopse projecten en regionale projecten met een
aantoonbaar Nieuwkoops belang.
Bij de Provincie Zuid-Holland is een gebiedsovereenkomst Gouwe Wiericke in
voorbereiding waarin de deelprogramma's Landbouw, Natuur en Recreatie zijn
opgenomen. In die gebiedsovereenkomst wordt ook de cofinanciering voor
deelprogramma Recreatie vastgelegd. Vooruitlopend daarop is een bedrag van
6 3.000.000 aangemeld voor cofinanciering dat de komende maanden verder wordt
uitgewerkt. Voor onze gemeente is dat vooral in samenwerking met de gemeenten
Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. Beschikbaarstelling van gelden voor de
projecten vindt plaats via reguliere besluitvorming in uw raad.
Het Programma heeft geen directe juridische doorwerking. Voor zover van belang wordt
daar aandacht aan besteed in de projecten die in het kader van het
Uitvoeringsprogramma worden uitgevoerd.
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