Terugkoppeling van wethouders Natuur, Water en Recreatie uit Bestuurlijk
Overleg Natuur, Water en Recreatie van 18 mei 2017.
Inleiding
Hierbij ontvangt u een kort verslag met informatie over de afspraken uit het Bestuurlijk Overleg, te
gebruiken voor het informeren van college en raad.
Namens de voorzitter van het Bestuurlijk Overleg ontvangt u hierbij het korte verslag van het
Bestuurlijk Overleg Natuur, Water en Recreatie van 18 mei 2017, t.b.v. terugkoppeling aan
colleges en raden
- Waardering voor de prezi Strategisch Netwerk Regio Midden-Holland.
- Het Perspectief Groene Hart is door Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart aangeboden aan
gemeenten. Binnen de regio wordt dit opgepakt in het Bestuurlijk Overleg Ruimte en Wonen.
- Provincie Zuid-Holland gaat een (nieuwe) Groenvisie ontwikkelen.
- Provincie Zuid-Holland heeft ambtelijk laten weten dat van de aanvraag voor Gebiedsgerichte Aanpak
(ingezonden via Convenant Alphen – Regio Midden-Holland - Woerden) ter grootte van € 2,1 miljoen,
een bedrag van € 1,6 miljoen gehonoreerd zal worden. Voorwaarde is instemming van PS bij
gelegenheid van de najaarsnota. Voor de regio zijn onder meer middelen toebedeeld voor Programma
Waterrecreatie en Erfgoed Hollandsche IJssel en voor kaasexperience / Gele Hart van Holland.
- Uitbreiding wandelroutenetwerken georganiseerd oppakken op een later moment (vanaf 2018).
- De schadelijkheid van rivierkreeften voor flora, fauna en waterkwaliteit is op basis van uitgevoerd
onderzoek / rapportages voldoende aangetoond. Het Bestuurlijk Overleg zal een brief richten aan
waterschap(pen) om aandacht te vragen voor schade die ontstaat. Provinciale belangstelling voor
deze schadelijkheid wordt gevolgd.
- Wethouder Rik van Woudenberg (Zuidplas) neemt het bestuurlijk trekkerschap over van afgetreden
wethouder André Muller. In het Utrechtse gebiedsdeel neemt Petra van Hartskamp, burgemeester
Montfoort, de honneurs op zich. Alle acht Hollandsche IJsselgemeenten hebben besloten zich te
richten op de oprichting van een stichting bestaande uit maatschappelijke partners / ondernemers die
met (financiële) steun van overheden de in de kansenkaart opgenomen kansrijke ideeën gaat
oppakken. Daarvoor is een procesmanager nodig. Een volgende grote bijeenkomst wordt in het najaar
georganiseerd.

