Terugkoppeling van wethouders Natuur, Water en Recreatie uit Bestuurlijk
Overleg Natuur, Water en Recreatie van 6 december 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 6 december 2017, t.b.v. terugkoppeling aan
colleges en raden
- Cofinanciering projecten Oude Hollandse Waterlinie door provincie Zuid-Holland, onder meer voor
projecten van Stichting Oude Hollandse Waterlinie.
- Onderzoek Provincie Zuid-Holland om recreatieve routenetwerken naar de toekomst toe kwalitatief te
behouden.
- Met Hoogheemraadschap Rijnland is, en met Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
wordt een gesprek gevoerd over hun positie en rol bij bestrijding van invasieve exotische
rivierkreeften.
- Provincie Zuid-Holland heeft aan de convenantspartners Alphen – Gouda – Woerden ca. € 1,5 miljoen
toegezegd voor totaal 8 projecten, waaronder ontwikkelen Kaasexperience in Gouda en versterken
vrijetijdseconomie op en langs de Hollandsche IJssel. In deze periode worden benodigde regelingen
en financieel administratieve inbedding ontwikkeld.
- V.w.b. de Hollandsche IJssel heeft een groep enthousiaste betrokkenen en ondernemers de
handschoen opgepakt om een stichting op te richten die uitvoering van projecten en processen zal
gaan organiseren.
- V.w.b. Cheese Valley is op 27 november een intentieverklaring tussen de gemeenten BodegravenReeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Woerden ondertekend. Cheese Valley krijgt body, mede door
aangesloten bedrijven en door positieve reacties van journalisten die deelnamen aan een persreis in
de regio. Deze laatste was georganiseerd door het NBTC.
- Provincie Zuid-Holland heeft zich bereid verklaard een vervolg te geven een de casestudie
vaarverbinding Rijn-Rotte-Vliet
- Het Bestuurlijk Overleg heeft zich gebogen over haar toekomst en zal een voorstel doen aan het
regiobestuur. Onder meer wordt nadrukkelijk verdere inhoudelijke samenwerking met de Bestuurlijke
Tafel Vrijetijd, Water en Groen van genoemd A-G-W convenant gezocht.

