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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-654483442 (DOS-2016-
0008607)

Onderwerp

Bestuursakkoord Groene Hart

 

Advies

1 . Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten waarmee zij op hoofdlijnen worden

geïnformeerd over de stand van zaken van het Bestuursakkoord Groene Hart.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Bestuursakkoord Groene Hart. 

 

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1 . GS-brief aan PS omtrent stand van zaken Bestuursakkoord Groene Hart. 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 10 juli 2018 10 juli 2018
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1 Toelichting voor het College

 

De provincie Zuid-Holland en de gemeenten in het Groene Hart, te weten Alphen aan den Rijn,

Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Kaag en Braassem, Krimpenerwaard, Nieuwkoop, Waddinxveen,

Woerden en Zuidplas hebben op 19 december 2016 een bestuursakkoord Groene Hart gesloten.

In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over de samamenwerking en zijn strategische opgaven

benoemd. Het akkoord stond ook aan de basis voor de subsidie van 1 ,53 miljoen euro aan deze

regio vanuit de subsidieregeling gebiedsgericht werken. Provinciale Staten (Statencommissie

Bestuur en Middelen) hebben gevraagd om periodiek de voortgang te melden. Met de brief aan

PS wordt deze voortgang gemeld en wordt eveneens een verwijziging gemaakt naar de regiodeal

bodemdaling die in voorbereiding is.  

 

Financieel en fiscaal kader

De stand van zaken brief kent geen financiële consequenties. Vanuit de provinciale

subsidieregeling gebiedsgericht werken heeft de regio een subsidie gekregen. Jaarlijks zullen zij

daarover een voortgangsrapportage opstellen. De eerste is medio 2019. 

 

Juridisch kader

De stand van zaken brief aan PS kent heeft geen juridische implicaties. Het bestuursakkoord zelf

is niet in rechte afdwingbaar. Het kader voor de subsidie wordt gevormd door de eenmalige

subsidieregeling gebiedsgericht werken. 

 

2 Proces

 

Het bestuursakkoord is op 19 december 2016 gesloten de door de provincie en negen

gemeenten. Provinciale Staten zijn daarover per brief geïnformeerd. In mei 2017 zijn PS door een

lid GS-brief geïnformeerd over de voortgang en de voorstellen voor de subsidie aan deze regio.  

Besluitvorming in PS over de provinciale subsidie van € 1 ,53 miljoen vanuit gebiedsgericht

werken vond plaats bij voorjaarsnota 2017. Daadwerkelijke subsidiebeschikking aan deze regio

voor de realisatie van een aantal opgaven en onderliggende projecten vond plaats in mei 2018.

De gemeenten zullen jaarlijks rapporteren over de voortgang van deze projecten en bij

bijzonderheden eerder in overleg met de provincie treden. 

 

3 Communicatiestrategie

 

Voorgesteld wordt om over deze stand van zaken brief aan PS niet actief te communiceren. GS

en regionale partners zijn voornemens om voor 1 september aanstaande een regiodeal

bodemdaling Groene Hart bij het Rijk in te dienen. Een persbericht en eventuele andere

communicatie-uitingen op dat moment kunnen gekoppeld worden aan het bredere verhaal van

samenwerking in de regio. 

 


