Voorstel AB: 80%-versie ambitiedocument
Agendapunt AB: 04a

Voorstel AB Groengebied Amstelland
Datum vergadering
Adviescommissie 29 maart 2022 (in mededeling vorm)
Dagelijks bestuur 14 april 2022
Algemeen bestuur 19 mei 2022
Onderwerp
80%-versie ambitiedocument
Kernboodschap
Inmiddels is een gedragen 80%-versie van het ambitiedocument behandeld door de adviescommissie en
een aantal stakeholders. Dit voorstel gaat uit van de laatste stand van zaken en een bijgestelde
resultatenplanning en een budgetvoorstel. Een en ander moet leiden tot vaststelling van het
ambitiedocument in het voorjaar van 2023.
Het algemeen bestuur besluit
1. Kennis te nemen van de laatste stand van zaken en de resultatenplanning;
2. Het budget voor de derde fase (€ 60.000) ter beschikking te stellen en dit te onttrekken aan de
algemene reserve.
Bestuurlijke achtergrond
▪ 2 juli 2020: AB besloot tot het uitvoeren van de eerste fase van het ambitiedocument;
▪ 26 november 2020: AB besloot tot het uitvoeren van de tweede fase van het ambitiedocument;
▪ 25 november 2021: AB is geïnformeerd over de voortgang van het proces van het ambitiedocument
en uitvoeringsprogramma.
Onderbouwing besluit
Ad. 1 Kennis te nemen van de laatste stand van zaken en de resultatenplanning
In het najaar bent u geïnformeerd over de voortgang van het ambitiedocument. De gevolgde werkwijze
leidde echter niet tot tevredenheid over afstemming op de gemeentelijke processen en ambities. Ook
werd de voorbereiding ingehaald door vaststelling van Toekomstplan Gaasperplas, BOS Diemerscheg en
het ontwikkelen van het Perspectief Amstelscheg, gemeentelijke omgevingsvisies en gebiedsprocessen.
Deze wetenschap maakt dat de ambities van Groengebied Amstelland in de komende jaren worden
verrijkt met kennis en ambities uit die processen. Het uitvoeringsprogramma krijgt zodoende een
adaptief karakter.
Door betrekken van meer stakeholders als Staatsbosbeheer en Waternet, gemeentelijke deskundigen en
de adviescommissie wordt verwacht een breder draagvlak te hebben gecreëerd. In de afgelopen tijd zijn
meerdere gesprekken georganiseerd om de ambities, gebiedsopgaven en projecten beter af te stemmen
op de reeds bestaande gebiedsprocessen. Dit heeft geleid tot een 80%-versie van het ambitiedocument
welke op 28 april jl. positief is ontvangen door de adviescommissie.
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Vanwege de wisselingen in de bestuurssamenstelling adviseert het AC de vaststelling van het
ambitiedocument in de najaarsronde te laten plaatsvinden. Het dagelijks bestuur nam deze aanbeveling
over en wenst de gemeenteraden en staten de gelegenheid te geven om een zienswijze uit te brengen
op een conceptversie van het ambitiedocument.
Naar aanleiding van het AC/DB advies werd de resultatenplanning aangepast en ziet er als volgt uit:
Fase
Fase resultaten
Fase
Fase
kosten
oplevering
Fase 1
- RESULTAAT 1
€ 15.000
november
2020 Q3
Geschreven en met themakaarten onderbouwde
2020
samenvatting van de inventarisatie/bureaustudie
Vastgesteld in AB november 2020
Geüpdatet in april 2021
- RESULTAAT 2
Een voorstel voor vaststelling van de
aanbevelingen over welke ambities Groengebied
Amstelland (thema’s en producten) kan bijdragen
en wanneer die in een
meerjarenuitvoeringsprogramma moeten worden
opgenomen en de resultaten/oogst van de
ambtelijke werksessies.
Vastgesteld in AB november 2020
Geüpdatet in juli 2021 n.a.v. ambtelijke
werksessies
Fase 2
2020 Q4 2022 Q4

-

RESULTAAT 3
Vastgesteld concept 90%-versie ambitiedocument
+
Zoneringskaart
Zienswijzeprocedure raden en Staten

€ 65.000

oktober 2022

Fase 3
2023 Q2

-

RESULTAAT 4
Vastgesteld 100%-versie ambitiedocument

€ 60.000

mei 2023

-

RESULTAAT 5
Concept uitvoeringsprogramma

Ad. 2 Het budget voor de derde fase (€ 60.000) ter beschikking te stellen en dit te onttrekken aan de
algemene reserve
In het vorige voortgangsbericht werd aangegeven dat de oorspronkelijke vier fasen teruggebracht zijn tot
drie omdat een deel werkzaamheden voor de vierde fase al meegenomen konden worden. Een aantal
overleggen en inventarisaties moesten voor de gewenste afstemming opnieuw uitgevoerd. Bovendien is
de planvorming inmiddels door RNH intern opgepakt. Een en ander betekent dat het budget van fase 2
volledig is besteed en van de derde fase van de € 60.000 nog plm. € 30.000 resteert. Wij verwachten dat
dit budget voldoende zal zijn voor het dekken van externe kosten. De personele inzet van RNH wordt
binnen het budget voor het Groengebied opgevangen.
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Risico’s besluit
Indien u instemt met dit voorstel:
▪ Brengt u in beeld welke beleidsopgaven er zijn in en om Groengebied Amstelland;
▪ Maakt u een aanzet om uw beleid te updaten naar aanleiding van actuele vragen en opgaven en
draagt GGA toekomstbestendig bij aan realisatie van doelen in MRA verband.
Indien u niet instemt met dit voorstel:
▪ Stopt het proces met de uitgevoerde inventarisatie;
▪ Zal geen sprake zijn van een programmatische bijdrage aan ontwikkeling en beheer van het
gebied;
▪ Ontbreekt een actueel perspectief waar partijen gezamenlijk naar toe willen werken met een
samenhangend Uitvoeringsprogramma.
Bijdrage aan schapsdoelen
☒ Meer biodiversiteit
☒ Betere spreiding recreanten
☒ Breder recreatief aanbod
☒ Meer sociale betrokkenheid
☒ Meer participatie
Communicatie
Communicatiemiddelen
☒ Bestuursmededeling
☐ Nieuwsbrief
☐ Actieve externe berichtgeving via persbericht, website, social media
☐ Publiceren op Overheid.nl
☐ Anders ....
☐ Geen
Bijlagen
Geen.
Datum vaststelling conceptvoorstel in uitvoeringsorganisatie
Gebiedsteam 3 maart 2022
MT
8 maart 2022
Advies van adviescommissie 29 maart en besluit van dagelijks bestuur 14 april 2022
De AC adviseert: De mededeling om te bouwen naar een voorstel en inhoudelijk de discussie te voeren
over het ambitieniveau en een eventuele zienswijzeprocedure.
Het DB besluit: Het voorstel te agenderen voor het AB van 19 mei 2022 met daarbij het verzoek om in
dezelfde vergadering een presentatie te geven over de laatste stand van zaken.
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Behandelaar
Kees Rood, programmamanager
Thomas van der Klei, programma-adviseur
Akkoord RNH
Akkoord programmamanager Kees Rood
In overleg met directeur Jos Gilliam
Akkoord bestuursbureau
Akkoord bestuurssecretaris Jasper Balduk
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