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Aan de leden van de raad,
Op 20 juni 2017 heeft u de Waalvisie als kaderstellend document vastgesteld (2017-14352).
Daarbij heeft u ook het Waalvisie Uitvoeringsprogramma ter kennisname aangenomen.
De Waalvisie is op initiatief van de Landschapstafel Groen IJsselmonde en in samenwerking
met de gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht tot stand gekomen.
Daarbij was het hoofddoel het Waaltje beter zichtbaar en beleefbaar te maken voor de
recreant en voorbijganger, onder andere door deze beter aan te sluiten op het bestaande
recreatieve netwerk.
De afzonderlijke gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het realiseren van projecten die
bijdragen aan de doelstelling van de Waalvisie en voor het beschikbaar stellen van de
noodzakelijke cofinanciering.
In onze uitvoeringsagenda groen, behorende bij de groenvisie "Groen Leeft" (door u
vastgesteld op 15 oktober 2019: 2019-15593) zijn een tweetal uitvoeringsprojecten van de
Waalvisie opgenomen, te weten de aanleg van een "natuurleerpad" en de realisatie van een
"bruggetje" nabij Havenkant. In de begroting voor 2020 heeft u daarom € 55.000,opgenomen voor het uitvoeren van deze projecten. Dit bedrag betreft 50% cofinanciering.
De andere helft zou bestaan uit een subsidie van de provincie Zuid-Holland.
Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland heeft echter
besloten om deze bestuursperiode, in tegenstelling tot de vorige periode, geen budgetten
beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van groen, natuur en recreatie. Daarmee is de
beoogde cofinanciering weggevallen.
Wij zien echter mogelijkheden om de benodigde cofinanciering alsnog te verkrijgen. De
Landschapstafel Groen IJsselmonde mag namelijk namens de provincie Zuid-Holland het
restantbudget van de voormalige Landinrichtingscommissie (LIC) verdelen. Daarvoor is een
regeling opgesteld. Tot 1 december 2020 kunnen aanvragen worden ingediend tot een
maximum bijdrage van € 50.000,-. Ingediende projecten moeten bijdragen aan versterking
van het recreatieve routenetwerk op IJsselmonde.
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Onze inschatting is dat een aanvraag kansrijk is, omdat onze projecten zowel bijdragen aan
versterking van het recreatieve routenetwerk als aan de doelstelling van de Waalvisie.
Bovendien hebben we ons deel van de cofinanciering al geregeld. Wij gaan daarom een
subsidieverzoek indienen bij de Landschapstafel voor de genoemde Waalvisie-projecten.
Dat betekent wel dat we dit jaar geen uitvoering meer zullen geven aan deze projecten. We
zullen u dan ook via de 2e burap verzoeken om het gereserveerde budget door te schuiven
naar 2021.
Tijdens het proces groenvisie/-agenda hebben we met u afgesproken bij u terug te komen in
het geval er sprake zou zijn van een nieuwe budgetvraag. Deze afspraak staat nog steeds.
Wanneer onze aanvraag onverhoopt niet gehonoreerd wordt, dan komen we bij u terug met
een nieuw voorstel.

Hoogachtend,
De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

