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de commissie
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de Raad

--

Onderwerp:
Voortgang project Kreken Kweken

Samenvatting
Voor het project Kreken Kweken wordt jaarlijks een voortgangsrapportage opgesteld.
Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de voortgang in 2017.

Gevraagde beslissing commissie:
1. Kennis nemen van de voortgangsrapportage 2017.
2. Kennis nemen van de samenwerkingsovereenkomst onderhoud ecologische zones voor
het project Kreken Kweken.
3. Kennis nemen met het uitwerken van een aanvullende subsidieaanvraag voor de kreken
van de reservelijst.

Advies / besluit vanuit commissie

(in te vullen door griffier)
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Onderwerp:
Voortgang project Kreken Kweken

1.

Inleiding
De gemeente Brielle neemt samen met de andere gemeenten op Voorne-Putten en
het Waterschap Hollandse Delta deel aan het project Kreken Kweken. Het project
is gericht op de realisatie van 8,6 km ecologische oevers, 8,7 km laarzenpaden
(wandelpaden door het boerenland) en 5 stapstenen op Voorne-Putten. De
projectduur is met 2 jaar verlengd tot 31 december 2018.
Ten behoeve van het toekomstig beheer van de ecologische zones, stapstenen en
laarzenpaden zijn in 2015 afspraken gemaakt. Het beheer van de zones tot 15
meter langs hoofdwatergangen is de verantwoordelijkheid van het waterschap.
Voor het beheer van de overige zones en laarzenpaden zijn de gemeenten
verantwoordelijk. De gemeenten hebben hiervoor vanaf 2017 ieder € 4.000,00 per
jaar in de begroting opgenomen. Op 15 maart 2016 heeft het college van Brielle
hiermee ingestemd.
Voor het project Kreken Kweken wordt jaarlijks een voortgangsrapportage
opgesteld. In de stuurgroep van 27 oktober 2017 is afgesproken om de
voorgangsrapportage ter informatie aan te bieden aan de colleges en
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

2.

Beoogd effect
Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de voortgang van het project Kreken
Kweken in 2017.

3.

Argumenten
De voortgangsrapportage 2017 geeft een overzicht van de activiteiten die tot en
met 31 december 2017 zijn uitgevoerd, een overzicht van de verwerving en
inrichting van de ecologische zones, laarzenpaden en stapstenen en een financieel
overzicht.
Stand van zaken ecologische zones, laarzenpaden en stapstenen
In totaal is er tot 31 december 2017 ongeveer 2,5 km aan ecologische overs
aangelegd en 3 stapstenen met een totale oppervlakte van 43.634 m2 (inclusief
ecologische zone Boomgaard in Brielle aan de Spanjaardsweg). Voor 2018 is de
aanleg van 1,5 km gepland en 3 stapstenen met een totale oppervlakte van
27.850 m2. In totaal zal er tot 31 december 2018 in totaal 4 km aan ecologische
zones worden aangelegd en 6 stapstenen met een totale oppervlakte van 71.484
m2. Met de projecten op de reservelijst zou er nog 2,9 km aan ecologische zones
kunnen worden aangelegd en 1 stapsteen met een totale oppervlakte van 37.600
m2.
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Financieel overzicht 2017
Kosten voor de voorbereiding en aanleg van de kreken zijn hoger dan geraamd in
het projectplan. Hier is in de voortgangsrapportage van 2016 richting de provincie
Zuid-Holland al over gecommuniceerd. Om te voorkomen dat er gronden worden
aangekocht die uiteindelijk niet kunnen worden aangelegd is bij de uitvoering een
fasering ingebracht. Deze fasering is als volgt:
•

Fase 1: uitvoering van lopende projecten.

•

Fase 2: uitvoering van de projecten waar een intentieverklaring voor is

getekend.
•

Fase 3: Aanleg van projecten op de reservelijst.

Uit het financieel overzicht van 2017 blijkt dat alleen de projecten van fase 1 en 2
binnen de beschikbare subsidiegelden kunnen worden aangelegd. Op basis van de
huidige ramingen kunnen de kreken op de reservelijst niet meer gerealiseerd
worden uit de beschikbare subsidie van de voormalige stadsregio en de provincie
Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland heeft in een brief van 25 april 2017
aangegeven dat er mogelijkheden zijn binnen de Subsidieregeling groen (Srg) om
een aanvullende subsidie aan te vragen voor de projecten van de reservelijst. Het
gaat dan om een subsidie van 60% van de kosten van de kreken. De gemeenten
en waterschap zouden dan gezamenlijk 40% bij moeten dragen . De Stuurgroep
heeft in haar vergadering van 27 oktober ingestemd met het voorbereiden van een
extra subsidieaanvraag.
Samenwerkingsovereenkomst onderhoud ecologische zones
De stuurgroep heeft in de vergadering van 24 mei 2017 besloten dat het
onderhoud van de kreken gezamenlijk (gemeenten en waterschap) zal worden
uitgevoerd door één partij en dat de gemeente Brielle hiervan de penvoerder is. De
LTO heeft een aantal eisen neergelegd met betrekking tot het onderhoud van de
kreken. Naar aanleiding hiervan is er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld
met betrekking tot het onderhoud van de ecologische zones van het project Kreken
Kweken. De samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten tussen de
gezamenlijke gemeenten en het waterschap. De overeenkomst is opgesteld in
overleg met de LTO. De adviesrol van de LTO met betrekking tot de wijziging van
beheer en onderhoudsplannen en wijzigingen met betrekking tot de overeenkomst
is geregeld in artikel 4, lid 5 en artikel 9, lid 3.

5.

Aanpak / uitvoering
De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst onderhoud ecologische
zones zal plaatsvinden tijdens een excursie naar de reeds aangelegde kreken op 16
maart 2018 voor de stuurgroep, kernteam en andere stakeholders.

6.

Communicatie
Op 16 maart 2018 zal er voor de stuurgroep, kernteam en andere stakeholders
een excursie worden georganiseerd naar de kreken die zijn aangelegd.
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Bijlage(n):




Voortgangsrapportage 2017
Samenwerkingsovereenkomst onderhoud ecologische zones project Kreken Kweken

bijlagen meezenden
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