Bijlage 3 Relatie subsidie recreatiesluis Koedood en Gaatkensplan
Cofinanciering
De investeringen die met de realisatie van de recreatiesluizen gepaard gaan, kunnen niet door de
gemeente Albrandswaard en Barendrecht gedragen worden. Daarom hebben wij subsidie bij de
Stadsregio Rotterdam aangevraagd voor de realisatie van deze verbindingen. Voorwaarde voor de
verlening van de subsidie is dat de gemeenten zelf ook voor een deel van de financiering zorgdragen
(cofinanciering).
Huidige stand van zaken
Voor de recreatiesluis Koedood, die op grondgebied van de gemeente Albrandswaard ligt, hebben wij
subsidie gekregen voor de realisatie van de recreatiesluis in 2013 onder de voorwaarde dat wij
zorgdragen voor € 100.000,- cofinanciering. De recreatiesluis Gaatkensplas ligt op grondgebied van
de gemeente Barendrecht. De gemeente Barendrecht heeft de mogelijkheid een subsidieaanvraag in
te dienen voor realisatie in 2014, maar staan daarbij volgens de huidige informatie voor een opgave
om zorg te dragen voor € 400.000,- cofinanciering. De gemeente Barendrecht onderzoekt op dit
moment of de verbinding tussen de Koedoodseplas en de Gaatkensplas goedkoper kan worden
uitgevoerd. Met de gemeente Barendrecht onderzoeken we de komende maanden de mogelijkheden
om een deel van deze middelen te vergkrijgen via cofinanciering door bewoners en ondernemers
(crowdfunding).
Achtergrondinformatie relatie subsidie Koedood en Gaatkensplas
Eind 2011 heeft de Stadsregio Rotterdam besloten om de gemeente Albrandswaard voor het jaar
2012 een bedrag van € 1.834.000,- aan subsidie te verstrekken voor de realisatie van beide
recreatiesluizen, onder de opschortende voorwaarde dat binnen 3 maanden een cofinanciering van €
500.000,- werd aangetoond. Ondanks alle inspanningen die de gemeente hiervoor heeft geleverd om
bij (overheids)partijen cofinanciering te vinden en alle positieve reacties op het plan, is het ons niet
gelukt om co-financiers te vinden, waarmee de subsidie is komen te vervallen. We hebben in het
kader van het samenwerkingsverband OMMIJ in het bijzonder met de gemeente Barendrecht
uitgebreid gesproken, of het totaal van € 500.000,- aan cofinanciering gevonden zou kunnen worden
in de OMMIJ. Uit dit overleg is echter naar voren gekomen dat de gemeente Barendrecht onder de
huidige financiële omstandigheden geen mogelijkheid ziet om het resultaat van de OMMIJ met €
500.000,- bij te stellen.
Kosten
Aanleg sluis Koedood/Koedoodseplas
Doorvaarbaar maken Korte Koedoodsedijk
(Koedoodseplas/Gaatkensplas)

financieringsbronnen
500.000,- OMMIJ*

€ 1.050.000,- €
€ 1.284.000,-

totaal
Tekort

€ 2.334.000,- € 500.000,€ 1.834.000,*onder voorbehoud

Alternatief voorstel: gefaseerde uitvoering.
Teneinde het plan nieuw leven in te blazen hebben we bij de subsidieaanvraag voor het jaar 2013 een
alternatief voorstel gedaan. Wij hebben subsidie aangevraagd voor één van de twee sluizen, de
verbinding tussen de Koedood en de Koedoodseplas, welke direct aansluit op de Blauwe Verbinding.

De gedachte is dat door het tot stand brengen van deze recreatieve waterverbinding voor de
bewoners van de wijk Portland de maatschappelijke en bestuurlijke wens groeit om de verbinding
tussen de Koedoodseplas en Gaatkensplas te realiseren en partijen (bewoners, ondernemers,
overheden en organisaties op het gebied van natuur en recreatie) sneller geneigd zullen zijn een
financiële bijdrage te leveren voor deze laatste ontbrekende schakel. Met deze strategie wordt ingezet
op een gefaseerde uitvoering van het project. Eind 2012 heeft de stadsregio Rotterdam besloten om
deze strategie te volgen en de gemeente Albrandswaard voor het jaar 2013 een bedrag van €
950.000,- aan subsidie te verstrekken voor de realisatie van de recreatiesluis tussen de Koedood en
de Koedoodseplas (zie bijgevoegde beschikking). Dit onder de opschortende voorwaarde dat de
gemeente Albrandswaard een cofinanciering van € 100.000,- uiterlijk 1 maart 2013 aantoont.
Vervolgstappen
Als u positief besluit op voorliggend voorstel om de Koedood sluis te realiseren, onderzoeken wij
samen met de gemeente Barendrecht de mogelijkheden voor crowdfunding* voor de Gaatkensplas
sluis (zie onderstaand bericht). Tevens onderzoekt de gemeente Barendrecht op dit moment of de
verbinding tussen de Koedoodseplas en de Gaatkensplas goedkoper kan worden uitgevoerd. Op
basis van deze onderzoeken maakt de gemeente Barendrecht de afweging of zij een
subsidieaanvraag voor realisatie van de recreatiesluis in 2014 zullen indienen bij de Stadsregio (dit
moet voor 1 september 2013).
* In de subsidieaanvraag stelden we nog voor om ook voor de recreatiesluis Koedood in te zetten op
crowdfunding. Na overleg met ervaringsdeskundigen is echter geconcludeerd, dat we de energie voor
een crowdfunding traject beter kunnen richten op de laatste ontbrekende schakel. De kans van slagen
voor een apart crowdfunding traject voor alleen de Koedood sluis al de op één na laatste schakel
wordt veel lager ingeschat dan een crowdfunding traject voor de Gaatkensplassluis als laatste
schakel. Bovendien is de bijdrage van € 100.000,-- die Albrandswaard nu moet doen lager dan de
opgave van € 400.000,-- waar Barendrecht voor staat.
Communicatie/Burgerparticipatie
Wanneer de raad akkoord gaat met het realiseren van de eerste recreatiesluis, wordt samen met
gemeente Barendrecht een communicatieplan opgesteld, waarbij het organiseren van 'crowdfunding'
centraal staat. Crowdfunding is een alternatieve wijze om een project te financieren en staat eigenlijk
voor 'financiering door de menigte'. Door de inzet van onder andere social media, wordt er getracht
kleine bijdragen van een groot aantal participanten te verwerven. Naast een veelvoud aan kleine
investeringen richt de gemeente ook haar pijlen op grotere investeerders, die de maatschappelijke
waarde van het project inzien en daar graag deel van uit willen maken.

