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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt verzocht om:
 een planvormingskrediet ter beschikking te stellen van € 15.000,- voor de uitwerking van
het VO ‘Speel- en avonturenzon Reeuwijkse Hout’;.
 een bedrag van € 97.600 te reserveren voor de uitvoering van het VO ‘Speel- en
avonturenzone Reeuwijkse Hout’ en deze ten laste te laten komen van de
investeringsreserve Groenalliantie, compartiment Reeuwijkse Plassende e.o.;

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
In de Investeringsagenda 2016 van de Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen e.o. (2016) is voor de
Reeuwijkse Hout (RH) het project ‘Ontwikkelen speel- en avonturenzone’ opgenomen. Met dit project
wil Groenalliantie de gebruiks- en belevingswaarde van de RH voor jongeren vergroten. Het project
voorziet in het realiseren van één of meer avonturenpaden en speelvoorzieningen.
Green Reeuwijkse Hout B.V.BV (Green) en Landal hebben in gesprekken in het najaar 2017
aangegeven dat uit een evaluatie blijkt dat de gasten van Landal het recreatiegebied erg
waarderen. Wel zou het recreatiegebied voor jongeren nog aantrekkelijker kunnen worden. Een
‘belevenisroute’ met groene, avontuurlijke en educatieve elementen zou een prima toevoeging op
het bestaande aanbod van recreatievoorzieningen voor deze doelgroep zijn. De huidige urgentie
wordt ook ingegeven door de verdere doorontwikkeling van het vakantiepark (fase 2 en 3) in relatie tot de
uitkomst van klantevaluaties.
Een dergelijke belevenisroute zou prima passen in de hele ontwikkeling van de speel- en
avonturenzone. Wel vraagt het idee nog een gedegen uitwerking van ontwerp en locatie, evenals voor
de andere onderdelen. Deze kunnen vervolgens met Green en Landal worden afgestemd.
Het AB wordt voorgesteld om voor het uitwerken van het VO ‘Speel- en avonturenzone’ een
planvormingskrediet van € 15.000,- beschikbaar te stellen. Daarnaast wordt gevraagd om een
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uitvoeringskrediet van € 97.600 te reserveren, ten laste van de investeringsreserve Groenalliantie,
compartiment Reeuwijkse Plassen e.o.
Met Green en/of de Vereniging van Eigenaren en in afstemming met Landal zullen
samenwerkingsafspraken worden gemaakt over aanleg en beheer van (delen van) de
belevenisroute en het aanbieden van recreatieactiviteiten op en rondom de route.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING




DB 5 oktober 2017: instemming met het project Speel- en avonturenzone Reeuwijkse Hout
DB 10 november 2016: instemming met Uitvoeringsplan en Investeringsagenda 2016-2021
Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen e.o.
AB 8 december 2016: vaststelling Uitvoeringsplan en Investeringsagenda 2016-2021
Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen e.o.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Sjabloon volmacht bijgevoegd: /nee

5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Het aangevraagde krediet wordt vanuit de investeringsreserve Groenalliantie, compartiment
Reeuwijkse Plassen volledig gefinancierd. De toegekende cofinanciering van 50% van de kosten uit
de subsidieregeling SGG (Programmabudget Recreatie Groene Hart Zuid-Holland) zorgt ervoor dat
de kosten weer terug vloeien in deze reserve.
De investeringsraming van dit project is onderdeel van de second opinion, zoals besloten in uw vergadering van
25 januari 2018 en 5 februari 2018. De resultaten van de second opinion worden te zijner tijd in één
bestuursvoorstel verwerkt en aan uw bestuur aangeboden.

6. COMMUNICATIE


Afstemming met Green Reeuwijkse Hout B.V., Landal De Reeuwijkse Plassen en de
VvE Park Reeuwijkse Hout.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer

8. VERDERE PROCEDURE


Uitvoering van uw besluit.
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Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur Groenalliantie Midden-Holland e.o.,

Mevrouw mr. M. van den Barg-Hoekman
Bestuurssecretaris
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