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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
 Het omvormen van het fietspad in de Oostpolder tot een geasfalteerd wandelpad vast te
stellen door de functie “fietspad” er af te halen;
 Aan de gemeente Gouda te verzoeken hiertoe een verkeersbesluit te nemen.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Natuur- en recreatiegebied Oostpolder.
Het toenmalige Natuur- en recreatieschap Reeuwijkse Plassen e.o. heeft in 2013 op verzoek van de
gemeente Gouda het natuur- en recreatiegebied Oostpolder in beheer genomen. Dit gebeurde in het
kader van de zogenoemde Packagedeal Reeuwijkse Plassen e.o.. Dit was een pakket aan afspraken
tussen het schap, de gemeenten en de provincie gericht op het meerjarig op orde brengen van
ontwikkeling en beheer in alle beheergebieden en gericht op het structureel vermeerderen van de
inkomsten van het schap. De Oostpolder was in 2012/2013 een door Gouda nieuw ingericht natuuren recreatiegebied met een belangrijke functie in het kader van het weidevogelbeheer. Gouda heeft
zich voor de realisatie van dit nieuwe natuur- en recreatiegebied bestuurlijk zeer ingespannen en heeft
de projectleiding gehad over de grondverwerving, de inrichting en de uitvoering. De provincie ZuidHolland trad in dit proces op als co financier. Vanuit die rol is aan Gouda het verzoek gedaan om bij
de aanleg van het fietspad, dat kwam te liggen aan de buitenkant van de Oostpolder (een rondje
Oostpolder) een voor veengrond ontworpen nieuwe techniek toe te passen. Het schap heeft toen als
beoogd beheerder bij Gouda bedongen, dat hierop een verzekering zou worden afgesloten voor de
duur van 10 jaar. Dit is ook gebeurd. In mei 2014 heeft Groenalliantie de rechten en plichten
overgenomen van de opgeheven schappen Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen. Het fietspad in
de Oostpolder leverde alras problemen voor gebruikers op (gevaarzetting door wateroverlast en
verzakkingen). De gemeente Gouda is juridisch wegbeheerder van het fietspad.
Aanpak Fietspad Oostpolder
Aan de buitenkant van het recreatiegebied de Oostpolder ligt zoals het fietspad (zie onderstaande
kaart). Dit fietspad verkeert in slechte staat vanwege wateroverlast en verzakkingen. Ter plaatse van
de slootkruisingen is het fietspad verzakt door dijkophogingen. Ook stroomt er in het najaar water uit
de naastgelegen watergangen op het fietspad. Dit zorgt vooral bij vorst voor gevaarlijke situaties voor
fietsers, waardoor het fietspad afgesloten wordt. De verzekeraar vergoedt de schade niet, omdat er
geen bewezen relatie is met de bij de aanleg toegepaste innovatieve techniek en de ontstane schade.
De geraamde kosten voor het compleet herstellen van het fietspad zijn fors en worden geschat op
bijna vier ton. Dit is 6 jaar na inrichting en aanleg van het fietspad een onevenredig groot bedrag.
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De recreatieve profilering voor de Oostpolder is gericht op recreanten die rust en ontspanning zoeken,
almede op natuurliefhebbers. Het bestaande pad vormt daarbij een recreatieve meerwaarde. Het
fietspad maakt echter geen onderdeel uit van een doorgaande fietsroute en wordt daardoor door
fietsers relatief weinig gebruikt. De gebruikers bestaan voornamelijk uit wandelaars.
Vanaf het pad is de Oostpolder namelijk optimaal te beleven. Hieraan voegt een fietspad weinig toe;
een wandelpad volstaat.
Aan uw bestuur wordt voorgesteld om de juridische functie “fietspad” er af te halen en er een
geasfalteerd wandelpad van te maken. Het beheer en onderhoud van het wandelpad wordt dan met
die statuswijziging meegenomen in de voorziening Groot Onderhoud.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
Niet van toepassing.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Voor het omvormen van het fietspad naar een wandelpad, dient eerst op verzoek van Groenalliantie
een verkeersbesluit te worden genomen door de gemeente Gouda.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Aan het veranderen van de functie van “fietspad” naar “wandelpad” zijn geen extra kosten verbonden.
Het jaarlijks onderhoud en beheer van het wandelpad wordt opgenomen in de Voorziening Groot
Onderhoud. De beheerlasten zullen afnemen. Het plaatsen van een ander verkeersbord komt ten
behoeve van het reguliere beheerbudget.

6. COMMUNICATIE
De functiewijzing van het fietspad alsmede de verplaatsing van het vogelkijkscherm zullen
gecommuniceerd worden naar gebruikers. Het bord “fietspad” wordt verwijderd en wordt vervangen
door een bord “wandelpad”.
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7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Interne afstemming binnen Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE
-

Uitvoering van uw besluit.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.,
Mevr. Mr. M. van den Barg-Hoekman
Bestuurssecretaris
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