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Onderwerp in het kort
Beschouwing en advies
Afzender
Regio MiddenBijdrage online-profilering Groene Stichting Groene Hart Verbinders heeft haar jaarlijkse verzoek
Holland. Bestuurlijke Hart voor 2019
ingediend aan de regio Midden-Holland voor een bijdrage voor
Tafel VrijeTijd, Water
de online profilering van het Groene Hart voor 2019. De
en Groen
Bestuurlijke Tafel VrijeTijd, Water en Groen is bereid een
bijdrage in de kosten te verstrekken voor 2019. De Stichting
Groene Hart Verbinders zet zich in voor de merkversterking
van het Groene Hart.
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Mededelingen

A. Projecten Kwaliteitsimpuls
Op 6 december 2018 heeft het AB Groenalliantie opdracht gegeven tot planuitwerking van twee verkenningen en
zeven investeringsprojecten uit de Investeringsagenda Kwaliteitsimpuls Groenalliantie 2018-2021. De resultaten
worden in 2019 voor besluitvorming voorgelegd waarbij een spreiding over het jaar wordt nagestreefd.
Tot nu heeft het bestuur voor twee projecten een ontwerp vastgesteld: ‘Gemarkeerde wandelroutes Krimpenerhout’
en ‘Speelplaats Gouwebos Boskoopzijde’. Bij enkele van de overige projecten zijn bijzonderheden te melden, veelal
door externe ontwikkelingen. Van deze projecten loopt de uitvoering vertraging op. Het zwaartepunt van de
oplevering komt daardoor op de tweede helft van het jaar te liggen.
Hieronder is dit per project toegelicht.
Project Herinrichting entree Elfhoevenstrook
Het project voorziet in de landschappelijke herinrichting en het toevoegen van een fietsenstalling en een
speelvoorziening. Ook wordt bekeken of, en op welke wijze de beoogde verlenging van het voetpad langs de
zuidoever realistisch en haalbaar is.
Het opstellen van het inrichtingsplan was voorzien in de eerste helft van 2019.
In april jl. heeft Staatsbosbeheer van de eigenaren van de recreatiewoningen aan de aangrenzende Groene Ree
een verzoek ontvangen om een particuliere parkeervoorziening voor circa twaalf auto’s te realiseren in de smalle
beplantingsstrook nabij de entree. Volgens de initiatiefnemers wordt hier mee het parkeerprobleem op de
Korssendijk opgelost. Het initiatief draagt in de voorgestelde vorm niet bij aan de beoogde kwaliteitsimpuls zoals
vastgelegd in het uitvoeringsplan, maar mogelijk zijn er nog alternatieven denkbaar. De gemeente BodegravenReeuwijk is om advies gevraagd vanwege de verkeerskundige consequenties in dit deel van het plassengebied.
De planvorming voor de herinrichting van het entreegebied is opgeschort tot er een gedragen oplossing voor de
parkeeropgave is gevonden. Behandeling door het DB is nu voorzien in oktober 2019.
Project Wandel- en fietsverbinding Wilhelminakade
Hiermee wordt de bereikbaarheid van het deelgebied ten oosten van de Wilhelminakade (‘de Gedempte Gouwe’)
verbeterd en worden de beide entrees zichtbaarder en uitnodigender gemaakt. Er is besloten om het verbeteren
van de bereikbaarheid van de verschillende gebiedsdelen mee te nemen in de verkenning van de spoorzone omdat
een verbinding alleen in de spoorzone realistisch is (zie hierna). Het project beperkt zich daardoor tot de
herinrichting van beide entrees aan de Wilhelminakade.
In februari heeft de provincie Zuid-Holland (PZH) aan Staatsbosbeheer laten weten dat omwille van de
zichtbaarheids- en veiligheidseisen voor de scheepvaart op de Gouwe de populieren op de dijk en een deel van de
onderbegroeiing moeten worden gekapt. PZH heeft een landschapsbureau ingehuurd dat een inrichtingsplan voor
dit deelgebied van ’t Weegje opstelt als compensatie voor de bomenkap. Het compensatiegebied strekt zich uit over
het gehele deelgebied ‘Gedempte Gouwe’, dus tot aan de Wilhelminakade.
Het opknappen van beide entrees kan worden gerealiseerd als onderdeel van het compensatieplan van de
provincie. Daarmee vervalt de noodzaak om de kwaliteitsimpuls Wilhelminakade als afzonderlijke project voort te
zetten. Er is nauwe afstemming tussen het landschapsbureau en Staatsbosbeheer om te waarborgen dat het
compensatieplan binnen de uitvoeringskaders van de Kwaliteitsimpuls past.
Het plan zal naar verwachting in oktober ’19 aan het DB worden voorgelegd, inclusief raming van de te verwachten
meerjarige beheerkosten.
Verkenning Spoorzone ’t Weegje/Oostpolder
In de lopende verkenning wordt de mogelijkheid onderzocht om de fysieke en sociale barrière van de spoorzone
weg te nemen en daarmee een goede en aantrekkelijke bereikbaarheid en van de verschillende deelgebieden in ’t
Weegje en de Oostpolder te realiseren.
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Er zijn oriënterende gesprekken met grondeigenaar ProRail gevoerd en er is een principeschets met mogelijke
inrichtingsvarianten gemaakt. ProRail buigt zich over de voorwaarden waaronder zij recreatief gebruik op haar
gronden mogelijk wil maken. Ook de provincie Zuid-Holland is grondeigenaar in de spoorzone. In de verkenning
worden de consequenties van het uitvoeren van maatregelen op grondgebied van derden uitgezocht. De
verwachting is dat de uitkomst van de verkenning met een voorstel voor het vervolg in het DB van oktober aan het
bestuur kan worden voorgelegd.
Verkenning Prioritaire verbindingen
Als start van fase 3 van het programma kwaliteitsimpuls wordt een quick scan uitgevoerd naar de kansen om de
gebieden van de Groenalliantie onderling te verbinden en beter te laten aansluiten op recreatieve trekkers in de
omgeving. De verkenning geeft inzicht of dit haalbaar is en welke rol hier voor Groenalliantie is weggelegd.
Tijdens een door Staatsbosbeheer voor Groenalliantie georganiseerde workshop hebben de gebiedspartners de
wensen en mogelijkheden voor recreatieve verbindingen in het werkgebied van de Groenalliantie besproken. Op
basis van de uitkomst zijn prioriteiten voor recreatieve verbindingen genoemd en zijn uitgangspunten en
randvoorwaarden uitgewerkt. Ook is stilgestaan bij de mogelijke rol van Groenalliantie in dit dossier. Ook is een
gesprek geweest met BureauBUITEN dat voor de provincie de oprichting van een routebureau voorbereid.
Momenteel wordt de rapportage opgesteld. Naar verwachting kan deze, samen met een voorstel voor een
eventueel vervolg in oktober aan het DB worden voorgelegd.
Advies: kennis nemen van.
B. Oprichting Routebureau Zuid-Holland
In opdracht van de Provincie Zuid-Holland voert Bureau BUITEN sinds begin 2019 een draagvlakonderzoek uit naar
het oprichten van een routebureau. Met het draagvlakonderzoek wil de Provincie verkennen of en zo ja hoe een
structurele samenwerking tussen routebeheerders en –eigenaren kan bijdragen aan de duurzame instandhouding,
ontwikkeling en promotie van de routenetwerken.
Gedeputeerde Weber heeft in januari jl. de stakeholders over het onderzoek geïnformeerd (zie bijlage).
Bureau BUITEN heeft een werkdocument opgesteld waarin ambitie en doelen van het routebureau zijn beschreven,
evenals een eerste opzet voor organisatie, begroting en financiering. De komende maanden zal Bureau BUITEN
met alle stakeholders spreken om het draagvlak voor de oprichting van een routebureau te peilen. De natuur- en
recreatieschappen zijn prominente stakeholders omdat zij voor een belangrijk deel eigenaar van de routenetwerken
in Zuid-Holland zijn. De ambtelijk secretaris en de projectleider kwaliteitsimpuls hebben recent met
mevrouw van Mispelaar van Bureau BUITEN gesproken over de wijze waarop het draagvlakonderzoek binnen de
Groenalliantie geagendeerd kan worden. Er is afgesproken om het onderwerp in de eerste bestuursvergadering na
de zomerperiode (3 oktober 2019) te agenderen aan de hand van een op te stellen discussienotitie.
In dezelfde bestuursvergadering zal ook de rapportage van de Verkenning Prioritaire Verbindingen als onderdeel
van de kwaliteitsimpuls voor behandeling worden aangeboden. Er zijn veel raakvlakken tussen de oprichting van
het routebureau en het belang van een goede verbondenheid tussen de recreatiegebieden en hun omgeving.
Hieraan zal in de discussienotitie de nodige aandacht besteed worden.
Advies: kennis nemen van.
C. Verzoek Tiny House
Onlangs hebben medewerkers van Staatsbosbeheer kennis gekregen van een lopend initiatief om een Tiny House
te plaatsen op een perceel grond dat in eigendom is van Groenalliantie Midden Holland en Omstreken. Het betreft
het perceel kadastraal bekend als gemeente Gouda, sectie K nummer 8483. Het betreft een stukje weiland direct
ten zuiden van de parkeerplaats aan de Goudse Houtsingel (zie onderstaande afbeelding, oranje vlak is gewenste
locatie).
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In het vigerende bestemmingsplan heeft de locatie thans de bestemming recreatie. Groenalliantie verhuurt dit
perceel op dit moment aan de Goudse Manege B.V. als grasland voor de uitloop van paarden.
Het initiatief behelst het verzoek tot tijdelijke (5 jaar met verlengingsmogelijkheid van nog eens 5 jaar)
bestemmingswijziging naar woonbestemming van voormeld (gedeeltelijk) perceel, alsmede het verzoek tot in
gebruik name van deze grond (huur of erfpachtrecht in combinatie met een opstalrecht) voor het plaatsen van een
woning van 50m².
Voor de tijdelijke bestemmingswijziging heeft de initiatiefnemer contact gehad met de gemeente Gouda (afdeling
RO), die groen licht heeft gegeven om de vereiste omgevingsvergunning bij ODMH aan te vragen.
Daarbij is tevens aangegeven dat instemming van de grondeigenaar nodig is, hetgeen nu gevraagd wordt.
Ter beoordeling is het initiatief getoetst aan de uitgangspunten van de Gemeenschappelijke Regeling, zoals die zijn
verwoord en uitgewerkt in de regeling zelf (voor wat betreft de doelstelling), het uitvoeringsplan Reeuwijkse Plassen
e.o., de nota Grondbeleid en het kader verdienmodellen.
Het realiseren van een (tijdelijke) woonbestemming draagt niet bij aan het behoud en versterking van de groene- en
recreatieve verbindingen, de landschappelijke kwaliteiten van en de biodiversiteit binnen de groengebieden.
Daarenboven zou toestemming een precedent scheppen waardoor naar de toekomst toe meer van dergelijke
verzoeken zullen moeten worden toegestaan, hetgeen tot afname van het recreatieve gebied zal leiden.
Derhalve wordt geconcludeerd dat geen toestemming voor het gevraagde gebruik kan worden gegeven.
Advies: kennis nemen van.
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D. Bijeenkomst gebiedsadviescommissies 16 juli 2019
Naar aanleiding van uw verzoek (DB 23 mei jl.) zijn de bijeenkomsten van de gebiedsadviescommissies in juni
verplaatst naar 16 juli a.s. (gezamenlijke bijeenkomst). Voorzitter van de gebiedsadviesommissie KW Kirsten
Jaarsma en voorzitter van de gebiedsadviescommissie RP Kirsten Schippers zijn aanwezig, alsmede de ambtelijke
ondersteuners van de gemeenten. De agenda krijgt u ter kennisname toegestuurd.
Advies: kennis nemen van.
Hoogachtend
Mevr. M. mr. Van den Barg-Hoekman
Bestuurssecretaris
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