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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
 Kennis te nemen van een aantal niet uitgevoerde maatregelen in het kader van de
Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen;
 Het realiseren van extra kwaliteitsmaatregelen in ’t Weegje en de Reeuwijkse Hout uit
het restant budget van krediet Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen vast te stellen.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
In het kader van de kwaliteitsimpuls Groenalliantie heeft het bestuur op 5 juli 2018 opdracht gegeven
tot uitvoering van zes projecten: realisatie Avonturenroute Reeuwijkse Hout, herinrichting entree en
parkeerplaats Reeuwijkse Hout, herinrichting entree Goudse Hout, herinrichting Gouwebos,
herinrichting entree ’t Weegje en herinrichting Twaalfmorgen. Alle projecten zijn inmiddels aanbesteed
en naar verwachting zijn alle werkzaamheden medio zomer 2020 uitgevoerd. In onderliggende wordt
kort ingegaan op een aantal inrichtingsmaatregelen die niet kunnen worden uitgevoerd. Vervolgens
wordt een voorstel gedaan voor twee extra kwaliteitsmaatregelen passend binnen de scope van het
programma Groenalliantie.
Niet uitgevoerde maatregelen
Bij de nadere uitwerking van de Voorlopige Ontwerpen in het kader van de aanbestedingen zijn een
aantal maatregelen vervallen. Dit betreffen:




groenvakken in parkeerplaats Reeuwijkse Hout vanwege zwaar verontreinigde grond en
aanwezigheid van kabels en leidingen;
wandelroute Gouwebos versoberd en ingekort vanwege conflicten met Flora en Fauna
wetgeving. Daardoor is onder meer 1 wandelbrug vervallen.
Het gecombineerd uitvoeren van werkzaamheden in het kader van regulier onderhoud, groot
onderhoud en kwaliteitsimpuls RP heeft tot financiële voordelen geleid.

Door het vervallen van bovenstaande maatregelen valt er een budget vrij van € 55.000 (op een totaal
budget van € 586.500).
Het bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van deze wijzigingen in de uitvoering.
Twee extra kwaliteitsmaatregelen
Voorgesteld wordt om het restbudget van € 55.000 aan te wenden voor extra kwaliteitsmaatregelen
in Reeuwijkse Hout en ’t Weegje. De maatregelen vallen binnen de scope het programma
Kwaliteitsimpuls Groenalliantie
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Verbeteren wandelpaden en verhogen natuurwaarden ‘t Weegje
Voor ’t Weegje is de belangrijkste opgave om de landschappelijke en de natuurwaarden te behouden
en te versterken. Het huidige ontwerp is vooral gericht op de entree van het gebied. De nu
voorgestelde kwaliteitsmaatregel in ’t Weegje ligt verder in het gebied. Door het aanleggen en
verhogen van een aantal kaden en wandelpaden rondom twee natte delen in het ’t Weegje kunnen
deze delen nog verder vernat worden. De vernatting geeft een aanzienlijke impuls aan de
biodiversiteit in het gebeid en door de aanleg en herstel van de wandelpaden kunnen de recreanten
dit deel veel beter beleven.
Door de aanpassingen aan de kades wordt het tevens interessanter om het vogelkijkscherm naar de
andere zijde van het te vernatten deel te verplaatsen. Uit terugkoppeling van een aantal vaste
gebruikers van het scherm is gebleken dat het aantal waarnemingen achterblijft bij de eerdere
verwachtingen.
Aanleg hondenstrand Reeuwijkse hout
De Reeuwijkse Hout is bijzonder populair bij hondenbezitters en in de zomer bij bezoekers van het
strand. Een van de knelpunten is dat bezoekers van het strand dezelfde entree gebruiken als mensen
die met de hond gaan wandelen richting het verderop gelegen druk gebruikte hondenstrand. Vooral in
de zomer ervaren gebruikers van het strand overlast van loslopende honden. Door de aanleg van een
nieuw hondenstrand dichterbij de entree en verder van het strand af worden hondenbezitters verleid
om een andere route te gebruiken.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING





AB 8 december 2016: Instemming met Uitvoeringsplan Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen e.o
en investeringsagenda RP 2016 – 2021; en vaststellen van het SO MTB route Krimpenerwaard.
AB 6 juli 2017: vaststellen van de VO’s entree ’t Weegje en Twaalfmorgen.
AB 7 december 2017: vaststellen van de VO’s Entree Reeuwijkse Hout (inclusief het verkennen
flankerende maatregelen De Steupel)., Entree Goudse Hout en Gouwebos en herzien ontwerp
MTB route.
AB 5 juli 2018: optimalisaties zeven projecten nav second opinion; Samenvoegen van zes
afzonderlijke kredieten tot 1 krediet.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Geen juridische consequenties
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Op 5 juli 2018 is besloten om zes afzonderlijke kredieten met een totale omvang van € 586.500
(materiele en personele component) samen te voegen tot één krediet. Het totale bestede en
geprognotiseerde bedrag voor uitvoering bedraagt € 531.500. Dat betekent dat er een restbudget
beschikbaar is van € 55.000.
De beide extra kwaliteitsmaatregelen zijn tezamen begroot op € 49.000. Dit is inclusief 22% personele
kosten.
Een bedrag van € 6.000 van het totale restbudget van € 55.000 is niet belegd. Vooralsnog wordt dit
budget benut als een ‘post onvoorzien’ om eventuele meerkosten op te vangen. Wanneer na
uitvoering van de werken er nog een restbudget resteert dan zal dit in overleg met de gemeente
Waddinxveen worden ingezet voor kleine verbeteringen in het Gouwebos
Subsidie
Groenalliantie heeft bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk als budgetbeheerder van de
Uitvoeringsovereenkomst SGG subsidie aangevraagd ter hoogte van 50% van de totale
investeringslasten Kwaliteitsimpuls. De twee voorgestelde extra kwaliteitsmaatregelen passen binnen
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de scope van de subsidieaanvraag. Na goedkeuring van onderliggend voorstel, zal er melding worden
gedaan bij de budgetbeheerder van:



niet uitgevoerde maatregelen in het kader van de kwaliteitsimpuls RP
voornemen om twee extra kwaliteitsmaatregelen te treffen in het kader van de kwaliteitsimpuls
RP

De budgetbeheerder zal worden gevraagd formeel in te stemmen met bovengenoemde wijzigingen en
hiervoor 50% van de totale investeringslasten Kwaliteitsimpuls te financieren.

6. COMMUNICATIE
Aan de uitvoering van de werkzaamheden zal op gepaste wijze aandacht worden besteed. Na
uitvoering van de extra kwaliteitsmaatregelen zal er een persbericht worden verstuurd. Als het
hondenstrand gerealiseerd is zal er een traject opgestart worden om de hondenbezitters op het
hondenstrand te attenderen.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer in afstemming met gebiedspartners.
8. VERDERE PROCEDURE
Uitvoering van uw besluit.
Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.,

Mevr. L. de Lange
Bestuurssecretaris
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