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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt verzocht om:
 Kennis te nemen van de brief van GS provincie Zuid-Holland van 2 april 2020 waarin de
provincie uw akkoord vraagt op het realiseren van de vrijwaringszone voor de veiligheid
van de scheepvaart in combinatie met het uitvoeren van een herinrichtingsplan voor het
deelgebied Wilhelminakade;
 In te stemmen met het concept van de antwoordbrief aan GS waarmee u akkoord gaat
met het realiseren van de benodigde zichtlijn in combinatie met het uitvoeren van het
herinrichtingsplan;
 Het reeds beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet van € 50.000 in te zetten voor het
realiseren van een wandelverbinding met voetgangersbrug in ’t Weegje op grondgebied
van de provincie Zuid-Holland, en bij akkoord van de provincie om de brug in het kader
van de uitvoering van het herinrichtingsplan door de provincie te laten uitvoeren het
bedrag als bijdrage aan de realisatie aan de provincie te verstrekken;
 Ten behoeve van de uitvoeringsbegeleiding van het inrichtingsplan het bestaande
krediet ‘Kwaliteitsimpuls GA fase 2 en 3’ te verhogen met € 5.000 ten laste van de
Investeringsreserve van de Groenalliantie tot en met 31 december 2021;
 Een krediet beschikbaar te stellen van € 5.000 uit de investeringsreserve
Reeuwijkse Plassen e.o. voor de uitvoeringsbegeleiding van het herinrichtingsplan;
 In te stemmen met een verhoging van de meerjarige beheerlasten met € 350.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Op 2 april jl. heeft de provincie Zuid-Holland aan Groenalliantie laten weten dat de zichtlijnen ter
hoogte van ’t Weegje niet aan de veiligheidsvereisten voor de scheepvaart op de Gouwe voldoen. Om
die reden is het noodzakelijk dat de bomenrij op de kade en enkele daarachter staande bomen en
onderbegroeiing te verwijderen.
Ter compensatie biedt de provincie aan Groenalliantie een herinrichtingsplan aan voor het
aangrenzende deelgebied Wilhelminakade. De provincie is bereid de uitvoeringskosten van het
herinrichtingsplan voor haar rekening te nemen. Het plan is afgestemd met Staatsbosbeheer en geeft
invulling aan de beoogde kwaliteitsimpuls ’t Weegje zoals opgenomen in de Investeringsagenda RP
(2016).
In bijgevoegde brief verzoekt de provincie het bestuur van de Groenalliantie om aan te geven of zij
akkoord kan gaan met het realiseren van de zichtlijnen in combinatie met het uitvoeren van het
herinrichtingsplan.
Samenhang met kwaliteitsimpuls ‘t Weegje
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Het AB heeft op 15 november 2018 opdracht gegeven om het investeringsproject ‘Aanleg wandel- en
fietsverbinding Wilhelminakade’ te starten, evenals het uitvoeren van verkenning naar de
mogelijkheden voor een herinrichting van de spoorzone ’t Weegje. Beide projecten zijn in samenhang
opgepakt en heeft geresulteerd in de notitie ‘Verkenning spoorzone ’t Weegje/Oostpolder’.
Het kwalitatief ideale ontwerp vergt enkele maatregelen die op het grondgebied van ProRail zouden
moeten worden uitgevoerd. Mede door de vereiste veiligheidsvoorzieningen zou dat in verhouding tot
kwaliteitsverbetering erg kostbaar zijn. Aan het DB is daarom op 21 november jl. een versoberd
ontwerp voorgelegd, met als voorstel:
in te stemmen met een wandelverbinding tussen de Wilhelminakade, het centrale deel van
’t Weegje en de Oostpolder;
het beschikbaar stellen van een krediet van € 10.000 voor de planuitwerking;
het vrijvallende krediet van € 50.000 te benutten voor de uitvoering.
Het DB heeft het voorstel destijds aangehouden in afwachting van het resultaat van het bestuurlijk
opschalen naar grondeigenaar ProRail met het verzoek om medefinanciering. Mede door personele
wisselingen bij ProRail heeft het lang geduurd voor een reactie is ontvangen. Eind mei jl. heeft ProRail
op ambtelijk niveau aan Staatsbosbeheer laten weten dat zij geen financiële bijdrage kan leveren.
ProRail zal dit nog op bestuursniveau bevestigen.
Met dit gegeven lijkt de optie van het realiseren van een wandelverbinding, in combinatie met enkele
kwaliteitsmaatregelen nabij het deelgebied Wilhelminakade een goede alternatieve oplossing voor de
beoogde kwaliteitsimpuls.
Toelichting herinrichtingsplan
Het herinrichtingsplan van de provincie sluit volledig aan bij de doelen van de kwaliteitsimpuls voor
’t Weegje. Het herinrichtingsplan voorziet in de uitvoering van enkele al eerder voorgenomen
maatregelen, namelijk de beide entrees en de parkeerplaats. De overige kwaliteitsverbeteringen
betreffen de paden, de beplantingsstructuur, de graslanden en een watergang. Deze waren geen
expliciet onderdeel van de kwaliteitsimpuls maar dragen bij aan een kwalitatief hoogwaardig
gebiedsdeel.
Entree wandelaars.
De noordelijke entree aan de Wilhelminakade is bestemd voor wandelaars. De toegang loopt over de
oprit van een particulier perceel. Voor recreanten kan dat verwarrend zijn. Het plan voorziet in een
verlegging van het pad waarmee de toegang voor bewoners en bezoekers gescheiden wordt.
Parkeerplaats en entree
De parkeerplaats bij de zuidelijke entree aan de Wilhelminakade is nu slecht herkenbaar. De
parkeerplaats oogt donker en afgesloten. Het plan voorziet in het opener maken van de beplanting
zodat hier een aantrekkelijke en sociaal veilige entree ontstaat.
Paden
In het deelgebied wordt een nieuw wandelpad aangelegd en worden bestaande paden vernieuwd. In
één van de paden wordt een voetgangersbruggetje aangelegd.
Watergang
De watergang die dwars door het gebiedje loopt zal worden verbreed en voorzien van natuurlijk
aflopende oevers. Hierdoor zal de biodiversiteit rond de watergang kunnen toenemen.
Begroeiing en graslanden
Op verschillende plekken wordt beplanting toegevoegd, solitaire bomengroepen geplant en worden de
graslanden natuurlijker beheerd.
Toelichting wandelverbinding
De verkenning van de spoorzone ’t Weegje/Oostpolder’ laat zien dat met de aanleg van een
voetgangersbrug over een watergang ter hoogte van de huidige kano-overdraagplaats een goede
wandelverbinding ontstaat tussen de Wilhelminakade en de rest van ’t Weegje/Oostpolder.
Ter hoogte van de locatie is de provincie Zuid-Holland grondeigenaar.
De provincie is voorgesteld om de uitvoering in combinatie met de uitvoering van het
herinrichtingsplan uit te voeren. Groenalliantie kan cofinancieren voor € 50.000. Dit bedrag resteert uit
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het uitvoeringskrediet van het project ‘wandel- en fietsverbinding Wilhelminakade. In deze situatie
neemt de provincie de planuitwerking voor haar rekening.
Vervolg
Met bijgevoegde concept-antwoordbrief aan de provincie gaat u akkoord met de realisatie van de
zichtlijnen voor de scheepvaart in combinatie met de uitvoering van het herinrichtingsplan. Ook stemt
u in met de voorgestelde bekostiging. U verzoekt de provincie om met Staatsbosbeheer nadere
afspraken te maken over de voorwaarden voor een goed verloop van het uitvoeringsproces.
Afspraken over de onderlinge taakverdeling en een goede afstemming maken daar deel van uit.
Tevens neemt u hierbij het besluit om met de provincie in overleg te treden over de realisatie van de
wandelbrug en hiervoor het resterende krediet van de wandel- en fietsverbinding te benutten.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
DB 21 november 2019 (voorstel aangehouden)
 Instemming met realisatie wandelverbinding in de spoorzone en hiervoor het reeds
beschikbaar gestelde krediet van € 50.000 in te zetten
DB 15 november 2018 / AB 12 december 2018:
 opstarten planvorming van elf projecten uit de investeringsagenda, waaronder ’t Weegje,
Verbinding Wilhelminakade.
AB 7 december 2017:
 beschikbaar stellen kredieten voor Projecten kwaliteitsimpuls Groenalliantie, fase 2 en 3.
AB 8 december 2016:
 instemming met Uitvoeringsplan Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen e.o., en
Investeringsagenda RP 2016-2021.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Er zijn geen juridische belemmeringen voorzien. Voor het herinrichtingsplan verzorgt de provincie de
vergunningenprocedure.
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Planvorming
De planvorming voor het herinrichtingsplan ’t Weegje wordt volledig door de provincie Zuid-Holland
betaald.
Uitvoering
De uitvoeringskosten van het herinrichtingsplan worden volledig betaald door de provincie
Zuid-Holland. Voor de begeleiding van de werkzaamheden door Staatsbosbeheer is een krediet van
€ 5.000 t.l.v. de investeringsreserve Reeuwijkse Plassen e.o. benodigd.
Voor de uitvoeringskosten van de wandelverbinding wordt voorgesteld het reeds beschikbaar gestelde
uitvoeringskrediet voor het project Wandel- en fietsverbinding Wilhelminakade van € 50.000 in te
zetten. En dit bij uitvoering door de provincie in het kader van het door de provincie uit te voeren
herinrichtingsplan als bijdrage aan de provincie te verstrekken.
Beheer
De jaarlijkse beheerlasten na realisatie van het herinrichtingsplan zijn met het TBM-model berekend
op €1.487. Dat is € 350 meer dan in de huidige situatie en kan worden opgevangen binnen de door
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het bestuur beschikbaar gestelde beheerkrediet voor de kwaliteitsimpuls RP.
6. COMMUNICATIE
Gezamenlijk met PZH wordt een informatiemoment georganiseerd
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer in afstemming met de provincie Zuid-Holland
8. VERDERE PROCEDURE
Uitvoering van uw besluit

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur,
Mevrouw L. de Lange
Bestuurssecretaris
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