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Geachte mevrouw Baljeu,
In uw brief van 2 april jl. met kenmerk PZH-2020-734286095 geeft u aan dat de zichtlijnen momenteel
niet aan de richtlijn voor een veilige scheepvaart op de Gouwe voldoen. Ter hoogte van ’t Weegje zouden
de bomenrij op de kade en een aantal achterliggende bomen met onderbegroeiing gekapt moeten
worden.
Deze maatregel heeft gevolgen voor de recreatieve belevingswaarde van het aangrenzende deel van
‘t Weegje. Ter compensatie heeft u een herinrichtingsplan voor het betreffende deelgebied laten
opstellen en biedt u aan om de uitvoering van het plan volledig te bekostigen uit provinciale middelen.
Wij constateren met u dat het herinrichtingsplan in nauwe afstemming met het beheerteam en het
programmateam Kwaliteitsimpuls van Staatsbosbeheer tot stand is gekomen. Het plan sluit mede om die
reden goed aan bij de kwaliteitsimpuls die Groenalliantie voor ’t Weegje voor ogen heeft.
Het bestuur van de Groenalliantie gaat akkoord met het realiseren van de benodigde zichtlijnen voor de
veiligheid van de scheepvaart in combinatie met het realiseren van het door u aangeboden
herinrichtingsplan voor ’t Weegje.
Het bestuur van de Groenalliantie verzoekt u hierbij tevens om aanvullend op het herinrichtingsplan een
wandelbrug te realiseren ter hoogte van de huidige kano-overdraagplaats zodat een goede
wandelverbinding ontstaat tussen de Wilhelminakade en de rest van ’t Weegje. Ter hoogte van de
beoogde locatie is de provincie Zuid-Holland grondeigenaar. De Groenalliantie zal de uitvoeringskosten
van deze wandelbrug voor haar rekening nemen.
Om een efficiënt uitvoeringsproces te waarborgen is het gewenst dat de provincie met Staatsbosbeheer
sluitende afspraken maakt over de uitvoeringsplanning, de rol- en taakverdeling bij de uitvoering en over
de afstemming tijdens de uitvoering.
Ik kijk uit naar een goede samenwerking.
Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur,
Dhr. C.A. Oskam
Voorzitter

