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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
Kennis te nemen van bijgevoegde brief afkomstig van De Verkeersonderneming
betreffende de tijdelijke plaatsing gedurende de werkzaamheden aan de
algeracoridor van deelfietsen bij de locatie Surfplas;
Kennis te nemen van het DB besluit om met terugwerkende kracht de
betreffende grond ten behoeve van de deelfietsen zoals hiervoor en in de
begeleidende brief beschreven uit te geven;
Kennis te nemen van de volmachtverlening aan de rentmeester van
Staatsbosbeheer om middels de geldende grondprijzenbrief de financiële kant
in een overeenkomst vast te leggen.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
De gemeente Krimpen aan den IJssel voert van april 2021 tot eind 2022 ingrijpende
werkzaamheden uit in de (drukke) Algeracorridor. De Verkeersonderneming is gevraagd om
hiervoor een pakket aan mobiliteitsmaatregelen aan te bieden die zijn gericht op alternatieve
vervoerswijzen. Een van de maatregelen is om de automobilist een parkeerplaats aan te
bieden en de reis te vervolgen met de fiets. De Verkeersonderneming heeft hiervoor
ambtelijk contact opgenomen met Groenalliantie. Door de uitvoerende onderneming van de
deelfietsen, Windmill Bike is verondersteld dat Groenalliantie al akkoord was met de
plaatsing er van en zijn de deelfietsen medio mei 2021 reeds geplaatst.
Aangezien Groenalliantie, een gemeenschappelijke regeling betreft waarin onder andere de
gemeente Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard participeren wordt voorgesteld
middels dit bestuursvoorstel de toestemming met terugwerkende kracht te verlenen en de
rentmeester van Staatsbosbeheer het mandaat te geven om de financiële kant van dit
onderwerp af te doen.
De huidige uitvoering van de plaatsing van de deelfietsen gaat deels ten koste van het
stallen van fietsen door gebruikers van de surfplas. Er wordt daarom extra gemonitord op
ongewenst stallen. De plaatsing van de deelfietsen stimuleert naar verwachting het gebruik
van de deelfietsen in het weekend door recreanten die met de auto naar het gebied komen,
maar zich dan per deelfiets in het gebied gaan verplaatsen.
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3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
GA DB 3 juni 2021 – Instemmen met het bestuursvoorstel Fietshub Surfplas
4. JURIDISCHE PARAGRAAF
De verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de stalling alsmede het gebruik
van de fietsen ligt geheel bij de Verkeersonderneming en het uitvoerende bedrijf Windmill
Bike.
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Aan het gebruik van gronden van de Groenalliantie door derden worden kosten
doorberekend. De tarieven hiervoor staan vermeld in de grondprijzenbrief en worden
gehanteerd voor dit project.
6. COMMUNICATIE
Communicatie over het gebruik van de deelfietsen wordt uitgevoerd door De
Verkeersonderneming en de deelnemende gemeenten in de Krimpenerwaard. Op de
website van Groenalliantie worden de communicatie-uitingen gedeeld.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer in samenwerking met de Verkeersonderneming
en de gemeente Krimpenerwaard.
8. VERDERE PROCEDURE
-

De werkzaamheden aan de Algeracorridor zijn omvangrijk. Er zijn aanvullende
plannen in de maak. Ambtelijk zijn deze deels gedeeld tussen Groenalliantie,
gemeente Krimpenerwaard en De Verkeersonderneming. Wanneer men voor de
uitvoering van deze plannen gebruik wil maken van Groenalliantie gronden wordt dit,
voorzien van een ambtelijk advies aan het Dagelijks Bestuur ter besluitvorming
voorgelegd.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.,

Dhr. ing. R.W. van Keulen
Bestuurssecretaris
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