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ONTWERP-BESLUIT

Uw bestuur wordt voorgesteld om:
 De planvorming van het project Freerunpark Goudse Hout op te starten;
 In te stemmen met een planvormingsbudget van € 32.000 ten laste van de
Investeringsreserve Groenalliantie;
 Kennis te nemen dat de geraamde uitvoeringskosten van € 80.000 gefinancierd kunnen
worden uit een verwacht aanbestedingsvoordeel op het project ‘Goudse Hout bossen, paden
en entrees’;
 In te stemmen met een stijging van de meerjarige beheerlasten van € 7.000 vanaf 2022 ten
laste van de exploitatie.

2.

ONDERWERP IN KORT BESTEK

In de Goudse Hout wordt gesport en hardgelopen. Er zijn echter geen specifieke voorzieningen die
het sporten en bewegen voor (jong) volwassenen in de buitenlucht faciliteren. De vraag daarnaar is er
echter wel zo blijkt uit bezoekersonderzoek (enquête 2021) en lokale sportverenigingen willen graag
meedenken en -werken aan sportvoorzieningen. De meeste expliciete vraag is de vraag naar
realisatie van een freerunpark. De afgelopen periode is daarover op ambtelijk niveau gesproken met
een aantal sportverenigingen. Mede naar aanleiding van die gesprekken hebben drie Goudse
sportverenigingen – Parkour Disciplines, Urban inside en Stealth Academy – een brief gestuurd aan
uw bestuur met het verzoek om mee te werken aan de realisatie van een freerunpark in de Goudse
Hout. Naar aanleiding van dit schrijven wordt in onderstaande een voorstel gedaan om de
planvorming samen met de initiatiefnemers op te starten.
Ruimte voor bewegen en sporten
De wens tot realisatie van een freerunpark in de Goudse Hout past in de ontwikkelingsrichting van de
Goudse Hout zoals opgenomen in het Uitvoeringsplan Reeuwijkse Plassen (2016) en tevens in het
concept Ontwikkelplan (2021). In dat laatste plan wordt onder meer gewezen op ‘de groeiende
aandacht voor gezond leven wat betekent dat er meer ruimte nodig zal zijn […] voor meer
avontuurlijke en sportieve vormen van bewegen zoals freerunning, bootcamp en crossfit’. Onder het
doel ‘accommoderen recreatievraag’ is opgenomen dat Groenalliantie bereid is mee te werken aan
dergelijke initiatieven van gebiedspartners om zodoende bij te dragen aan een gezonde levensstijl van
omwonenden en recreanten. Groenalliantie wil voldoende ruimte bieden in haar gebieden voor
bewegen en sporten. Hierbij wordt wel de voorwaarde gesteld dat ‘nieuwe functies en activiteiten per
saldo de natuur- en recreatiefunctie moeten versterken, geen aantasting mogen vormen voor de
entreegebieden en de openbaarheid gewaarborgd moet blijven’.
Uitgangspunten voor ontwerp
Voorgesteld wordt om met de initiatiefnemers een planvormingstraject op te starten om een
freerunpark te realiseren in de Goudse Hout. De locatie van het park zal in die planvorming nader
bepaald moeten worden maar de meest geëigende locaties liggen in de intensieve zone in de
nabijheid van de natuurlijke speeltuin. De invulling van het parcours met voorzieningen is niet op
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voorhand gedefinieerd en zal in overleg met initiatiefnemers nader worden ingevuld. Voor het ontwerp
van het freerunpark gelden de volgende uitgangspunten:









Aanleg van een avontuurlijke freerunpark (zie referentiebeeld ‘Beweegpark Reeuwijkse Hout’)
Ontwerp voorziet in diverse sportmogelijkheden zoals calisthenics, bootcamp en crossfitt
Locatie nabij natuurlijke
speelvoorziening Goudse Hout
Goede landschappelijke inpassing in
de omgeving
Zorgvuldige afstemming met andere
functies en doelgroepen
Waarborgen openbaarheid van het
freerunpark
Hufterproof ontwerp
Leeftijdsgroep vanaf 12 jaar
Schets Beweegpark Reeuwijkse Hout (2021)

Van de initiatiefnemers wordt de volgende inzet gevraagd bij het ontwerp, gebruik en beheer:





Actief meewerken aan het ontwerp van het freerunpark door initiatiefnemers
Initiatiefnemers betrekken ook andere Goudse sportbeoefenaars in het ontwerpproces zodat
het park zo goed mogelijk aansluit bij verschillende sportbeoefenaars
Opstellen gebruikersovereenkomst voor evenementen, lessen en sportmeetings (jams)
Opstellen beheerovereenkomst met initiatiefnemers/gebruikers (gericht op schoon, heel en
veilig)

Vervolg
Uw bestuur wordt voorgesteld om de planvorming voor een Freerunpark Goudse Hout op te starten in
een interactief ontwerptraject met betrokken sportverenigingen en hierbij de bovengenoemde
uitgangspunten te hanteren. Het ontwerp zal in 2021 worden uitgewerkt en na uitwerking worden
voorgelegd aan uw bestuur ter instemming. Na instemming en het beschikbaar stellen van
uitvoeringsmiddelen kan het Freerunpark in de eerste helft van 2022 worden gerealiseerd.

3.

VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

GA DB 22 april 2021 – Instemmen met het bestuursvoorstel Freerun Goudse Hout (ten tijde van de
verzending heeft er ten aanzien van het Freerunpark nog geen eerdere besluitvorming
plaatsgevonden).
Het project heeft een relatie met het project kwaliteitsimpuls Goudse Hout, fase 2 (paden, bossen en
entrees). Op dit project wordt een aanbestedingsvoordeel verwacht waaruit naar verwachting de
uitvoeringskosten gefinancierd kunnen worden (zie paragraaf 5 financiering). Het verwachte
aanbestedingvoordeel bedraagt circa € 100.000. De gunning van het project en dus zicht op het
definitieve aanbestedingsvoordeel is voorzien medio zomer 2021. Wanneer het
aanbestedingsvoordeel wordt aangewend voor de aanleg van een Freerunpark Goudse Hout zal
hiervoor een voorstel worden ingediend bij de verstrekker van de SGG-subsidie (50% cofinanciering).

4.

JURIDISCHE PARAGRAAF

Nvt

5.

FINANCIËLE PARAGRAAF

Uitvoeringskosten
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De kosten van een freerunpark in de Goudse Hout zijn geraamd op € 80.000. Het freerunpark is
vergelijkbaar met de realisatie van het ‘Beweegpark Reeuwijkse Hout’ (kosten in aanbesteding
geraamd op € 70.000) en met het projectidee bootcampparcours in de Krimpenerhout (kosten in
herijkte Investeringsagenda GA 2018 geraamd op € 80.000).
De uitvoeringskosten van het Freerunpark kunnen naar verwachring gefinancierd worden uit een
verwacht aanbestedingsvoordeel voor het project ‘Goudse Hout bossen, paden en entrees’ (AB
besluit 7 mei 2020 / momenteel in aanbesteding). Dat betekent dat er vooralsnog geen
uitvoeringskrediet gereserveerd hoeft te worden. Uw bestuur wordt te zijner tijd geïnformeerd over het
behaalde aanbestedingsvoordeel en een voorstel gedaan om:
o

die middelen aan te wenden voor de aanleg van een Freerunpark Goudse Hout.

o

hiervan melding en verantwoording te doen bij de verstrekker van de SGG-subsidie (50%
cofinanciering) binnen de gestelde subsidievoorwaarden.

Indien de uitvoeringskosten niet (geheel) gefinancierd kunnen worden uit het aanbestedingsvoordeel
dan zal uw bestuur worden gevraagd om (aanvullende) uitvoeringsmiddelen beschikbaar te stellen
vanuit de Investeringsreserve Groenalliantie.
Plankosten
De plankosten voor een interactief ontwerpproces met gebiedspartners voor het freerunpark zijn
geraamd op 40% van de uitvoeringskosten. Dat betekent dat de plankosten begroot zijn op € 32.000.
Uw bestuur wordt gevraagd deze middelen beschikbaar te stellen en ten laste te laten komen van de
Investeringsreserve Groenalliantie.
Beheerkosten
De beheerkosten zijn geraamd op € 7.000 (8% van de uitvoeringskosten). Uw bestuur wordt gevraagd
deze middelen beschikbaar te stellen vanaf 2022 ten laste van de exploitatie.

6.

COMMUNICATIE

Een communicatieplan is onderdeel van de activiteiten in de fase van planvorming en uitvoering van
de projecten.

7.

WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Onderliggend voorstel wordt gedaan naar aanleiding van het schrijven van drie Goudse
sportverenigingen (Parkour Disciplines, Urban inside en Stealth Academy) aan het bestuur GA met
het verzoek om mee te werken aan de realisatie van een freerunpark in de Goudse Hout. Het voorstel
is afgestemd binnen Staatsbosbeheer intern en met ambtelijk overleg vertegenwoordigende
gemeenten.

8.

VERDERE PROCEDURE



Uitvoering van uw besluit.

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

Dhr. R. W. van Keulen
Bestuurssecretaris
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