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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
Vaststellen van het realiseren van een voetpad langs het fietspad Lansing Zuid
middels een provinciale subsidie waarbij in de voorwaarde is opgenomen dat er
25% eigen bijdrage dient plaats te vinden (€ 11.373);
In afwachting van de goedkeuring van de subsidie vaststellen van het
overhevelen van een bedrag van € 45.494 vanuit de Algemene Reserve naar de
Investeringsreserve Groenalliantie en vanuit de Investeringsreserve GA een
krediet beschikbaar te stellen voor bovengenoemd project voor € 45.494. Indien
de subsidie geheel wordt goedgekeurd door de provincie Zuid-Holland, valt een
deel van de claim vrij op de investeringsreserve GA voor een bedrag van
€ 34.121 (75%);
Vaststellen van de meerjarige beheerlasten van € 3.176,- vanaf 2022 ten laste
van de exploitatie voor het onderhoud van het voetpad.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
De provincie Zuid-Holland (PZH) heeft een zogenaamde corona-subsidie opengesteld
waarbij organisaties als de natuur- en recreatieschappen, waaronder Groenalliantie, in
aanmerking kunnen komen voor subsidie. De PZH omschrijft de subsidie als volgt:
projectsubsidie kan worden aangevraagd/verstrekt voor maatregelen om een knelpunt door
toename van recreanten weg te nemen, om spreiding van recreanten in een gebied te
stimuleren; en voor voorlichting en communicatie aan de (nieuwe) recreant. Denk hierbij aan
het aanpassen/uitbreiden van paden/routestructuren om bezoekers beter te spreiden,
uitbreiding van aanbod / recreatieve voorzieningen om recreanten beter op te vangen zoals
fietsenrekken, bankjes en bebording maar ook bijvoorbeeld informatievoorziening in
gebieden om minder bekende pareltjes in gebieden meer bekend bij het publiek te maken.
Staatsbosbeheer heeft als beheerorganisatie GA gemeend hierop in te haken door met een
voorstel te komen een fietspad Lansing Zuid te verbreden met een half verhard voetpad.
Dit wordt een goed idee gevonden mede ook omdat dit knelpunt in de
Gebiedsadviescommissie door een raadslid van de gemeente Krimpen aan den IJssel als
wenselijk heeft bestempeld.
De voordelen van de aanleg van het wandelpad worden als volgt omschreven:
Scheiding wandelaars en fietsers.
Afname irritatie gebruikersgroepen.
Toename beleving voor fietsers en wandelaars.
Benutting van het bestaande fietspadtracé voor een aanliggende wandelvoorziening.
Afsluiting van het fietspad voor wandelaars is niet handhaafbaar en betekent
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De verplichte eigen bijdrage (25%) voor de aanleg en de bijbehorende beheerlasten worden
middels dit voorstel aan u voorgelegd.
Een kanttekening hierin is nog als volgt. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard (HHSK) is eigenaar van het fietspad en is voornemens deze te verbreden.
Wanneer dit gebeurt is aankoop van grond van GA noodzakelijk. Alvorens het voetpad wordt
aangelegd dient er uitsluitsel over de plannen van het HHSK te zijn. Dit wordt binnen nu en
enkele weken verwacht. Indien de plannen van het HHSK de plannen van GA elkaar kruisen
wordt de subsidieaanvraag ingetrokken. De kans hierop wordt klein geacht.
Indien de provinciale subsidie onverhoopt niet wordt verstrekt dan wordt voorgesteld het
wandelpad alsnog aan te leggen met de financiële dekking van de investeringsreserve GA.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
GA DB 28 juni 2021 – Instemmen met het bestuursvoorstel Coronasubsidie Wandelpad.
4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing.
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
De totale kosten voor dit project bedragen € 45.494 onderverdeeld in
€ 34.121 subsidie vanuit de PZH en € 11.373 de 25% eigen bijdrage zoals vermeld in de
subsidievoorwaarden. Voorgesteld wordt om de 25% eigen bijdrage, € 11.373 vanuit de
investeringsreserve GA te financieren.
Wanneer de subsidie niet (geheel) door PZH wordt toegekend wordt voorgesteld het restant
ten laste te laten komen van de investeringsreserve GA.
De beheerlasten bedragen € 3.176 voor onderhoud voor het voetpad.
6. COMMUNICATIE
Bij aanleg van het pad, wordt hiervoor in samenwerking met de PZH publicitaire aandacht
aan besteed.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.
8. VERDERE PROCEDURE
Wanneer de middelen beschikbaar zijn worden de voorbereidingen voor de realisatie van het
wandelpad opgestart.
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Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.,

Dhr. ing. R.W. van Keulen
Bestuurssecretaris
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