VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR
GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND EN OMSTREKEN
Onderwerp
Kenmerk
Bijlagen
Besluitdatum
Voorbereid door

:
:
:
:
:

Fiets- en wandelverbinding ‘t Weegje
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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
Kennis te nemen van de start van de voorbereiding en uitvoering van de fietsen wandelverbinding ’t Weegje in het kader van de Kwaliteitsimpuls;
Vaststellen van het benutten van een bedrag van € 65.000,- (waarvan 50 procent
SGG subsidie) ten laste van het uitvoeringsbudget Kwaliteitsimpuls fase 2 en 3;
Vaststellen van het vervallen van de claim met een bedrag van € 50.000,- op de
investeringsreserve.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Met de herijking van de investeringsagenda van de Kwaliteitsimpuls is door het Algemeen
Bestuur op 6 december 2018 opdracht gegeven om een verkenning uit te voeren naar een
fiets- en wandelverbinding in ’t Weegje om een betere ontsluiting voor wandelaars en fietsers
in het noordoostelijke deel van het gebied te creëren. Deze verkenning is op 21 november
2019 vastgesteld waarbij is besloten dat de alternatieve ontwerpoplossing uitgevoerd gaat
worden.
De uitvoering van de verbinding, in de vorm van een brug, is lang stil blijven liggen omdat er
kansen lagen ’t Weegje in geheel aan te pakken in combinatie met de herinrichting en
compensatie naar aanleiding van het kappen van bomen voor de zichtlijn voor de
scheepvaart op de Gouwe. Om aanspraak te kunnen maken op de SGG subsidie dient de
verbinding voor het einde van 2022 afgerond te zijn, vandaar dat er is gekozen om de fietsen wandelverbinding niet langer te koppelen aan de herinrichting van ’t Weegje.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
DB 31 maart 2022: instemmen met onderliggend voorstel
DB 21 november 2019: D19-42672
Instemming met alternatieve ontwerpoplossing van de fiets- en wandelverbinding
AB 6 december 2018: D18-41041
Vaststellen herijking investeringsagenda Kwaliteitsimpuls
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4. JURIDISCHE PARAGRAAF
De brug wordt gerealiseerd op eigendom van Provincie Zuid-Holland. Middels een brief van
de gedeputeerde Baljeu is reeds toegezegd dat de provincie hier medewerking aan verleend.
Op ambtelijk niveau wordt nu gezocht naar de juiste contactpersoon om aan de voorkant te
betrekken. Het is mogelijk dat het Hoogheemraadschap van Rijnland de provincie om een
machtiging zal vragen.
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Tijdens het DB van 21 november 2019 is er besloten om een bedrag van € 50.000,- in te
zetten om de verbinding te realiseren. Voor de uitvoering van de Kwaliteitsimpuls
Groenalliantie fase 2 en 3 resteert er nog een bedrag van € 95.000,-.
Het voorstel is om de claim op de investeringsreserve te laten vervallen en het budget van €
65.000,- te benutten ten laste van het uitvoeringsbudget Kwaliteitsimpuls fase 2 en 3. De
doelstellingen van het project passen binnen de randvoorwaarden van de SGG subsidie. In
overleg met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, welke de loketfunctie van de
programmasubsidie vertegenwoordigt, is overeengekomen dat dit project in aanmerking
komt voor 50 procent SGG-subsidie. Voorwaarde hiervoor is dat het project voor eind
december 2022 gerealiseerd en opgeleverd is.
De realisatie van het project bestaat uit een bedrag van € 50.000,- materiaalkosten en
€ 15.000,- personeelskosten voor voorbereiding en begeleiding van de uitvoering. Na
realisatie zullen de beheerlasten met € 260,- per jaar stijgen.
6. COMMUNICATIE
Niet van toepassing.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE
•

Uitvoering van uw besluit.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur,

Dhr. Ing. R.W. van Keulen
Bestuurssecretaris
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