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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
Kennis te nemen van de notitie ‘verkenning toekomstperspectief Oostpolder”;
onderdeel van het programmaplan ‘Groen voor iedereen’;
Vaststellen van de start van de verkenning toekomstperspectief Oostpolder nadat, gelet
op de bepalende invloed op het toekomstperspectief, een besluit is genomen over het
al of niet realiseren van de in het verkeercirculatieplan Gouda opgenomen
fietsroutestructuren ter plaatse van de Oostpolder;
Vaststellen van € 25.000,- ten laste van de bestemmingsreserve ‘Groen voor iedereen’
zoals vastgelegd in de Investeringsagenda 2021-2025 voor het opstellen van de
verkenning toekomstperspectief Oostpolder nadat, gelet op de bepalende invloed op
het toekomstperspectief, een besluit is genomen over het al of niet realiseren van de in
het verkeercirculatieplan Gouda opgenomen fietsroutestructuren ter plaatse van de
Oostpolder.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
De Oostpolder is een niet verveend gebied liggend tussen de Gouwe en de provinciale weg N207. Het
noordelijk deel en de randbeplanting rondom het sportcomplex ‘De Donk” zijn in eigendom van het
natuur en recreatieschap Groenalliantie Midden Holland e.o. (Groenalliantie) en worden in opdracht
van Groenalliantie beheerd door Staatsbosbeheer.
Het open gebied kenmerkt zich door diverse natuur- en landschapswaarden. De
recreatiemogelijkheden zijn beperkt tot een vlonder pad door het gebied. Dit pad is alleen buiten het
broedgebied toegankelijk. Het aantal bezoekers aan de Oostpolder is door de slechte bereikbaarheid
vanuit de omgeving beperkt. De spoorbaan aan de noordzijde van de Oostpolder maar ook het
Gouwekanaal en de ringsloot ten westen van de Oostpolder zijn hier met name debet aan.
In 2021 is het verkeerscirculatieplan van de gemeente Gouda bestuurlijk vastgesteld. In dit plan zijn ter
plaatse van de Oostpolder aan de noord- en zuidzijde fietsroutes opgenomen. Eén daarvan is de aan
noordzijde geplande ambitieroute (snelfietsverbinding) Rotterdam – Gouda. Besluitvorming over deze
fietsroutes heeft nog niet plaatsgevonden. Dit is mede afhankelijk van het al of niet toekennen van
financiële middelen door betrokken instanties (waaronder het Rijk)
Omdat het de verwachting is dat na realisatie van de fietsroutestructuren het aantal bezoekers aan de
Oostpolder zal toenemen heeft Groenalliantie besloten om voor de in haar eigendom zijnde gebieden
in de Oostpolder een toekomstperspectief op te stellen. Een perspectief waarin met name ruimte is voor
natuur, biodiversiteit én recreatie.
In het bij dit bestuursvoorstel behorende bijlage “verkenning toekomstperspectief Oostpolder” is de
aanpak beschreven.
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3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
DB 8 november 2021 / AB 13 december 2021
Akkoord ontwikkelplan Groenalliantie 2030 én Investeringsagenda 2021 – 2025 projectaanpak (waarin
opgenomen verkenning toekomstperspectief Oostpolder) én toekenning krediet van € 20.000 voor
planuitwerking 4 projecten.
DB 23 juni
Voorstel tot instemmen met dit voorstel.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
N.v.t.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF
In de Investeringsagenda 2021-2025 is voor de verkenning toekomstperspectief Oostpolder een
bedrag van € 30.000,- vastgesteld in het AB van 13 december 2021. Dit bedrag bestaat uit twee
componenten, te weten: € 5.000 voor het opstellen van de planuitwerking (zie bijlage) én € 25.000,voor het opstellen van het toekomstperspectief.

6. COMMUNICATIE
Bij de uitwerking van het perspectief worden, conform de gedachte van het ontwikkelplan
Groenalliantie 2030, de verschillende gebruikersgroepen / stakeholders actief betrokken. Bij de
gebruikersgroepen / stakeholders worden vertegenwoordigers van de KNNV en IVN betrokken maar
er wordt bijvoorbeeld ook gedacht om, via een “advertentie” participanten te werven.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE
-

Uitvoering van het besluit.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur,

Dhr. ing. R.W. van Keulen
Bestuurssecretaris
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