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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
Kennis te nemen van het vervroegen van het project ‘Fietsenstalling
Gouwebos’ naar 2023;
Vaststellen van de eigen bijdrage van €19.500 te reserveren voor het krediet
‘Fietsenstalling Gouwebos’ ten laste van de Investeringsreserve Groen voor
Iedereen.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
In het Ontwikkelplan ‘Groen voor Iedereen’ is het project ‘Fietsenstalling Gouwebos’
opgenomen. Veel bezoekers komen met de fiets naar het Gouwebos om daar te recreëren.
Uit de gebiedsenquête is naar voren gekomen de stallingsmogelijkheden voor fietsen
onvoldoende is. Uitgangspunten voor de realisatie van de fietsenstalling zijn dat deze nabij
de hoofdentree van Waddinxveen wordt geplaatst, deze een goede zichtbaarheid en
bereikbaarheid krijgt en een natuurlijke uitstraling en materialen heeft.
In het programmaplan is dit project geprogrammeerd voor 2024. In de planvorming van de
Hindernisbaan Gouwebos is geconcludeerd dat er voor de toekomstige gebruikers van deze
voorziening geen of onvoldoende stallingsmogelijkheden zijn voor de fiets. Het voorstel is om
het realiseren van de fietsenstalling een jaar te vervroegen en parallel te laten lopen in de
uitvoering met de hindernisbaan.
Uw gebiedsadviescommissie heeft kennis genomen van dit voorstel om advies hierop te
geven.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
DB 17 november 2022:
Instemmen met onderliggend voorstel.
AB 31 maart 2022: D22-10899
Vaststelling van het programmaplan met bijbehorend uitvoeringskrediet.
AB 31 december 2021: D21-48007
Vaststelling van de Investeringsagenda 2021-2025.
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4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing.
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
De specificatie van de financiën is als volgt, conform vastgestelde Investeringsagenda 20212025:
Planvorming
Uitvoering
Beheer

€4.500
€15.000
€750

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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