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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
- Kennis te nemen van het Definitief Ontwerp van de Kwaliteitsimpuls Lage Bergse
Bos
- Kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek naar medefinanciering, de
globale investeringsplanning en het voorlopige financieringsvoorstel;
- In te stemmen met het toewijzen van de volgende financiële middelen aan het project
Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos:
a. de opbrengst van de verkoop van gronden aan Rijkswaterstaat ten behoeve
van de realisatie van de A16 Rotterdam ad. € 758.760 door deze over te
hevelen van de Investeringsreserve naar de Bestemmingsreserve
herinrichting gebied rond A16;
b. de nog van Rijkswaterstaat te ontvangen vergoeding voor compensatie voor
het aantasten van bestaande functies als gevolg van de inpassing van de A16
Rotterdam ad. € 453.207 door deze te alloceren aan het project;
- In te stemmen met het starten van de realisatiefase van de kwaliteitsimpuls Lage
Bergse Bos op basis van het vastgestelde Definitief Ontwerp;
- In te stemmen met het reserveren van € 800.000 in de Bestemmingsreserve
herinrichting gebied rond A16 om in 2024 de aansluitingen op de nieuwe inrichting
van het tunneldak van de A16 Rotterdam te kunnen realiseren en het project af te
kunnen ronden;
- In te stemmen met een nader onderzoek naar subsidie- en financieringsmogelijkheden voor de realisatie van het Definitief Ontwerp, in nauwe samenwerking
met de VAAC Rottemeren en in afstemming met de bestuurlijk portefeuillehouder, de
heer S. Fortuyn;
- Een krediet “Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos – uitwerken investeringsplanning”
van € 100.000 beschikbaar te stellen tot en met 31/12/2021, ten laste van de
Bestemmingsreserve herinrichting gebied rond A16, ter dekking van de kosten van
dit nader onderzoek. Het eventuele restant wordt teruggebracht in het project;
- In te stemmen met het uitvoeren van het deelproject “1e fase eilandenrijk”;
- Een krediet “Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos – realisatie 1e fase eilandenrijk” van
€ 760.220 beschikbaar te stellen tot en met 31/12/2021 ter dekking van de kosten van
dit eerste deelproject, deels ten laste van de bestemmingsreserve herinrichting
gebied rond A16 (€ 393.790), deels ten laste van de nog van Rijkswaterstaat te
ontvangen vergoeding voor compensatie voor het aantasten van bestaande functies
als gevolg van de inpassing van de A16 Rotterdam (€ 366.430);
- Een verzoek te doen aan de gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas om
een financiële bijdrage te leveren aan de Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos;

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Het Dagelijks Bestuur heeft op 30 maart 2020 het Definitief Ontwerp voor de Kwaliteitsimpuls Lage
Bergse Bos vastgesteld en daarbij gekozen voor de variant met het hoogste ambitieniveau met
een uitvoeringsraming van € 9,2 miljoen.
Om tot een financieringsvoorstel te komen is onderzocht welke mogelijkheden er voor
medefinanciering door externe partijen zijn. Hierbij is gedacht aan subsidies en bijdragen. Uit het
onderzoek is gebleken dat medefinanciering voor de meeste onderdelen uit het Definitief Ontwerp
op korte termijn niet haalbaar zijn.
In bijlage 1 is het overzicht van de resultaten van dit onderzoek opgenomen.
In bijlage 2 is een globale investeringsplanning en een voorlopig financieringsvoorstel
opgenomen. De investeringsplanning zal de komende periode nader op detailniveau worden
uitgewerkt. Uit het financieringsvoorstel blijkt dat vooralsnog naar aanvullende dekking voor een
bedrag van € 5.466.253 moet worden gezocht.
In het Definitief Ontwerpdocument is een hoofdstuk Fasering opgenomen waarin een opstelling
staat van te maken keuzes. De Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos zal gefaseerd uitgevoerd
moeten worden omdat (nog) niet voldoende financiële dekking beschikbaar is. Hierdoor is het
belangrijk om de juiste keuzes te maken waarmee uiteindelijk met maximale resultaat bereikt kan
worden. Om tot een gedragen invulling te komen voor besteding van beschikbare budgetten wordt
dit uitgewerkt door het kwaliteitsteam Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos. De keuzes worden
voorgelegd aan het Kernteam waarin de besluiten worden voorbereid en ter goedkeuring aan het
Dagelijks Bestuur en aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd. Op deze wijze wordt
zorgvuldig gewerkt aan de invulling van de Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos.
Daarnaast worden de mogelijke subsidies en bijdragen nader onderzocht waarbij eventueel een
gespecialiseerd bureau wordt ingeschakeld om subsidiemogelijkheden te onderzoeken.
Voorgesteld wordt om voor het uitwerken van de investeringsplanning en nader onderzoek naar
subsidiemogelijkheden een krediet van € 100.000 beschikbaar te stellen. Een eventueel restant na
afronding van dit onderzoek wordt teruggebracht in het project.
Vanwege de mogelijke combinatie van de vergraving van het eilandenrijk en de watercompensatie
voor Rijkswaterstaat wordt voorgesteld met dit onderdeel uit het Definitief Ontwerp in september
2020 te starten. Door deze werkzaamheden in één keer en niet in fases uit te voeren wordt extra
hinder voor de omgeving voorkomen.
In de globale investeringsplanning is aangegeven dat voor aanvang (de eerste fase) van het
eilandenrijk in 2020 € 900.000 benodigd is. Een deel van de werkzaamheden kan gerealiseerd
worden binnen andere lopende projecten met eigen dekking. Het betreft de volgende projecten:
- Watercompensatie € 40.280;
- PZH vaarnetwerk € 10.500;
- Groot onderhoud € 89.000.
Voorgesteld wordt voor de rest van de werkzaamheden een krediet van € 760.220 beschikbaar te
stellen.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
- RM DB 20200615 DB 15 juni 2020 – Start realisatiefase, krediet “Kwaliteitsimpuls Lage Bergse
Bos – uitwerken investeringsplanning” van € 100.000 beschikbaar gesteld, krediet
“Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos – realisatie 1e fase eilandenrijk” van € 760.220 beschikbaar
gesteld;
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RM DB 20200330 DB 30 maart 2020 – Definitief Ontwerp vastgesteld;
RM AB 20200708 AB 8 juli 2019 - Krediet Kwaliteitsimpuls LBB verhoogd tot € 300.000;
RM DB 20190527 DB 27 mei 2019 – Voorlopig Ontwerp vastgesteld
RM DB 20190325 DB 25 maart 2019 – ambitieniveau van het Voorlopig Ontwerp vastgesteld;
Z18-20078 / D18-40790 AB 13 december 2018 – Visie en Schetsontwerp Lage Bergse Bos,
ingestemd met het uitvoeren van een verkeerskundig onderzoek;
- Z18-17883 / D18-19657 AB 9 april 2018 - Krediet Kwaliteitsimpuls LBB verhoogd tot € 200.000;
- Z18-17883 / D18-19221 AB 9 april 2018 - Krediet Kwaliteitsimpuls LBB verhoogd tot € 150.000;
- RM 2016-572065928 AB 19 december 2016: Goedkeuring verleend voor het proces voor het
opstellen van een definitief ontwerp en een bedrag van € 50.000 gereserveerd uit de
bestemmingsreserve “Herinrichting gebied rond de A16” ter dekking van het proces voor een
kwaliteitsimpuls voor het Lage Bergse Bos.
-

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing.
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Voorgesteld wordt:
- In te stemmen met het toewijzen van de volgende financiële middelen aan het project
Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos:
a. de opbrengst van de verkoop van gronden aan Rijkswaterstaat ten behoeve van de
realisatie van de A16 Rotterdam ad. € 758.760 door deze over te hevelen van de
Investeringsreserve naar de Bestemmingsreserve herinrichting gebied rond A16;
b. de nog van Rijkswaterstaat te ontvangen vergoeding voor compensatie voor het
aantasten van bestaande functies als gevolg van de inpassing van de A16
Rotterdam ad. € 453.207 door deze te alloceren aan het project;
- Een bedrag van € 800.000 te reserveren in de Bestemmingsreserve herinrichting gebied
rond A16 om in 2024 de aansluitingen op de nieuwe inrichting van het tunneldak van de
A16 Rotterdam te kunnen realiseren en het project af te kunnen ronden;
- Een krediet “Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos – uitwerken investeringsplanning” van
€ 100.000 beschikbaar te stellen tot en met 31/12/2021, ten laste van de
Bestemmingsreserve herinrichting gebied rond A16, ter dekking van de kosten van een
nader onderzoek naar subsidie- en financieringsmogelijkheden. Het eventuele restant
wordt teruggebracht in het project;
- Een krediet “Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos – realisatie 1e fase eilandenrijk” van
€ 760.220 beschikbaar te stellen tot en met 31/12/2021 ter dekking van de kosten van dit
eerste deelproject, deels ten laste van de bestemmingsreserve herinrichting gebied rond
A16 (€ 393.790), deels ten laste van de nog van Rijkswaterstaat te ontvangen vergoeding
voor compensatie voor het aantasten van bestaande functies als gevolg van de inpassing
van de A16 Rotterdam (€ 366.430);
- Een verzoek te doen aan de gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas om een
financiële bijdrage te leveren aan de Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos.
6. COMMUNICATIE
Het Definitief Ontwerp wordt gedeeld met de omgeving door middel van een inloopmiddag/avond.
Gelet op de beperkende maatregelen in verband met Corona is ervoor gekozen deze bijeenkomst
in september te plannen. Indien het na 1 september nog niet mogelijk blijkt te zijn om een
dergelijke bijeenkomst te houden wordt een digitale vorm van presenteren/delen van het ontwerp
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ingezet. Verder wordt in overleg met de gemeenten gezocht naar een geschikte mogelijkheid om
na de zomer de raadsleden van de deelnemende gemeenten te informeren over de
Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos, bij voorkeur in combinatie met het Ontwikkelplan Rottemeren
omdat hiermee de koppeling tussen het Ontwikkelplan en de Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos
toegelicht kan worden.
Naast het delen van het ontwerp wordt een communicatieplan opgesteld over de voortgang van de
uitvoering van het project en momenten van delen van informatie.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer, in samenwerking met het kernteam Lage Bergse Bos
en de VAAC Rottemeren.
8. VERDERE PROCEDURE
Niet van toepassing
Namens het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Rottemeren
Hoogachtend,

dhr. F. van der Meer
Secretaris
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