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Geachte bewoners en andere belanghebbenden,
In april was u aanwezig bij een informatieavond over het toekomstige recreatieve fietspad tussen de Rottemeren
en het Bentwoud, het Verlengde Molengangenpad. Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken.
Uw reacties tijdens de informatieavond in april zijn input voor de verdere planvorming. We hebben deze avond
een duidelijk nee gehoord op de oostelijke variant. Wij hebben het bestuur van het recreatieschap Rottemeren
geïnformeerd over de bevindingen tijdens de informatieavond. De resultaten uit de informatiebijeenkomst gaven
het bestuur geen aanleiding om het eerdere besluit te herzien. Het bestuur heeft besloten om de planuitwerking
voor de oostelijke variant voort te zetten.
Tracé fietspad
In de afgelopen periode is er een voorlopig tracé voor het fietspad uitgewerkt en is op basis hiervan een
inventarisatie uitgevoerd naar de kadastrale situatie. De resultaten heeft het recreatieschap besproken met de
gemeenten Zuidplas en Lansingerland en met het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. Bij het
uitwerken van het voorlopige tracé hebben we getracht rekening te houden met de in de informatiebijeenkomst
geïnventariseerde wensen en knelpunten.
Benodigde stappen vervolgproces
Ambtelijk is op basis van het voorlopige tracé, de planologische situatie en de daaraan verbonden juridische
mogelijkheden onderzocht. Dit is nodig om ook goed inzicht te krijgen in eventuele planologisch/juridische
knelpunten om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Hieruit is gebleken, dat beide gemeenten een
bestemmingsplan moeten wijzigen voor de aanleg van dit fietspad. Hiermee zal in de loop van 2020 gestart
worden. Zodra met een dergelijk proces wordt gestart zal hierover op de daarbij passende wijze worden
gecommuniceerd.
Samenwerkende organisaties
Staatsbosbeheer werkt in opdracht van het recreatieschap in dit project samen met de gemeenten Lansingerland
en Zuidplas en met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Het recreatieschap houdt u in het komende periode op de hoogte over de ontwikkelingen rond het verlengde
molengangpad.
Met vriendelijk groet,
Marieke de Gast,
Projectleider Staatsbosbeheer
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