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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
Kennis te nemen van het voorlopig ontwerp voor de Kwaliteitsimpuls Lage
Bergse Bos;
Het krediet Kwaliteitsimpuls LBB met € 100.000 te verhogen ten laste van
Bestemmingsreserve Herinrichting Gebied A16;

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Het Dagelijks Bestuur heeft het voorlopig ontwerp “Kwaliteitsimpuls Lage Bergse
Bos” vastgesteld (plankaart voorlopig ontwerp LBB ) en besloten dit uit te werken tot een
definitief ontwerp met een gedetailleerde raming en een
investeringsplan/financieringsmodel.
De discussies met de stakeholders over verkeer en parkeren, de tussenstap die
genomen is om het ambitieniveau vast te stellen en de verkenningen naar de fasering,
de financiële opbouw en de mogelijke dekking van het project hebben geleid tot
meerwerk voor het ingehuurde bureau en meer ureninzet van Staatsbosbeheer.
Hierdoor is het voorbereidingskrediet inmiddels vrijwel volledig uitgeput. Voorgesteld
wordt om voor het opstellen van het definitief ontwerp met
investeringsplan/financieringsmodel een aanvullend krediet ad. € 100.000 beschikbaar
te stellen.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

-

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
Voor het opstellen van het definitief ontwerp met investeringsplan/financieringsmodel
wordt voorgesteld om het reeds bestaande krediet Kwaliteitsimpuls LBB te verhogen
met € 100.000 en deze verhoging ten laste te brengen van de Bestemmingsreserve
Herinrichting Gebied A16.

6. COMMUNICATIE
Na vaststelling van het voorlopig ontwerp wordt een informatiebijeenkomst
georganiseerd.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer

8. Bijlage
Voorlopig ontwerp Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos
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