Bijlage 3: Overzicht resultaten onderzoek medefinanciering Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos
Wie

Wat

Onderdeel

Resultaat

MRDH

Subsidie

Fietspad verbindende route oostwest

Fietspad wordt door Groene Boog in opdracht van Rijkswaterstaat gerealiseerd. De meerkosten
als gevolg van de aanpassing in breedte ontwerp en uitvoering zodat dit fietspad beter aansluit
aan de wensen/eisen van een interregionaal fietspad. Met contactpersoon van gemeente
Lansingerland wordt contact opgenomen als de meerkosten bekend zijn. De vraag voor de
financiële dekking hiervan zal separaat aangevraagd worden.

MFR (Metropolitane fietsroute)
Delft - Rotterdam Ommoord.
In dit tracé ligt ook de Varenbrug als
knelpunt maar ligt buiten de scope
van de Kwaliteitsimpuls.
PZH

Subsidie

Kanosteigers

Op basis van de verleende subsidie voor kanosteigers aan Recreatieschap Rottemeren is bij
betreffend projectleider nagevraagd of deze subsidie ook voor de kanosteigers in het Lage
Bergse Bos kan worden benut.
Projectleider heeft aangegeven dat een deel van deze subsidie voor een bedrag van € 31.500
voor de aanleg van steigers en kano-overdraagplaatsen kan worden ingezet. De subsidie loopt af
op 31 december 2022.

HHSK

Bijdrage

KRW oevers plas

Kans op inzet budget HHSK voor aanleg natuurvriendelijke oevers in het Lage Bergse Bos wordt
laag ingeschat omdat de effectiviteit van nvo's in het Lage Bergse Bos een lagere score bij KRW
doelstelling zal behalen. Bij het daadwerkelijk realiseren van de oevers is het advies van HHSK
om een officiële aanvraag in te dienen. Deze aanvraag zal dan beoordeeld worden of enige
vergoeding voor beschikbaar komt.

Landschapstafel
Hof van Delfland

Subsidie

Gehele of gedeeltelijke herinrichting
Lage Bergse Bos

Landschapstafel heeft in periode 2016-2020 zorg gedragen voor het beschikken over de
regionale projecten van de subsidie die PZH aan de landschapstafel heeft toegekend van de
groengelden UPG-2016-2020. De projecten die in aanmerking komen moeten voor 31 december
2019 zijn gestart in de uitvoering. Voor toekomstige projecten heeft PZH laten weten dat geen
generieke nieuwe groengelden beschikbaar zijn.
Uitgangspunt bij de planvoorbereiding was dat er een nieuw programma voor de groengebieden
voor 2021-2025 zou komen.

PZH

Subsidie

Gehele of gedeeltelijke herinrichting
Lage Bergse Bos

Uit lopende subsidieregelingen blijkt dat de onderdelen uit de kwaliteitsimpuls niet in aanmerking
zullen komen. Vanuit het projectteam wordt naar een contactpersoon binnen de provincie
gezocht.

SBB/Shell

bijdrage

Bomen en beplanting

Door Staatsbosbeheer wordt nog onderzocht of projecten vanuit de recreatieschappen
medefinanciering uit het Buitenfonds kunnen aanvragen

Makelaar

bijdrage

Bomen en beplanting

Makelaar wil "eigen, herkenbare" bomen in bijvoorbeeld een bomenpad. Lastig te realiseren en
mogelijke problemen als bomen niet aanslaan of gekapt moeten worden. Omdat dit om kleinere
bedragen gaat is koppeling aan het Buitenfonds de best haalbare vorm mede omdat hiermee ook
de BTW afdracht van 21% vermeden kan worden door 10% handlingskosten vast te leggen.
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RWS

bijdrage

Bomen en beplanting

In het kader van herplantplicht RWS (A16) is voorgesteld mogelijke herplantlocates binnen het
LBB te zoeken. RWS heeft de intentie afgegeven gebruik te willen maken van de mogelijkheid
maar is nog geen vastgelegde overeenkomst. Concrete afspraken worden niet op korte termijn
verwacht.

RWS

Bijdrage

Vergraven eilanden Eilandenrijk

Mogelijke bijdrage vanuit de overeenkomst Watercompensatie A16. Uitstel aanleg na
zomervakantie 2020 is aan RWS gevraagd en akkoord bevonden.

RM Groot
onderhoud

bijdrage

Bruggen en steigers eilandenrijk,
Uit de meerjarenplanning groot onderhoud kan een aantal onderdelen van het ontwerp uit groot
harde oevers eilandenrijk, asfalt
onderhoud gefinancierd worden.
park, gras en halfverharding bosrand

Erfgoeddeal

bijdrage

Molenstomp

Erfgoeddeal is met name bedoeld voor de restauratie van molens. Binnen de kwaliteitsimpuls is
restauratie niet voorzien. Er zal nader gezocht worden naar andere mogelijkheden binnen de
erfgoeddeal.

POP-3

Subsidie

Gehele of gedeeltelijke herinrichting
Lage Bergse Bos

Naar mogelijkheden binnen de Europese subsidieregeling wordt gezocht.

EU programma
LIFE

Subsidie

Gehele of gedeeltelijke herinrichting
Lage Bergse Bos

Doel is om innovatieve projecten te ondersteunen die passen in het Europese natuur-, milieu- en
klimaatbeleid. Ze moeten het beleid verder ontwikkelen of in de praktijk brengen. Elke organisatie
in de EU kan meedoen. Van grote en kleine bedrijven tot overheden en non-gouvernementele
organisaties (ngo’s).
Mogelijkheden worden nader onderzocht.
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