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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
Kennis te nemen van de onderzoeksvragen naar aanleiding van de ‘Motie
tracékeuze verlengde molengangpad’ van de gemeenteraad van Zuidplas;
Vaststellen van het uitvoeren van de onderzoeksvragen;
Vaststellen van het uitgangspunt, dat deze onderzoeken onderdeel uitmaken
van het bestemmingsplanproces;
Vaststellen van het extra budget vooralsnog te dekken uit het huidige
projectbudget en t.z.t. indien nodig het projectbudget te verhogen.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Op 9 februari 2021 heeft de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas een motie
aangenomen over het project Verlengde Molengangenpad. In de motie uit de gemeenteraad
haar zorgen over verkeersveiligheid van het tracé dat momenteel in een Definitief Ontwerp is
uitgewerkt. Het betreft hier het zgn. ‘oostelijke tracé’.
Het oostelijke tracé is uitgewerkt na besluitvorming over het in 2018 uitgevoerde onderzoek
waarin beide voorkeurstrace’s (westelijk én oostelijk) nader zijn beschouwd (besluit
DB 9 juli 2018). Op basis van het gekozen voorkeurstracé is, in samenwerking met beide
gemeenten, een tweetal bestemmingsplannen in concept opgesteld die realisatie van het
project mogelijk moeten maken.
De VAAC heeft, naar aanleiding van bovengenoemde motie, aan Staatsbosbeheer verzocht
een tweetal onderzoeken uit te voeren. In de motie is de onderzoeksvraag als volgt
geformuleerd:
 voor verdere uitwerking van de oostelijke variant aan te tonen hoe in de ogen van het
recreatieschap deze route toekomstbestendig verkeersveilig kan worden aangelegd
 gelijktijdig een alternatieve route te verkennen, een route geheel over de westelijke
kant zijnde grondgebied Lansingerland waarin ook de koppelkans met een route
snelfietspad is opgenomen.
Aangezien er eerdere besluitvorming is geweest over het uit te werken tracé, worden beide
onderzoeken zowel inhoudelijk als financieel buiten de scope van het project beschouwd. U
dient daarom in te stemmen met het uitvoeren van beide onderzoeken.
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3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
DB 31-05-2021 Instemmen Verlengde Molengangenpad – Uitvoering
DB 26-10-2020 Vaststelling voorlopig ontwerp Verlengde Molengangenpad
DB 27-5-2019 Verlengde Molengangenpad – Stand van zaken
DB 9-7-2018 Verlengde Molengangenpad – beschouwing voorkeurstracés
4. JURIDISCHE PARAGRAAF
N.v.t.
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Het uitvoeren van beide, door de gemeenteraad van Zuidplas, gevraagde onderzoeken
vallen buiten de scope van het huidige project. De kosten voor deze onderzoeken en de
daaraan verbonden kosten voor inzet eigen personeel zijn niet voorzien in het huidige
projectbudget. Onderstaand een overzicht van de benodigde kosten om de onderzoeken uit
te kunnen voeren. Onderstaande kosten zijn gebaseerd op offertes voor de uit te voeren
onderzoeken en een inschatting van de benodigde ambtelijke uren om het proces te
begeleiden.

Ambtelijk is door de VAAC voorgesteld om deze kosten te beschouwen als onderdeel van
het bestemmingsplanproces en ze daarom te betalen ten laste van het projectbudget.
Aangezien deze onderzoeken op verzoek van de gemeenteraad van Zuidplas uitgevoerd
worden is hiermee in het projectbudget geen rekening gehouden. Op dit moment is er nog
geen budgettair probleem, maar door deze onderzoeken nu ten laste te brengen van het
projectbudget leidt mogelijk in de toekomst tot een financieel knelpunt.
U dient in te stemmen met het uitgangspunt dat deze onderzoeken onderdeel uitmaken van
het bestemmingsplanproces en met het ten laste brengen van deze kosten van het
projectbudget.
Indien het huidige projectbudget ontoereikend blijkt, dan dient te zijner tijd een extra budget
beschikbaar gesteld te worden voor het uitvoeren van deze onderzoeken.
6. COMMUNICATIE
n.v.t.
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7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Intern Staatsbosbeheer en ambtelijk afgestemd met de VAAC.
8. VERDERE PROCEDURE
Uitvoering van uw besluit.
Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Rottemeren,

dhr. R. van Raay
Accountmanager
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