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1. ONTWERP-BESLUIT
Te besluiten:
a. Inzake de aspecten van eigendom en beheer zich uit te spreken met wie Rijkswaterstaat in
gesprek moet gaan ten aanzien van de verplichtingen omtrent het eigendom en beheer;
b. De principiële keuze te maken, dat gemeenten op voorhand de mogelijkheden hebben om het
beheer en de financiële gevolgen van dit beheer onder te brengen bij het recreatieschap, dan
wel bij de coöperatie.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
De afgelopen jaren zijn er recreatieve routestructuren gerealiseerd in Midden-Delfland als uitkomst
van de IODS afspraken waar partijen zich aan gecommitteerd hebben. Een deel van de recreatieve
routes zijn aangelegd vanuit het Kwaliteitsproject Recreatieve Routestructuren (project 3) welke zijn
aangelegd door het Recreatieschap en in beheer genomen zijn. Een ander deel van de recreatieve
paden en wegen komen voort uit het project stedelijke inpassing tussen Delft en Schiedam (project
4.6). Deze zijn gerealiseerd door Rijkswaterstaat. Momenteel wil Rijkswaterstaat deze maatregelen
overdragen in beheer en eigendom. Het betreft hier onder anderen de volgende maatregelen:
IODS
artikel

Titel

Tekst

4.6.1

Onverhard recreatiepad
Kruithuisweg-Zuidkade

Van de Kruithuisweg tot aan de Zuidkade wordt aan de westzijde van de A4 een onverhard
recreatiepad gerealiseerd. Dit pad kan gebruikt worden door mountainbikers, wandelaars of
ruiters. Deze verbinding wordt van de weg gescheiden door een brede watergang, zodat het
gebruik van hekwerken voorkomen kan worden. Het pad wordt omzoomd met clusters van
gesloten boombeplantingen die de weg van de omgeving afschermt.

4.6.2

Fietspad ZuidkadeOostveenseweg

Vanaf de Zuidkade tot aan de Oostveenseweg wordt aan de oostzijde van de A4 een nieuw
fietspad gerealiseerd met een breedte van circa 3,5 meter. Ten zuiden van Oostveenseweg sluit
dit fietspad aan op het bestaand fietspad naar de Woudweg.

4.6.3

Sinksloot aanpassen voor
kleinschalige recreatie

De omgeleide Slinksloot wordt zo ingericht dat er een doorgaande verbinding ontstaat ten
behoeve van kleinschalige waterrecreatie (kano- en elektrovaart).

4.6.4

Wandelpad tussen A4 en
wandelpad
Oostveenseweg

Aan de noordkant van het aqua-/ecoduct en ten noorden van de Zweth wordt een wandelpad
aangelegd als verbinding tussen het bestaande fietspad ten oosten van de A4 en een nieuw te
realiseren onverhard wandelpad van de Oostveenseweg aansluitend op de best bestaande
fietsstructuur naar de Woudweg.

4.6.5

Brug over de Zweth tbv
van wandel- en
struinpaden

Aanleg van een kleinschalige oeververbinding (brug) over de Zweth ten westen van de A4 om de
nieuwe wandel-/struinpaden onderling te verbinden.

4.6.6

Kano-overstappunt tussen
Slinksloot en de Zweth

Kano-overstappunt tussen de Slinksloot en de Zweth in de vorm van een verbindende vlonder op
het aqua-/ecoduct.

4.6.7

Recreatieve inrichting
tweede en derde perceel
ten zuiden van de
Woudweg

Aan de westkant van de A4 en ten zuiden van de Woudweg worden het tweede en derde perceel
(vanaf de A4 gezien) recreatief ingericht. In dit gebied worden struinpaden gerealiseerd. Dit
gebied wordt aangesloten op het bestaande recreatiegebied Holierhoekse polder.

4.6.8

Tunneldak uitvoeren met
wandel en struinpaden

Het tunneldak wordt uitgevoerd met diverse wandel/struinpaden en krijgt een ruige en groene
uitstraling, vergelijkbaar met de huidige situatie van het zandlichaam.

In het bestuursconvenant uit 2010 is bepaald dat:
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De Staat is eigenaar van en verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de Rijksinfrastructurele
objecten (….) Over beheer en onderhoud van het wegdek van kruisende infrastructuur worden
afspraken gemaakt met de wegbeheerder van het aansluitende wegennet.
Partijen spannen zich in om overeenstemming te bereiken over eigendom, beheer en onderhoud van
de overige niet-Rijksinfrastructurele objecten ter voorbereiding van de overdracht door de Staat aan
een andere Partij. Uitgangspunt hierbij is dat beheer- en eigendomsgrenzen zoveel mogelijk
samenvallen en herkenbaar zijn in het veld.
De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een bilaterale uitvoeringsovereenkomst tussen de Staat
en ieder van de betreffende andere Partijen.
De Gemeente Midden-Delfland heeft Rijkswaterstaat het volgende laten weten:
“De recreatieve verbindingen / faciliteiten zijn aangelegd als compensatie voor de aanleg van het tracé
van de A4. Het Recreatieschap is de aangewezen instantie om deze verbindingen in eigendom te
verkrijgen en het beheer en onderhoud uit te voeren. Rijkswaterstaat dient met het recreatieschap
hieromtrent afspraken te maken.”
De gemeente Vlaardingen is zelf in gesprek met Rijkswaterstaat over het tunneldak en spreekt de
wens uit dat gemeenten zich uniform opstellen in hun eisen richting Rijkswaterstaat. Zij zien in eerste
instantie een rol weggelegd voor de gemeenten en daarna pas voor het Recreatieschap / de
coöperatie.
In overweging nemende dat:
• Het Recreatieschap geen juridisch wegbeheerder kan zijn;
• Het verkrijgen van eigendom van paden en wegen in 2017 betekent dat deze per 1-1-2018 in
eigendom worden overgedragen aan de inliggende gemeenten;
• De paden sluiten aan op en maken onderdeel uit van het fiets-, kano-, en padennetwerk in
Midden-Delfland
Gelet op het voorgaande, zijn de volgende twee aspecten aan de orde:
1. Met wie gaat Rijkswaterstaat in gesprek over het beleggen van de verplichtingen ten
aanzien van eigendom en beheer;
2. De principiële keuze te maken, dat gemeenten op voorhand de mogelijkheden hebben
om het beheer en de financiële gevolgen van dit beheer onder te brengen bij het
recreatieschap, dan wel de coöperatie.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
Niet van toepassing.
4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing.
5. FINANCIËLE GEVOLGEN
Niet van toepassing.
6. COMMUNICATIE
Niet van toepassing.
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7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Opgesteld door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE
Uitvoering van uw besluit.

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Midden-Delfland
De secretaris,
Dhr. G.D. van Oord

de vice-voorzitter,
dhr. S.M. Brandligt

3

