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onderwerp aanleg vrijliggend wandelpad en onderhoud fietspad

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. In te stemmen met de aanleg van een vrij liggend wandelpad
(vlonderpad) parallel aan het bestaande Meijepad, in combinatie met
de reeds geplande reconstructie van het Meijepad;
2. De realisatiekosten van € 1.331.650,- te dekken uit:
a provinciale subsidie
€ 715.000,b grondexploitatie Zuidhoek € 170.000,c voorziening Wegen
€ 446.650,-
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Toelichting
Onze gemeente kenmerkt zich, met name in het deelgebied Nieuwkoopse Plassen door
de aanwezigheid van water, natuur, recreatie en wonen aan het water. De natuur en de
recreatieve – en toeristische voorzieningen zijn een trekpleister voor onze eigen inwoners
maar ook voor hen ver daar buiten. Nieuwkoop wil graag die trekpleister zijn en blijven
met voldoende voorzieningen waaronder goede fiets- en wandelverbindingen. We gaan
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daarbij nieuwe initiatieven niet uit de weg. Daar waar mogelijke proberen we alternatieve
financiering te verkrijgen zodat onze eigen financiële positie niet belast wordt.
Het Meijepad is een bekende recreatieve voorziening waar veel inwoners en recreanten
gebruik van maken. Het fiets-wandelpad is erg smal en wordt door twee type recreanten
gebruikt nl. wandelaars en fietsers. Verder heeft het te pad te lijden onder achterstallig
onderhoud.
Het college van burgemeester en wethouders heeft twee verzoeken ingediend voor
subsidiëring van enerzijds de upgrading van het fietspad en anderzijds de aanleg van
een vrijliggend wandelpad, zodat fietsers en wandelaars van elkaar gescheiden worden.
Deze subsidie verzoeken zijn toegekend en daarom kunnen we nu een voorstel
presenteren dat van grote waarde zal zijn voor Nieuwkoop, de inwoners en de
recreanten. De kosten van het vrijliggend wandelpad worden geheel door deze
alternatieve financiering gedekt. De realisatiekosten van € 1.331.650,- te
dekken uit:
a.
b.
c.

provinciale subsidie
grondexploitatie Zuidhoek
voorziening Wegen

€ 715.000,€ 170.000,€ 446.650,-

Inleiding
Het Meijepad is een bekende recreatieve voorziening waar veel inwoners en recreanten
gebruik van maken. Het fiets-wandelpad is erg smal en wordt door twee type recreanten
gebruikt nl. wandelaars en fietsers. Verder heeft het te pad te lijden onder achterstallig
onderhoud. Met dit voorstel willen we zowel het fietspad opknappen alsmede ook het
comfort voor alle gebruikers verbeteren, door middel van de aanleg van een vrijliggend
wandelpad.

Kader / Eerdere besluiten
Er zijn met betrekking tot de aanleg van het vrijliggend wandelpad nog geen besluiten
genomen. Tot een reconstructie van het Meijepad is besloten bij vaststelling van het
beheerplan Wegen 2012-2015.

Beoogd effect
Bevordering van veiligheid en comfort en de vergroting van de beleving van de
Nieuwkoopse Plassen van de gebruiker.

Voorgestelde besluiten / Argumenten:
1. In te stemmen met de aanleg van een vrij liggend wandelpad
(vlonderpad) parallel aan het bestaande Meijepad, in combinatie met
de reeds geplande reconstructie van het Meijepad;
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2. De realisatiekosten van € 1.331.650,- te dekken uit:
a.provinciale subsidie
€ 715.000,b.grondexploitatie Zuidhoek
€ 170.000,c.voorziening Wegen
€ 446.650,Voor de realisatie van een vrijliggend wandelpad is nog geen besluit genomen. Tot
reconstructie van het Meijepad is al wel besloten met de vaststelling van het beheerplan
Wegen 2012-2015.
Voor de realisatie van zowel het vrijliggend wandelpad als de reconstructie van het
Meijepad zijn voldoende middelen beschikbaar, waaronder provinciale subsidies.
Argumenten
 In het beheerplan wegen 2016-2019 is rekening gehouden met € 210.130,-, voor
bovengenoemde activiteiten. Omdat het voor de planning van deze werkzaamheden
nodig is om deze middelen eerder te besteden dan oorspronkelijk beoogd, stellen wij
voor om deze middelen een jaar eerder in te zetten.
 Bevordering van de veiligheid en comfort van de gebruikers. In de eerste plaats zal
de veiligheid van beide groepen gebruikers verbeteren. Zoals in de inleiding al is
aangegeven is het Meijepad van groot belang voor fietsers en wandelaars. Niet
alleen voor de eigen inwoners maar ook voor toeristen en recreanten. Het huidige
fietspad kent nu een gemengd gebruik door beide groepen. Dat is weliswaar
toegestaan maar doordat het pad, maar 1.25 meter breed is, is er voor fietsers en
wandelaars onvoldoende ruimte om elkaar te passeren. Dat is pas mogelijk als een
van beide gebruikers uitwijkt naar de berm. Ook voor fietsers die elkaar als
tegenligger passeren is er weinig ruimte. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. Het
pad wordt nu 1.75 meter breed, 1.25 meter fietspad en 0,5 meter ten behoeve van de
wandelaars.
 De upgrading is bedoeld om het comfort van beide groepen gebruikers substantieel
te verbeteren. Door de gebruikers te scheiden neem het comfort toe. Men kan meer
ontspannen fietsen of wandelen en daardoor meer genieten van de omringende
natuur. Die beleving zal door de wandelaars nog sterker gevoeld worden doordat
men over het water loopt, door middel van een aan te leggen vlonderpad over het
water. De huidige asfaltverharding van het fietspad is op veel plaatsen aan slijtage
onderhevig en dringend aan onderhoud toe. Door vernieuwing van het asfalt wordt
het comfort voor veel fietsers ook direct verbeterd.
 De beleving van de Nieuwkoopse Plassen wordt vergroot doordat het pad aansluit
op het pad dat door het Meijepark loopt, zodat er voor wandelaars een geheel nieuwe
beleving van de Nieuwkoopse Plassen ontstaat.

Kanttekeningen
Natuurbeschermingswetgeving. Er is een vergunning noodzakelijk in het kader van deze
wetgeving. Deze vergunning is noodzakelijk voor zowel het wandelpad als het fietspad.
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Risico’s / Beheersmaatregelen
Aansprakelijkheid
Met de aanleg van een vrijliggend wandelpad naast het bestaande Meijepad wordt in
feite een nieuwe openbare weg aangelegd (wandelpad). Deze zal voor zover dat nog niet
het geval is in de Wegenlegger moeten worden opgenomen dan wel de Wegenlegger
moet worden aangepast aan de nieuwe situatie.
De gemeente is wegbeheerder van dit nog aan te leggen openbare pad. Artikel 6:174
Burgerlijk Wetboek (BW) legt een risicoaansprakelijkheid op de bezitter van dit opstal.
Onder opstal wordt in dit verband verstaan een gebouw of een werk dat direct of indirect
duurzaam met de grond is verenigd. Ook openbare wegen gelden als opstal in die zin
van eerder genoemd artikel. Een weg moet voldoen aan de eisen die men daar in de
gegeven omstandigheden aan mag stellen. Een weggebruiker mag er vanuit gaan dat hij
op een normale ongehinderde en veilige manier van een weg gebruik kan maken. De
wegbeheerder moet er voor zorgen dat de weg zodanig wordt ingericht en onderhouden
dat de weggebruiker op een veilige manier gebruik kan maken van de weg (zorgplicht).
De wegbeheerder moet de weg inrichten voor het op de weg toegestane verkeer dat
normaal gebruik maakt van deze weg (voetgangers).
In dit geval betekent dat, dat de gemeente verantwoordelijk is voor een goede
onderhoudstoestand van het aan te leggen vrij liggend wandelpad. Daarbij moet gedacht
worden aan vocht, gladheid en dergelijke. Zoals bij alle wegen kan de gemeente
geconfronteerd worden met aansprakelijkstellingen van gebruikers.
Bij het ontwerp van het pad, met name door de Nieuwkoopse Plassen, is hier met name
aandacht aanbesteed. Het pad wordt aan beide zijden voorzien van een leuning, met de
leuning wordt de veiligheid van de gebruikers beter gewaarborgd.
Natuurbeschermingswetgeving.
Er is een vergunning noodzakelijk in het kader van deze wetgeving, deze vergunning is
noodzakelijk voor zowel het wandelpad als het fietspad.

Financiële / Personele / Juridische consequenties
Financiële consequenties
Om de aanleg van het vrijliggend wandelpad en het onderhoud van fietspad te kunnen
realiseren hebben we de volgende middelen nodig.
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€ 61.650

Diverse bijkomende kosten voor het project
Diverse onderzoekskosten

€ 11.650

Post onvoorzien

€ 50.000

De begrote kosten voor het wandelpad bedragen

€ 720.000

De begroten kosten voor het fietspad bedragen

€ 550.000
€ 1.331.650

Totaal benodigde middelen

Door het in combinatie uitvoeren van activiteiten binnen dit project, hebben we de
volgende middelen geïnventariseerd, die als dekkingsmiddel kunnen worden ingezet.
De Provincie Zuid-Holland heeft zowel voor het
wandelpad als het fietspad een subsidie toegekend.
In de grondexploitatie Zuidhoek is voor het
wandelpad dat loopt door het Meijepark rekening
gehouden met een raming voor deze activiteiten.
In voorzieningen die vanuit diverse beheerplannen
zijn opgesteld, is budget beschikbaar:
Beschikbaar uit Voorziening wegen (beheerplan
periode 2012-2015)
Geraamd in de Voorziening wegen (beheerplan
periode 2016-2019) *
Totaal beschikbare middelen

€ 715.000
€ 170.000

€ 446.650
€ 236.520
€ 210.130
€ 1.331.650

*) In het beheerplan wegen 2016-2019 is rekening gehouden met € 210.130 voor
bovengenoemde activiteiten. Omdat het voor de planning van deze werkzaamheden
nodig is om deze middelen eerder te besteden dan oorspronkelijk beoogd, stellen wij
voor om deze middelen een jaar eerder in te zetten.
Voor een gespecificeerd overzicht van de begrote uitgaven en financiële dekking
verwijzen wij naar de bijlage.
Met het jaarlijks onderhoud van het vlonderpad is een bedrag gemoeid van € 18.000,-.
Deze structurele onderhoudskosten nemen wij mee in het op te stellen beheerplan
Wegen 2016-2019.

Communicatie / Participatie
Het voorstel is besproken met Natuurmonumenten.

Achterliggende stukken die ter inzage liggen
Begroting, tekening.
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Advies meningsvormende raad
(griffie)
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Bijlage specificatie financiële consequenties
Lasten voor de realisatie

Fietspad

Wandelpad

Uitvoering
Groot onderhoud bestaand Fietspad

€ 550.000

Aanleg halfverharding langs fietspad

€ 70.000

Aanleg wandelpad Meijepark (reeds gepland GZ16)

€ 170.000

Aanleg vlonderpad met leuningen

€ 480.000

Bijkomende kosten

€ 7.150

Stelpost onvoorzien

€ 50.000

Totaal geraamde uitgaven

€ 4.500

€ 607.150

€ 724.500

Voorgestelde dekking
Middels subsidieaanvraag
Fietspad subsidieaanvraag Provincie 14.20202 dd. 29-092014 (1)
Vlonderpad subsidieaanvraag Provincie 14.B03237 dd. 2909-2014 (1)

€ -440.000
€ -275.000

Middels budgetten uit beheerplannen
Beheerplan wegen (gepland 2012-2015) grb.nr. 9110126 (2)

€ -236.520

Beheerplan wegen (gepland na 2015) (3)

€ -210.130

Inzet van reeds gereserveerde middelen binnen het project
Meijepark (GZ16)

€ -170.000

Totaal voorgestelde dekking

€ -886.650

€ -445.000

Per saldo voordeel/nadeel

€ -279.500

€ 279.500

€ 279.500

€ -279.500

Overbrenging uit voorziening wegen naar dekking wandelpad

Per saldo

€

-

€

-
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