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Onderwerp

Herinrichting recreatiegebied 't Weegje.
Geacht bestuur,
Op het traject Coenecoopbrug – Spoorbruggen Gouda, aan de zijde van ’t Weegje, voldoen de
zichtlijnen voor de scheepvaart niet aan de Richtlijnen Vaarwegen 2017 en de vrijwaringszone
zoals bepaald in de Omgevingsverordening Zuid-Holland onder artikel 6.19. De bomenrij, een
aantal achterliggende bomen en onderbegroeiing belemmeren het vrije zicht voor de scheepvaart
op de Gouwe.
Voor uw Groenalliantie heeft ’t Weegje een belangrijke natuur- en recreatiewaarde. Het realiseren
van de gewenste zichtlijnen houdt in dat er bomen gekapt gaan worden. De huidige
groenstructuur heeft verder een bufferende werking tussen het ’t Weegje en het bedrijventerrein
aan de overzijde van de Gouwe (gemeente Gouda).
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U werkt aan een kwaliteitsimpuls voor uw natuur- en recreatiegebieden. Deze kwaliteitsimpuls
beoogt de inrichting van uw gebieden weer te laten aansluiten bij de wensen en eisen van haar
bezoekers. U heeft aangegeven dat de kwaliteitsimpuls voor het gebied ’t Weegje is voorzien in
de periode 2018-2020. Om de daling van de belevingswaarde door de kap van bomen te
compenseren is met uw beheerder, Staatsbosbeheer, een herinrichtingsplan opgesteld als
compensatiemaatregel voor het realiseren van de zichtlijnen voor de scheepvaart. Bij de
opstelling van het herinrichtingsplan is uitgegaan van uw kaders voor de Kwaliteitsimpuls
Groenalliantie.

station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto’s is beperkt.

Bijgevoegd herinrichtingsplan is ambtelijk afgestemd met Staatsbosbeheer en het
programmateam Kwaliteitsimpuls.
Uitvoering van het herinrichtingsplan betekent dat de provincie Zuid-Holland de veiligheid op de
vaarweg kan verbeteren en dat de Groenalliantie Midden-Holland de inrichting van ’t Weegje kan
laten aansluiten bij de wensen en eisen van haar bezoekers.

Ons kenmerk

De provincie Zuid-Holland wil de kosten van de herinrichting voor haar rekening nemen als
compensatie voor het realiseren van de zichtlijnen.
Ik verzoek u mij te aan te geven of u akkoord kunt gaan met het realiseren van de voor de
veiligheid van de scheepvaart benodigde zichtlijnen in combinatie met het uitvoeren van het
herinrichtingsplan voor ’t Weegje (zie bijlage).
Voordat tot uitvoering wordt overgegaan organiseren wij samen met Staatsbosbeheer een
inloopmoment voor belanghebbenden (zodra dit mogelijk is, gezien de huidige maatregelen in het
kader van het Coronavirus). Als reacties van belanghebbenden leiden tot substantiële wijzigingen
van het herinrichtingsplan, leg ik het gewijzigde plan opnieuw aan u voor.

Hoogachtend,

drs. J.N. (Jeannette) Baljeu
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- Tekening zichtlijnen scheepvaart Gouwe ter hoogte van 't Weegje
- Voorstel herinrichting ’t Weegje
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