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Besluit
Dit betreft het adviesverslag van de schriftelijke ronde van de gebiedsadviescommissies Reeuwijkse Plassen e.o. en Krimpenerwaard.
In verband met de Covid19 maatregelen was zoals eerder toegezegd, een geplande bijeenkomst in april/mei niet goed te organiseren.
De voorstellen zijn besproken in de vergadering van 7 mei jl. en als zodanig vastgesteld. Het bestuur heeft deze voorstellen voor
eventuele verwerking in de uitwerking aan de gebiedsadviescommissies voorgelegd. Deze adviezen worden vervolgens voorgelegd
aan het Algemeen Bestuur. Als de adviescommissies een afwijkend advies geven, dan kan de besluitvorming aangepast worden
e.e.a. ter overweging van de bestuurssecretaris en mits niet strijdig met de essentie van de besluitvorming.

2.

Advisering
bestuursvoorstellen

Aan de gebiedsadviescommissies zijn de volgende bestuursvoorstellen voorgelegd:
-

-

Bestuursvoorstel Aanvullende kwaliteitsmaatregelen Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen
Ontwerpnotitie Goudse Hout fase 2 (Kwaliteitsimpuls Goudse Hout)
De gebiedsadviescommissies is hierbij gewezen op twee aandachtspunten:
de versoberingsvarianten voor de entree aan de Platteweg worden op een later moment nagestuurd, maar uiterlijk voor de
eerstvolgende AB vergadering op 2 juli a.s.;
Er is bezwaar ingediend door dhr. Gerard Voskuilen (Netwerk Achterwillens) n.a.v. de besluitvorming in het AB. De reactie van
het Algemeen Bestuur is bijgevoegd, alsmede het schrijven aan de gebiedsadviescommissie Reeuwijkse Plassen e.o.
Definitief Ontwerp Reeuwijkse Hout fase 2 (Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen)
Ontwerpnotitie Herinrichting Elfhoevenstrook (Kwaliteitsimpuls Elfhoeven)
Speelplaats Lansingh-Zuid (Kwaliteitsimpuls Krimpenerhout)
Handelingskader Energie.
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Reacties:
Vanuit de gemeente Waddinxveen:
Complimenten voor de ontwerpen en plannen. Opgemerkt wordt dat het intensiever gebruik van de gebieden laat zien dat bezoekers
veel waardering hebben voor deze buitengebieden. Aandacht wordt gevraagd voor de branding van de gebieden.
Enigszins teleurgesteld wordt vernomen dat de wandelroute in het Gouwebos versoberd en ingekort is vanwege conflicten met de
Flora en Fauna wetgeving. Gevraagd wordt de leden nader te informeren over de redenen.
Vanuit de gemeente Krimpenerwaard:
Opmerking bij Goudse Hout en de klacht t.a.v. het aanleggen van een voetpad:
De suggestie wordt gedaan om het wandelpad wel aan te leggen, maar wel bezien hoe de angst voor het ontstaan van een hangplek
kan worden weggenomen. Mogelijk toch iets doen met (camera)toezicht als zou blijken dat de vorm en projectie van het pad toch niet
het beoogde rust-behoudende effect hebben.
Bij handelingskader energieopwekking:
Goede zaak om ook als GA haar voorbeeldfunctie in te vullen door (1) mee te werken aan invloed uitoefenen op bewustwording van
mensen en (2) in te zetten op mogelijk maken om GA terreinen te gebruiken voor kleinschalige Zonne-energie opwekking. Een om
geen zonneparken in de natuur aan te leggen.
Bij hogere windmolens: niet op GA terrein. Deze vorm van energieopwekking moet in breder verband moet worden onderzocht.
Recreatie, toerisme èn natuur worden hier zeker als aspect meegenomen. Maar er zijn meer (leefbaarheid)aspecten die van grote
invloed zijn op het al of niet plaatsen van windenergie. Het statement “niet toegestaan” is wel helder maar plaatst GA zich daarbij te
veel buiten de discussie die in RES verband wordt gevoerd.
Vanuit de gemeente Gouda:
Proces
Gevraagd wordt in een eerder stadium de adviescommissies te betrekken bij de advisering omtrent onderwerpen die spelen. Ook
wordt aandacht gevraagd voor een goede wisselwerking tussen Groenalliantie enerzijds en de gemeenteraad anderzijds, waardoor
het draagvlak voor gemeenschappelijke regelingen toeneemt. De leden vernemen hierop graag een reactie.
Recreatie versus natuur
De discussie die ontstaat ten aanzien van de kwaliteitsimpulsen voor de Reeuwijkse Hout en de Goudse Hout gaat over het
spanningsveld tussen recreatie- en natuurontwikkeling. Er wordt aandacht gevraagd voor de balans in deze gebieden tussen beiden,
zoals ook opgenomen in de zone verdeling die als basis dient voor deze kwaliteitsimpulsen. Het is bekend dat er zorgen zijn over een
wandelpad in het Goudse Hout, terwijl het gebied primair gericht is op natuurwaarden. Mens en natuur gaan niet altijd samen.
Gevraagd wordt om goed te blijven kijken naar een goede balans in de doorontwikkeling. De gebieden worden ook intensief gebruikt
door hondenbezitters. Graag ook aandacht voor de balans tussen ruimte voor de hond, maar ook duidelijke maatregelen door
bijvoorbeeld aanlijnplicht in delen waar natuurontwikkeling de overhand moet hebben.
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Natuurbeleving voor kinderen
Er worden in de kwaliteitsimpulsen al interessante voorstellen gedaan om de voor de recreant de natuur te beleven. Er wordt aandacht
gevraagd voor de beleving van kinderen en natuur. Niet alleen een natuurspeeltuin is interessant voor de jongere doelgroep.
Kinderwandeltochten in een app is ook een goede gedachte en kan met beperkte financiële middelen. Ook kan gedacht worden aan
het aanleggen van een Blotenvoetenpad, bijvoorbeeld in het Reeuwijkse of Goudse Hout. In Nederland is het aantal paden beperkt,
wat de leden van de GAC betreft een gemiste kans en een must voor het betrekken van de jeugd bij de mooie natuur in en rond
Gouda.
Verzocht wordt om de gemeenteraad in Gouda goed te informeren over de ontwikkelingen in het Goudse Hout. Daarbij is het goed
met de raad van gedachten te wisselen over hoe de balans is gezocht tussen recreatieontwikkeling enerzijds en natuurontwikkeling
anderzijds. Tijdens Corona wordt het groen in en om de stad intensiever gebruikt, wellicht wordt dit wel een trendbreuk. Hoe kunnen
we de balans tussen genieten van de natuur en de natuur zelf in stand houden het beste met elkaar vormgeven? De GAC leden van
Gouda zullen een verzoek doen bij de wethouder en griffie om dit najaar een excursie te organiseren in de Goudse Hout voor een
toelichting op de kwaliteitsimpuls waarbij het fijn zou zijn als in de excursie wordt uitgelegd hoe de Groenalliantie zorgt voor het goede
evenwicht.
Tot slot zijn de leden verheugd te lezen dat de investeringen die zijn opgenomen, niet leiden tot een significante stijging in de
beheerslasten. De Groenalliantie wordt het beste gewenst m.b.t. de uitvoering van de kwaliteitsimpulsen.
De leden van de GAC’s van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Krimpen aan den IJssel hebben tot aan heden (moment van
verzending) geen reactie ingediend. Er is een herinnering verzonden. Indien nodig worden de reacties nagezonden.
De gebiedsadviescommissie:
- Ondersteunt de inhoud van de bestuursvoorstellen;
- Adviseert het bestuur aandacht te geven aan bovengenoemde aspecten.
Commentaren van de gebiedsadviescommissie op het plan worden verwerkt, mits niet strijdig met de essentie van het plan een en
ander ter beoordeling van de voorzitter en secretaris van de gebiedsadviescommissie.
Aldus als advies gediend in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 2 juli 2020.

De voorzitter van de Gebiedsadviescommissie
Mevr. K. Schippers

De secretaris,
Mevr. L. de Lange
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