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Op 6 december 2019 ontvingen wij uw brief aangaande het verzoek van de Groenalliantie
Midden-Holland aan ProRail voor een bijdrage voor investeringen om de recreatiegebieden
Oostpolder en ’t Weegje meer als een recreatiegebied te laten functioneren. Om dit mogelijk te
maken is na overleg met ProRail geconcludeerd, zoals u ook in uw brief aangeeft, dat de
nodige aanpassingen/investeringen noodzakelijk zijn om de spoorbaan ontoegankelijk te
maken en maatregelen te nemen voortkomend uit spoorveiligheid, suïcidepreventie en ter
voorkoming van vertraging in het treinverloop. De meerkosten voortvloeiende uit deze door
ProRail gestelde voorwaarden worden geschat op circa €200.000. Hierdoor worden de totale
kosten om uw plannen te verwezenlijken door u geschat op circa €400.000. Om deze plannen
te realiseren vraagt u concreet aan ProRail om de helft van de benodigde investering
voortkomend uit de aanvullende voorwaarden ten aanzien van spoorveiligheid,
suïcidepreventie en het voorkomen van vertraging in het treinverloop (met een maximum van
€100.000 exclusief BTW) op zich te nemen, waarbij de Groenalliantie de andere helft en de
maatregelen ter verbetering van de recreatieve en landschappelijke kwaliteit op zich neemt.
Naar aanleiding van uw brief hebben wij intern naar de mogelijkheden gekeken op welke
manier wij in kunnen gaan op uw voorstel. Wij delen met jullie dat de voorgestelde plannen een
daadwerkelijke stimulans van het gebied zijn. Helaas kunnen wij deze inhoudelijke steun niet
vergezeld doen gaan van een investering in de plannen. Onze mogelijkheden om te investeren
in projecten die niet direct gerelateerd zijn aan het verbeteren van spoorse doeleinden zijn
beperkt. Wij willen daarentegen wel graag met jullie in gesprek blijven om te kijken hoe wij jullie
kunnen helpen om op andere manieren de twee recreatiegebieden met elkaar te verbinden.
Voor vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Manuel Quaden
(0614607575).
Met vriendelijke groet,

Helga Cuijpers
Regiodirecteur Randstad Zuid
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