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Inleiding
-

Het Oostvoornse Meer voldoet niet meer aan de eisen en wensen van de huidige gebruikers en
andere belanghebbenden. Om het Oostvoornse Meer en omgeving in de komende jaren een stevige
impuls te geven heeft gemeente Westvoorne de visie Toeristisch-recreatieve impuls Oostvoornse Meer
in 2015 vastgesteld. In het Toeristisch-recreatief investeringsprogramma zijn de maatregelen om tot de

-

-

impuls te komen nader uitgewerkt.
Onder regie van gemeente Westvoorne is het 1e deelproject uit het investeringsprogramma uitgevoerd.
Gemeente Westvoorne heeft aan het recreatieschap Voorne-Putten als terreinbeheerder gevraagd om
het deelproject 2 uit het toeristisch-recreatief investeringsprogramma uit te voeren.
Op 30 januari 2018 is op basis van de offerte inclusief projectplan, planning en risicoanalyse opdracht
verstrekt aan het Recreatieschap door gemeente Westvoorne.
Bij de nadere uitwerking van de in de offerte opgenomen onderdelen uit het meerjarenprogramma van
gemeente Westvoorne is een aantal onderdelen in overleg met gemeente en stakeholders aangepast.
In december 2018 is overeenstemming over deze aanpassingen bereikt en is een herzien projectplan
versie 2.1 inclusief planning, risicoanalyse en projectkostenplanning opgesteld wat op 13 december 2018
ter goedkeuring aan gemeente Westvoorne is aangeboden.
Op basis van het herzien projectplan en offerte is door gemeente Westvoorne op 14 februari 2019
opdracht verleend aan het Recreatieschap.
De gemeente Westvoorne heeft op d.d. 14-2-2019 aanvullend opdracht verstrekt aan het Recreatieschap
om de toiletvoorziening aan de zuidzijde van het Oostvoornse Meer te vervangen.
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Geld

Organisatie

Tijd
Informatie en communicatie

Kwaliteit

Risico’s

Groen betekent: conform projectplan;
oranje betekent: aandachtspunten met (kans op) beperkte aanpassingen ten
opzichte van het projectplan;
rood betekent: grote aandachtspunten met (kans op) significant afwijkingen
ten opzichte van het projectplan
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Geld (Projectkosten en financiering)
Projectkosten
In onderstaand overzicht zijn de actuele begroting en uitgaven t/m de peildatum weergegeven.
Rubriek

Maatregel

Post 0
0.1
0.2
0.3
0.4

Voorbereidings-en proceskosten
Projectmanagement
Ontwikkeling
Ontwerp
Communicatie

48.314
27.880
0
19.754
680

Totaal
gerealiseerd
t/m peildatum
41.341
21.593
0
19.748
0

Post 1
1.1
1.2
1.3

Engineering- en onderzoekskosten
Bestek (schrijven + tekenaar)
Vergunningen/leges
Onderzoeken

31.575
11.475
400
19.700

35.605
15.945
0
19.660

31.575
11.475
400
19.700

Post 2

Realisatie kosten
Bouwkosten maatregelen Toeristisch-Rercreatief
invevesteringprogramma totaal
N1. Markering entree
N2. Kwaliteitsimpuls entree
N6. Realisatie toiletgebouw en buitendouche
N7. Inrichting duinvallei
N8. Aanleg picknickplaats/ruspunt
N9. Aanpassen auto en fietsontsluiting (incl. solar laadpalen)
N10. Informatievoorziening en bebording
Directie en toezicht (boswachter beheer en boswachter project)
Onvoorzien

274.640

197.746

274.640

265.800
3.000
0
85.000
0
2.000
168.300
7.500
8.840
0

197.746
0
0
77.070
0
1.822
118.854
0
0
0

265.800
3.000
0
85.000
0
2.000
168.300
7.500
8.840
0

Subtotaal Noordzijde Oostvoornse Meer
3.1
Realisatie toiletgebouw en buitendouche zuidzijde

354.529
75.000

274.692
0

354.529
75.000

Totaal Noord en Zuidzijde Oostvoornse Meer

429.529

274.692

429.529

2.1
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.3
2.4

Raming
projecplan v2.1

Prognose

Organisatie
Het projectteam uitvoering is samengesteld uit:
Projectleider: Marieke de Gast
-

Projectsecretaris: Eveline de Groot
Boswachter projecten: John Riem
Projectcontroller: Mario Bosman
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Tijd
Mijlpalen
Nr

1
2
3
4
5
6
7

Mijlpaal

Aanbesteding bestek kwaliteitsimpuls
Noordzijde Oostvoornse Meer
Scope uitbreiding opdracht openbare
toiletten met extra toiletvoorziening aan de
zuidzijde Oostvoornse Meer
Start uitvoering bestek kwaliteitsimpuls
Noordzijde Oostvoornse Meer
Oplevering Noordzijde Oostvoornse Meer
Oplevering toiletvoorziening Noordzijde
Oostvoornse Meer
Start realisatie toiletvoorziening Zuidzijde
Oostvoornse Meer
Oplevering toiletvoorziening Zuidzijde
Oostvoornse Meer

Planning
(gereed op)

Aanpassing

Status per
Peildatum

Maart 2019

Gereed

Maart 2019

Gereed

April 2019

In
uitvoering

Mei 2019
Mei 2019
Najaar 2019

In
uitvoering
gestart

Najaar 2019

Toelichting
De werkzaamheden aan de kwaliteitsimpuls Noordzijde zijn nagenoeg afgerond. Na een inspectieronde is
een lijst met aandachtspunten opgesteld in overleg met de ondernemers en opdrachtgever (i.c. de
gemeente Westvoorne). De zaken die binnen het bestek passen worden zo snel mogelijk opgelost. Voor de
aandachtspunten die niet binnen het bestek vallen, zal een prijsopgave opgesteld worden, waarover de
opdrachtgever een besluit kan nemen. Bij een positief besluit zullen de werkzaamheden zo spoedig
mogelijk uitgevoerd worden.
Voor de bewegwijzering is offerte aangevraagd. Het ontwerp zal voorafgaand aan de realisatie besproken
worden met de ondernemers.
De start van de realisatie van de toiletvoorziening aan de Zuidzijde is in het najaar 2019 voorzien. Vanwege
de aanwezige kabels en leidingen die aan- en afgesloten moeten worden, is het niet gelukt om de realisatie
van het toiletgebouw Zuidzijde te bespoedigen.

Informatie en communicatie
Er vindt regelmatig overleg plaats met de opdrachtgever gemeente Westvoorne en de groep stakeholders
die vanaf het begin van dit project betrokken is geweest.

Kwaliteit
Voorafgaand aan de 1e oplevering is het werk beoordeeld samen met de opdrachtgever en de
ondernemers. Op basis hiervan is een lijst met aandachtspunten opgesteld. Voor een aantal zaken bleek
het gerealiseerde werk niet te voldoen aan de verwachtingen. In overleg met de opdrachtgever wordt
bezien of deze zaken nog hersteld kunnen worden.
De bebording voor bewegwijzering en informatievoorziening is nog wel een aandachtspunt. Op dit moment
is er sprake van verrommeling. Zie onderstaande impressie.
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In het bestek zijn nieuwe informatiepanelen en bewegwijzeringsborden voorzien. Er is echter geen
uitgewerkt ontwerp beschikbaar op basis waarvan de beoogde bebording kan worden gerealiseerd. In
overleg met de opdrachtgever is offerte gevraagd voor de bewegwijzeringsborden. Hiervoor zal de
ontwerpschets uit het ontwerpboek gevolgd worden. V.w.b. de informatieborden is geconstateerd, dat hier
behoefte is aan een eenduidig ontwerp op basis van de huisstijl van het Recreatieschap. Het
Recreatieschap heeft echter geen huisstijl waarop kan worden teruggevallen. Geconstateerd is dan ook,
dat het wenselijk is om voor het gehele werkingsgebied van het Recreatieschap eenduidigheid na te
streven bij het plaatsen van informatieborden. Dit is o.a. besproken in de werkgroep Toerisme en Recreatie.
Hier ligt ook het initiatief om een ‘eiland brede’ huisstijl te ontwikkelen. Dit heeft ertoe geleid, dat vooralsnog
de plaatsing van de informatieborden op deze locatie is aangehouden. Het blijft echter wel een
aandachtspunt.

Risico’s (top 5)
In deze fase van het project is geen sprake meer van risico’s.
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