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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
In te stemmen met het verzoek van de gemeente Westvoorne voor het uitvoeren
van aanvullende werkzaamheden t.b.v. het project Kwaliteitsimpuls
Oostvoornse Meer;
Kennis te nemen van de door de gemeente Westvoorne goedgekeurde offerte;

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Op 14 februari 2019 heeft de gemeente Westvoorne aan het recreatieschap opdracht
verstrekt voor het realiseren van een kwaliteitsimpuls voor het Oostvoornse Meer. De
werkzaamheden voor de kwaliteitsimpuls zijn in 2020 afgerond en het project is in september
2020 feestelijk opgeleverd. De gemeente Westvoorne heeft echter verzocht om in 2021 een
aantal aanvullende werkzaamheden uit te voeren. Dit is nog mogelijk aangezien het project
nog niet volledig administratief afgesloten is.
Het betreft de volgende aanvullende werkzaamheden:
- Aan de noordoever:
o Gebleken is, dat de aangelegde laad- en loszone niet optimaal gebruikt wordt.
Er zal overleg plaatsvinden met de ondernemers aan het Oostvoornse meer
om te bepalen of er knelpunten zijn die een juist gebruik in de weg staan.
Eventuele knelpunten aan de laad- en loszone zullen vervolgens worden
aangepast.
o Het voorbereiden van een door de gemeente te nemen verkeersbesluit voor
de laad- en loszone, zodat ook het gebruik ervan gehandhaafd kan worden.
- Aan de zuidoever:
o Het vervangen van bestaande fietsenrekken en bankjes.
- Aan noord- en zuidoever:
o Het ontwerpen, vervaardigen en plaatsen van nieuwe informatieborden;
o Het verwijderen en afvoeren van de oude informatieborden.
De voorbereiding en uitvoering van deze werkzaamheden wordt vooraf afgestemd met de
gemeente Westvoorne.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
14 februari 2019 – opdrachtbevestiging van de gemeente Westvoorne voor het gewijzigd
projectplan noordzijde Oostvoornse Meer
7 april 2021 – DB Recreatieschap

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing

5. FINANCIËLE PARAGRAAF
De kosten voor het project Kwaliteitsimpuls Oostvoornse Meer (personeel en materieel) zijn
voor rekening van de gemeente Westvoorne. In 2020 zijn nog werkzaamheden uitgevoerd
die nog bij de gemeente in rekening gebracht moeten worden. Deze worden in één keer
gefactureerd met de aanvullende werkzaamheden in 2021.
Voor de aanvullende werkzaamheden 2021 is een offerte opgesteld (zie bijlage). Deze is
door de gemeente geaccordeerd.
Indien dit resterende budget niet toereikend blijkt, is met de gemeente afgesproken dat de
meerkosten op basis van nacalculatie in rekening gebracht worden bij de gemeente.
Voorafgaand aan de uitvoering worden de werkzaamheden en daaraan verbonden kosten in
afstemming met de gemeente opgesteld.

6. COMMUNICATIE
Niet van toepassing.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer in overleg met de gemeente Westvoorne.

8. VERDERE PROCEDURE
Niet van toepassing.

Hoogachtend,

Dhr. J.L Bal
Secretaris
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