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Geachte raad,
Graag informeren wij u over het participatieproces met betrekking tot de herinrichting van de
Klinkenbergerplas en over het resultaat daarvan: de kernwaarden en uitgangspunten voor
herinrichting van het gebied. Op z februari zo16 zijn deze door ons college vastgesteld.

Projectdoelen:
Uitgangspunt bij het participatietraject zijn steeds de reeds vastgestelde projectdoelen geweest:
r. Het vergroten van de biodiversiteit;
z. Het verhogen van de sportieve en recreatieve mogelijkheden;
3. Het gebied zo inrichten dat de beheerlasten dalen.

Proces
In een intensief participatieproces zijn samen met bewoners en gebruikers de uitgangspunten
voor herinrichting van de Klinkenbergerplas opgesteld. Op het online platform
www.oegstgeest.nl/deHink leest u meer dan rgo reacties met vele ideeën voor het gebied. Meer
dan 5oo personen hebben zich hier als belangstellende geregistreerd. Verder hebben bewoners
en gebruikers waardevolle suggesties aan college en raad aangereikt. Hiervan is in het
participatieproces gebruik gemaakt. In een drietal bijeenkomsten, door So-7o belangstellenden
bezocht, is van gedachten gewisseld over de diverse ideeën met betrekking tot de reeds
vastgestelde projectdoelen. Vervolgens is gesproken over het bieden van ruimte aan de
verschillende gebruiksfuncties en uiteindelijk over de kernwaarden van het gebied en de
uitgangspunten voor het verdere ontwerp.
Tijdens de derde bijeenkomst is een oproep gedaan deel te nemen aan een Hankbordgroep om
op basis van de geformuleerde kernwaarden en uitgangspunten verder mee te denken over het
voorlopig ontwerp en definitief ontwerp. De Hankbordgroep is inmiddels samengesteld en
bestaat uit r5 personen verdeeld over een vijftal thema's: natuur & biodiversiteit, routes &
paden, beheer, ontmoeten & recreëren en natuurspelen.

Kernwaarden
De kernwaarden,

tot stand gekomen in een interactief proces, worden breed gedragen door

bewoners en gebruikers van het gebied:

-

ontmoetingsplek
natuurbeleving
grote mate van rust
gevoel van wijheid

weidsheid

Uitgangspunten herinrichting
Op basis van deze kernwaarden zijn samen met bewoners en gebruikers de uitgangspunten
opgesteld. Voor een deel betreft het nieuwe uitgangspunten en voor een deel uitgangspunten die
het bestaande beleid bestendigen:
beplanting geeft richting aan gebruik, variatie in ruig en strak en in natte en droge

-

-

natuurwaarden;
verschillende typen paden om wij te bewegen en te struinen;
ruimte voor natuurspelen en -educatie;
plekken voor passend sportiefen recreatiefgebruik ofevenementen (seizoensgebonden);
goede bereikbaarheid en toegang met informatiepaneel;
ookgebruikers dragen zorgvoor het gebied;
de inrichting is duurzaam, zowel in materiaalgebruik als in beheer;
wandelronde voor honden blijft behouden, geen zonering;

geengemotoriseerdeactiviteiten;
rekening houden met overwinterende watervogels.

Beleid
Met deze kernwaarden en uitgangspunten als basis kan een goede invulling worden gegeven aan
de drie reeds vastgestelde projectdoelen. De recreatiemogelijkheden en de natuurwaarden
kunnen worden vergroot en de beheerlasten verlaagd.
Daarnaast wordt aangesloten bij diverse beleidsvoornemens:
- De uitgangspunten vallen binnen het beleidskader van de Toekomstvisie. Rode draden
hierin zijn benutten van potentieel, de gemeente als meewerkkracht, verbindingen leggen
en duurzaamheid. De uitgangspunten zijn tot stand gekomen conform de Studiozozowerkwijze.
- De uitgangspunten sluiten aan bij de speerpunten uit het groenbeleid. In het Groenbeleid
2011-2015 wordt de Klinkenbergerplas beschreven als liggend in de hoofdgroenstructuur.
Een van de speerpunten is het versterken hiervan door de ecologische kwaliteit te
vergroten en het recreatief gebruik te bevorderen.
- De uitgangspunten sluiten aan bij de doelen van het Uitvoeringsprogramma Leidse
Ommelanden. De doelen voor recreatieve groenprojecten in de regio zijn gericht op
duurzame stad-land verbindingen, de beleving van het landschap en/of de historie,
versterken van recreatiemogelijkheden, het onderscheidend vermogen van een gebied, de
bijdrage aan biodiversiteit en de synergie ten opzicht van andere projecten.

Financieel
Met de vastgestelde kernwaarden en uitgangspunten voor herinrichting als basis worden het
voorlopig ontv/erp en definitief ontwerp uitgewerkt. Zowel de planfase als de toekomstige
uitvoering ervan wordt gerealiseerd binnen het reeds vastgestelde projectbudget.

Vervolg
Met de Hankbordgroep wordt verder gewerkt aan het voorlopig en definitief ontwerp. Het
voorlopig ontwerp wordt in de periode maart-mei zo16 besproken met de klankbordgroep om
zo te komen tot een ontwerp waar alle betrokkenen achter kunnen staan. Vervolgens wordt in
juni-juli zo16 het definitief ontwerp in de klankbordgroep gepresenteerd en besproken. Hierna
wordt het definitiefontwerp ook op het online platform gepresenteerd en kan het na ter
inzagelegging en verwerking van de
worden vastgesteld. Uiteraard zullen we ook u
informeren over het definitief
van het definitieve ontwerp.
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