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en Staatsbosbeheer
Schiedam, …………

Geachte heer/mevrouw,
Wij zijn verheugd u te kunnen informeren dat Recreatieschap Rottemeren op 10 december
2018 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten met Staatsbosbeheer
voor de periode 2019 tot en met 2023.
Sinds 1 januari 2017 werken het recreatieschap en Staatsbosbeheer samen op basis van
een overeenkomst voor de duur van twee jaar. Doel van deze samen met de Provincie
Zuid-Holland afgesloten samenwerkingsovereenkomst is te onderzoeken hoe het
recreatieschap en Staatsbosbeheer een duurzame samenwerking kunnen realiseren en
elkaars doelstellingen kunnen versterken. Voorts is met de samenwerking de continuïteit
van de dienstverlening zoals deze voorheen verricht werd door Groenservice Zuid-Holland
geborgd. Om u een indruk te geven van de opbrengst van deze samenwerking is het
halfjaarjaaroverzicht van juni 2018 bijgevoegd.
Recreatieschap Rottemeren en Staatsbosbeheer hebben de lopende samenwerking
geëvalueerd en we zijn hierover beide tevreden. We hebben ook afgesproken dat we met
ingang van 1 januari 2019 voor een periode van vijf jaar de samenwerking voortzetten.
Gedurende deze periode werken we samen in het beheren en doorontwikkelen van
recreatiegebieden en werken we vanuit ieders taak en doelstellingen verder aan de op- en
uitbouw van een duurzame samenwerking gericht op het toegankelijk houden van de
Rottemeren voor haar bezoekers. We willen onder meer verder werken aan een gedeelde
gebieds- en beheervisie op het gebied, een optimale spreiding en aansluiting van natuur
en recreatie, het realiseren van routenetwerken en aan optimale en efficiënte benutting van
middelen en capaciteit.

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met de heer F. van der Meer,
secretaris van Recreatieschap Rottemeren, te bereiken via de in het briefhoofd vermelde
contactgegevens.
Hoogachtend,
Namens het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren,

Dhr. F. van der Meer
Secretaris Recreatieschap Rottemeren
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