Voordracht ALGEMEEN BESTUUR
Onderwerp
:
Bos en Essentaksterfte
Kenmerk
:
Bijlagen
:
Besluitdatum
:
Voorbereid door :

Intensivering communicatie Kwaliteitsimpuls Lage Bergse
RM AB 20190708
1
8 juli 2019
H. Jeninga

1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
In te stemmen met het voorstel om de communicatie rond de Kwaliteitsimpuls
Lage Bergse Bos en de Essentaksterfte te intensiveren
Een krediet “Intensivering communicatie LBB/essentaksterfte” van € 24.000
beschikbaar te stellen t/m 2019 ten laste van de Investeringsreserve ter dekking
van de kosten van dit voorstel.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Vanwege de essentaksterfte worden veel zieke essen in de Rottemeren gekapt. Het werk
wordt gecombineerd met regulier bosonderhoud, waarbij ook bomen worden gekapt en
gesnoeid om andere bomen de ruimte te geven om te groeien. De werkzaamheden hebben
veel impact op de omgeving, recreanten merken er veel van. Daarnaast wordt voor het Lage
Bergse Bos een kwaliteitsimpuls voorbereid en staat er ook wat dat betreft veel te gebeuren
in het gebied.
Er zijn veel inspanningen gedaan om de essentaksterfte onder de aandacht te brengen en
over de kwaliteitsimpuls te vertellen. Toch zijn er ook nog veel recreanten die schrikken als
ze zien wat er in het gebied gebeurt en zijn er inmiddels vragen aan het recreatieschap
gesteld door de gemeenteraden van Lansingerland en Rotterdam waarover het Dagelijks
Bestuur nog een besluit moet nemen. Het lijkt daarom verstandig om in ieder geval de
communicatie in het gebied te intensiveren. Voorgesteld wordt extra informatie te
verstrekken via bouwborden, zie het bijgevoegde “Voorstel bouwborden in de Rottemeren
vanwege essentaksterfte en kwaliteitsimpuls LBB”. Het moment dat deze borden geplaatst
worden zal zorgvuldig worden bepaald.
Het doel is – ondanks de vele werkzaamheden die er de komende periode plaatsvinden in
de Rottemeren, die duidelijk hun sporen zullen achterlaten – een positief gevoel te geven
aan de recreant, dat het recreatieschap werkt aan een prachtig recreatiegebied voor de
toekomst: het Recreatief Landschapspark Rottemeren.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
Niet van toepassing

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing

5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Voorgesteld wordt om een krediet “Intensivering communicatie LBB/essentaksterfte” van
€ 24.000 beschikbaar te stellen t/m 2019 ten laste van de Investeringsreserve ter dekking
van de kosten van dit voorstel.
6. COMMUNICATIE
Zie het bijgevoegde “Voorstel bouwborden in de Rottemeren vanwege essentaksterfte en
kwaliteitsimpuls LBB”.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.
8. VERDERE PROCEDURE
-

Namens het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren
Hoogachtend,
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