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Ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen en verzonden stukken
Nr. Afzender

Onderwerp en toelichting

3.1 Gemeente Zuidplas be noeming dhr. S. Stoop als waarnemend lid Algemeen
Be s tuur

Be schouwing en advies
V oor kennisgeving aannemen
Tabel met opmaak

Schriftelijke mededelingen
3.2 m e dedeling ve rlichting
Op 10 december 2018 heef t mw . A rends in de rondvraag uw bestuursvergadering het onderw erp “verlichting” aan de orde gesteld. Zij is benaderd door een
inw oner en vraagt of het mogelijk is om uit het oogpunt van veiligheid, toegankelijkheid en vindbaarheid verlichting aan te brengen langs de toegangsw eg
naar en op het parkeerterrein van Outdoor V alley. Het Dagelijks Bestuur heef t de V A A C Rottemeren gevraagd dit vraagstuk in samenhang met het
Ontw ikkelingsplan en met het verkeerskundig onderzoek te beschouw en.
De V A AC Rottemeren heef t dit vraagstuk besproken en geconcludeerd dat het onderw erp verlichting complex is. Niet alleen veiligheid, toegankelijkheid en
vindbaarheid spelen een rol maar ook aspecten als lichthinder, gevolgen voor f auna, en beeldkw aliteit zijn van belang. Daarnaast moet gerealiseerd w orden
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dat verlichting ook juist een situatie van schijnveiligheid kan veroorzaken en dat precedentw erking aan de orde kan zijn. De V A A C Rottemeren is dan ook van
oordeel dat een brede af w eging w enselijk dan w el noodzakelijk is.
De V A AC Rottemeren adviseert het onderw erp verlichting mee te nemen bij de totstandkoming van het Ontw ikkelingsplan en daar de gew enste brede
af w eging te doen plaatsvinden. Gelet op de doorlooptijd hiervan en de tijd die vervolgens nodig is om eventueel f inanciële dekking te regelen en inkoop en
w erkzaamheden voor te bereiden is het uitgesloten dat het recreatieschap voor het w interseizoen 2019/2020 tot uitvoering van maatregelen kan overgaan.
Opgemerkt w ordt dat eerder reeds over dit onderw erp gesproken is met de Ondernemersvereniging Rottemeren en dat af gesproken is dat de vereniging een
voorstel voor verlichting in het Rottemerengebied zou doen. Indien een dergelijk voorstel tijdens de voorbereiding van het Ontw ikkelingsplan beschikbaar
komt en de Ondernemersvereniging dit na toetsing door het recreatieschap tot uitvoering brengt zou dit de eventuele realisatie kunnen bespoedigen. De
V A A C Rottemeren heef t hiervoor inmiddels het gesprek hierover met de Ondernemersvereniging hervat.
Advie s: in afwachting van de uitkomst van gesprekken met de Ondernemingsvereniging voor kennisgeving aannemen .

3.3 V e rnieuwde website www.rottemeren.nl
Zoals eerder aangekondigd w ordt de online communicatie voor het Recreatieschap Rottemeren omgezet van w w w.heerlijkbuiten.nl naar de w ebsite van
Staatsbosbeheer (gebiedsinf ormatie) en naar w ww.recreatieschaprottemeren.nl (bestuursinf ormatie). Thans is het omzetten gereed en zijn beide platf orms
operationeel.
Advie s: voor kennisgeving aannemen

Hoogachtend,

Dhr. F. van der Meer
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