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Uw brief van

Onderwerp

Zienswijze en gevoelen Recreatieschap
Rottemeren

Geacht bestuur,

Op 15 april 2019 ontvingen wij de concept jaarstukken 2018 en de concept programmabegroting 2020
van Recreatieschap Rottemeren. Via deze brief willen wij onze zienswijze op de programmabegroting
2020 en gevoelen ten aanzien van de jaarrekening 2018 kenbaar maken.
Zienswijze
Wij kunnen ons vinden in de conceptprogrammabegroting 2020 welke is gebaseerd op het bestaande
beleid. In de samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer is afgesproken dat vanaf 2019 de
jaarlijkse kosten niet meer als fixed price bepaald worden maar kostendekkend (op basis van
nacalculatie) worden. Samen met de herijking van het Terrein Beheer Model en het ontwikkelplan met
uitvoeringsagenda verwachten wij dat dit tot financiële veranderingen kan leiden. Dit betreft het
budgetrol van de gemeenteraden. We verzoeken u om de gemeenteraden goed mee te nemen bij deze
veranderingen en een goede toelichting te geven op de financiële gevolgen ten behoeve van toekomstige
besluitvorming hierover.
Gevoelen
Allereerst willen we kenbaar maken dat we het betreuren dat de financiële stukken niet tijdig met een
accountantsverslag aangeleverd zijn. Dit had voor 15 april moeten gebeuren. Wij verzoeken u dringend
om in de toekomst de stukken tijdig aan te leveren en daarover goede afspraken met de accountant te
maken.
Wij kunnen instemmen met de concept jaarstukken 2018 onder voorbehoud dat de accountant geen
noemenswaardige opmerkingen heeft en zijn goedkeuring geeft.
In de periode 2018-2023 wordt in zes (deel)gebieden het “Planmatig Beheer Bos en Aanpak
Essentaksterfte” aangepakt. Dat betekent dat er enorm veel bomen gekapt worden. Het treffende
voorbeeld daarvan is het eerste (deel)object Noordelijk deel Bleiswijkse Zoom. Wij realiseren ons goed
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dat naast de aanpak van de essentaksterfte ook achterstallig onderhoud moeten worden aangepakt.
Tevens is een herinrichting van het Recreatieschap gepland met het doel de biodiversiteit in het gebied
te intensiveren.
Bij de Merenweg in Bleiswijk wordt, nadat een grote groep ongeruste inwoners van Lansingerland zich
georganiseerd heeft, een onafhankelijk bureau ingeschakeld voor een schouw (tussen medio juli en
medio augustus). Dit is een toezegging van uw AB/DB lid wethouder Simon Fortuijn. Wij dringen er bij u
op aan dat bij de schouw ook het Essenprotocol zal worden gebruikt. Als er een grote afwijking is van
het advies dat uit de schouw naar voren komt ten opzichte van het uitvoeringsplan “Planmatig Beheer
Bos en Aanpak Essentaksterfte” van Staatsbosbeheer, stellen wij voor dat ook elders in het
Recreatieschap wordt geschouwd door dezelfde groep die ook bij de Merenweg heeft geschouwd.
Wij dringen er, gezien de onrust die is ontstaan in de Lansingerlandse samenleving, bij u op aan de
aanvang van het kappen in het Recreatieschap Rottemeren, gepland in augustus 2019, uit te stellen tot
dat de schouw aan de Merenweg en de mogelijke schouwen op andere plekken in het Recreatieschap is
gedaan en beoordeeld. Als uit de schouw(en) een advies komt om het “Planmatig Beheer Bos en Aanpak
Essentaksterfte” in het Recreatieschap Rottemeren op een andere wijze te doen, vragen wij u dit advies
in overweging te nemen.
Contact
Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Als u nog vragen heeft, neemt u
dan contact op met Arjan Koopman. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 010.
Wij vertrouwen op een voortzetting van de goede en plezierige samenwerking.

Met een vriendelijke groet,
gemeenteraad van Lansingerland

drs. Marijke Walhout
Griffier
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