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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
In te stemmen met het vervolgproject Biodiversiteit 2020;
In te stemmen met de aanvraag van een subsidie van € 95.000 uit de
Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016, Soortenbeleid leefgebieden en
maatregelen verbetering natuurwaarden (voor plan van aanpak bij de
subsidieaanvraag zie bijlage);
Een krediet van € 20.000 beschikbaar te stellen voor personele inzet van
Staatsbosbeheer in dit project;
Staatsbosbeheer opdracht te geven om samen met Rotta en Ekologika het plan
van aanpak verder uit te werken binnen het taakstellende budget van € 115.000.
In te stemmen met de beperkte verhoging van de beheerlast die deze ingrepen
met zich mee brengen.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Het project Biodiversiteit Rottemeren waarmee, met diverse kleine ingrepen de
soortenrijkdom in het Rottemeren gebied een impuls heeft gekregen loopt in 2019 af. Er zijn
onder meer visdiefeilanden, een slechtvalkkast, broedwanden voor IJsvogels en
oeverzwaluwen gerealiseerd. Daarnaast is er aan een groot aantal kinderen natuureducatie
gegeven. Het project is in samenwerking met Natuur- en Vogelwacht Rotta en Ekologika
uitgevoerd. Alle partijen zouden graag een vervolg geven aan dit project
Tot 30 september was er gelegenheid om een subsidieaanvraag in te dienen voor de
Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016, Soortenbeleid leefgebieden en maatregelen
verbetering natuurwaarden. Vooruitlopend op de instemming van het dagelijks bestuur heeft
Staatsbosbeheer samen met Rotta en Ekologika een aanvraag ingediend voor nieuwe
maatregelen ter verbetering van de biodiversiteit. Hierin is opgenomen dat de aanvraag is
onder voorbehoud van instemming van het Dagelijks Bestuur,.
De subsidieregeling richt zich op het bevorderen van leefgebieden voor icoonsoorten. Naast
de icoonsoorten zulle ook andere soorten van de maatregelen profiteren. De voorgestelde
maatregelen vinden plaats in de Bleiswijkse Fles de zuidoevers van de Zevenhuizerplas.

In de Bleiswijkse Fles verbeteren we de biotoop voor insecten, in aansluiting bij de
bijenstrategie van de gemeente Lansingerland, met als icoonsoorten de Weidehommel en
Argusvlinder.
Aan de zuidoever van de Zevenhuizerplas komt een uitbreiding van het leefgebied van de
Blauwborst en de Roerdomp.
In het plan van aanpak gaan we uit van een taakstellend budget van € 115.000. Dit bepaalt
het oppervlak van de maatregelen. Het streven is minimaal 3 ha extra biotoop in de
Bleiswijkse Fles en ten minste 500 meter rietoever aan de Zevenhuizerplas.
De jaarlijkse extra beheerslasten worden voorlopig geschat op € 1.200 voor 2 ha. Bloemrijk
grasland en 1 ha ruigte in de Bleiswijkse Fles en voor 300 meter natuurlijke oever in de
Zevenhuizerplas.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
Van 2016 tot 2019 is het project Kwaliteitsimpuls Biodiversiteit Rottemeren uitgevoerd.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing

5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Voorgesteld wordt een krediet van € 20.000 ten laste van de Investeringsreserve t/m 2020
beschikbaar te stellen voor personele inzet van Staatsbosbeheer in dit project. Voorts wordt
voorgesteld in te stemmen met een beperkte verhoging van het beheerbudget (nog te
berekenen, afhankelijk van de oppervlakte aangepast terrein).

6. COMMUNICATIE
Via persberichten worden de werkzaamheden aangekondigd.
Na afronding van de werkzaamheden worden bordjes geplaatst met informatie over het
project, die bij een persmoment feestelijk worden onthuld.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Met Rotta en diverse medewerkers van Staatsbosbeheer is een brainstorm gehouden over
mogelijke maatregelen ter bevordering van de biodiversiteit. De onderhavige maatregelen
sloten het beste aan bij de subsidie.
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De subsidieaanvraag is opgesteld in overleg met Rotta en Ekologika door Staatsbosbeheer
en in overleg met het Hoogheemraadschap Van Schieland en de Krimpenerwaard.

8. VERDERE PROCEDURE
Niet van toepassing

Namens het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Rottemeren
Hoogachtend,

dhr. F. van der Meer
Secretaris
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