INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
ALGEMEEN BESTUUR 5 JULI 2021
Ingekomen stukken:
Nr. Datum
4.1 t/m
4.4

Afzender
Staatsbosbeheer

Onderwerp in het kort
Grondprijsbrief met bijlagen

Beschouwing en advies
Vastgesteld door het DB op 31 mei 2021
Advies: ter kennisgeving

Toelichting ingekomen stukken:
De grondprijsbrief 2018 is gebaseerd op een marktbeeld van eind 2017. Ontwikkelingen op de grond- en kapitaalmarkt vragen om een
actualisatie van de grondprijsbrief. In november 2019 heeft u ingestemd met de actualisatie van de grondprijsbrief 2018, gebaseerd op de Nota
grondbeleid uit 2016. Om meer maatwerk bij bepaling van de gebruiksvergoeding te kunnen leveren is bij de huidige grondprijsbrief een aantal
nieuwe functiecategorieën geïntroduceerd.
Enkele vaste grondprijzen zijn gebaseerd op grondprijzen die andere deskundige partijen eveneens hanteren zoals LNV voor pachtprijzen, LTO
voor kabels en Staatsbosbeheer voor jachtprijzen. Herzieningen die deze partijen doorvoeren worden automatisch in de grondprijsbrief 2021
opgenomen.
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Mededelingen:
4.5

WielerRotte

Op dagen met mooi weer is het te druk op de Rottekaden. Er wordt gefietst door recreanten, families, ouderen. Maar er wordt ook gewandeld, gespeeld,
geskeelerd op dezelfde fietspaden. Daardoorheen rijden groepen wielrenners, soms met hoge snelheden. Dit leidt regelmatig tot conflicten en een negatieve
beleving en soms ook tot ongelukken.
Het recreatieschap gunt iedereen zijn pleziertje en wil daarom alle recreanten een mooie beleving bieden in de Rottemeren. Dat geldt voor de “relaxte”
recreant, maar ook voor de wielrenner.
Het recreatieschap heeft voor de wielrenners daarom een alternatieve route aangewezen: De WielerRotte.
Deze route wordt met groene symbolen van een wielrenner op het wegdek aangegeven. Door deze markeringen te volgen hebben wielrenners een prettig
parcours waar ze niet zo veel andere recreanten tegenkomen, geen andere mensen hinderen en lekker door kunnen fietsen.
We hebben deze route besproken met vertegenwoordigers van de wielersport en zij ondersteunen deze route van harte.
Op de website van Rottemeren is hier aandacht aan besteed. Wielrenners kunnen hier ook suggesties doen om de route te verbeteren. In fase 2 van het
project wordt financiering gezocht voor deze verbeteringen.
https://recreatieschaprottemeren.nl/projecten/wielerrotte/default.aspx
Het project wordt mede gefinancierd door de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Lansingerland.
We streven er naar om begin juli een opening te organiseren.

2

Hoogachtend,
F.R. van Raay
Accountmanager
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