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Onderwerp

Afhandeling toezeggingen over houtkap

Geachte leden van de gemeenteraad,

In de Commissie Ruimte van 7 mei 2019 is gesproken over de ‘houtkap’ in de Bleiswijkse Zoom. Tijdens
de bespreking in de commissie is gesproken over de door het recreatieschap Rottemeren ingezette
aanpak, de impact van de ingrepen en zorgvuldigheid waarmee dit gebeurd. Ook het college voelt de
impact van de ingrepen. We zijn er echter van overtuigd dat we met deze aanpak komen tot een
recreatiegebied dat grote waarde voor de toekomst heeft, een grote biodiversiteit kent en waar het
prettig recreëren is. Tijdens de bespreking in de commissie ruimte zijn er 3 toezeggingen gedaan. Met
deze brief informeren wij u over de afhandeling van een van deze toezeggingen en over de voortgang
van de andere toezeggingen.
Schouw Merenweg
Toezegging T2019-029: Er wordt een schouw georganiseerd door de gemeente samen met
Staatsbosbeheer naar de Essen aan de Merenweg: welke zijn er ziek en welke niet. Zoveel mogelijk
worden betrokken partijen hierbij uitgenodigd.
Op 21 mei 2019 is door Staatbosbeheer (als uitvoerder van de taken van het recreatieschap Rottemeren)
gesproken met leden van de Actiegroep Stop de bomenkap Lansingerland. Tijdens dit overleg zijn
afspraken gemaakt over de schouw van de bomen aan de Merenweg. Afgesproken is dat het
recreatieschap Rottemeren een onafhankelijk bureau inschakelt voor het uitvoeren van een VTAinspectie en een toetsing aan het opnameprotocol essentaksterfte aan de laanbeplanting langs de
Merenweg. De opdracht aan het adviesbureau is samen met de actiegroep Stop de bomenkap
Lansingerland opgesteld.
Inmiddels heeft de schouw plaatsgevonden door Adviesbureau Terra Nostra. Het recreatieschap
Rottemeren heeft het bureau gevraagd nogmaals te kijken naar de mate van aantasting van de essen
door de essentaksterfte, het veiligheidsrisico dat hiermee gepaard gaat en de beheersing van dat risico.
Ook heeft het bureau beheeradvies gegeven over de laan als landschappelijk element.
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Het advies van Terra Nova geeft aan dat 9 bomen matig tot zwaar aangetast zijn door essentaksterfte en
dat 226 bomen licht aangetast zijn. Er zijn 13 bomen niet aangetast. Het bureau adviseert op korte
termijn 3 bomen te verwijderen en de rest van de laan jaarlijks te inspecteren om het verloop van de
aantasting te volgen. Het bestuur van het recreatieschap Rottemeren neemt tijdens de eerstvolgende
vergadering in november op basis van het advies een besluit over de aanpak essentaksterfte aan de
Merenweg (uitvoering gepland in 2020). Hierover is door het Recreatieschap Rottemeren op 30 juli ook
een persbericht uitgestuurd.
Overleg met ecoloog
Toezegging T2019-028: de wethouder gaat in gesprek met een ecoloog van Staatsbosbeheer om te
bekijken welke effecten de houtkap heeft op de ecologie. De wethouder koppelt terug aan de
commissie.
De ecoloog van Staatsbosbeheer heeft gekeken welke effecten de houtkap op de ecologie heeft. Ze
heeft hierbij eveneens gekeken naar de effecten van houtkap op vossen in het gebied. De verscheidenheid aan planten en dieren hangt van vele factoren af. Een van de belangrijkste factoren is het
voorkomen van verschillende leefmilieus waaraan soorten zijn gebonden. Door het sterk afwisselende
karakter van de Rottemeren is de voorwaarde aanwezig voor een rijke flora en fauna. Variatie in
leefmilieus is door de opbouw van het gebied gegarandeerd. Bos wisselt af met weides, ruigtes en water.
Met de bomenkap en herplant van nieuwe vegetatie verandert de landschappelijke opbouw niet
wezenlijk. De kap en herplant biedt ook mogelijkheden voor het aanbrengen van (extra) diversiteit. Bij
herplant wordt uitgegaan van steeds een variatie aan inheemse, aan de groeiplaats aangepaste bomen
en struiken. Hiermee voldoet de aanpak aan belangrijke voorwaarden voor het behoud van biodiversiteit
in het gebied.
Meer aandacht voor communicatie
Toezegging T2019-030: de wethouder gaat in gesprek met Staatsbosbeheer of zij hun communicatie
kunnen uitbreiden. Ook bekijkt de wethouder of de communicatie op de gemeentelijke website
uitgebreid of geïntensiveerd kan worden.
In het Dagelijks Bestuur van het recreatieschap Rottemeren is op verzoek van DB-lid Fortuyn gesproken
over de communicatie. Afgesproken is dat de communicatie geïntensiveerd gaat worden door onder
andere extra informatie te verstrekken via bouwborden, toelichting op de website van het recreatieschap Rottemeren en Staatsbosbeheer. Hiervoor is extra budget beschikbaar gesteld. Tevens vindt
afstemming plaats met de gemeente Lansingerland over berichten op de gemeentelijke website en het
gebruiken van de gemeentelijke communicatiekanalen. De opzet voor de berichtgeving via de bouwborden zijn uitgewerkt, het contact met de gemeente over het gebruik van de informatiekanalen is
gelegd en de afstemming over de communicatie loopt. Met de communicatie geven we toelichting op de
ontwikkelingen in het recreatiegebied, waar op ingezet wordt, met welk beoogd resultaat en waarom
bepaalde maatregelen nodig zijn. Dit betekent niet dat de aanpak verandert, daarover gaat het
recreatieschap Rottemeren (zie ook hieronder), maar wel dat meer duiding gegeven wordt over de
noodzaak om in te grijpen om een toekomstbestending, divers en goede biodiversiteit recreatiegebied
Rottemeren te realiseren.
Tijdens de commissie is speciaal aandacht gevraagd voor de vossen. Een vos is in stedelijk gebied
tegenwoordig geregeld te zien. Vossen leven overal waar voldoende voedsel én voldoende dekking te
vinden is. Het uitvoeren van dunningen in bos of kappen van verjongingsvlaktes zal geen grote reden
voor een vos zijn om uit het bos weg te trekken.
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Advies Wageningen Universiteit
In de reactie op onze zienswijze op de begroting en gevoelen op de jaarrekening hebben wij eveneens
aandacht gevraagd voor het planmatig bosbeheer en de aanpak essentaksterfte. Het recreatieschap
Rottemeren heeft een reactie gestuurd (I19.17601). Naast de schouw van de essen aan de Merenweg
heeft het recreatieschap Rottemeren aan de Wageningen Universiteit (WUR) gevraagd een advies uit te
brengen over het in 2017 door het recreatieschap vastgestelde plan van aanpak ‘Planmatig beheer bos
en aanpak essentaksterfte’ en de uitvoering van dit plan. Bij de WUR is de meest actuele en deskundige
kennis over bosecologie/-beheer en essentaksterfte beschikbaar. De aanpak van het recreatieschap is
ook op deze kennis gestoeld.
De conclusie van het door de WUR verrichte onderzoek is dat het onvermijdelijk is om op relatief grote
schaal in te grijpen en dat het recreatieschap hierin verantwoorde keuzes heeft gemaakt. Verder doet
de WUR een aantal aanbevelingen om het beheer van het bos in de Rottemeren verder te verbeteren.
Deze aanbevelingen worden overgenomen en toegepast bij de uitvoering door het recreatieschap
Rottemeren.
Het college is van mening dat het recreatieschap Rottemeren op een goede manier met de gevoelen van
de gemeenteraad is omgegaan. Met de aanpak van de onafhankelijke schouw van de Merenweg en de
second opinion van de WUR laat het Recreatieschap zien dat ze de geluiden van de gemeenteraad en de
bevolking serieus neemt. We beschouwen hiermee de toezeggingen als afgehandeld.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester

Bijlage:
Reactie op zienswijze programmabegroting 2020 en jaarrekening 2018 (I19.17601)
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