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Geachte heer, mevrouw,
Bijgaand treft u de reactie van Recreatieschap Rottemeren aan op de door de gemeenteraad van Lansingerland ingediende zienswijze op de programmabegroting 2020
en het gevoelen ten aanzien van de jaarrekening 2018.

Vriendelijke groet,
Frans van der Meer
Secretaris Recreatieschap Rottemeren
Staatsbosbeheer
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Geachte heer/mevrouw,
Hierbij willen wij graag ingaan op de zienswijze op de programmabegroting 2020 en het gevoelen ten
aanzien van de jaarrekening 2018 die wij op 13 juni 2019 van u ontvingen.
Zienswijze programmabegroting 2020
Wij zijn verheugd dat u heeft aangegeven dat u kunt instemmen met de concept-programmabegroting
2020 en kunnen u melden dat het Algemeen Bestuur op 8 juli 2019 de programmabegroting 2020 heeft
vastgesteld. Wij hebben de vastgestelde begroting inmiddels naar u verstuurd.
In uw zienswijze gaat u in op de samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer. Hierin is
afgesproken dat de jaarlijkse kosten vanaf 2019 op basis van nacalculatie worden herijkt. De wijzigingen
die dit tot gevolg heeft worden verwerkt in de eerstvolgende programmabegroting. Uw verzoek om de
gemeenteraden hier goed in mee te nemen wij ter harte.
Jaarrekening 2018
U heeft aan ons kenbaar gemaakt te betreuren dat de financiële stukken niet tijdig met een
accountantsverslag aangeleverd zijn en verzoekt ons dringend om de stukken in de toekomst tijdig aan te
leveren en daarover goede afspraken met de accountant te maken. Wij zijn ons bewust van de geldende
wettelijke termijnen en zullen al het nodige in het werk stellen om deze situatie in het vervolg te
voorkomen.
Planmatig bosbeheer en aanpak essentaksterfte
Met uw brief brengt u de onrust die in de Lansingerlandse samenleving is ontstaan over het planmatig
bosbeheer en de aanpak van de essentaksterfte onder de aandacht van het recreatieschap. U haalt
daarbij de toezegging aan die wethouder Fortuyn aan de gemeenteraad heeft gedaan om een
onafhankelijk bureau in te schakelen voor een schouw van de laanbeplanting langs de Merenweg
(uitvoering gepland in 2020). Daarbij dringt u er op aan dat bij deze schouw het Essenprotocol gebruikt
wordt. Aan deze toezegging heeft het recreatieschap inmiddels gevolg gegeven door opdracht te
verstrekken aan een gezamenlijk met de actiegroep ‘Stop de bomenkap Lansingerland’ gekozen bureau.
Dit bureau heeft onderzoek verricht naar de mate van aantasting door essentaksterfte en dit getoetst aan
het Essenprotocol. Voorts heeft zij het veiligheidsrisico dat daarmee gepaard gaat in kaart gebracht en
advies uitgebracht over de maatregelen die nodig zijn om dit risico te beheersen. Tenslotte heeft het
bureau een beheeradvies opgesteld voor de laan als landschappelijk element. De omschrijving van de
werkzaamheden is in samenspraak met de actiegroep tot stand gekomen.
De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels bekend (separaat aan u beschikbaar gesteld) en worden
besproken tijdens een gezamenlijke schouw op 6 augustus a.s.

U stelt voor om – bij afwijkende onderzoeksresultaten - hetzelfde bureau ook elders in het recreatieschap
te laten schouwen en dringt er op aan om het hervatten van de werkzaamheden medio augustus uit te
stellen totdat de schouw aan de Merenweg en de mogelijke schouwen op andere plekken in het
Recreatieschap is gedaan en beoordeeld. Wij achten de beoordeling en aanpak van de Merenweg echter
onvergelijkbaar met die van de bosvakken in het recreatiegebied, omdat:
- in de bosvakken de inheemse gewone es aanwezig is die vatbaarder is voor essentaksterfte dan
de cultivars/variëteiten van de es die langs de Merenweg staan;
- de besmettingsdruk in de bosvakken hoger is dan langs de Merenweg omdat de bomen daar
dicht op elkaar staan en het blad blijft liggen;
- de bomen in de bosvakken doorgaans een slechtere stabiliteit hebben en daardoor sneller om
kunnen vallen;
- naast beheersing van veiligheidsrisico’s in de bosvakken gewerkt wordt aan het realiseren van
een structuurrijke beplanting met een gevarieerde leeftijdsopbouw en een hoge biodiversiteit; bij
de Merenweg is het actuele veiligheidsrisico voor weggebruikers en passanten en het
functioneren van de laan als landschappelijke beplanting (groene rib) leidend.
Uw zorgen met betrekking tot de bosvakken hebben we wel ter harte genomen maar vanwege
bovenvermelde afwegingen hebben wij besloten dit anders in te vullen. We hebben 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. Het advies van de WUR
is inmiddels bekend en aan u beschikbaar gesteld. Het Dagelijks Bestuur zal aan de hand van dit advies
uiterlijk 15 augustus een onderbouwd besluit nemen over het al dan niet aanpassen dan wel uitstellen
van de werkzaamheden die volgens planning vanaf medio augustus hervat worden.
In het najaar van 2019 zal het recreatieschap besluiten over de voortgang en het eventueel aanpassen
van boswerkzaamheden in zijn algemeenheid en meer specifiek over de laanbeplanting langs de
Merenweg. Wij zullen u te zijner tijd informeren over genomen besluiten.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Rottemeren,
namens deze

F. van der Meer
secretaris

