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Bezoekadres
Postadres
Telefoon
E-mail
KvK
Bank BNG
BIC-code
BTW nummer

Overschieseweg 310
3112 NC Schiedam
Postbus 2
3800 AA Amersfoort
(010) 298 10 10
into@staatsbosbeheer.nl
53216075

www.recreatieschaøvoorneputten.nl
Volg ons:

Contactpersoon
Betreft

besluit op uw Wob-verzoek d.d. 27 november 2019

Ons kenmerk

: Z19-8546 / D19-55856

Bijlagen

: 24

Schiedam, 17-3-2020

Geachte

,

Op 27 november 2019 heeft u een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
ingediend bij Staatsbosbeheer, waarin u vraagt om diverse documenten ten aanzien van de
konikpaarden en Schotse hooglanders op de landtong Rozenburg. Staatsbosbeheer heeft dit Wob
verzoek aan het recreatieschap Voorne-Putten doorgezonden voor behandeling. In deze brief treft u de
beslissing van het recreatieschap Voorne-Putten op uw Wob-verzoek aan. Onderaan deze brief leest u
wat u kunt doen als u het niet eens bent met deze beslissing.
1. Verloop procedure
Op 10 december 2019 heeft het recreatieschap Voorne-Putten de ontvangst van uw Wob-verzoek
bevestigd. Per brief d.d. 19 december 2019 is de beslissing op uw Wob-verzoek op grond van het
bepaalde in artikel 6 lid 2 van de Wob met vier weken verdaagd, omdat met het verzamelen van de door
u gevraagde informatie meer tijd is gemoeid. Helaas is het niet gelukt om voor het eindigen van de
termijn een beslissing op uw verzoek te nemen, waarvoor onze excuses.
Op 14januari 2020 hebben wij uw Wob-verzoek aan de gemeente Rotterdam doorgezonden omdat de
gemeente Rotterdam mogelijk over (andere) documenten beschikt die aan uw verzoek voldoen. U bent
hierover geïnformeerd.
Per brief d.d. 15 januari 2020 heeft het recreatieschap Voorne-Putten de beslissing op uw Wob-verzoek
op basis van het bepaalde in art 4:8 Algemene wet bestuursrecht (Awb) opgeschort om zienswijzen op
de openbaarmaking van de documenten te vragen aan vier belanghebbenden. Een van deze
belanghebbenden heeft een zienswijze op de openbaarmaking ingediend. De zienswijze van de derde
belanghebbende is in de belangenafweging meegenomen.
2. Uw Wob-verzoek
Het tijdstip van indiening is bepalend voor de reikwijdte van uw verzoek. Een Wob-verzoek kan nooit
betrekking hebben op na dat verzoek vervaardigde documenten.1 Dit betekent dat documenten
vervaardigd na 27 november 2019, voor zover van toepassing, niet zijn meegenomen bij de behandeling
van uw Wob-verzoek.
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Uw Wob-verzoek heeft betrekking op documenten ten aanzien van de konikpaarden en Schotse
hooglanders op de landtong Rozenburg/Calandpark, over de periode 1 januari 2015 tot en met 27
november 2019, onder andere (maar niet uitsluitend):
1. facturen;
2. communicatie en gemaakte afspraken (onder andere met en over Free Nature, Ark
Natuurontwikkeling,
, de NVWA, dierenartsen, Tv-zenders, Rendac, Stadsbeheer
Rotterdam, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, WNF, GZH, Rozenburg bloeit en Deltalings);
3. verslagen en overige documenten (onder andere ten aanzien van klachten van burgers, jaarlijkse
monitoring, onderzoek naar giftige planten en drinkwater, meldingen ongelukken met betrekking tot de
grazers, welzijn van de grazers, uitplaatsing van de konikpaarden naar Spanje in 2016).
3. Resultaten onderzoek
Wij hebben uitgebreid onderzoek uitgevoerd of het recreatieschap Voorne-Putten beschikt over de
documenten die onder uw verzoek vallen. Wij hebben onder andere de betrokken collega’s, het (digitaal)
archief en de systemen geraadpleegd.
De landtong Rozenburg is eigendom van de gemeente Rotterdam. Voor de periode 1januari 2015 tot en
met 31 december 2018 gold in dit gebied een beheerovereenkomst tussen de gemeente Rotterdam (als
eigenaar van het gebied), het recreatieschap Voorne-Putten (als beheerder van het gebied) en het
Havenbedrijf Rotterdam (als erfpachter van het gebied). Het recreatieschap Voorne-Putten, destijds het
recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg, voerde in deze periode het beheer en onderhoud ten behoeve
van recreatie uit op de Landtong Rozenburg. Het beheer van het deelgebied begrazingsweide, was voor
deze periode uitbesteed aan FREE Nature. Free Nature zet voor de begrazing grazers in waar zij de
eigenaar van zijn. Dat betekent dat Free verantwoordelijk is voor het dierenwelzijn, zoals het inschakelen
van een dierenarts, het bijvoeren, afvoeren van dieren, en voor verplichtingen vanuit de regels rond
identificatie en registratie. Het recreatieschap betaalt een bedrag waar alle deze kosten in zijn
opgenomen aan Free. Per 1 januari 2019 is deze beheerovereenkomst beëindigd en heeft de gemeente
Rotterdam het beheer van de Landtong Rozenburg overgenomen.
Het recreatieschap Voorne-Putten heeft diverse documenten aangetroffen met betrekking tot de (grazers
op de) Landtong Rozenburg, die nog niet eerder openbaar zijn gemaakt. Het gaat om documenten ten
aanzien van een aansprakelijkstelling, de beheerovereenkomst voor het beheer van de Landtong,
documenten ten aanzien van de overdracht van het beheer per 1 januari 2019 en brieven en facturen
met betrekking tot de opdracht aan FREE Nature.
4. Overwegingen
4. 1 tot personen herleidbare gegevens
De documenten die betrekking hebben op uw verzoek, bevatten persoonsgegevens. Verstrekking van
persoonsgegevens blijft op grond van artikel 10, lid 2 aanhef en sub e Wob achterwege wanneer het
belang daarvan niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Van
openbaarmaking van persoonsgegevens zoals namen, handtekeningen, telefoonnummers en e
mailadressen wordt in lijn met vaste rechtspraak in beginsel afgezien.2 Namen van personen die uit
hoofde van hun functie in openbaarheid treden, worden wel openbaar gemaakt.
4.2 intern beraad
Een aantal van de aangetroffen documenten, betreffen stukken opgesteld voor intern beraad, waarin
persoonlijke beleidsopvattingen staan. Op basis van artikel 11 lid 1 Wob blijft openbaarmaking van
persoonlijke beleidsopvattingen in stukken opgesteld voor intern beraad achterwege. Uit de geschiedenis
van de Wob blijkt dat hieronder onder andere zijn begrepen nota’s van ambtenaren, interne
correspondentie, conceptstukken, agenda’s en notulen. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden
onder andere verstaan meningen, voorstellen, conclusies en aanbevelingen. Deze beperkingen op de
informatieverplichting waarborgt dat ambtenaren een ongehinderde bijdrage kunnen leveren aan het
interne beraad. Alleen de standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen zijn
2
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staatsrechtelijk relevant. Volgens vaste rechtspraak hoeven feitelijke gegevens evenmin openbaar
te
worden gemaakt, wanneer deze zodanig zijn verweven met de persoonlijke beleidsopvattingen
in een
document opgesteld voor intern beraad, dat deze lastig van elkaar te scheiden zijn.3
4.3 economische belangen van het recreatieschap Voorne-Putten
Op grond van artikel 10, lid 2, aanhef en sub b Wob blijft verstrekking van informatie achterwege
voor
zover het belang daarvan niet opweegt tegen de economische of financiële belangen van het
bestuursorgaan. Bij openbaarmaking van deze bedragen komt het financiële belang van het
recreatieschap in het geding, omdat in dit geval bekend wordt welke financiële afspraken zijn
gemaakt.
Openbaarmaking van deze bedragen zou de onderhandelingspositie van het recreatieschap
Voorne
Putten in de toekomst verslechteren. Ik ben van oordeel dat dit belang zwaarder moet wegen
dan het
belang van openbaarheid.
4.4 financiële belangen van betrokken rechtspersonen
Een deel van de aangetroffen documenten bevat financiële gegevens van rechtspersonen. Omdat
openbaarmaking van deze specifieke tarieven het betrokken bedrijf kan schaden in zijn
concurrentiepositie, waardoor het bedrijf onevenredig benadeeld kan worden ten opzichte van
zijn
concurrenten, weegt het belang van het bedrijf zwaarder dan het belang van openbaarmaking
van deze
tarieven. Deze gegevens worden daarom niet openbaar gemaakt op grond van artikel 10,
lid 2 aanhef en
sub g Wob.
5. Besluit
De door u gevraagde zaken vallen onder de reikwijdte van de Wob. Het recreatieschap Voorne-Putte
n
heeft besloten tegemoet te komen aan uw verzoek en de documenten (deels) openbaar te
maken. In de
bijlage bij dit besluit treft u 24 documenten, inclusief een overzicht, aan. Voor de overzichtelijk
heid zijn de
bijlagen genummerd, de nummers op de bijlagen corresponderen met de nummers op het overzicht
van
de bijlagen.
De in de bijgevoegde stukken vermelde tot personen herleidbare gegevens, persoonlijke
beleidsopvattingen in stukken opgesteld voor intern beraad en gegevens die de financiële belangen
van
het recreatieschap Voorne-Putten of betrokken derden kunnen schaden, zijn deels onleesbaar
gemaakt.
Voor de motivering verwijs ik u naar de overwegingen onder 4.1 tot en met 4.4.
6. Rechtsmiddelen
Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit
schriftelijk bezwaar maken. Ook een andere belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar
maken. Het
bezwaarschrift kan worden gezonden aan de Directeur Staatsbosbeheer, Postbus 2, 3800 AA
Amersfoort. U wordt verzocht een afschrift van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.
Een bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat tenminste
•
Naam en adres van indiener;
•
Dagtekening;
•
Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
•
De gronden waarop het bezwaar rust.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.
Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden.
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Als u nog vragen hebt dan kunt u contact opnemen met
@ staatsbosbeheer.nl.

Hoogachtend,
namens het Dagelijks Bestuur recreatieschap Voorne-Putten,

D.M.J. Kamphuis MBA
divisiedirecteur Beleven & Benutten
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Overzicht openbaar te maken documenten
Documentnummer
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

E-mailconversatie tav. aansprakelijkstelling
Opdrachtverlening kuddebeheer FREE Nature (2015)
Offerte FREE Nature kuddebeheer (2015)
Offerte FREE Nature kuddebeheer (2016)
Opdrachtverlening kuddebeheer FREE Nature (2016)
Opdrachtverlening kuddebeheer FREE Nature (2017)
Offerte FREE Nature kuddebeheer (2017)
Offerte FREE Nature kuddebeheer (2018)
Opdrachtverlening kuddebeheer FREE Nature (2018)
Factuur FREE Nature
Factuur FREE Nature
Factuur FREE Nature
Factuur FREE Nature
Factuur FREE Nature
Factuur FREE Nature
Factuur FREE Nature
Factuur FREE Nature
Factuur FREE Nature
Factuur FREE Nature
Verslag bijeenkomst begrazingsgebied Landtong
Brief beëindiging beheerovereenkomst Landtong
Reactie op beëindiging beheerovereenkomst Landtong
Beheerovereenkomst (bijlage 3 niet aangetroffen)

Datum
30januari 2018
28 april 2015
20 april 2015
28december2015
4januari2016
18januari 2017
4januari 2017
20 december 2017
20 februari 2018
7 mei 2015
9september2015
3mei2016
23 september 2016
3 mei 2017
23 augustus 2017
17mei2018
27 september 2018
13november2018
13november2018
25 januari 2018
geen datum
16 oktober 2017
6november2015

Document (deels) verstrekt
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

1

10.2.e Wob
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

10.2.e Wob

dinsdag 30 januari 2018 10:17

10.2.e Wob

RE: Free Nature koe uitgebroken

10.2.e Wob

11.1 Wob

11.1 Wob
10.2.e Wob

Van: 10.2.e Wob
Verzonden: dinsdag 30 januari 2018 09:56
Aan: 10.2.e Wob
Onderwerp: RE: Free Nature koe uitgebroken
10.2.e Wob

10.2.e Wob

Van: 10.2.e Wob
Verzonden: dinsdag 30 januari 2018 09:14
@staatsbosbeheer.nl>
Aan:
10.2.e Wob
Onderwerp: RE: Free Nature koe uitgebroken
10.2.e Wob
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10.2.e Wob
Van: 10.2.e Wob
Verzonden: maandag 29 januari 2018 15:54
@staatsbosbeheer.nl>
Aan:
10.2.e Wob
Onderwerp: FW: Free Nature koe uitgebroken
10.2.e Wob
10.2.e Wob

10.2.b Wob

10.2.e Wob

Van: 10.2.e Wob
Verzonden: maandag 8 januari 2018 22:27
Aan:
@staatsbosbeheer.nl>; 10.2.e Wob @staatsbosbeheer.nl>
10.2.e Wob
CC:
@staatsbosbeheer.nl>;
@staatsbosbeheer.nl>; Lugt,
10.2.e Wob
10.2.e Wob
@staatsbosbeheer.nl>
10.2.e Wob
Onderwerp: RE: Free Nature koe uitgebroken
10.2.e Wob

10.2.e Wob

10.2.e Wob

10.2.e Wob

10.2.e Wob

10.2.e Wob

Van: 10.2.e Wob
Verzonden: maandag 8 januari 2018 17:18
Aan:
10.2.e Wob @staatsbosbeheer.nl>; 10.2.e Wob @staatsbosbeheer.nl>
CC:
@staatsbosbeheer.nl>;
@staatsbosbeheer.nl>; Lugt,
10.2.e Wob
10.2.e Wob
@staatsbosbeheer.nl>
10.2.e Wob
Onderwerp: Free Nature koe uitgebroken
10.2.e Wob

10.2.e Wob

10.2.b Wob 10.2.e Wob
10.2.e Wob
10.2.e Wob

10.2.e Wob
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10.2.e Wob

10.2.e Wob
Staatsbosbeheer

10.2.e Wob
10.2.e Wob
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ARCHIEFEXEMPLAAR
paraaf:
Mandaatnr:

voorne / putten / rozenburg

10.2.e Wob

afd.frfd

Medew.

Bezoekadres Overschieseweg 204
3112 NB Schiedam

Free Nature
Augustuslaan 36
6642 AB BEUNINGEN

Postadres

Postbus 341
3100 AH Schiedam

Telefoon

(010) 298 10 10

Fax

(010) 298 10 20

E-mall

gzh@pzh.nl

www.recreatlezuidholland.nl
Contactpersoon
Doorkiesnummer
Betreft

; 10.2.e Wob
: 10.2.e Wob
: Opdrachtverlening Kuddebeheer Landtong Rozenburg
VPR2015-001

Ons kenmerk ; 2015-510372082
Uw kenmerk ; -

Bijlagen

;-1-

Schiedam, 28 april 2015

Geachte heer/mevrouw,
Naar aanleiding van en verwijzend naar uw offerte van 16 april 2015, betreffende "kuddebeheer
landtong Rozenburg", draag ik u hierbij het werk op voor een totaalbedrag van 10.2.g Wob
exclusief BTW.
Als projectleider zal optreden de heer 10.2.e Wob . Ten behoeve van de planning van de
werkzaamheden dient u contact op te nemen met de heer10.2.e Wob , bereikbaar onder tel.nr.
10.2.e Wob .
Op deze opdracht zijn de Algemene inkoopvoorwaarden van Recreatieschap Voorne-PuttenRozenburg van toepassing. Deze zijn reeds in uw bezit. Eventuele andere door u gehanteerde
voorwaarden worden nadrukkelijk van de hand gewezen.
Na afronding van het werk dient u uw factuur te zenden aan:
Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg
p/a GZ-H, BBZ Financien
Postbus 341
3100 AH Schiedam
o.v.v. kuddebeheer VPR2015-001; verpllchtingennr VPR-1805
U kunt uw factuur ook per e-mail verstrekken. U dient uw factuur aan te leveren in .pdf formaat en
daarbij de bovenstaande adressering in uw factuur op te nemen. Het is tevens van belang dat uw
IBAN rekeningnummer op de factuur staat. U kunt uw facturen sturen naar:
recreatieschap-facturen(gpzh.nl.
Ik vertrouw op een vlotte en correcte uitvoering.
Hoogachtend.
namens het Dagelijks Bestuur van het
Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenbur

10.2.e Wob

10.2.e Wob

'

10.2.e Wob
Bank Nederlandse Gemeenten, IBAN rek.nr.; NL39 BNGH 028.S0.10.S81 BIC-code; BNGHNL2G KvK: 53216075 BTW nummer: NL0044.96.942.B.01
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Recreatieschap Voorne - Putten - Rozenburg p/a G.Z-H
t.a.v. 10.2.e Wob
Postbus 341
3100 AH Schiedam

O.V.V.:
Betreft:
Volgnummer:

projectnr. VPR-2015-001 /
10.2.e Wob
Offerte kuddebeheer Landtong Rozenbug 2015
R201509

FREE
Hardinxveid-Glessendam, 20 -04 - '15

Geachte mevrouw de

10.2.e Wob

Naar aanleiding van u schriftelijk verzoek van 16 april j.l. stuur Ik u
hierbij de offerte voor het kuddebeheer Landtong Rozenburg voor
2015. Allereerst dank voor dit verzoek.
Offerte heeft betrekking op de volgende onderdelen:
Aanwezigheid in het veld voor gemiddeld 4 uur per week;
toezicht op dieren, raster en terrein
- Inzet van minimaal 25 dieren (rund en paard)
- Alle bijkomende dierkosten en -activiteiten inclusief DNA
onderzoek, registratie, vangacties en eventuele veeartskosten
- Klein onderhoud rasters
- Plaatsen en onderhoud van toegangsborden met huisregels en
noodnummer i.v.m. eventuele calamiteiten
- Werven en trainen van vrijwilligers uit de directe omgeving
24 uur bereikbaarheid in geval van nood

FREE NATURE
Augustusiaan 36
6642 AB Beuningen
Nederland

10.2.e Wob

info@ifreenaCure.nl
www.freenature.nl
10.2.e Wob

10.2.e Wob
KVK 9172686

10.2.e Wob

Kosten voor beheer 2015 zijn gelijk gebleven aan die van 2014 en
zijn als volgt geraamd;
Beheer Landtong Rozenbui^
Dierkosten
manuren
kosten vrijwilligers

25

10.2.g Wob

184 uur

klein onderhoud en gebruik vangkraal
Subtotaal
10% overhead
Totaal

Pagina 1 van 2

De post dlerkosten omvat alle diergebonden kosten als chippen, oormerken, I81R,
DNA onderzoek en eventueel veearts- en bijvoerkosten mocht dit noodzakelijk zijn.
Voor deze post rekent FREE Nature 10.2.g Wob , uitgaande van 25 dieren. Bij
eventuele meer dieren worden geen extra kosten in rekening gebracht.
Voor 2015 rekent FREE Nature over haar beheersactiviteiten een uurtarief van

10.2.g Wob
Eventueel meerwerk wanneer gevraagd a

10.2.g Wob

.

FREE Nature is over haar beheersactiviteiten vrijgesteld van BTW.
Offerte heeft een looptijd van 30 dagen vanaf adressering.
Ik hoop u hiermee voldoende van dienst te zijn. Mocht u nog vragen
hebben dan kunt u altijd bellen of mallen.
Met vriendelijke groet.

10.2.e Wob

10.2.e Wob
FREE NATURE

10.2.e Wob
10.2.e Wob
10.2.e Wob

Pagina 2 van 2
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Recreatieschap Voorne - Putten - Rozenburg p/a G.Z-H
t.a.v. 10.2.e Wob
Postbus 341
3100 AH Schiedam

Offerte kuddebeheer Landtong
Rozenburg 2016
Uw kenmerk;
project nr. VPR-2016-001 10.2.e
Volgnummer FREE Nature: R201602

FREE

Betreft:

Wob
FREE NATURE
Augustuslaan 36
NL-6642 AB Beuningen

10.2.e Wob

Doorwerth, 28 -12 - '15
Geachte mevrouw 10.2.e Wob en heer

10.2.e Wob

info®freenature.nl
www.freenature.nl
www.wlldernlsvlees.nl

Op uw verzoek verstuur Ik uw hierbij de offerte van het beheer van
10.2.e Wob
de kuddes Schotse hooglanders en koniks op de Landtong Rozenburg 10.2.e Wob
voor 2016. Allereerst dan voor dit verzoek.
KVK 09172686
Offerte heeft betrekking op de volgende onderdelen:
- Aanwezigheid in het veld voor gemiddeld 4 uur per week;
toezicht op dieren, raster en terrein
- Inzet van minimaal 25 dieren (rund en paard)
- Alle bijkomende dierkosten en -activiteiten inclusief DNA
onderzoek, registratie, vangacties en eventuele veeartskosten
- Klein onderhoud rasters
- Plaatsen en onderhoud van toegangsborden met huisregels en
noodnummer i.v.m. eventuele calamiteiten
- Werven en trainen van vrijwilligers uit de directe omgeving
- 24 uur bereikbaarheid in geval van nood

10.2.e Wob

Kosten voor beheer 2016 zijn gelijk gebleven aan die van 2015 en
zijn als volgt geraamd;
Beheer Landtong Rozenburg
Dierkosten
manuren

2 10.2.g Wob
184 uur

kosten vrijwilligers
klein onderhoud en gebruik vangkraal
Subtotaal
10% overhead
Totaal

NATUUR OP EICEN BENEN

De post dierkosten omvat alle diergebonden kosten als chippen, oormerken, I&R,
DNA onderzoek en eventueel veea rts- en bijvoerkosten mocht dit noodzakelijk zijn,
Voor deze post rekent FREE Nature 10.2.g Wob per dier, uitgaande van 25 dieren. Bij
eventuele meer dieren worden geen extra kosten in rekening gebracht.
Voor 2016 rekent PREE Nature over haar beheersactiviteiten een uurtarief van

10.2.g Wob
Eventueel meerwerk wanneer gevraagd a

10.2.g Wob

FREE Nature is over haar beheersactiviteiten vrijgesteld van BTW.
Offerte heeft een looptijd van 30 dagen vanaf adressering.
Ik hoop u hiermee voldoende van dienst te zijn. Mocht u nog vragen
hebben dan kunt u altijd bellen of mailen.
Met vriendelijke groet,

10.2.e Wob

10.2.e Wob

FREE NATURE

10.2.e Wob

10.2.e Wob
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Paraaf:
Mandaatnr.

recreatieschap voorne / putten / rozenburg

Medew. psm cntri bur.hfd. afd.hfd

öR

10.2.e Wob

BanMkMirM

Ovenchieseweg 204

PostBdrM

3112 NB SchMam
Poelbua 341
3100 AH SditodKn

T*lafoen

Free Nature
Augustuslaan 36
6642 AB BEUNINGEN

Fai
E-maU
KvK
B«nk BN6
Bie<o«to

.

10.2.e Wob
10.2.e Wob
$3216075

10.2.e Wob
10.2.e Wob

10.2.e Wob

BTW numnMr

www.hMr1IIU)ulten.nl

Volgont; ^ CSB

Contactpersoon
Door1(iesnummer
Betreft

10.2.e Wob

Ons kenmerk ; 2016-540655443
Uwkenmerk :R201602
Opdrachtverlening t}eheer Schotse hooglanders landtong Bijlagen
Rozenbrug; WR2016-001

10.2.e Wob

Schiedam, 4 januari 2016

Geachte heer/mevrouw,
Naar aanleiding van en verwijzend naar uw offerte van 28 december 2015, betreffende "beheer kuddes
Landtong Rozenburg', draag ik u hierbij het werk op voor een totaalbedrag van
10.2.g Wob exclusief BTW. Eventueel meerwerk dient vooraf worden goedgekeurd door de projectleider
en zal gefactureerd worden tegen een uurtarief van 10.2.g Wob .
Als projectleider zal optreden de heer 10.2.e Wob . Ten behoeve van de planning van de
werkzaamheden dient u contact op te nemen met de heer10.2.e Wob , bereikbaar onder tel.nr
10.2.e Wob .
Op deze opdracht zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van Recreatieschap Voome-Putten-Rozenburg
van toepassing. Deze zijn reeds in uw bezit. Eventuele andere door u gehanteerde voonA^arden worden
nadrukkelijk van de hand gewezen.
Na afronding van het werk dient u uw factuur te zenden aan:
Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg
p/a G.Z-H, BBZ Financien
Postbus 341
3100 AH Schiedam
o.v.v. VPR2016-001: verplichtingennr. VPR-1923
U kunt uw factuur ook per e-mail verstrekken. U dient uw factuur aan te leveren in .pdf formaat en daarbij
de bovenstaande adressering in uw factuur op te nemen. Het Is tevens van belang dat uw IBAN
rekeningnummer op de factuur staat. U kunt uw facturen sturen naar:
recreatieschap-facturen@pzh.nl.
Ik vertrouw op een vlotte en correcte uitvoering.
Hoogachtend,
namens hOTÜagelijks Bestuur van het
Recreatiesifhde^orne-Putten-Rozenburg,

10.2.e Wob
10.2.e Wob

Terreinbeheer G.Z-H
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A RCHIEFEXEMPLAAR
Paraaf:

e

Mandaatnr:

Staatsbosbeheer
Schiedam hoofdkantoor

Medew.

10.2.e Wobtrl bur.hfd. afd.hfd

10.2.e Wob
Briefnr.

0002?0

Code
Free Nature

10.2.e Wob

Ontvangen

,...L.„

Routing

•

:

D,iturn

Paraaf

digitale
behandeting
10.2.e Wob
Doorkiesnummer : 0 10.2.e Wob

3600

Afgehandeld

Contactpersoon

:

Betreft

: VPR RO 2017 Beheerteam Zelf 080.67693 2017-01

c.c.

ezoekadres Overschieseweg 204
3112 NB Schiedam
F ostadres
Postbus 341
3100 AH Schiedam
-I elefoon
(010) 298 10 10
F. ax
(010) 298 10 20
-mail
recreltieschao@staatsbosbeheer.n1
il vK
53216075
ank BNG
10.2.e Wob
10.2.e Wob
IC-code
TW nummer
10.2.e Wob
www.heediikbuiten.n1
Volg ons:
Tout
E

i

Ons ki nmerk :17-463-3
Uw keir merk : R201703
Bijlage

Kuddebeheer Landtong Rozenburg
Schiedam, 18-1-2017

Geachte heer/mevrouw,
Naar aanleiding van en verwijzend naar uw offerte van 4 januari 2017, betreffende "beheer kuddes Schotse
Hooglanders Landtong Rozenburg", draag ik u hierbij het werk op voor een totaalbedrag van € 10.2.g Wob
exclusief BTW.
Als contactpersoon zal optreden de
10.2.e Wob
werkzaamheden dient u contact op te nemen met

. Ten behoeve van de planning van de
, bereikbaar onder tel.nr. 10.2.e

10.2.e Wob

Wob .

Op deze opdracht zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg van
toepassing. Deze zijn reeds in uw bezit. Eventuele andere door u gehanteerde voorwaarden worden
nadrukkelijk van de hand gewezen.
Na afronding van het werk dient u uw factuur to zenden aan:
Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg
p/a Staatsbosbeheer, BBZ Financien
Postbus 341
3100 AH Schiedam
o.v.v. VPR2017-01 kuddebeheer Rozenburg; verplichtingennr. VPR-196
U kunt uw factuur ook per e-mail verstrekken. U dient uw factuur aan to leveren in .pdf formaat en daarbij de
bovenstaande adressering in uw factuur op te nemen. Het is tevens van belang dat uw IBAN rekeningnummer
op de factuur staat. U kunt uw facturen sturen naar:
recreatieschap-facturen@pzh.nl.
lk vertrouw op een vlotte en correcte uitvoering.
Hoogachtend,
namens het Dagelijks Bestuur van
Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg,

10.2.e Wob
Managertfl oering Staatsbosbeheer
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Recreatieschap Voorne - Putten - Rozenburg p/a G.Z-H
t.a.v. 10.2.e Wob
Postbus 341
3100 AH Schiedam

Betreft:

Offerte kuddebeheer Landtong
Rozenburg 2017
Uw kenmerk:
project nr. VPR-2017001/M.Zevenhoven
Volgnummer FREE Nature: R201703

FREE
FREE NATURE
Augustuslaan 36

Doorwerth, 4 -01 - '17

NL-6642 AB Beuningen
10.2.e Wob

Geachte

10.2.e Wob

,

infodreenature.n1
www.freenature.n1
www.wildernisvlees,n1

Op uw verzoek verstuur ik uw hierbij de offerte van het beheer
van de kuddes Schotse hooglanders op de Landtong Rozenburg
voor 2017. Allereerst dan voor dit verzoek.

10.2.e Wob
10.2.e Wob

KVK 09172686

10.2.e Wob

Zoals besproken tijdens het overleg met het Haven bedrijf
Rotterdam en in aanwezigheid van
wordt
10.2.e Wob
pas medio zomer 2017 een besluit genomen over eventuele
terugkeer van koniks op de Landtong Rozenburg. Mede met het
oog hierop wordt het aantal Schotse Hooglanders voorlopig
verhoogd om de graasdruk op peil to houden.
Offerte heeft betrekking op de volgende onderdelen:
- Aanwezigheid in het veld voor gemiddeld 4 uur per week;
toezicht op dieren, raster en terrein
- Inzet van gemiddeld 20 Schotse Hooglanders
- Alle bijkomende dierkosten en -activiteiten inclusief DNA
onderzoek, registratie, vangacties en eventuele
veeartskosten
- Klein onderhoud rasters
- Plaatsen en onderhoud van toegangsborden met
huisregels en noodnummer i.v.m. eventuele calamiteiten
- Werven en trainen van vrijwilligers uit de directe
omgeving
- 24 uur bereikbaarheid in geval van nood

NATUUR OP EIGEN BENEN
Pagina 1 van 2

Uurtarief voor beheer 2017 is lets toegenomen aan dat van 2016, namelijk 10.2.g Wob
Overige tarieven zijn gelijk gebleven.
Kosten zijn als volgt geraamd;
Beheer Landtong Rozenburg

Dierkosten
manuren
kosten vrijwilligers

20 € 10.2.g Wob
184 uur

€
€

klein onderhoud en gebruik vangkraal
Subtotaal
10% overhead

€

Totaal

€

€

€
10.2.g Wob

De post dierkosten omvat aIle diergebonden kosten als chippen, oormerken, I&R,
DNA-onderzoek en eventueel veearts- en bijvoerkosten mocht dit noodzakelijk zijn.
Voor deze post rekent FREE Nature 10.2.g Wob per dier, uitgaande van 20 dieren.
Voor 2017 rekent FREE Nature over haar beheersactiviteiten een uurtarief van
per uur

10.2.g Wob

Eventueel meerwerk wanneer gevraagd a 10.2.g Wob per uur.
FREE Nature is over haar beheersactiviteiten vrijgesteld van BTW.
Offerte heeft een looptijd van 30 dagen vanaf adressering.
Ik hoop u hiermee voldoende van dienst to zijn. Mocht u nog vragen
hebben dan kunt u altijd bellen of mailen.

Met vriendelijke groet,

10.2.e Wob
10.2.e Wob
10.2.e Wob
FREE NATURE
06 —10.2.e Wob

10.2.e Wob

Pagina 2 van 2
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Staatsbosbeheer
Provinciale Eenheid Zuid-Holland
Regio Voorne Putten Ijsselmonde
Locatie Brielle
t.a.v.
10.2.e Wob
Oude Veerdam 12
3231 NC Brielle

Betreft:

Offerte kuddebeheer Landtong
Rozenburg 2018
R201804

Kenmerk:

Doorwerth, 20 -12 - ‘17

10.2.e Wob
Geachte

10.2.e Wob

,

Op uw verzoek verstuur ik uw hierbij de offerte van het beheer
van de kuddes Schotse hooglanders op de Landtong Rozenburg
voor 2018. Allereerst dan voor dit verzoek.

10.2.e Wob
10.2.e Wob

Offerte heeft betrekking op het kuddebeheer van de Schotse
Hooglanders op de Landtong Rozenburg. Over een eventuele
terugkeer van de konik en hiermee gemoeide kosten wordt later
een keuze gemaakt. Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
zijn gelijk aan de overeenkomst uit 2017
Onder deze offerte vallen de volgende werkzaamheden:
- Aanwezigheid in het veld voor gemiddeld 4 uur per week;
toezicht op dieren, raster en terrein
- Inzet van gemiddeld 25 Schotse Hooglanders
- Alle bijkomende dierkosten en -activiteiten inclusief DNA
onderzoek, registratie, vangacties en eventuele
veeartskosten
- Klein onderhoud rasters
- Plaatsen en onderhoud van toegangsborden met
huisregels en noodnummer i.v.m. eventuele calamiteiten
- Werven en trainen van vrijwilligers uit de directe
omgeving
- 24 uur bereikbaarheid in geval van nood

Pagina 1 van 3

FREE Nature is niet verantwoordelijke voor onderstaande werkzaamheden. Deze
vallen onder Staatsbosbeheer, welke als opvolger van voormalig contract beheerder
Recreatieschap Voorne Putten deze afspraken heeft overgenomen, tenzij anders is
overeengekomen met het Havenbedrijf Rotterdam N.V.:
- Groot onderhoud en/ of afschrijving rasters
- Vrijhouden van schrikdraad raster van vegetatie ter voorkoming van
spanningsverlies
- Onderhoud fietspaden en overige infrastructurele werken binnen het
begrazingsgebied
- Onderhoud oeverzwaluwwand medio maart
- Afhandelen calamiteiten welke geen betrekking hebben op de grazers (o.a.
afvaldumpingen, handhaving enz.)
Eventuele werkzaamheden ten behoeve van de leidingstraat zijn voor
verantwoordelijkheid van het Havenbedrijf Rotterdam N.V..

Kosten
Kosten zijn als volgt geraamd;

Beheer Landtong Rozenburg
Dierkosten
25 stuks
manuren
4 uur/week
kosten vrijwilligers
klein onderhoud en gebruik vangkraal
Subtotaal
Overhead
10%
Totaal
-

-

€ 10.2.g Wob
€
€
€
€
€
€

De post dierkosten omvat alle diergebonden kosten als chippen, oormerken,
I&R, DNA-onderzoek en eventueel veearts- en bijvoerkosten mocht dit
noodzakelijk zijn. Voor deze post rekent FREE Nature 10.2.g Wob per dier,
uitgaande van 25 dieren
Voor 2018 rekent FREE Nature over haar beheersactiviteiten een uurtarief van
10.2.g Wob per uur
Eventueel meerwerk wanneer gevraagd a 10.2.g Wob per uur.
Nature is over haar beheersactiviteiten vrijgesteld van BTW
Offerte heeft een looptijd van 30 dagen vanaf adressering

Ik hoop u hiermee voldoende van dienst te zijn. Mocht u nog vragen
hebben dan kunt u altijd bellen of mailen.

Pagina 2 van 3

Met vriendelijke groet,

10.2.e Wob
10.2.e Wob

10.2.e Wob

06 – 10.2.e Wob
10.2.e Wob

Pagina 3 van 3
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recreatieschap voorne / puttee c.

Bezoekadres

Overschieseweg 204
3112 NB Schiedam

Postadres

Free Nature

Postbus 341
3100 AH Schiedam

10.2.e Wob

Telefoon

(010) 298 10 10

Agustuslaan 36
6642 AB BEUNINGEN

E-mail

recreatieschap@staatsbosbeheer.n1

KvK

53216075

10.2.e Wob

Bank BNG

10.2.e Wob

BIC-code
BTW nummer

10.2.e Wob
www.heerlijkbuiten.n1
Volg ons:

Contactpersoon

:10.2.e Wob

Doorkiesnummer

: 10.2.e

Betreft

: Opdrachtverlening beheer Landtong Rozenburg

Wob

Ons kenmerk

: D18-426

Uw kenmerk

: R201804

Bijlage

Schiedam, 20-2-2018

Geachte heer 10.2.e Wob
Naar aanleiding van en verwijzend naar uw offerte van 20 december 2017, betreffende "Beheer Landtond
Rozenburg", draag ik u hierbij het werk op voor een totaalbedrag van € 10.2.g Wob exclusief BTW.
Als projectleider zal optreden de
10.2.e Wob
werkzaamheden dient u contact op te nemen met de
10.2.e Wob .

. Ten behoeve van de planning van de
10.2.e Wob , bereikbaar onder tel.nr. 06-

Op deze opdracht zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van Recreatieschap Voorne-Putten van
toepassing. Deze zijn reeds in uw bezit. Eventuele andere door u gehanteerde voorwaarden worden
nadrukkelijk van de hand gewezen.
Na afronding van het werk dient u uw factuur te zenden aan:
Recreatieschap Voorne-Putten
p/a Staatsbosbeheer, BBZ Financien
Postbus 341
3100 AH Schiedam
o.v.v. beheer landtong Rozenburg; verplichtingennr. VP-356
U kunt uw factuur ook per e-mail verstrekken. U dient uw factuur aan te leveren in .pdf formaat en daarbij
de bovenstaande adressering in uw factuur op te nemen. Het is tevens van belang dat uw IBAN
rekeningnummer op de factuur staat. U kunt uw facturen sturen naar:
recreatieschap-facturen@Staatsbosbeheer.nl.

‘

lk vertrouw op een vlotte en correcte uitvoering.
Hoogachtend,
nag . het D gelijks
i
Bestuur van het
esc
Voor 1 -Putten,

10.2.e Wob
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Cto
Recreatieschap
Voorne-Putten-Rozenburg
T.a.v. G.Z-H, BBZ Hnanciën
Postbus 341
3100 AH Sch iedam

20\ sCr.ccO \ OC)
FREE

FACTUUR

FREE NATURE

Factuurnummer:5040
Eectuurdatum:
7 mei 2015
Kostenplaats:
102
Betreft:
Kuddebeheer Landtong Rozenburg

Augustusiaan 36
6642 AB Beuningen
Nederland
10.2.e Wob

2014

Uw Kenmerk:

infofreenature.ni
www.freenature.ni
www.wiidernisvieesnI

VPR-20 15-001
Verplichtingennr. VPR- 1805

10.2.e Wob
KVK 09172686
10.2.e Wob

Hierbij brengen
Rozenburg:

Wij 1fl

rekening Kuddebeheer landtong

le halfjaar 2015, 50 % van €
Totaal te betalen

10.2.g Wob

10.2.g Wob

10.2.g Wob

Wij vragen u dit bedrag, binnen 30 dagen, onder vermelding van
het factuurnummer over te maken op bankrekening 10.2.e Wob
10.2.e Wob t.n.v. Stichting FREE Nature, Beuningen.
Voor vragen kunt u mailen met

10.2.e Wob

@freenature.eu

Verklaring als bedoeld in artikel 28 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968.
Ondergetekende: Stichting FREE, te Arnhem, vertegenwoordigd door 10.2.e Wob
verklaart dat ten aanzien van de door haar opgeleverde goederen en/of diensten, die in
deze nota nader zijn gespecificeerd, de in artikel 27 van de Wet op de omzetbelasting
1968 neergelegde )andbouwregeling van toepassing is.
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Recreatieschap
Voorne-Putten-Rozenburg
T.a.v. G.Z-H, BBZ Financiën
Postbus 341
3100 AH Schiedam

j

FACTUUR
Factuurnummer:
Factuurdatum:
Kosten plaats:
Betreft:

Uw Kenmerk:

1

FREE
5092
9 september 2015
102
Kuddebeheer Landtong Rozenburg
2015

FREE NATURE
AugustusIan 36
NL6642 AB Beuningen
10.2.e Wob

VPR-2015-001
Verplichtingennr. VPR-1805

(nfoifreenature.nl
www.freenture.nl
wwwwlldernlsvleesnl

10.2.e Wob
KV)( 0g172686

10.2.e Wob

Hierbij brengen wij in rekening Kuddebeheer Landtong
Rozen burg:

2e halfjaar 2015, 50 % van € 10.2.g Wob

€ 10.2.g Wob

Totaal te betalen

C 10.2.g Wob

Wij vragen u dit bedrag, binnen 30 dagen, onder vermelding van
het factuurnummer over te maken op bankrekening
10.2.e Wob
Stichting FREE Nature, Beuningen.
Voor vragen kunt u mailen met

10.2.e Wob

t.n.v.

@freenature.eu

Verklaring als bedoeld in artikel 28 van de Uit voeringsbeschikking omzetbelasting 1968.
Ondergetekende: Stichting FREE, te Beuningen, vertegenwoordigd door 10.2.e Wob
10.2.e Wob
verklaart dat ten aanzien van de door haar opgeleverde goederen en/of
diensten, die in deze nota nader zijn gespecificeerd, de in artikel 27 van de Wet op de
omzetbelasting 1968 neergelegde Iandbouwregeling van toepassing is.

NATUUR OP EIGEN BENEN
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Recreatieschap
Voorne Putten-Rozenburg
Tav. G,Z-H, BBZ Financiën
Postbus 341
3100 AH Schiedam

FACTUUR
Factuurnummer:
Factuurdatum:
Kostenplaats:
Betreft:

Uw Kenmerk:

FREE
6048
3 mei 2016
102
Kuddebeheer Landtong Rozenburg
2016

FREE NATURE
Augustusban 36
NL-664.2 AB Beuningen
10.2.e Wob

VPR2O16-001
Verplichtingennr. VPR-1923

h,fof, eenatureni
www,freenature.nI

w’ww.w(ldernisvlees,nl
10.2.e Wob

KVK 09172686

10.2.e Wob

Herbij brengen wij in rekening Kuddebeheer Landtong
Rozenburg:
iste halfjaar 2016, 50 % van € 10.2.g Wob

10.2.g Wob

Totaal te betalen

10.2.g Wob

Wij vragen u dit bedrag, binnen 30 dagen, onder vermelding van
het factuurnummer over te maken op bankrekening
10.2.e Wob
Stichting FREE Nature, Beuningen.
Voor vragen kunt u mailen met

10.2.e Wob

t.n.v.

@freenature.eu

Verklaring als bedoeld in artikel 28 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968.
Ondergetekende: Stichting FREE Nature, te Beuningen, vertegenwoordigd door 10.2.e Wob
10.2.e Wob verklaart
dat ten aanzien van de door haar opgeleverde goederen en/of diensten,
die in deze nota nader zijn gespecificeerd, de in artikel 27 van de Wet op de
omzetbelasting 1968 neergelegde Iandbouwregeling van toepassing is.

NATUUR OP EIGEN BENEN
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Recreatieschap
Voorne- Putten-Rozenburg
T.a.v. G.Z-H, BBZ Financiën
tcLIJ8sSH34S1chiedam

FACTUUR
Factuurnummer:
Factuurdatum:
Kostenplaats:
Betreft:

Uw Kenmerk:

FREE
6091
23 september 2016
102
Kuddebeheer Landtong Rozenburg
2016

FREE NATURE
AugutusIa1136
NL.6642AB Beuningen

10.2.e Wob

VPR2O16-0O1
Verplichtingennr. VPR-1923

infofreeiiatu re nl
www.freenhire.nI
www.wi ldernisvlees.n t

10.2.e Wob

(VK 09172686

10.2.e Wob

Hierbij brengen wij in rekening Kuddebeheer Landtong
Rozenburg:

2de halfjaar 2016, 50 % van € 10.2.g Wob

€ 10.2.g Wob

Totaal te betalen

C 10.2.g Wob

Wij vragen u dit bedrag, binnen 30 dagen, onder vermelding van
10.2.e Wob
het factuurnummer over te maken op bankrekening
Stichting FREE Nature, Beuningen.
Voor vragen kunt u mailen met

10.2.e Wob

t.n.v,

@freenature.eu

Verklaring als bedoeld in artikel 28 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968.
Ondergetekende: Stichting FREE Nature, te Beuningen, vertegenwoordigd door
10.2.e Wob
verklaart dat ten aanzien van de door haar op geleverde goederen en/of diensten,
die in deze nota nader zijn gespecificeerd, de in artikel 27 van de Wet op de
omzetbelasting 1968 neergelegde Iandbouwregeling van toepassing is.
10.2.e Wob

NATUUR OP EIGEN BENEN
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Recreatieschap
Voorne-Putten-Rozenburg
pia Staatsbosbeheer, BBZ Financiën
3100 AH Schiedam

OO4i36
FACTUU R
Factuurnummer:
Factuurdatum:
Kostenplaats:
Betreft:

Uw Kenmerk:

FREE

7054
3 mei 2017
102
Kuddebeheer Landtong Rozenburg
2017

FREE NATURE
Augulan36
NL-642AO Bcin!ngcn
10.2.e Wob

VPR2O17-01 Kuddebeheer Rozenburg
Verplichtingennr. VPR-196

lnFocfrccnturcI
vv.frecnlur.i

vv,wiIdernIvlecs.iil
10.2.e Wob
IK Oj17Z6(,

10.2.e Wob
Hierbij brengen wij in rekening Kuddebeheer Landtong
Rozenburg:
iste halfjaar 2017, 50 % van € 10.2.g Wob

€ 10.2.g Wob

Totaal te betalen

€ 10.2.g Wob

Wij vragen u dit bedrag, binnen 30 dagen, onder vermelding van
het factuurnummer over te maken op bankrekening
10.2.e Wob
Stichting FREE Nature, Beuningen.
Voor vragen kunt u mailen met

10.2.e Wob

t.n.v.

@freenature.eu

Verklaring als bedoeld in artikel 28 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1 968.
Ondergetekende: Stichting FREE Nature, te Beuningen, vertegenwoordigd door 10.2.e Wob
10.2.e Wob
verklaart dat ten aanzien van de door haar opgeleverde goederen en/of diensten,
die in deze nota nader zijn gespecificeerd, de in artikel 27 van de Wet op de
omzetbelasting 1968 neergelegde Iandbouwregeling van toepassing is.

NATUUR OP EIGEN BENEN
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Recreatieschap
Voorne-Putten-Rozenburg
pia Staatsbosbeheer, BBZ Financiën
Postbus 341
3100 AH Schiedam

FACTUUR
Factuurnummer:
Factuurdatum:
Kostenplaats:
Betreft:

Uw Kenmerk:

FREE
7086
23 augustus 2017
102
Kuddebeheer Landtong Rozenburg
2017

FREE NATURE
Auutu5bn 3
NL.6G4 .\B

Ltnr.2n

10.2.e Wob

VPR2O17-0I. Kuddebeheer Rozenburg
Verplichtingennr. VPR-196

ij’:.f ccitur?.r1

10.2.e Wob
K%’F1091726k3

10.2.e Wob
Hierbij brengen wij in rekening Kuddebeheer Landtong
Rozenburg:
2e halfjaar 2017, 50 °h van € 10.2.g Wob

€

10.2.g Wob

Periode juli-december 2017
Totaal te betalen

C 10.2.g Wob

Wij vragen u dit bedrag, binnen 30 dagen, onder vermelding van
het factuurnummer over te maken op bankrekening
10.2.e Wob
Stichting FREE Nature, Beuningen.
Voor vragen kunt u mailen met

10.2.e Wob

t.n.v.

@freenature.eu

Verklaring als bedoeld in artikel 28 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968.
Ondergetekende: Stichting FREE Nature, te Beuningen, vertegenwoordigd door 10.2.e Wob
10.2.e Wob
verklaart dat ten aanzien van de door haar opgeleverde goederen en/of diensten,
die in deze nota nader zijn gespecificeerd, de in artikel 27 van de Wet op de
omzetbelasting 1968 neergelegde Iandbouwregeling van toepassing is.

NATUUR OP EIGEN tENEN
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Recreatieschap
Voorne-Putten-Rozenburg
pia Staatsbosbeheer, BBZ F1 nanciën

/t/(

t

3100 AH Schiedam

iu5261
FACTUUR
Factuurnummer:
Factuurdatum:
Kostenplaats:
Betreft:

Uw Kenmerk:

18049
17 mei 2018
102
Beheer La ndtong Rozen burg
2018

Beheer landtong Rozenburg
Verplichtingennr. VP-356

FREE
FREE NATURE
AugutuIaan 36
NL-6G42 At l3etinlngen
10.2.e Wob

lnfofreen2turc.nl
v,.freen2turc.n
vw,.wildrnTsvkes.nl
10.2.e Wob

‘K 0917268fi
10.2.e Wob

Hierbij brengen wij in rekening Kuddebeheer Landtong
Rozenburg:

Periode:
Januari juni 2018

€

10.2.g Wob

6% BTW

€

10.2.g Wob

Totaal te betalen

C 10.2.g Wob

—

Wij vragen u dit bedrag, binnen 30 dagen, onder vermelding van
het factuurnummer over te maken op bankrekening
10.2.e Wob
t,n.v.
Stichting Foundation for Restoring European Ecosystems, Beuningen. (FREE Nature)
Voor vragen kunt u mailen met

10.2.e Wob

Volgens wetswijziging per 01-01-2018 is FREE Nature verplicht 6% BTW in rekening te
brengen over haar beheer activiteiten. (De landbouwregeling is per 01-01-2018
vervallen)

NATUUR OP EIGEN BENEN
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Recreatieschap
Voorne-Putten-Rozenburg
pia Staatsbosbeheer, BBZ Finandën
Postbus 341
3100 AH Schiedam

FACTUUR
Factuurnummer:
Factuurdatum:
Kostenplaats:
Betreft:

FREE
18090
27 september 2018
102
Beheer Landtong Rozenburg
2018

Uw Kenmerk:

FREE NATURE
Aug tusliai 3G
t.-1i2 AtI

10.2.e Wob

Beheer landtong Rozenburg
Verplichtingennr. VP-356

inf; fi ;nWr: ri
V’i.J,(f;fl!LI.Iil

Ies. rr

10.2.e Wob
lA’k ()9726St

10.2.e Wob
Hierbij brengen wij in rekening Kuddebeheer Landtong
Rozenburg:

Periode:
Juli december 2018

C 10.2.g Wob

6% BTW

€

Totaal te betalen

C 10.2.g Wob

—

10.2.g Wob

Wij vragen u dit bedrag, binnen 30 dagen, onder vermelding van
het factuurnummer over te maken op bankrekening
10.2.e Wob
t.n.v.
Stichting Foundation for Restoring European Ecosystems, Beuningen. (FREE Nature)
Voor vragen kunt u mailen met

10.2.e Wob

@freenature.nl

Volgens wetswijziging per 01-01-2018 is FREE Nature verplicht 6% BTW in rekening te
brengen over haar beheer activiteiten. (De landbouwregeling is per 01-01-2018
vervallen)

NATUU OP EIGEN BENEN
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Recreatieschap
Voorne-Putten- Rozenburg
pia Staatsbosbeheer, BBZ Financiën
Postbus 341
3100 AH Schiedam

CREDITFACTUUR
Factuurnummer:
Factuurdatum:
Kostenplaats:
Betreft:

FREE
18111
13 november 2018
102
Beheer Landtong Rozenburg
2018

Uw Kenmerk:

Beheer landtong Rozenburg
Verplichtingennr. VP-356

FREE NATURE
Augtu;fii; 36
NL—6t542 ,\G Lini

10.2.e Wob
ir6j frcflrlature.nl
wvr,.frcen.ture.nl

v.iwildrnIsv!eis.nI

Credit factuur i.v.m. onjuist BTW percentage
op factuur 18090 van 27 september 2018.
U ontvangt een nieuwe factuur met het juiste
BTW percentage van 21%.

10.2.e Wob
KVK )j)/1B ;;

10.2.e Wob
Hierbij brengen wij in rekening Kuddebeheer Landtong
Rozen burg:

Periode:
Juli december 2018

€

6% BTW

€

Totaal

C 10.2.g Wob

—

10.2.g Wob
-

10.2.g Wob

-

Wij vragen u deze factuur te verrekenen met factuur 18090 van 27 september
2018

Voor vragen kunt u mailen met
Nature)

10.2.e Wob

(administratie FREE

Volgens wetswijziging per 01-01-2018 is FREE Nature verplicht 21% BTW in rekening te
brengen en niet 6% BTW zoals in bovenstaande factuur abusievelijk is gebeurd. (De
landbouwregeling is per 01-01-2018 vervallen)

NATUUR OP EIGEN BENEN
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Jt(/C)

Recreatieschap
Voorne-Putten-Rozenburg
p/a Staatsbosbeheer, BBZ Financiën
Postbus 341
3100 AH Schiedam

0 05 5 U
FACTUUR
Factuurnummer:
Factuurdatum:
Kostenplaats:
Betreft:

FREE
18112

13 november 2018
102
Beheer Landtong Rozenburg
2018

FREE NATURE
;Lnn 36

Au8u t&i

N L—6642 A6 U
10.2.e Wob

Uw Kenmerk:

Beheer landtong Rozenburg
Verplichtingennr. VP-356
ii

Deze factuur vervangt factuur 18090, waarin een foutief
BTW percentage is vermeld.
Factuur 18090 is gecrediteerd met factuur 18111 d.d.
13 november 2018.

f

fitur

rI

10.2.e Wob
)<VK 091726

Excuses voor het ongemak.

10.2.e Wob

Hierbij brengen wij in rekening Kuddebeheer Landtong
Rozenburg:

Periode:
Juli december 2018

€

10.2.g Wob

21% BTW

€

10.2.g Wob

Totaal te betalen

C 10.2.g Wob

—

Wij vragen u dit bedrag, binnen 30 dagen, onder vermelding van
het factuurnummer over te maken op bankrekening
t.n.v.
10.2.e Wob
Stichting Foundation for Restoring European Ecosystems, Beuningen. (FREE Nature)
Voor vragen kunt u mailen met

10.2.e Wob

Volgens wetswijziging per 01-01-2018 is FREE Nature verplicht 21% BTW in rekening te
brengen over haar beheer activiteiten. (De landbouwregeling is per 01-01-2018
vervallen)

NATUUR OP EIGEN DENEN
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Bijeenkomst 25 januari 2018
Aanwezig;

(Havenbedrijf),
10.2.e Wob
(Free
Nature).
10.2.e Wob

10.2.e Wob

(Staatsbosbeheer),

10.2.e Wob

Locatie; Landtong Rozenburg
Samenvatting
Dit overleg is georganiseerd om met elkaar een aantal problemen te bespreken over het
begrazingsgebied de Landtong. Hieronder heb ik stapsgewijs uitgewerkt wat er besproken is en welke
actiepunten we hebben afgesproken.
1) AHA: We hebben terplekke bij de aha gekeken en geconstateerd dat deze op vrijwel de gehele
lengte is verzakt. Om de aha veekerend te hebben moet er een steile wand staan van minimaal
1.20m diep. Dit is niet het geval en dus is de aha niet veekerend. Dat is ook wel gebleken met de
aanrijding begin van deze maand waarbij een hooglander door de aha was gekomen en op de
openbare weg stond. Tijdens het gesprek later op de ochtend in het EIC gebouw hebben we
geconstateerd dat de aha in 2018 niet dusdanig wordt hersteld dat deze wel veekerend wordt.
10.2.e Wob stelt voor om een permanent raster in de aha neer te zetten. Deze vervangt het lint en de
plasticpaaltjes die 2 jaar geleden als noodoplossing zijn neergezet. Dit nieuwe raster zal bestaan uit
houten palen en gladde draad. De aha is onlangs door Staatsbosbeheer helemaal vrij gemaaid van
vegetatie. We hebben daardoor nu mooi de ruimte voor dit raster en hier zal de stroomdraad dus
geen lekkage meer hebben.
2) Stroomraster; 10.2.e Wob geeft aan dat er veel moet gebeuren aan het huidige raster. Bijna alle
houten palen moeten de komende jaren worden vervangen omdat deze rot zijn en omvallen.
Daarnaast zijn de grondkabels versleten wat zorgt voor veel stroomverlies ook deze moeten
vervangen worden. Verder moeten de aansluitingen bij de klaphekjes en veeroosters opnieuw
worden aangelegd. Het opknappen van het raster kan en wil Free Nature voor haar rekening nemen.
Daarvoor zijn nog wel nadere afspraken nodig in verband met de extra uren werktijd die hiervoor
nodig zijn.
3) Stroomklok; De stroomklok die er nu hangt is te zwak voor waar het nu voor gebruikt wordt. We
waren het er allemaal over eens dat er, op korte termijn, een nieuwe, sterkere stroomklok in moet.
Free Nature heeft uitgezocht dat een passende stroomklok rond de €800,- is, wij kunnen deze zelf
monteren. 10.2.e Wob geeft aan dat er bij het Havenbedrijf een expert wat betreft stroom werkzaam
is. 10.2.e Wob gaat hem vragen of hij binnenkort tijd heeft om te kijken naar het stroom op de
Landtong. Zo kunnen we nog beter in kaart brengen wat de problemen zijn en hoe deze verholpen
kunnen worden.
Tijdens dit overleg werd
gebeld door 10.2.e Wob dat er een koe buiten het
10.2.e Wob
raster liep. We zijn hier met het gehele gezelschap naartoe gereden. Al snel hadden we het dier weer
terug het begrazingsgebied in maar het probleem werd meteen heel duidelijk. Doordat er te weinig
stroom op het draad staat hebben de dieren geen reden om hierachter te blijven en lopen door het
draad heen het begrazingsgebied uit. We waren het er allemaal over eens dat een nieuwe, sterke
stroomklok prioriteit heeft.
4) Communicatie; een ander onderdeel waar Free Nature tegenaan loopt is de communicatie met de
landtong bezoekers. Er hangt bij een aantal bezoekers een negatieve sfeer en Free is te weinig in
beeld bij de bezoekers. Dit leidt tot problemen in de beeldvorming. 10.2.e Wob wil hier het komende jaar
graag meer tijd en energie in stoppen. Dit in de vorm van ongeveer 4 excursies per jaar, tussendoor
eens een extra voorlichtingsbijeenkomst organiseren voor de bezoekers op de Landtong en actief
meedoen met evenementen als de wereldhavendagen. Ook hiervoor zijn nadere afspraken nodig in
verband met de extra uren werktijd die hier voor nodig zijn.

5) Contract; In het huidige contract heeft Free Nature gemiddeld 4 uur per week voor het werk op de
Landtong. Hier vallen alle werkzaamheden onder, kuddebeheer, rasterwerk, communicatie enz.
10.2.e Wob geeft aan dat deze 4 uur alleen al nodig zijn om het kuddebeheer goed uit te voeren, ook
omdat de kudde steeds groter wordt omdat het gebied hierom vraagt. Voorstel van Free Nature is
om deze uren uit te breiden naar 8 uur per week. Zodat er ook tijd beschikbaar komt voor het
neerzetten van het raster in de aha, alle werkzaamheden te kunnen verrichten aan het raster zoals
beschreven in kopje ‘stroomraster’, en alle werkzaamheden uit te voeren omtrent de communicatie,
beschreven in kopje ‘Communicatie’.
6) Aansprakelijkheid aanrijding; Aan het einde van de bijeenkomst, nadat 10.2.e Wob waren
vertrokken, hebben
nog even gesproken over de aanrijding eerder deze maand.
10.2.e Wob
heeft aangegeven dat Free Nature bij ieder schadegeval €1500,- eigen risico moet betalen.
Vandaar de vraag wie er precies aansprakelijk is voor deze schade er wie er verantwoordelijk is voor
deze kosten. De runderen zijn eigendom van Free Nature maar dit dier liep op de openbare weg
omdat er achterstallig onderhoud is aan de aha. Dit is de verantwoordelijkheid van Staatsbosbeheer.
heeft aangegeven dit intern bij Staatsbosbeheer uit te zoeken. Dit en de vraag
10.2.e Wob
van het verhogen van de uren voor Free gaat 10.2.e Wob uitzoeken en komt uiterlijk eind tweede week
februari hierop terug.

10.2.e Wob

Actiepunten
10.2.e Wob ; vraagt of hun stroomexpert eens mee kan kijken naar de stroom op de Landtong.
10.2.e Wob Neemt contact op met de contactpersoon bij de gemeente Rotterdam.
; zoekt intern uit hoe het zit met de aansprakelijkheid van de aanrijding en kijkt
10.2.e Wob

of er mogelijkheden zijn om het contract met Free Nature uit te breiden naar 8 uur per week. Hij laat
voor eind tweede week februari weten wat hieruit gekomen is. Vervolgens moet er voor 2018 op
basis van de actuele situatie een opdracht voor FREE Nature worden uitgeschreven.

10.2.e Wob

Free Nature
29 januari 2018
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B.J. Eerdmans
Wethouder Veiligheid, Handhaving en
Buitenruimte
Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam
Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

recreatieschap Voorne Putten Rozenburg
T.a.v.
10.2.e Wob
Postbus 341
3100 AH SCHIEDAM

Website: www.rotterdam.nl
E-mail: dimbsd@rotterdam.nl
Fax: (010) 2673560
Inlichtingen: 10.2.e Wob
Telefoon: 10.2.e Wob
Cluster: Stadsontwikkeling
Ons kenmerk: 16/0519071
Uw brief van: 30-11-2016
Uw kenmerk: -Aantal bijlagen: 2
Betreft: beheerovereenkomst Landtong
Rozenburg
Datum:

Geachte

10.2.e Wob

,

De gemeente Rotterdam heeft besloten om per 31 december 2017 uit het Recreatieschap
Voorne Putten Rozenburg te treden. Hierover zijn op hoofdlijnen afspraken gemaakt met het
Recreatieschap. Een van de afspraken waaronder Rotterdam uittreedt, is dat zij zelf het
beheer voor de Landtong Rozenburg overneemt van het schap.
Sinds 2015 is een beheersovereenkomst Landtong Rozenburg van kracht waarin is
vastgelegd dat het Recreatieschap Voorne Putten Rozenburg, in opdracht van de gemeente
Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat, het beheer van de Landtong
uitvoert.
Tegen de achtergrond van de situatie die per 31 december 2017 ontstaat maak ik u bij deze
kenbaar, mede namens het Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat, dat wij op grond van
artikel 3 lid 2 van de Beheersovereenkomst Landtong Rozenburg deze beheersovereenkomst
willen beëindigen per 31 december 2018. De gemeente Rotterdam stelt in nauwe
samenwerking met het Havenbedrijf en Rijkswaterstaat een nieuwe beheersovereenkomst op
die medio 2017 gereed zal zijn.
Hierbij stel ik u voor om de overname van het beheer per 1 januari 2019 in te laten gaan,
vanwege het samenvallen met de afloop van de overeenkomst met SBB voor de
ondersteuning van het schap.
Graag verneem ik uw reactie op dit schrijven,
Mede namens het Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat teken ik,
Met vriendelijke groet,

Joost Eerdmans
Wethouder Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte
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10.2.e Wob

10.2.e Wob
10.2.e Wob
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10.2.e Wob

10.2.e Wob

10.2.e Wob

10.2.e Wob
10.2.e Wob

10.2.e Wob
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BEHEEROVEREENKOMST
LANDTONG ROZENBURG

ONDERGETEKENDEN:
1. a. de publiekrechtelijke rechtspersoon de Staat der Nederlanden (hierna te noemen: 'Staat'),
gevestigd te Den Haag, voor deze Ministerie van Infrastructuur en Milieu, te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door het hoofd van het District Noord van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
te Rotterdam,
10.2.e10.2.e
Wob Wob ;
b. de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Rotterdam (hierna te noemen: 'Gemeente')
gevestigd te Rotterdam, voor deze de cluster Stadsontwikkeling, te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de algemeen directeur,
;
10.2.e Wob
c. de naamloze vennootschap Havenbedrijf Rotterdam N.V. (hiema te noemen: 'HbR'). gevestigd
en kantoorhoudende te (3072 AP) Rotterdam, aan de Wilhelminakade 909, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24354561, te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de COO, 10.2.e Wob ;
10.2.e Wob

de Staat, de Gemeente en HbR hierna tezamen te noemen: 'Grondbezitters';
enerzijds, en
2. de publiekrechtelijke rechtspersoon Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg (hierna te noemen:
'Recreatieschap'), kantoorhoudende te Schiedam aan de Overschieseweg 204, te dezen
rechtsgeldig vertegenwoordigd door
, directeur van de dienst
10.2.e Wob
Groenservice Zuid-Holland,;
anderzijds;
de ondergetekenden sub la, 1b, 1c en 2 hierna tezamen te noemen: 'Partijen';

IN OVERWEGING NEMENDE:
•
•
•
•
•

•
•
•

dat de Staat en de Gemeente eigenaar en HbR erfpachter zijn van de hierna in artikel 2 te
omschrijven gronden van Landtong Rozenburg;
dat Grondbezitters de betreffende gronden een groene en recreatieve functie willen geven;
dat het vanwege de eenheid van het gebied wenselijk Is de betreffende gronden door één partij te
laten beheren;
dat de Staat de Gemeente verzocht heeft -passend binnen het inkoop- en aanbestedingsbeleid
van de Gemeente- mede namens hem een beheerder te selecteren;
dat Partijen samen met een aantal andere betrokken partijen op 18 maart 2003 een overeenkomst
getiteld Samenwerkingsovereenkomst Herinrichting Landtong Rozenburg met bijlagen (hiema
tezamen te noemen: 'Samenwerkingsovereenkomst') hebben gesloten, waarin in artikel 5.1 is
bepaald: "Het recreatieschap Voome/Putten/Rozenburg zal na de herinrichting de openbare
gebieden van de landtong, ten behoeve van recreatie in beheer en onderhoud nemen.;
dat in de Samenwerkingsovereenkomst tevens is bepaald dat de in beheer te nemen gronden aan
het Recreatieschap ter beschikking worden gesteld op basis van erfpacht;
dat de in 2003 beoogde uitgifte in erfpacht door Partijen inmiddels om meerdere redenen niet
langer als wenselijk wordt beschouwd;
dat richtlijnen voor het creëren van eenheid, het benutten van de karakteristiek, het verhogen van
de attractiewaarde en het verbeteren van de toegankelijkheid van Landtong Rozenburg zijn
1

vastgelegd In het Masterplan Landtong Rozenburg, groen podium In de haven, VHP, februari 2003,
(hiema te noemen: 'Masterplan');
dat beoogd wordt het bestaande havengebied beter te benutten en de kwaliteit van de
leefomgeving te verbeteren;
dat tevens invulling wordt gegeven aan de herplantplicht, een bijdrage wordt geleverd aan het
ecologisch herstel van de Rijn-Maasmonding en aan de Gebiedsgerichte aanpak Voome-Putten Rozenburg;
dat het Recreatieschap zich onder voorwaarden bereid verklaard heeft om duurzaam invulling aan
de groenfunctie te geven;
dat het groenbeheer feitelijk al sinds 2008 gefaseerd door het Recreatieschap wordt ingevuld;
dat het Recreatieschap afhankelijk is van door de in de gemeenschappelijke regeling deelnemende
overheden beschikbaar te stellen financiële middelen, waarbij periodiek nieuwe beleidsmatige
afwegingen gemaakt kunnen worden;

VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:
Artikel 1. Beheer en onderhoud
1. De Gemeente heeft -passend binnen haar inkoop- en aanbestedingsbeleid- mede namens de
Staat een beheerder geselecteerd. Zij is daarvoor bij het Recreatieschap uitgekomen. De Staat
stelt een jaarlijkse beheervergoeding aan de Gemeente beschikbaar.
2. Grondbezitters geven bij dezen hun voor recreatie bestemde gronden op de Landtong Rozenburg
in beheer en onderhoud aan het Recreatieschap, die het beheer van die gronden bij dezen
aanvaardt,
3. Dit beheer en onderhoud betreft niet het wettelijk beheer ingevolge de Waterwel, de Wegenwet en
de Wet beheer rijkswaterstaatswerken.
4. Het beheer en onderhoud worden nader omschreven c.q. afgebakend in de artikelen 6 en 7.
5. Partijen zijn bij nader inzien overeengekomen dat de Grondbezitters in afwijking van Bijlage 2 van
de Samenwerkingsovereenkomst hun gronden van Landtong Rozenburg niet in juridische zin
(erfpacht, huur dan wel (economische) eigendom) aan het Recreatieschap zullen overdragen.

Artikel 2. Omschrijving beheergebled
1. Aan deze overeenkomst wordt een tekening (hiema te noemen: 'Tekening Beheergebled',
BIJLAGE 1) gehecht, waarop de door het Recreatieschap te beheren en onderhouden terreinen op
de Landtong Rozenburg zijn aangegeven, en wel ais volgt:
de percelen die in eigendom zijn bij de Staat aangegeven zijn in de kleur geel.
de percelen die in eigendom bij de Gemeente aangegeven zijn in de kleur grijs
de percelen die door de Gemeente in erfpacht uitgegeven zijn aan HbR aangegeven zijn in de
kleur rood..
2. Het door het Recreatieschap te voeren beheer en onderhoud betreft alle hien/oor in lid 1 van dit
artikel bedoelde percelen, hierna tezamen te noemen: 'Beheergebled', dat gearceerd is
aangegeven. In het veld zijn de perceelgrenzen van de Grondbezitters niet afgepaald of anderszins
zichtbaar. Het beheer en onderhoud van het Recreatieschap overschrijdt de perceelgrenzen alsof
die niet bestaan.

Artikel 3. Duur en beëindiging Beheerovereenkomst
1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Behoudens tussentijdse beëindiging wegens toerekenbare tekortkoming is de
Beheerovereenkomst door zowel de Grondbezitters als het Recreatieschap opzegbaar, en wel
jaarlijks per 1 januari met een opzegtermijn van twee jaar.

3. Teneinde eenheid in het Beheergebied te waarborgen, kunnen Grondbezitters de
Beheerovereenkomst slechts gezameniijk en in zijn geheel opzeggen. Ook het Recreatieschap kan
de Beheerovereenkomst slechts In zijn geheel opzeggen.

Artikel 4. Eenmalige bijdragen en kostenverdeling
1. Het Recreatieschap heeft ontvangen;
- in het kader van het Groenakkoord van de Stadsregio Rotterdam een eenmalige bijdrage van
10.2.b Wob
aismede in het kader van de herpiantplicht van Rijkswaterstaat Zuid-Hoiiand een eenmalige
beheerbijdrage van 10.2.b Wob
2. Aiie kosten die gemaakt worden voor het beheer en onderhoud van het Beheergebied ten behoeve
van recreatie, komen voor rekening van het Recreatieschap. De zakelijke lasten, zoals
waterschapslasten, onroerende zaakbelasting en milieu- of andere heffingen, komen voor rekening
van de betreffende Grondbezitter.
3. Voor het overige dragen Grondbezitters ieder hun eigen kosten voor de instandhouding van de
specifieke functie van het desbetreffende perceel. Zo komen bijvoort)eeld:
de kosten voor de instandhouding van de waterkeringsfunctie langs de Nieuwe Waterweg voor
rekening van de Staat;
de kosten voor monitoring van de vuiistort VInkseweg voor rekening van de Gemeente;
de kosten voor de instandhouding van de waterkeringsfunctie langs het Calandkanaal voor
rekening van HbR.

Artikel 5. Staat van het Beheergebied; bodemaansprakelijkheid
1.

2.

3.
4.

5.

De Grondbezitters en het Recreatieschap zijn genoegzaam bekend met de staat van het
Beheergebied en de bodem en verklaren dat het beheergebied en de bodem c.q. de in de bodem
aanwezige en conform de daarvoor geldende regelgeving afgedekte verontreinigingen bij het
aangaan van deze overeenkomst geen beletsel vormen voor de exploitatie van het Beheergebied
door het Recreatieschap als recreatiegebied.
Het Recreatieschap is aansprakelijk voor verontreinigingen in het Beheergebied, waarvan de
desbetreffende Grondbezitter kan aantonen dat die door het Recreatieschap dan wel door het
Recreatieschap ingeschakelde personen of bedrijven zijn toegebracht.
Het Recreatieschap zal niet aansprakelijk worden gesteld voor verontreinigingen die afkomstig
zijn vanaf de Nieuwe Waterweg of het Calandkanaal.
Op de kop van de Landtong zijn twee opslagplaatsen voor afvalverbrandingslakken gelegen.
Gemeente heeft de nazorgplicht voor het oude deel ("DOP"). Voor het nieuwe deel is afgesproken
dat de AVR de nazorg overdraagt aan de Provincie Zuid-Holland. De beide DOP's zijn ingericht ais
visuele afscherming. De DOP in hel oude deel in ingericht ais recreatiegebied. Het tweede depot is
nog niet als opslagplaats overgedragen aan de Provincie Zuid-Hoiland en vormt geen onderdeel
van de beheeropdracht aan het Recreatieschap. Na vaststelling van de definitieve beheersltuatie
kan bezien worden op welke wijze het depot kan worden ingepast in de recreatieve omgeving.
Deelproject stortplaats Vinkseweg: De Vinkseweg is de voormalige stortplaats van de gemeente
Rozenburg en is gelegen op terrein van de Gemeente Gemeente heeft momenteel de nazorgplicht
voor deze locatie. Met de Provincie Zuid-Holland worden gesprekken gevoerd betreffende de
overdracht van deze nazorgplicht.

Artikel 6. Rechten, plichten en verantwoordelijkheden Recreatieschap
Algemeen

1. Het Beheergebled heeft een landschappelijk groene en recreatieve bestemming. Dat wil zeggen
dat de activiteiten van het Recreatieschap gericht moeten zijn op hel behoud van deze invulling,
e.e.a. conform het Masterplan Herinrichting Landtong Rozenburg (hierna te noemen:
'Masterplan'), dat als bijlage 1 aan de Samenwerkingsovereenkomst is gehecht.
2. Aan deze Beheerovereenkomst is een tekening gehecht waarop de bestemming van de gronden
globaal is aangegeven ('BIJLAGE 2).
3. Het Recreatieschap is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Grondbezitters
niet bevoegd de aard, bestemming en inrichting van het Beheergebled Ingrijpend te veranderen ten
opzichte van hetgeen daarover in het Masterplan is vastgelegd.
4. Het bodemprofiel van het Beheergebled mag niet gewijzigd worden zonder dat eerst in overleg
wordt getreden met de betreffende Grondbezitter en eventueel de civieltechnisch beheerder.
5. Het Recreatieschap mag het Beheergebled op geen enkele wijze in gebruik geven, tenzij met
voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende Grondbezitter. Ook na verkregen
toestemming zal het Recreatieschap er steeds voor zorgdragen dat de Grondbezitters geen
schade lijden door de ingebruikgeving.
6. Voor de na te melden overeenkomst met Stichting Free Nature wordt bij deze - voor zoveel nodig
- toestemming verleend door de Grondbezitters.
Beheer en onderhoud
7. Het Recreatieschap heeft een beheerplan (hierna te noemen: 'Beheerplan') opgesteld, in de vorm
van een beheerkaart met bijlagen, volgens het door het Recreatieschap gehanteerde TBM model,
waarin het Recreatieschap inzicht geeft in de wijze waarop het praktisch invulling wil geven aan de
landschappelijk groene en recreatieve bestemming van het Beheergebled.
8. De Grondbezitters hebben het Beheerplan goedgekeurd en daarmee is het Beheerplan geldend.
De beheerkaart wordt aan deze Beheerovereenkomst gehecht (BIJLAGE 2).
9. Het Recreatieschap draagt er zorg voor dat het beheer en ondertioud conform het Beheerplan
plaatsvinden.
10. De Kop van de Landtong is een van de uitachtpunten van het HbR. Alle uitzichtpunten behoren tot
het actieplan Beeldkwaliteit binnen de Rotterdamse haven.
11. Het Recreatieschap draagt het beheer van het deelgebied begrazingswelde op aan derden, waarbij
Stichting Pree Nature als eerste partij (preferred supplier) in de gelegenheid wordt gesteld om de
opdracht uit te voeren.
De begrazingswelde wordt beheerd vanuit het oogpunt van natuurlijke processen als natuurlijke
begrazing, natuurlijke vegetatiesuccessie, spontane bosontwikkeling, saltspray en een variërend
waterpeil op basis van natuur en neerslag.
Het beheer bestaat hierbij uit de volgende onderdelen:
het beheer van de kudde paarden en runderen
het onderhoud van de omrastering van het omgeven terrein.
het plaatsen en onderhouden van informatiebordjes over natuurlijke begrazing en aanwezige
grazers
afschrapen van de helft van de Zwaluwwand leder voorjaar in de eerste helft van maart
afhandelen incidenten met grote grazers
verzekeren

Binnen de begrazingswelde draagt het Recreatieschap zelfzorg voon
het onderhoud van het fietspad;
jaarlijks twee tot drie maal vrij maaien van de stroomrasters.

Wecen en waterstaatswerken

12. Aan deze Beheerovereenkomst is als BIJLAGE 3 een lijst gehecht, waarin de openbare wegen en
fietspaden, leidingen en radarsystemen, wateren, waterkeringen en waterstaatswerken zijn
opgenomen.
13. Het Recreatieschap mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende
Grondbezitter geen beheer- of onderhoudswerkzaamheden (laten) verrichten die de openbaarheid
van de wegen en fietspaden en/of de functie van leidingen en radarsystemen, de wateren,
waterkeringen en waterstaatswerken met de eventueel daartoe behorende kunstwerken - al dan
niet tijdelijk - belemmeren c.q. in gevaar brengen.
14. Ondanks verkregen toestemming zal het Recreatieschap - behoudens noodgevallen - de
betreffende Grondbezitter minimaal 48 uur van tevoren informeren wanneer beheer- of
onderhoudswerkzaamheden gepland zijn.
15. Mede In kader van de herontwikkeling van de Landtong heeft het HbR zijn radarposten aangepast.
HbR houdt zich het recht voor om In het kader van de nautische veiligheid radarposten aan te
passen of te verplaatsen. Een deel van de ondergrondse infrastructuur naar de radarpost is
gelegen binnen dit gebied. Radarpost en kabelverbindingen dienen te aller tijde bereikbaar te zijn
voor inspectie en onderhoud.
16. Binnen het gebied is gelegen een ieidingstrook In beheer bij HbR. Deze leidingstrook is binnen het
gebied aangeduid door gele markeringspaaltjes. De aangeduide strook dient beschikbaar te zijn
voor Inspectie en onderhoud. Alle uit te voeren werkzaamheden worden vooraf door, of namens
HbR, kenbaar gemaakt aan het Recreatieschap.
17. Het Recreatieschap meldt een onvoorziene omstandigheid of geconstateerd gebrek aan een
waterstaatswerk zo spoedig mogelijk bij de betreffende Grondeigenaar.

Verhuringen en commerciële activiteiten
18. Bij het aangaan van deze Beheerovereenkomst zijn de volgende terreinen verhuurd:
- een manegecomplex aan Rultervereniging Rozenburg);
- een hondentralningsschool aan de Stichting Vrienden van Waf.
Voormelde verhuringen vinden thans plaats door en op gronden van HbR en zijn aangegeven op
de Tekening bestemming gronden (BIJLAGE 2). Het Recreatieschap zal namens HbR optreden als
beheerder van de verhuringen en is gerechtigd de huurpenningen ten eigen bate te innen.
De verhuring aan Ruitervereniging Rozenburg vindt plaats door en op gronden van HbR en de
verhuring aan de Stichting Vrienden van Waf door en deels op gronden van HbR en deels op
gronden van de Gemeente. Het Recreatieschap zai namens HbR respectievelijk de Gemeente
optreden als beheerder van de verhuringen en gerechtigd zijn de huurpenningen ten eigen bate te
innen.
19. De Gemeente en HbR verlenen het Recreatieschap bij dezen toestemming de volgende
commerciële activiteiten op het Beheergebied te ontplooien:
- de verhuring van een terrein aan een recreatief bedrijf, zoals bijvoorbeeld een fietsverhuurbedrijf;
- de verhuring aan een horecagelegenheid (max. 750 m2):
- het (laten) organiseren van passende evenementen op het evenemententerrein.
Het Recreatieschap zai aan de Gemeente en HbR een voorstel doen over de plaats waar de
verhuringen aan het recreatie-Zfietsverhuurbedrijf en de snackbar/het café-restaurant zullen
plaatsvinden. De Grondbezitter op wiens grond de verhuring plaatsvindt, mag het voorstel slechts
afwijzen ingeval de locatie een belemmering vormt voor de openbaarheid van de wegen en
fietspaden en/of de functie van de wateren, waterkeringen en waterstaatswerken. Na verhuring is
het Recreatieschap gerechtigd namens de betreffende Grondbezitter op te treden als beheerder
van de verhuringen en de huurpenningen ten eigen bate te innen.
20. Het evenemententerrein behoort tot de (semi-)openbare infrastructuur. De weg die hiervan deel
uitmaakt is tevens toegangsweg tot het EIC en het nog te ontwikkelen cluster HIC.

Het Recreatieschap heeft het recht op de commerciële exploitatie van het evenemententerrein.
Grootschalige evenementen worden vooraf gemeld aan HbR.
HbR behoudt het recht tot het organiseren van de Wereldhavendagen op het terrein en maakt dit
vooraf kenbaar aan het Recreatieschap. Na afloop van het evenement draagt het HbR de zorg
voor het in schone staat opleveren van het terrein.
Het houden van evenementen nabij waterstaatswerken Is rtleldingsplichtig op grond van de
Watenwet en dient gemeld te worden bij Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid.

21. De Staat behoudt het recht zijn gronden volgens de eigen richtlijnen te laten exploiteren, voor
zover passend binnen de aard en bestemming van het gebied. Vanaf 2016 maakt de Staat €
5.000 = per jaar over aan de Gemeente, als bijdrage in de beheerkosten. Deze bijdrage wordt
door de Gemeente met het Recreatieschap verrekend. Bij een wijziging van omstandigheden
wordt de hoogte van de bijdrage door Partijen opnieuw bezien.

Verounnlnoen e.d
22.

Het Recreatieschap is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen,
toestemmingen en dergelijke {ook van de Grondbezitters) benodigd vooral zijn activiteiten.
23. Alle leges en kosten voor hel verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, toestemmingen en
dergelijke, alsmede alle boetes verschuldigd wegens het niet hebben daarvan of overtreding van
enige wet of verordening komen ten laste van het Recreatieschap.

Artikel 7. Rechten, plichten en verantwoordelijkheden Grondbezitters
1.

2.

3.

4.
5.

Indien noodzakelijk In verband met de aard en functie van de hen toebehorende gronden zijn de
Grondbezitters gerechtigd de grenzen van het Beheergebied te wijzigen, Partijen zullen alsdan met
elkaar In overleg treden.
De Grondbezitters zullen ieder voor eigen kosten de hen toebehorende openbare wegen en
fietspaden, leidingen en radarsystemen, wateren, waterkeringen en waterstaatswerken beheren en
onderhouden.
De Grondbezitters en door hen aan te wijzen derden zullen te allen tijde mogen komen en gaan
over het Beheergebied teneinde de op hun gronden aanwezige openbare wegen en fietspaden,
leidingen en radarsystemen, wateren, waterkeringen en overige waterstaatswerken te kunnen
beheren en onderhouden.
De Grondeigenaren zullen het Recreatieschap - behoudens noodgevallen - minimaal 48 uur van
tevoren informeren over geplande werkzaamheden.
HbR is gerechtigd voor de Wereldhavendagen of andere grootschalige manifestaties gebmik te
maken van het evenemententerrein zonder daartoe aan het Recreatieschap een vergoeding
verschuldigd te zijn.

Artikel 8. Organisatie en overleg
1.

Partijen zullen ieder een contactpersoon aanwijzen die zal fungeren als aanspreekpunt voor
aangelegenheden betreffende deze Beheerovereenkomst. Bij vervanging van de contactpersoon
zullen de andere partijen daarvan bijtijds op de hoogte worden gesteld.
2.
De contactpersonen van Partijen zullen het Beheergebied gezamenlijk ten minste eenmaal per
twee jaar schouwen. Het Recreatieschap zal het initiatief nemen tot het organiseren van de
schouw. De bevindingen zullen door Partijen in een rapport worden vastgelegd.

3.

Partijen zullen gezamenlijk dan wel een Grondbezitter en het Recreatieschap bilateraal zo vaak
met elkaar in overleg treden als de betreffende Partijen dat in redelijkheid nodig achten. Iedere
Partij mag het initiatief tot een dergelijk overleg nemen: de andere Partij(en) dient/dienen daar
gehoor aan te geven.

Artikel 9. Volmachtverlening beheers- en l>eschikkingsbevoe9dheden Gemeente en HbR aan het
Recreatieschap
Binnen de kaders van het Masterplan, het Beheerplan en de in artikel 6 omschreven rechten,
plichten en verantwoordelijkheden Recreatieschap is het Recreatieschap bevoegd alle
beheerhandelingen namens de Gemeente en HbR te verrichten. Deze Grondbezitters verlenen
door ondertekening van deze overeenkomst de hiertoe benodigde volmachten.

Artikel 10. Toekomstige ontwikkelingen
1.

Windturbines
In het kader van het convenant Realisatie Windenergie Stadsregio Rotterdam heeft de Gemeente
Rotterdam de Landtong Rozenburg aangewezen als studielocatie voor mogelijke plaatsing van
windturbines, In dit stadium is daarover nog niets concreet in deze Beheerovereenkomst op te
nemen. De Gemeente behoudt zich echter het recht voor - na uitkomst van verdere onderzoeken
en in nauw overleg met Partijen - alsnog delen van het Beheergebied planologisch te bestemmen
voor plaatsing van windturbines. Hierbij zal rekening worden gehouden met de aard en
bestemming van het gebied.

2.

Kunst
Onderdeel van het project Landtong Rozenburg Is de Stichting Kunst op de Tong. De Stichting
heeft ten doel het oprichten en instandhouden van een openluchtmuseum. Planvorming tot
oprichting en vestiging vormen een onderdeel van het project landtong Rozenburg. Het
Recreatieschap zal binnen de mogelijkheden medewerken aan de invulling van de planvorming.
De beheersituatie wordt zonodig op deze planvorming aangepast.

3. HTC
Het toekomstige bedrijventerrein HTC wordt, voor zover nog niet ingevuld, ter beschikking gesteld
aan het Recreatieschap. Jaarlijks wordt door HbR aangegeven welk deel van dit gebied gebruikt
kan worden.

Artikel 11. Slotbepalingen
1.

Deze Beheerovereenkomst met bijlagen bevat de volledige afspraken tussen Partijen. Op de
overeenkomst zijn geen algemene voorwaarden van Partijen onder welke benaming dan ook van
toepassing.
2.
Indien een bepaling van deze Beheerovereenkomst niet geldig, onverbindend of in strijd is met
het Nederlandse recht Is, zullen Partijen met elkaar In overleg treden en een alternatieve, wel
geldige bepaling vaststellen. De overige bepalingen van deze overeenkomst blijven onverkort van
kracht.
3.
In geval van wijzigingen van omstandigheden die nopen tot aanpassing van het beheer,
onderhoud en/of de exploitatie van het Beheergebied c.q. deze Beheerovereenkomst zullen

Partijen in overleg treden over wijziging van deze Beheerovereenkomst, waarbij zij zullen trachten
een aanvaardbare oplossing te vinden voor de gerezen problemen, rekening houdend met ieders
belangen. Een wijziging, aanvulling of afwijking van deze Beheerovereenkomst is slechts geldig
nadat deze door Partijen schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 12. Rechtskeuze en fbrumkeuze
1. Op deze Beheerovereenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen die naar aanleiding van deze Beheerovereenkomst zullen ontstaan en die niet
onderling kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter
van de rechtbank te Rotterdam, behoudens de mogelijkheid van Partijen alsnog een andere wijze
van geschillenbeslechting overeen te komen.

Bijlagen:
1. Tekening Beheergebied (eigendommenkaart)
2. Tekening bestemming gronden (inrichtingstekening cf. TBM model)
3. Lijst openbare wegen en fietspaden, leidingen en radarsystemen, wateren, waterkeringen en
waterstaatswerken

Aldus overeengekomen en in viervoud ondertekend te Rotterdam op 6 november 2015:

De Staat der Nederlanden,
Namens deze:

10.2.e Wob

De Gemeente Rotterdam,

10.2.e Wob

Havenbedrijf Rotterdam N.V,,

het Recreatieschap,

Namens deze:

Namens deze:

10.2.e Wob

10.2.e Wob 10.2.e Wob

2.
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10.2.e Wob
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Hallo

10.2.e Wob

donderdag 3 maart 2016 13:59
10.2.e Wob

@rotterdam.nl>

10.2.e Wob ; 10.2.e Wob )
Re: afvoeren paarden Landtong Rozenburg (free nature)

10.2.e Wob

Ik heb vanmorgen vrij uitgebreid met de directeur van Free Nature, 10.2.e Wob , gesproken. 10.2.e Wob was
niet bereikbaar wegens omstandigheden.
Tijdens het voorgesprek met Joost Eerdmans is afgestemd met de indiener van de vragen, Jeroen van de Lee. Hij
stemde in met schriftelijke beoordeling van de vragen, i.p.v. behandeling in de raad vanmorgen. Echter wel met de
toezegging dat er een gesprek zou komen tussen Free Nature en stichting Paarden in Nood.

11.1 Wob
Vriendelijke groet,

10.2.e Wob
Wob

Verstuurd vanaf mijn iPad
Op 2 mrt. 2016 om 23:49 heeft
Ha

10.2.e Wob

@pzh.nl> het volgende geschreven:

10.2.e Wob

Antwoorden lijken mij goed.
Er speelt op de Begrazingsweide, zoals dit stukje Landtong heet dat door Free Nature in opdracht
van het schap wordt beheert, ook nog zoiets als een speciale opdracht in het kader van de
herplantplicht vanuit de Boswet die is vormgegeven in specifieke natuurontwikkeling waarbij de
groei van een en ander zeer nauwgezet wordt gemonitord en rapporten over worden opgesteld.
Dacht ook door Free Nature. Dat zal neem ik aan ook de reden zijn dat bij overbegrazing door een
teveel aan paarden drastisch wordt ingegrepen.
Een vraag die ik in dit geheel mis, is waarom de overtollige paarden niet elders in Nederland in een
andere kudde van ze geplaatst konden worden. Zou ik zeker even vragen als je Free spreekt.
Bestendig kuddebeheer en gedragscode daarvoor - ik kan je niet zeggen of die bestaat en of zoiets
kan worden afgesloten. Als Free bekend zou staan om slecht omgaan met hun dieren dan zou het
schap er nooit een beheerafspraak mee hebben gemaakt, dat kan ik gerust wel zeggen. Collega
10.2.e Wob weet hier mogelijk iets van. Ik heb hem in cc gezet.
Ik zit morgenochtend vanaf 9.30 uur in het DB VPR (en daarvoor dus in de auto). Iets voor aanvang
ben ik nog wel te bereiken, want ben meestal bijtijds aanwezig.
Ik stel voor dat je bij noodvragen morgenochtend even direct met mijn collega 10.2.e Wob ,
, contact opneemt, ik heb hem in cc gezet en is mobiel bereikbaar op 0610.2.e Wob
10.2.e Wob
1

Succes morgen hiermee!
Groet,
10.2.e Wob

Verzonden met mijn Windows Phone
Van:
10.2.e Wob
Verzonden: 2-3-2016 20:12
Aan: 10.2.e Wob
CC: 10.2.e Wob
Onderwerp: RE: afvoeren paarden Landtong Rozenburg (free nature)
Dag
Ik heb in overleg met mijn collega van Stadsbeheer 10.2.e Wob onderstaande conceptantwoorden bedacht op de vragen van de Partij vd Dieren (zie bijlage).
Morgenochtend neem ik nog contact op met Free Nature over de omvang van de kudde en reden
van afvoer (check). Weten jullie ook hoeveel runderen er lopen?
Ken jij overigens afspraken over bestendig kuddebeheer? Is dat ook zo’n gedragscode die je kunt
afsluiten?
Morgenochtend, kwart over 10, zit ik even bij de wethouder om de antwoorden door te nemen.
Wat mij betreft zijn de antwoorden ongeveer als volgt:
1. Er is op de Landtong Rozenburg sprake van begrazing door zowel paarden als runderen.
10.2.e Wob
Precieze aantallen zijn nog niet bekend, wordt morgenochtend uitgezocht
neemt
10.2.e Wob
contact op met Free Nature,
neemt contact op met boswachter).
2. Reden van de afvoer van 2 paarden is te grote kudde. De kudde is erg hard gegroeid
afgelopen jaar, waardoor de begrazingsdruk te hoog wordt.
3. Gemeente Rotterdam heeft alleen een beslissende stem in populatiebeheer als het kuddes
betreft die in eigen beheer gehouden worden. Deze paarden worden gehouden door Free
Nature in opdracht van recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg. Gemeente Rotterdam is
deelnemer in dit recreatieschap, maar heeft geen (directe) verantwoordelijkheid over
dergelijke uitvoeringszaken.
4. Er zijn (voor zover nu bekend) geen afspraken tussen gemeente Rotterdam en
natuurorganisaties over bestendig kuddebeheer 10.2.e Wob controleren of dit klopt). Er
kunnen dus geen afspraken openbaar worden gemaakt.
5. Advies aan wethouder is om geen dialoog tussen Free Nature en Stichting Paarden in Nood
Spanje te faciliteren (wethouder moet zelf aangeven wat hij hierin wil toezeggen). Uit
overwegingen van dierenwelzijn is het niet aan te bevelen om (semi-)wilde paarden over
dergelijke grote afstanden te vervoeren i.v.m. de stress die veroorzaakt wordt.
Met vriendelijke groet,
10.2.e Wob

10.2.e Wob

10.2.e Wob
Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling
Ruimte & Wonen
De Rotterdam, Wilhelminakade 179
Postbus 1130 3000 BC Rotterdam
Mobiel 10.2.e Wob
Website www.rotterdam.nl
Van:
@pzh.nl]
10.2.e Wob
Verzonden: woensdag 2 maart 2016 18:41
@rotterdam.nl>
Aan:
10.2.e Wob
Onderwerp: FW: afvoeren paarden Landtong Rozenburg (free nature)
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10.2.e Wob

onderstaand wat ik voor je heb.

Groet,

10.2.e Wob

Verzonden met mijn Windows Phone
Van: 10.2.e Wob
Verzonden: 2-3-2016 18:30
Aan: 10.2.e Wob
Onderwerp: RE: afvoeren paarden Landtong Rozenburg (free nature)
mijn contactpersoon voor de Landtong is 10.2.e Wob , gegevens zie onderstaand. In
de pers is gisteren hun 10.2.e10.2.e
WobWob verschenen, daar heb ik geen gegevens van.
10.2.e Wob
Groet,

10.2.e Wob

10.2.e Wob
FREE Nature
Dalweg 190
6865 CX Doorwerth
10.2.e Wob
www.freenature.nl
www.wolveninnederland.nl
Twitter
@ 10.2.e Wob
@FREE_Nature

Van: 10.2.e Wob
Verzonden: woensdag 2 maart 2016 17:57
Aan: 10.2.e Wob
Onderwerp: FW: afvoeren paarden Landtong Rozenburg (free nature)
10.2.e Wob

Zie onderstaande. Heb jij gegevens/contactpersoon bij Free Nature?
10.2.e Wob

Verzonden met mijn Windows Phone
Van:
10.2.e Wob
Verzonden: 2-3-2016 17:32
Aan: 10.2.e Wob
Onderwerp: Re: afvoeren paarden Landtong Rozenburg (free nature)
Dag
Inmiddels heeft dit, je kon het verwachten, geleid tot vragen vanuit de Partij Vd Dieren.
Die moet de wethouder morgen al beantwoorden.
Heb je de adres gegevens van de verantwoordelijke bij Free Nature?
Er zijn vragen over aantallen paarden en selectie op kleur die ik niet zo kan beantwoorden.
Groeten,
10.2.e Wob

10.2.e Wob

Verstuurd vanaf mijn iPad
Op 1 mrt. 2016 om 15:41 heeft

10.2.e Wob

@pzh.nl> het volgende geschreven:

10.2.e Wob

reactie van collega 10.2.e Wob : inhoudelijk is het kuddebeheer
overgedragen aan Free Nature. Schap heeft met de uitvoering van het kuddebeheer
dus niets van doen. Weten hier dus ook verder niets van af. Wel is bekend dat de
3

kudde het erg goed deed en daardoor er dus eigenlijk teveel paarden voor het
gebiedje zijn ontstaan.
Ook bekend dat er wat onhandig in de pers door Free Nature schijnt te zijn
geacteerd aangaande noodzaak tot afvoeren van de twee paarden.

Voor persbericht zie
http://www.telegraaf.nl/tv/nieuws/ttvnieuws/25263328/__Paardenrel__slachte
n_of_afblijven__.html

Advies is dus inderdaad zelf maar even bellen met Free Nature. Loopt niet via schap.
Groet,
10.2.e Wob

Van:
@rotterdam.nl]
10.2.e Wob
Verzonden: dinsdag 1 maart 2016 14:57
Aan: 10.2.e Wob
Onderwerp: RE: afvoeren paarden Landtong Rozenburg (free nature)
10.2.e Wob
Dag
Dank. Als je niet verder komt, kunnen wij ook Free Nature benaderen. Maar het is
netter dat het via jullie verloopt.
We houden contact,
Met vriendelijke groet,
10.2.e Wob

10.2.e Wob
Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling
Ruimte & Wonen
De Rotterdam, Wilhelminakade 179
Postbus 1130 3000 BC Rotterdam
Mobiel 10.2.e Wob
Website www.rotterdam.nl
Van:
@pzh.nl]
10.2.e Wob
Verzonden: dinsdag 1 maart 2016 14:55
@rotterdam.nl>
Aan:
10.2.e Wob
Onderwerp: RE: afvoeren paarden Landtong Rozenburg (free nature)
10.2.e Wob

Ik vraag het voor je na. Weet er niets van. Alleen dat wij het beheer van de
Begrazingsweide hebben uitbesteed aan Free Nature, in ieder geval mbt het vee.
Groet,
10.2.e Wob

@rotterdam.nl]
Van:
10.2.e Wob
Verzonden: dinsdag 1 maart 2016 14:52
Aan: 10.2.e Wob
CC: 10.2.e Wob
Onderwerp: afvoeren paarden Landtong Rozenburg (free nature)
10.2.e Wob
Dag
Er zijn vandaag persvragen binnen gekomen bij de woordvoerder van Joost
Eerdmans over het afvoeren van twee (?) paarden door Free Nature omdat de
begrazingsdruk te hoog zou worden.
Ik begreep dat mensen in Rozenburg zich verzetten tegen de slacht van deze
beesten. Ze zouden een alternatief hebben, nl. de afvoer van deze beesten naar
Spanje.
De wethouder wordt om een reactie gevraagd.
Kun je me informeren over deze situatie, klopt het verhaal?
En is het alternatief onderzocht en eventueel haalbaar.
Wat adviseer je om de wethouder te laten zeggen?
10.2.e Wob
Met vriendelijke groet,
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10.2.e Wob
Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling
Ruimte & Wonen
De Rotterdam, Wilhelminakade 179
Postbus 1130 3000 BC Rotterdam
Mobiel10.2.e Wob
Website www.rotterdam.nl
Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit
bericht.
Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit
bericht.
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Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht.
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Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht.

Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht.
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