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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
Kennis te nemen van het voorstel van het Havenbedrijf Rotterdam om
boscompensatie voor de realisatie van het Theemswegtracé uit te voeren in het
beheergebied van Recreatieschap Voorne-Putten;
In te stemmen met de eenmalige vergoeding aan het Recreatieschap
verschuldigd voor een totaalbedrag van € 5.621,- en deze baat toe te voegen
aan de Algemene Reserve. Het bedrag betreft een afkoopsom voor
administratie/proceskosten en aanleg- en beheerkosten;
Kennis te nemen van de door het DB op 2 april jl. vastgestelde overeenkomst .

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
In verband met de aanleg van het Theemswegtracé (in opdracht van het Havenbedrijf
Rotterdam), moet binnen het havengebied een aantal bomen worden gekapt. Een aantal
bomen kan in dezelfde omgeving worden gecompenseerd. Een ander deel kan niet in het
Havengebied worden gecompenseerd. Deze compensatie mag ook in andere gebieden
worden gerealiseerd (bij voorkeur in de directe omgeving). Hierover is het Havenbedrijf
Rotterdam vorig jaar in contact getreden met Staatsbosbeheer. In dezelfde periode klopte de
Dorpsraad Zwartewaal aan bij Staatsbosbeheer en het Havenbedrijf, met het verzoek extra
bomen aan te planten als buffer voor Zwartewaal richting het havengebied. In een
gezamenlijk overleg zijn de mogelijkheden verkend en is een drietal locaties uitgezocht waar
nog ruimte is voor aanvulling van het bestaande bos. Het betreft locaties nabij de Visserijweg
aan de overkant van Zwartewaal.
Nadat de accountmanager Staatsbosbeheer hierover in een eerdere DB-vergadering
mondeling heeft afgestemd is de aanplant meegenomen in het lopende werk herplant Brielse
Meer noord. Formele vastlegging en besluitvorming ten aanzien van de financiële middelen
die het Havenbedrijf Rotterdam beschikbaar stelt, wordt in bijgaande overeenkomst
opgenomen.
Het DB heeft op 2 april 2020 tot instemming besloten. Deze voordracht aan het AB is ter
kennisname.
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3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
VP DB 02 04 2020

Instemming met inhoud van de overeenkomst met Havenbedrijf
Rotterdam

VPR DB 21 02 2019 Instemming met het aangaan van een overeenkomst met Havenbedrijf
Rotterdam en aanplant compensatiebos na mondelinge toelichting
door de accountmanager Staatsbosbeheer.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Er is een overeenkomst opgesteld en juridisch getoetst waarover overeenstemming is met
het Havenbedrijf Rotterdam. Deze wordt ondertekend door het Havenbedrijf en in mandaat
door het provinciehoofd Zuid-Holland van Staatsbosbeheer namens het Recreatieschap.
Aangezien het een uitbreiding betreft van het bestaande bos op terrein met dezelfde
(recreatieve) bestemming is geen omgevingsvergunning benodigd. Met de grondeigenaar
(het Waterschap Hollandse Delta) heeft overleg plaatsgevonden in verband met de aanleg
nabij een waterkering.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF
De totaalvergoeding bedraagt €5.621,-. Dit bedrag bestaat uit administratiekosten en de
kosten voor aanplant en beheer voor 30 jaar. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene
reserve. In later stadium kan hiervan (indien nodig) gebruik worden gemaakt voor
bijvoorbeeld de herplant van bos.

6. COMMUNICATIE
Het Havenbedrijf Rotterdam verzorgt de communicatie en zal daarbij ook de medewerking
van het Recreatieschap en Staatsbosbeheer vermelden.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk door Staatsbosbeheer, in overleg met Havenbedrijf Rotterdam

8. VERDERE PROCEDURE
-

-

Ondertekening van de overeenkomst door Havenbedrijf Rotterdam en in mandaat
door het provinciehoofd Zuid-Holland van Staatsbosbeheer namens het
Recreatieschap;
Uitvoering van uw besluitvorming.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Voorne Putten,
Dhr. J.L. Bal
Secretaris
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