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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
In te stemmen met het voorstel om de communicatie over de
boswerkzaamheden in Voorne-Putten te intensiveren;
Een krediet “Intensivering communicatie boswerkzaamheden Voorne-Putten”
van € 16.000 beschikbaar te stellen t/m 2021 ten laste van de
Investeringsreserve ter dekking van de kosten van dit voorstel;

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Vanwege de essentaksterfte worden veel zieke essen in het schapsgebied gekapt. Het werk
wordt gecombineerd met regulier bosonderhoud, waarbij ook bomen worden gekapt en
gesnoeid om andere bomen de ruimte te geven om te groeien. De werkzaamheden hebben
veel gevolgen op de omgeving, recreanten merken er veel van.
Hoewel reeds de nodige inspanningen gedaan zijn om de essentaksterfte in zijn
algemeenheid onder de aandacht te brengen is het verstandig om de communicatie over de
boswerkzaamheden te intensiveren. Vanaf juli/augustus 2021 vangen immers de
werkzaamheden in Bernisse-Noord aan en de ervaring leert dat veel recreanten schrikken
als de werkzaamheden daadwerkelijk uitgevoerd worden. Daarom wordt in de komende
periode – met in acht name van coronamaatregelen – in samenwerking met de gemeente
Nissewaard een aantal communicatie activiteiten opgestart. Het doel hiervan is de
boodschap uit te dragen dat recreatieschap Voorne-Putten werkt aan een toekomstbestendig
gevarieerd bos met veel belevingswaarde en een hoge biodiversiteit.
De communicatie activiteiten die in de komende periode opgestart worden zijn:
- informatievoorziening via de website van Recreatieschap Voorne-Putten en/of de
gemeente;
- perspublicaties, bij voorkeur door een journalist mee te nemen in het gebied en het
verhaal ter plaatse uit te leggen;
- updates via de social media kanalen van Staatsbosbeheer en/of de gemeente;
- het organiseren van excursies voor ondernemers, omwonenden en andere
belangstellenden.
In aanvulling daarop wordt voorgesteld om in het gebied extra informatie beschikbaar te
stellen door middel van bouwborden, zie het bijgevoegde “Voorstel bouwborden VoornePutten vanwege boswerkzaamheden/essentaksterfte”.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
DB Recreatieschap 12 mei 2021.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Voorgesteld wordt om een krediet “Intensivering communicatie boswerkzaamheden VoornePutten” van € 16.000 beschikbaar te stellen t/m 2021 ten laste van de Investeringsreserve ter
dekking van de kosten van dit voorstel.

6. COMMUNICATIE
Zie het bijgevoegde “Voorstel bouwborden Voorne-Putten vanwege boswerkzaamheden/
essentaksterfte”.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE
Niet van toepassing.

Hoogachtend,

dhr. J.L. Bal
Secretaris

2

