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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
Kennis te nemen van en in te stemmen met de afspraken die gemaakt zijn met
WSV Nautica over het aanbrengen van beschoeiing.
In te stemmen met het aanbrengen van de beoogde beschoeiing en hiervoor
een krediet ter beschikking te stellen van € 49.000 ten laste van de Algemene
Reserve.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor het project ‘Investeringsimpuls en
Groot onderhoud steigers en oevers VP’. Tijdens de inventarisatie van de opgave is
vastgesteld dat ambtelijk met WSV Nautica een afspraak is gemaakt voor het aanbrengen
van oeverbescherming.
Aanleiding voor deze afspraak is overleg met WSV Nautica over het volgende:
 WSV Nautica heeft aangegeven er sprake is van erosie van de oevers langs de
watergang achter het bungalowgedeelte wat tot problemen leidt in het gebruik van
het gehuurde.
 WSV Nautica heeft aan het recreatieschap verzocht om de beschoeiing aan te
vervangen.
 De betreffende watergang (grens huisjesterrein) is in beheer bij het Recreatieschap,
 Het recreatieschap heeft in verband met de waterhuishouding van het achterliggende
gebied belang bij de in stand houding.
Deze problematiek is in 2019 tussen het Staatsbosbeheer en WSV Nautica besproken.
Ambtelijk is met WSV Nautica overeengekomen dat het recreatieschap, eenmalig
beschoeiing zal aanbrengen. Vervolgens is het aan de gebruiker om de oeververdediging in
stand te houden of zo nodig in de toekomst te vervangen. Verder is afgesproken, dat de
realisatie van de beschoeiing zal worden meegenomen in het bovengenoemde project.
De afspraken tussen het Staatsbosbeheer en WSV Nautica zijn schriftelijk bevestigd naar
WSV Nautica, maar bestuurlijk niet geformaliseerd.
U wordt voorgesteld om alsnog in te stemmen met de gemaakte afspraken met WSV Nautica
en het vervangen van de beschoeiing.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
DB 30 juni 2021.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
n.v.t.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF
De maatregelen voor het vervangen van de beoogde beschoeiing zijn in de
planvoorbereiding van het project ‘Investeringsimpuls en Groot onderhoud steigers en
oevers VP’ geïnventariseerd en geraamd op een bedrag van € 49.000 (excl. BTW, incl.
proceskosten).
Deze kosten zijn niet voorzien in de begroting. Hiervoor dient een krediet beschikbaar
gesteld te worden ten laste van de Algemene Reserve.

6. COMMUNICATIE
De ambtelijke afspraken tussen WSV Nautica en Staatsbosbeheer over het vervangen van
de beschoeiing zijn schriftelijk vastgelegd en bevestigd aan WSV Nautica.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Intern Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE
Niet van toepassing.

Hoogachtend,

dhr. J.L. Bal
Bestuurssecretaris
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