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Staatsbosbeheer in afstemming met de ambtelijke werkgroep

1. ONTWERP-BESLUIT
Als volgt te besluiten:
a. Kennis te nemen van de visie van Staatsbosbeheer op het gebied Midden-Delfland en de
beoordeling van de projecten voor het uitvoeringsprogramma door het directieteam van
Staatsbosbeheer;
b. Het voorstel van Staatsbosbeheer voor het uitvoeringsprogramma voor het stimuleren van
kwalitatieve ontwikkelingen binnen het werkingsgebied van Midden-Delfland vast te stellen;
c. Na vaststelling het uitvoeringsprogramma aan EZ voor te leggen voor vaststelling.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft de directeur van SBB verzocht om een
uitvoeringsprogramma voor te dragen voor het stimuleren van kwalitatieve ontwikkelingen in het
werkingsgebied van het Recreatieschap Midden-Delfland. Met dit uitvoeringsprogramma zal de
uittredingsvergoeding van € 2 miljoen, die het Rijk aan Staatsbosbeheer heeft toegekend, worden
besteed.
Het bijgevoegde document bevat een visie van SBB op het Midden-Delflandgebied. Vervolgens
wordt, in ambtelijke afstemming, een aantal projecten en activiteiten voorgesteld, die kunnen
bijdragen aan de verwezenlijking van de visie. U wordt gevraagd kennis te nemen van de visie en
in te stemmen met de projecten als basis voor het uitvoeringsprogramma.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
Midden-Delflandraad, Aanbod Rijk tot afronding uittreding van het Rijk uit het schap, 1 december
2016, MD 2016-573110364.
Dagelijks Bestuur 7 april 2017, Gezamenlijk uitvoeringsprogramma ontwikkelprogramma, GA/
2017- 1515-9.
4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing.
5. FINANCIËLE GEVOLGEN
De uitvoering van de projecten van het uitvoeringsprogramma komt ten laste van het door het
ministerie van EZ beschikbaar gestelde bedrag van € 2 mln. aan Staatsbosbeheer en heeft geen
consequenties voor de schapsbegroting.
6. COMMUNICATIE
Niet van toepassing.
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7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Voorbereid door Staatsbosbeheer in afstemming met de ambtelijke werkgroep Toekomst MiddenDelfland.
8. VERDERE PROCEDURE
• Definitieve vaststelling door het ministerie van EZ.

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Midden-Delfland

De secretaris,
Dhr. G.D. van Oord

de vice-voorzitter,
dhr. S.M. Brandligt
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