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Geachte heer Bakhuizen,
Het recreatieschap is door Rijkswaterstaat en gemeente Vlaardingen verzocht om medewerking te
verlenen aan de verplaatsing van de woning welke hoort bij de caravanstalling Poot. Deze woning moet
op haar huidige locatie worden verwijderd in verband met de aanleg van de Blankenburgverbinding. De
eigenaar van de woning heeft in verband met het houden van sociaal toezicht op zijn bedrijf de wens om
op de huidige locatie te blijven wonen. Met hem lopen gesprekken over het verplaatsen naar het
naastgelegen perceel dat in eigendom is van Staatsbosbeheer en in erfpacht is uitgegeven aan het
recreatieschap.
Het Recreatieschap wordt gevraagd om afstand te doen van haar erfpacht recht op een deel van perceel
Vlaardingen N 65. Hierna zal Staatsbosbeheer dit perceel verkopen aan Dhr. P. Poot ten behoeve van
het bouwen van een bedrijfswoning.
Deze ontwikkelingen passen niet bij de doelstellingen van het recreatieschap maar wel bij de
herinrichting welke nodig is in verband met de aanleg van de Blankenburgverbinding. Gezien de
verplaatsing geen substantieel effect heeft op de uitstraling is Het Recreatieschap bereid mee te werken
aan deze verplaatsing onder de volgende voorwaarden:
• Het erfpacht wordt opgeheven na het onherroepelijk worden van het Tracé Besluit voor de
Blankenburgverbinding;
• Het erfpacht wordt opgeheven op een deel van perceel Vlaardingen N 65 met een maximaal
oppervlak van 1500 m2;
• U dient rond het perceel een watergang aan te brengen als afscheiding van het perceel;
• Deze watergang dient gesitueerd te wordt binnen het perceel waar afstand van wordt gedaan;
• Er wordt door u een schouwstrook aangebracht langs de watergang van tenminste 5 meter;
• Deze schouwstrook bevind zich aan buitenzijde (op het perceel dat in erfpacht blijft bij het
Recreatieschap);
• Ten behoeve van het realiseren van een ontsluiting is het schap bereid mee te werken aan een
recht van overpad op voorwaarden dat kosten voor beheer en onderhoud gedragen worden door
de nieuwe eigenaar en inpassing landschappelijk passend is;
• Voor de waardering van het erfpachtrecht wordt aangesloten bij de verdeling van waarde van het
erfpachtrecht en het bloot eigendom in het tracé van de Blankenburgverbinding.

Tevens bieden we de nieuwe eigenaar toestemming voor het uitvoeren van sloot en
baggerwerkzaamheden aan de watergang vanaf de zijde welke in beheer is bij het schap. Ook heeft de
nieuwe eigenaar toestemming om het sloot en baggerafval af te zetten in de schouwstrook.
Hoogachtend,
namens het Dagelijks Bestuur van het
Recreatieschap Midden-Delfland,

Dhr. S.M. Brandligt
Voorzitter
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