BESLUITENLIJST
ALGEMEEN BESTUUR

Datum
Locatie
Kenmerk
Aanwezig

:
:
:
:

Afwezig

:

Nr.
1.

8 december 2017
ARA hotel Zwijndrecht
D18-4791
Dhr. F.J. van de Velde (gemeente Hendrik-Ido-Ambacht), mw. J. Oelfke-Ten Seldam (gemeente Hendrik- Ido-Ambacht), dhr. P.
Luijendijk (gemeente Barendrecht), dhr. A. Kooijman (gemeente Barendrecht), dhr. M. Japenga (gemeente Ridderkerk), mw. J.
van Dongen (gemeente Zwijndrecht), dhr. M. Schenkel (gemeente Zwijndrecht), mw. J. de Leeuwe (gemeente Albrandswaard),
dhr. G. Schuitemaker (gemeente Albrandswaard), dhr. R. Fekken (ambtelijk, BAR-organisatie), mw. M. Kouwenberg (ambtelijk,
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht), dhr. P. Wunderink (ambtelijk, gemeente Albrandswaard), mw. N.E. Kösters (Staatsbosbeheer),
mw. M.L. van Genderen (Staatsbosbeheer).
Mw. Bom-Lemstra (Provincie Zuid-Holland), dhr. R.A.M. van der Sande (Provincie Zuid-Holland), dhr. B.J. Eerdmans (gemeente
Rotterdam); dhr. A.L.H. Visser (gemeente Rotterdam), dhr. V.A. Smit (gemeente Ridderkerk).

Agendapunt
Opening

Besluit
De voorzitter opent de vergadering.
De agenda wordt vastgesteld.
Er zijn 9 stemgerechtigde leden.
Taart wordt gegeten om even stil te staan bij de laatste vergadering van het algemeen bestuur waarin de Provincie ZuidHolland en de gemeente Rotterdam nog deel uitmaken van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde.

2.

Presentatie Jasper Kuipers
inzake propositie
samenwerking
Staatsbosbeheer

In verband met de afwezigheid van de heer Kuipers, geeft mevrouw J. Rabhi (Provinciaal adviseur Zuid-Holland
Staatsbosbeheer) een presentatie in het kader van de te ontwikkelen propositie die een eerste aanzet is om een
mogelijke, toekomstige samenwerking vorm te geven. Voor de kerstdagen zullen de bestuurders een propositie
ontvangen. Staatsbosbeheer, bij monde van mevrouw Rabhi, hoopt dat het bestuur op basis daarvan zal vragen om een
voorstel voor de toekomstige samenwerking.
[De presentatie wordt als bijlage bij het verslag opgenomen.]
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Besluit
Na afloop van de presentatie wordt kort gediscussieerd over beheer en ontwikkeling en de relatie met de
Landschapstafel. In de propositie zou ontwikkeling terug kunnen komen. Tevens wordt gesproken over onderwerpen als
relatie met de rivier en natuureducatie met gebruikmaking van lokale partijen. Vanuit Staatsbosbeheer is belangstelling
geuit voor gebieden van IJsselmonde, dat geldt ook voor het Zuid-Hollands Landschap geeft de heer Van de Velde aan.
Op welke wijze wordt dat gewaardeerd en speelt dat een rol in de propositie? Vooralsnog richt de propositie zich met
name op de dienstverlening voor de schappen, de zogenoemde Schapsondersteuning Staatsbosbeheer.

3.
4.

Vaststellen besluitenlijst 7
juli 2017
Ingekomen stukken en
mededelingen

Besloten wordt de besluitenlijst van 7 juli 2017 ongewijzigd vast te stellen.
Ingekomen stukken:
Zomercommunicatie: Voor kennisgeving aangenomen.
Persbericht Bouw oeverzwaluwenwand en vleermuizenverblijf recreatiegebied Hooge Nesse-Veerplaat: Voor
kennisgeving aangenomen.
Communicatiestrategie Essentaksterfte: Voor kennisgeving aangenomen.
Raadsbesluit gemeente Albrandswaard: Voor kennisgeving aangenomen.
Schrijven van de Provincie Zuid-Holland inzake het afzien van stemrecht bij de wijziging van de
gemeenschappelijke regelingen: Voor kennisgeving aangenomen en besluit om in te stemmen met de inhoud
van de brief, te weten dat de Provincie Zuid-Holland geen gebruik zal maken van haar stemrecht inzake het
wijzigen van de gemeenschappelijke regeling.
Raadsbesluit gemeente Ridderkerk: Voor kennisgeving aangenomen.
Vergaderschema 2018: Voor kennisgeving aangenomen. Mevrouw Oelfke-Ten Seldam informeert naar de reden
om voortaan op de donderdag als vergaderdag over te stappen en wijst op mogelijk knellende beschikbaarheid
voor enkele raadsleden. Mevrouw Van Dongen wijst op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen en de
daaropvolgende formatie en de gevolgen die dat kan hebben voor de (beschikbaarheid voor) vergaderingen. De
heer Luijendijk stelt voor de planning zo te houden, mocht later in het jaar blijken dat het knelt, dan kan het
schema altijd nog gewijzigd worden. Het bestuur stemt daarmee in.
Mededelingen:
De tolhuisjes bij de Barendrechtse Brug: Voor kennisgeving aangenomen.
Japanse Duizendknoop: Voor kennisgeving aangenomen.
Aanvraag subsidie Provincie Zuid-H0lland: Voor kennisgeving aangenomen.

5.

(plaatsvervangend)
Voorzitterschap

Het algemeen bestuur besluit:
De heer F.J. van de Velde, wethouder van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, aan te wijzen als voorzitter
van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde met ingang van 1 januari 2018.
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Besluit
De heer M. Japenga, wethouder van de gemeente Ridderkerk, aan te wijzen als plaatsvervangend voorzitter
van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde met ingang van 1 januari 2018.
Mevrouw Van Dongen spreekt haar waardering uit voor de taak die de heren op zich willen nemen.

6.

Toekomst schap en transitie

De heer Van de Velde geeft een toelichting, Twynstra Gudde is gevraagd om een analyse te maken van de achterliggende
periode en conclusies en aanbevelingen te doen voor het vervolgtraject. Dit moest gebeuren op korte termijn. In een
aantal raadsbesluiten is aangegeven dat een doorkijk naar de toekomst gemaakt moest worden. Dit heeft geleid tot een
bijeenkomst met bestuurders en Twynstra Gudde en een position paper met een analyse van de afgelopen periode en
conclusies en aanbevelingen voor de toekomst. Die toekomst zal een transitieperiode zijn, besluit de heer Van de Velde.
Hij geeft aan het belangrijk te vinden dat het algemeen bestuur de beschikking krijgt over het position paper.
De heer Kooijman benoemt dat hij blij is te lezen dat de intentie is dat alle vijf gemeenten graag samen willen blijven
werken op het terrein van beheer en ontwikkeling. De gemeente Albrandswaard wil evenwel haar besluit tot uittreden
pas intrekken wanneer duidelijk is hoe partijen verder gaan. Wat is die positie nu? Wat zijn de punten waarop
duidelijkheid moet komen? De heer Van de Velde geeft aan dat Albrandswaard comfort nodig heeft over de manier
waarop partijen met elkaar verder gaan. Dat laat onverlet dat iedere deelnemer aan het schap altijd gelegenheid heeft
om uit te treden. Mevrouw De Leeuwe geeft aan dat Albrandswaard een toekomstperspectief nodig heeft. Er is een
goede stap gezet met het stuk van Twynstra Gudde. De heer Schuitemaker geeft aan dat hij als een van de raadsleden van
Albrandswaard kan aangeven dat er twijfels zijn over de wijze waarop de nieuwe NRIJ ingevuld zal worden. Het NRIJ
ontvangt minder geld, hoe wordt dat opgevangen? De samenwerking met de landschapstafel staat pas vandaag voor het
eerst op de agenda, hoe zal dat gaan? Ook de pachtinkomsten vind de heer Schuitemaker belangrijk. De heer Van de
Velde geeft aan dat de landschapstafel geen onderdeel van NRIJ zal worden, maar er ligt wel een relatie. De vragen die de
heer Schuitemaker stelt zullen in de komende tijd beantwoord worden.
Mevrouw Van Dongen geeft aan dat NRIJ aan de landschapstafel zou kunnen zitten, dat is nu niet het geval. De gemeente
Zwijndrecht zal waarschijnlijk een zelfde besluit nemen als Albrandswaard, omdat Zwijndrecht het standpunt heeft dat de
gemeenschappelijke regeling minstens vijf deelnemers zou moeten hebben. Hieraan ten grondslag ligt de mening dat als
gebieden kadastraal op IJsselmonde binnen gemeenten liggen, die gemeenten dan ook onderdeel van de GR zouden
moeten zijn. Duidelijk is dat opheffing uiterst gecompliceerd is. Mevrouw Van Dongen geeft aan dat het mooi zou zijn
wanneer deze GR een soort slapend bezit zou zijn en het geld effectief wordt besteed. Mevrouw De Leeuwe vraagt
mevrouw Van Dongen of het besluit van de gemeente Zwijndrecht direct gekoppeld is aan Albrandswaard. Mevrouw Van
Dongen geeft aan dat dat niet het geval is, de koppeling wordt gemaakt met de vijf deelnemers, evenwel, zonder het
betreffende besluit van Albrandswaard had Zwijndrecht een dergelijk besluit niet genomen.
De heer Luijendijk merkt naar aanleiding van de opmerking van de heer Schuitemaker op dat het goed is om aan te geven
dat al een voorstel ter besluitvorming ligt, waar de afname van de bijdrage van de gemeente Rotterdam al in is verwerkt,
hij vraagt mevrouw Kösters dat nog wat verder toe te lichten. Mevrouw Kösters geeft aan dat gemeente Rotterdam 20%
bezuinigd heeft op de eigen deelnemersbijdrage, dat ligt vandaag ter besluitvorming voor en dat is daarmee verwerkt. De
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Besluit
gemeente Rotterdam betaalt voor de komende acht jaar aan het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde een vastgesteld
bedrag. De Provincie Zuid-Holland voor vijf jaar een vastgesteld bedrag. Beide partijen willen daarna ook nog bijdragen.
Daarmee is er een bepaalde financiële zekerheid voor de komende jaren.
De heer Luijendijk geeft aan dat een belangrijke zorg van de heer Schuitemaker hiermee grotendeels weggenomen zou
kunnen zijn.
Mevrouw Van Dongen geeft aan dat in de komende jaren daarmee ook de relatie met de landschapstafel en de
omgevingsvisie interessant is in de beantwoording van de vraag waar we naar toe willen en daarop kunnen kijken hoe
we dat gaan bekostigen. De eerder opgestelde Deltapoortvisie moet daar ook bij betrokken worden.
Het algemeen bestuur besluit:
In te stemmen met het besluit van het dagelijks bestuur om de inzet van een procesbegeleider ten behoeve
van het kunnen maken van strategische keuzen over de toekomst van NRIJ via het schap;
In te stemmen met de offerte van Twynstra Gudde waarbij de tekst uit de offerte als opdrachtformulering
wordt beschouwd, te weten:
o Voor de korte termijn het proces te begeleiden om met de vijf over te blijven deelnemers van
de GR NRIJ tot een op hoofdlijnen onderbouwde strategische keuze te komen voor de
toekomst van het recreatieschap, en de gemeenten te begeleiden in het nemen van een
besluit. Omdat, in verband met het uittreden van Provincie Zuid-Holland en de gemeente
Rotterdam, haast geboden is om tot een besluit te komen, wordt gevraagd om eind oktober
2017 een strategisch afwegingskader op hoofdlijnen gereed te hebben op basis waarvan de
vijf gemeenten een gezamenlijk besluit kunnen baseren;
o Dat door Twynstra Gudde maandelijks schriftelijk verslag wordt gedaan van de stand van
zaken bij wijze van e-mail aan het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde;
Een krediet in te stellen ter hoogte van 30.000 euro (inclusief btw) ten behoeve van procesbegeleiding door
Twynstra Gudde en dit krediet ten laste te brengen van de algemene reserve.

7.

Najaarsrapportage 2017

Mevrouw Van Dongen merkt op dat de gemeente Zwijndrecht in het algemeen geen voorstander is van de opbouw van
grote reserves bij gemeenschappelijke regelingen. Voor nu levert dat gezien de reden van het ontstaan ervan geen
probleem op.
Het algemeen bestuur besluit:
De Najaarsrapportage 2017 van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde vast te stellen;
De verlenging van de volgende kredieten t/m 2018 vast te stellen:
o Molen – renovatie metselwerk;
o Onderhoud Pendrechtse molen;
o Kwaliteitsimpuls Hooge Nesse;
o Grondaankoop Donckse Velden 2A en 2B;
o Investeren en omvormen;
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8.

9.
10.

3e begrotingswijziging 2017

Normenkader
rechtmatigheid 2017

o Wandelroutenetwerk Rotterdam-Zuid;
o Omvorming Westelijk deel Johannapolder tot struinnatuur;
De aanpassing van de jaarschijf kredieten 2017 en de dekking vanuit de reserves met een bedrag van
€ 207.854. Deze begrotingswijziging verloopt kostenneutraal vast te stellen;
Het toevoegen van het positieve saldo van € 233.843 van de Najaarsnota 2017 aan de Algemene Reserve vast
te stellen.

Het algemeen bestuur besluit:
De 3e begrotingswijziging 2017 die resulteert uit de Najaarsrapportage 2017 van het Natuur- en
Recreatieschap IJsselmonde vast te stellen;
Kennis te nemen van de verwerking van het besluit bij de Najaarsrapportage om het positieve saldo ad €
233.843 toe te voegen aan de Algemene reserve;
Deze begrotingswijziging betreft het aanpassen van de jaarschijf 2017 van de kredieten met een bedrag van
€ 207.854. Zie specificatie in de bijlage. Met als resultaat de actualisatie van de kredieten die er na
begrotingswijziging als volgt uitzien:
o Vervolg scenario-onderzoek € 62.225
o Molen renovatie metselwerk € 2.800
o Onderhoud Pendrechtse Molen € 7.500
o Kwaliteitsimpuls Hooge Nesse € 290.392
o Herstructurering en marktverkenning € 30.000
o Wandelrouten Rotterdam Zuid € 103.110
o Struinnatuur Westelijkdeel Johannapolder € 8.000
Het algemeen bestuur besluit:
Het Normenkader Rechtmatigheid 2017 vast te stellen.

Verwerking afname bijdrage Mevrouw Oelfke-Ten Seldam vraagt naar de afname van de post publicatiekosten naar 0 en de post bestuurskosten naar
2.000 euro (van 16.000 euro). Mevrouw Kösters antwoordt dat het hier gaat om zogenaamde materiële kosten en niet om
Rotterdam
personeelskosten. In de praktijk blijkt dat van de beide budgetten de afgelopen perioden weinig tot geen gebruik is
gemaakt. Eerder is al een omschakeling gemaakt waarbij publicatiekosten die samenhangen met projecten binnen de
projectbudgetten worden meegenomen, bijvoorbeeld in geval van het project Johannapolder. Er wordt dus wel
publicatiekosten gemaakt, maar daarin is veelal in het project zelf al voorzien. Met betrekking tot bestuurskosten gaat het
om bijvoorbeeld budget voor bestuursexcursies, afwijkende vergaderlocaties, attenties bij ziekte of vertrek en dergelijke.
Daar is nog beperkt budget voor.
De heer Schenkel vraagt of SROI in de aanbestedingen is verwerkt. Mevrouw Kösters antwoordt dat er een regel is om
werken die daarvoor geschikt zijn, daar ook uit te zetten. Met SROI wordt dus rekening gehouden.
Mevrouw Van Dongen geeft aan in het verslag graag terug te zien dat SROI een rol speelt in de evaluatie en verlenging
van het contract met Staatsbosbeheer.
5

Nr.

Agendapunt

Besluit
Het algemeen bestuur besluit:
Het voorstel om:
o De voorlopige verlaging van de begroting op de volgende onderdelen met:
 Programma 1, Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden € 196.000;
 Programma 2, Ontwikkeling € 4.000;
 Overhead (bestuurskosten) € 14.000;
o En op basis van de eind 2017/begin 2018 uit te voeren herijking Terrein Beheermodel een
definitieve verlaging door te voeren.
vast te stellen.

11.

1e begrotingswijziging 2018

Het algemeen bestuur besluit:
De 1e begrotingswijzing 2018, met ondergenoemde elementen, vast te stellen:
o Het veranderen van de aard en hoogte van de financiële bijdrage van de gemeente Rotterdam;
o Het verwerken van de verlaging van een bedrag ter hoogte van € 213.593 in de begroting 2018.
Mevrouw Van Dongen stelt een vraag t.a.v. de verwerking van de bedragen van het beheerbudget, te weten 54.000 euro
en 84.000 euro. Daarop zal mevrouw Kösters bij wijze van e-mail reageren.

12.

Uitwerking hoofdlijnen
overeenkomst uittreding
Rotterdam

Het algemeen bestuur besluit:
Kennis te nemen van het bij wijze van uitwerking van de hoofdlijnen overeenkomst in een separate brief
vast te leggen de met de gemeente Rotterdam te maken procedurele afspraken betreffende indiening van
de aanvraag zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 van de Hoofdlijnen overeenkomst alsmede de nadere afspraken
omtrent de criteria voor opname in jaarverslag en/of jaarrekening zoals bedoeld in artikel 2 lid 2;
Kennis te nemen van de constatering dat geen andere punten ter uitwerking resteren;
Kennis te nemen dat de ‘Hoofdlijnen overeenkomst uittreding Rotterdam uit het Recreatieschap
IJsselmonde’ met de vastlegging van deze procedurele afspraken in een brief geen nadere juridische
uitwerking meer behoeft.

13.

Voortgangsrapportage
Kwaliteitsimpuls
Johannapolder 2e kwartaal
2017

Het algemeen bestuur besluit:
- Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage Kwaliteitsimpuls Johannapolder

Rondvraag en sluiting

Mevrouw Van Dongen vraagt, wetende dat het onderwerp NRIJ niet aangaat, aandacht voor een punt van huishoudelijke
orde bij Staatsbosbeheer, borden met een verkeerde aanduiding in het Develbos. Mevrouw Kösters zal intern navraag
doen en hierover terugkoppelen.

14.

Op zaterdag 9 december is de feestelijke opening van de vernieuwde Johannapolder. Het project is nagenoeg afgerond.
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Besluit
De heer Kooijman vraagt naar het onderzoek met betrekking tot 900.000 euro. De heer Van de Velde geeft aan dat een
casus ontwikkeld is en een offerte is opgevraagd. Op korte termijn verwacht hij verdere ontwikkelingen.
Er zijn geen verdere punten voor de rondvraag.
De voorzitter sluit de vergadering.

Deze besluitenlijst is vastgesteld op de vergadering van het algemeen bestuur op 16 maart 2018

De secretaris,
Mw. J. de Leeuwe

De plaatsvervangend voorzitter,
Dhr. F.J. van der Velde
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