BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR
Datum:
Locatie:
Kenmerk:
Aanwezig:

Afwezig:
Andere aanwezigen:
Nr.
1.

Agendapunt
Opening

3 juli 2019
Gemeentehuis Barendrecht
Z19-5491
Dhr. P.W.J. Luijendijk (gemeente Barendrecht), dhr. R.J. Lafleur (gemeente Hendrik-Ido-Ambacht), dhr. P.W.J.
Meij (gemeente Ridderkerk), mw. J.E.T.M. van Dongen (gemeente Zwijndrecht), dhr. L.M. Heezen (gemeente
Albrandswaard), mw. I. Berg (gemeente Zwijndrecht), mw. J. Oelfke-Ten Seldam (gemeente Hendrik-IdoAmbacht), dhr. A. Kooijman (gemeente Barendrecht)
Mw. P.J. van Nes-de Man (gemeente Ridderkerk)
Dhr. J. Manschot, dhr. F.R. van Raay
Besluit
De heer Luijendijk (hierna te noemen: voorzitter) opent de vergadering.
Er zijn acht stemgerechtigde leden en derhalve een quorum.
Op verzoek van de heer Van Raay stemt het algemeen bestuur in met het maken van een geluidsopname van dit
overleg ter uitwerking van de besluitenlijst. Na vaststelling van de besluitenlijst bij de volgende algemeen
bestuursvergadering op 20 november 2019, zal de geluidsopname gewist worden.

Agenda

Er zijn geen punten van commentaar.
Besloten wordt de agenda vast te stellen.

2.

Ingekomen stukken en
mededelingen

Ingekomen stukken:
 Zienswijze op de Ontwerpbegroting 2020 NRIJ van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, Barendrecht,
Ridderkerk en Zwijndrecht. Concept zienswijze op de Ontwerpbegroting 2020 NRIJ van gemeente
Albrandswaard. In de zienswijzen geven de deelnemers NRIJ mee dat zij de besparingsmogelijkheden in
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Besluit
beeld dienen te brengen. Dit komt in de nu voorliggende begroting niet of nauwelijks terug. Uitdrukkelijke
aandacht wordt tevens gevraagd voor het onderzoeken van besparingsmogelijkheden voor NRIJ.


Maatschappelijke betrokkenheid in Zuid-Holland 2019, stuk van Staatsbosbeheer.
De kaart geeft in een oogopslag inzicht in wat wel en niet wordt gedaan met maatschappelijke
betrokkenheid. Waar wordt met wie samengewerkt en wat wordt er georganiseerd.



Beëindiging benoeming J.W.H. Scharink als algemeen bestuurslid NRIJ.
De raad van de gemeente Albrandswaard besluit het lidmaatschap van de heer J.W.H. Scharink als
algemeen bestuurslid NRIJ te beëindigen. Er zal halverwege juli 2019 een nieuw algemeen bestuurslid
NRIJ vanuit de gemeente Albrandswaard worden voorgedragen.

Mededelingen:
 Nieuwe website Natuur-en recreatieschap IJsselmonde.
Vanaf juli 2019 is er een nieuwe website: www.natuurenrecreatieschapijsselmonde.nl. Hier is informatie te
vinden over het bestuur, de leden van NRIJ, de vergaderingen, nieuws en projecten. De oude website
heerlijkbuiten.nl komt te vervallen. De reden hiervoor is dat de site verouderd is. Daar komt bij dat met de
overgang van de dienstverlening door de GZH naar Staatsbosbeheer de noodzaak tot gezamenlijk
profileren van de recreatieschappen van Zuid-Holland minder relevant is geworden.
Het bestuur merkt op dat het wenselijk is de websites van de Landschapstafel (GroenIJsselmonde) en het
Buijtenland van Rhoon, welke tevens actief zijn binnen IJsselmonde, aan elkaar te koppelen, om zo
versnippering en verwarring bij de recreant tegen te gaan.


Stand van zaken Rhoonse Stort
Het Voorlopig Ontwerp wordt de komende weken uitgewerkt naar een Voorlopig Ontwerp plus, waarna
medio juli 2019 (was april 2019 maar is verzet) een brede inloopavond (betrokkenen, omwonenden,
bestuurders) wordt gehouden. Mede op basis van de inloopavond wordt het Voorlopig Ontwerp plus
uitgewerkt naar een Definitief Ontwerp. Verwachting is dat eind augustus begin september 2019 het
Definitief Ontwerp definitief is
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 Eindrapportage kwaliteitsimpuls Johannapolder
Zowel de accountant als de provincie Zuid-Holland heeft ingestemd met de financiële verantwoording en
rapportage over het project en de vier subsidies die hiervoor waren verleend door de provincie. Hiermee is
het project afgerond.
Het bestuur besluit de ingekomen stukken en mededelingen voor kennisname aan te nemen.

3.

4.

5.

Besluitenlijsten AB
vergaderingen 30 november
2018 en 14 december 2018

Er zijn geen punten van commentaar.

Bestuursvoorstel Jaarstukken
2018,
Accountantsverslag 2018,
Accountantsverklaring 2018,
Reactie Dagelijks Bestuur op
Jaarstukken 2018

De voorzitter merkt op dat er expliciet een kritische nood richting de accountant over het wederom vertraagd
aanleveren van het accountantsverklaring is opgenomen in de reactie van het dagelijks bestuur op de
Jaarstukken 2018. De leden van het algemeen bestuur onderschrijven deze kritische nood en stemmen in met de
reactie van het dagelijks bestuur op de Jaarstukken 2018.

Bestuursvoorstel
Programmabegroting 2020

De voorzitter licht toe dat NRIJ er vanuit moet gaan dat de subsidieregeling vanuit Provincie Zuid-Holland en
gemeente Rotterdam in 2025 afloopt. De leden van het algemeen bestuur geven aan zich hier zorgen over te
maken. De leden van het algemeen bestuur merken op dat, met behulp van de aangestelde kwartiermaker,
bekeken moet worden hoe het NRIJ toekomstbestendig gemaakt kan worden. De opdracht is om ook in de
toekomst een sluitende begroting te houden.

Het bestuur besluit de besluitenlijsten van 30 november 2018 en 14 december 2018 ongewijzigd vast te
stellen.

Het bestuur besluit:
 de jaarstukken over het jaar 2018 van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde vast te stellen,
 het positieve jaarresultaat 2018 op € 212.014 vast te stellen en in te stemmen met onderstaand
voorstel voor de resultaatbestemming van het jaarresultaat 2018:
- € 100.000 toe te voegen aan de het krediet essentakstarfte;
- € 10.000 toe te voegen aan de reserve Pendrechtse Molen;
- € 102.014 toe te voegen aan de Algemene Reserve.
 kennis te nemen van het accountantsverslag 2018,
 kennis te nemen van de controleverklaring van de accountant,
 de reactie van het dagelijks bestuur op de Jaarstukken 2018 vast te stellen.
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Besluit
Het algemeen bestuur ondersteund het voorstel, dat de voorzitter bijgestaan door een ander bestuurslid, op
gesprek gaat bij de gemeente Rotterdam om aldaar over de indexatie (aansluitend bij Provincie Zuid-Holland) en
verlening van de subsidie in de toekomst, te spreken.
Het algemeen bestuur geeft tot slot nog aan dat in het verslag dient te worden opgenomen dat onder het budget
van gebiedsbeheer een taakstellende bezuiniging is opgenomen van € 108.200 om tot een sluitende begroting te
komen.
Het bestuur besluit:
 de programmabegroting 2020 met een deelnemersbijdrage van in totaal € 1.408.825, vast te stellen,
 na openstelling van de subsidieregeling in 2017 over te gaan tot het indienen van het in de
uittreedovereenkomst met de Provincie Zuid-Holland afgesproken subsidiebedrag voor 2019 van
€ 407.400 en de bijdrage van gemeente Rotterdam € 854.373,
 onder het budget van gebiedsbeheer een taakstellende bezuiniging op te nemen van € 108.200 om
tot een sluitende begroting te komen,
 kennis te nemen van de meerjarenraming 2021-2023 van Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde.

6.

Bestuursvoorstel Verkenning
voor natuur- en
recreatiegebieden NRIJ,
Kaarten en bijlagen
Verkenning gebieden NRIJ

De maatregelen zullen door Staatsbosbeheer nog met een ecoloog en landschapsontwerper verder worden
uitgewerkt, om optimale landschappelijke kwaliteit, zonering en beleving en vergroting van de biodiversiteit te
realiseren. Voor communicatie over de uitvoering van de maatregelen zal in samenwerking met de
schapsgemeenten en relevante stakeholders als natuurverenigingen worden gecommuniceerd. Daarbij zal zoveel
mogelijk gebruik gemaakt worden van de diverse communicatiekanalen die de gemeenten, Staatsbosbeheer en
de stakeholders tot hun beschikbaar hebben.
De leden van het algemeen bestuur merken op dat, alvorens Staatsbosbeheer over gaat tot implementatie van de
maatregelen in de categorieën A en B, in alle gevallen overleg met de gemeenten en stakeholders dient plaats te
vinden.
Het bestuur besluit:
 in te stemmen met de uitwerkingen van de Verkenning gebieden NRIJ,
 in te stemmen met implementatie van de maatregelen in de categorieën A en B.

7.

Bestuursvoorstel ABEL

De voorzitter licht toe dat in het voorstel wordt uit gegaan van 73 ha. Dit is inclusief de uitbreiding met 597 m2
(dus 0,0597 ha). Het totale canonbedrag bedrag van € 57.491,- is opgebouwd uit verschillende bedragen per
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Besluit
functie en is gebaseerd op de normprijzen zoals vermeld in de grondprijzenbrief 2018. De extra canoninkomsten
bedraagt € 7.271,= per jaar (behoudens tijdens de ingroeiregeling in 2020 en 2021).
Het bestuur besluit:
 in te stemmen met de herbouwplannen van ondernemer Abel, onder de in het bestuursvoorstel
genoemde uitgangspunten,
 in te stemmen met de wijziging van de bestaande erfpachtakten en gebruiksafspraken, een en
ander leidend tot de gewijzigde uitgifte in erfpacht.

8.

Rondvraag en sluiting

Een korte mededeling dat op woensdag 3 juli 2019 het kabouter pad Rhoon door de kinderburgemeester van de
gemeente Albrandswaard geopend zal worden. Startlocatie van het kabouter pad is restaurant TASMAN. Het pad
zal dinsdag t/m zondag geopend zijn.
Op verzoek van de leden van het algemeen bestuur zal het beleid van Staatsbosbeheer ten aanzien van
bestrijding van de eikenprocessierups nog worden nagezonden aan de leden van algemeen bestuur.
De voorzitter sluit de vergadering.

Dit verslag is vastgesteld door het algemeen bestuur van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde op 20 november 2019.
Secretaris

Voorzitter
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