INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
ALGEMEEN BESTUUR 3 JULI 2019
Ingekomen stukken:
Nr. Datum
1. 11 juni 2019

Afzender
Gemeente HendrikIdo-Ambacht

Onderwerp in het kort
Zienswijze ontwerpbegroting
2020

11 juni 2019

Gemeente
Barendrecht

Zienswijze ontwerpbegroting
2020

Advies: Ter kennisname en bespreking.
Gemeente Barendrecht maakt gebruik van de
mogelijkheid tot het doen van zienswijze.

18 juni 2019

Gemeente
Ridderkerk

Zienswijze ontwerpbegroting
2020

Advies: Ter kennisname en bespreking
Gemeente Ridderkerk maakt gebruik van de
mogelijkheid tot het doen van zienswijze.

14 mei 2019

Gemeente
Zwijndrecht

Zienswijze ontwerpbegroting
2020

Advies: Ter kennisname en bespreking
Gemeente Zwijndrecht maakt gebruik van de
mogelijkheid tot het doen van zienswijze.

Zienswijze ontwerpbegroting
2020

Advies: Ter kennisname en bespreking
Gemeente Albrandswaard maakt gebruik van
de mogelijkheid tot het doen van zienswijze.

Gemeente
Albrandswaard

Beschouwing en advies
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maakt
gebruik van de mogelijkheid tot het doen van
zienswijze.

Advies: Ter kennisname en bespreking
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2.

4 juni 2019

Staatsbosbeheer

Maatschappelijke betrokkenheid
Zuid-Holland 2019
(kaartmateriaal en toelichting)

3.

3 juni 2019

Gemeente
Albrandswaard

Beëindiging benoeming J.W.H.
Scharink als AB-lid NRIJ

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.
Advies: Ter kennisname
De raad van de gemeente Albrandswaard
besluit het lidmaatschap van de heer J.W.H.
Scharink als AB-lid NRIJ te beëindigen.
Er zal halverwege juli 2019 een nieuw AB-lid
NRIJ vanuit de gemeente Albrandswaard
worden voorgedragen.
Advies: Ter kennisname

Mededelingen:
Nieuwe website Natuur-en recreatieschap IJsselmonde.
Overgang heerlijkbuiten.nl naar aparte bestuurswebsite en website van Staatsbosbeheer
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.
De gebiedsinformatie is geïntegreerd met de gebiedsinformatie op de website van Staatsbosbeheer. Zie als voorbeeld:
www.staatsbosbeheer.nl/ijsselmonde. Door het overzetten van de recreatieve en gebiedsinformatie van heerlijkbuiten.nl, is deze informatie dus
voortaan vindbaar op staatsbosbeheer.nl. Uiteraard is ook op deze pagina’s IJsselmonde als opdrachtgever zichtbaar.
Om de sites goed op elkaar te laten aansluiten, is er uiteraard aandacht voor onderlinge koppelingen. Ook is er aandacht voor de vindbaarheid
door zoekmachines.
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Wat betreft social media: nieuwsberichten worden gedeeld via social mediakanalen van boswachters en we gebruiken #ijsselmonde.
Advies: Voor kennisgeving aannemen
Herinrichting Rhoonse stort
Inleiding:
De provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse delta, gemeente Albrandswaard en Natuur- en recreatieschap IJsselmonde hebben in 2013
besloten de Rhoonse Stort te saneren. In november 2016 is het saneringsplan Rhoonse Stort vastgesteld. De partijen hebben afgesproken dat
de provincie Zuid Holland, in goed overleg met de andere overheden, de sanering gaat uitvoeren. De Provincie Zuid-Holland heeft gevraagd of
het NRIJ het projectmanagement van het ontwerp inrichting stort, resulterend in een Definitief Ontwerp, ter hand wil nemen omdat het NRIJ de
huidige en toekomstig beheerder is van de Rhoonse stort. Het dagelijks bestuur van het NRIJ heeft op dit verzoek positief gereageerd.
Planning sanering en herinrichting:
De Provincie Zuid-Holland is in november 2018 met de saneringswerkzaamheden van de Rhoonse Stort begonnen. Voor de zomer van 2019
dient het Definitief Ontwerp (= opdracht aan het NRIJ) met raming uitgewerkt te zijn zodat de aanbesteding van de herinrichting in de zomer
van 2019 kan plaatsvinden en de uitvoering, aansluitend op de sanering, in de herfst van 2019 kan starten.
Stand van zaken opstellen ontwerp herinrichting Rhoonse Stort:
In samenspraak met de stakeholders (waaronder Bomenridders en de vereniging Carnisse Grienden) is inmiddels een Voorlopig Ontwerp
opgesteld. Het Voorlopig Ontwerp kenmerkt zich door een herinrichting (mede) gekarakteriseerd door natuurbelevingswaarde, biodiversiteit en
aansluitend op het streefbeeld Buijtenland van Rhoon en de Rhoonse Grienden. Dit naar aanleiding van het verzoek van de raad van
Albrandswaard De Rhoonse Stort meer te laten zijn dan een open graslandschap. Het Voorlopig Ontwerp wordt de komende weken uitgewerkt
naar een VO+, 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 VO+ uitgewerkt naar een Definitief Ontwerp. Verwachting is dat eind augustus begin
september 2019 het DO definitief is.
Advies: Voor kennisgeving aannemen
Afronding project Kwaliteitsimpuls Johannapolder:
Zowel de accountant als de provincie Zuid-Holland heeft ingestemd met de financiële verantwoording en rapportage over het project en de 4
subsidies die hiervoor waren verleend door de provincie. Hiermee is het project afgerond. Ter informatie ontvangt u de eindrapportage over het
project (zie bijlage 2.4 Mededeling eindrapportage Kwaliteitsimpuls Johannapolder).
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Advies: Voor kennisgeving aannemen

Hoogachtend,
Dhr. R. van Raay
Wnd. accountmanager
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