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Geachte leden van het Algemeen Bestuur, ter verduidelijking zal hieronder een korte toelichting geven worden op de bestuursvoordrachten 4.1 t/m
4.3 uit de agenda voor het AB.
Bestuursvoordrachten
5.1

Kwaliteitsimpuls Wevershoek
Op 20 mei 2019 heeft het DB ingestemd met het ambitiedocument Wevershoek en € 28.000 beschikbaar gesteld voor een kwaliteitsimpuls onder
voorbehoud van bijdragen van de deelnemers te weten: gemeenten Ridderkerk en Barendrecht en het Waterschap Hollandse Delta, die elk ook een
bijdrage hebben toegezegd van € 28.000. Op 16 oktober 2019 heeft het DB ingestemd met het plan van aanpak en het opstarten van het project onder
voorbehoud van bevestiging van de financiële bijdragen van de deelnemers. Er is bij de Landschapstafel een subsidieverzoek ingediend, waarvoor
nog een definitieve beschikking moet volgen. Inmiddels is aan de gestelde voorwaarden voldaan. De deelnemers hebben in het projectteam hun
toezegging gedaan. Vanwege de bijdrage van het NRIJ dient het Algemeen Bestuur in te stemmen met de bijdrage van € 28.000. Het AB wordt
daarom gevraagd hiermee in te stemmen.
Bestuursinstemming:
 In te stemmen met het Plan van Aanpak en het project op te starten onder voorbehoud van ontvangst van de financiële bijdragen van de
deelnemende partijen.

5.2

Verlenging bestuurlijke opdracht kwartiermaker
Op 30 november 2018 heeft het AB de bestuursopdracht ‘naar een toekomstbestendig NRIJ’ vastgesteld. Na een selectieprocedure is dhr. J.M.
Manschot bereid gevonden deze opdracht uit te voeren. Voor de uitvoering van de bestuurlijke opdracht heeft het AB een budget ter beschikking
gesteld van 100.000 euro ten laste van de Investeringsreserve en beschikbaar gesteld tot en met 31 december 2019. De termijn van de op 30
november 2018 vastgestelde bestuurlijke opdracht is 31 december 2019 geëindigd. Het verzoek is in te stemmen met een verlenging van de
bestuurlijke opdracht tot 31 december 2020.

5.3

Intentie uitbreiding ARA-hotel
Hotel ARA, gelegen in het recreatiegebied Veerplaat in Zwijndrecht, heeft de wens tot uitbreiding van hun hotel- en evenementencapaciteit. De
uitbreiding is vrij fors en heeft impact op het bestaande gebied. Tegelijkertijd geeft het kansen tot vergroting van de schapsinkomsten en de versterking
van recreatieve waarden in het gebied.
In de begroting 2020 is voorzien in budget voor “Economisch beheer”. Dit budget is bedoeld voor het beheer van uw grondposities en het beheer van
lopende exploitaties op uw gronden. Het aangaan van nieuwe exploitaties, inclusief bijbehorende inpassing, valt daar niet onder en wordt ook niet
elders in de begroting benoemd. Daarom wordt gevraagd in te stemmen met het beschikbaar stellen van een budget van € 30.000,= ten laste van de
investeringsreserve.
Bestuursinstemming:
 Stemt u in met de intentie van uitbreiding hotel ARA en wenst u deze nader te verkennen en uit te werken tot een (ruimtelijk) plan en een
hernieuwde uitgifte in erfpacht? Heeft u nadere randvoorwaarden die u bij voorbaat wilt meegeven?
 Stemt u in met de nadere –recreatieve- uitwerking door Staatsbosbeheer en een krediet van € 30.000 ter beschikking te stellen?

