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1. ONTWERP-BESLUIT
Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:
- In te stemmen met het plan van aanpak;
- Het project op te starten onder voorbehoud van ontvangst van de financiële bijdragen van de
deelnemende partijen.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Op 20 mei 2019 heeft het dagelijks bestuur ingestemd met het Ambitiedocument Wevershoek. Naar
aanleiding van dit besluit is een plan van aanpak opgesteld voor het opstarten en uitvoeren van het
project Kwaliteitsimpuls Wevershoek welke op 16 oktober 2019 door het dagelijks bestuur vastgesteld.
Dit plan van aanpak is als bijlage bijgevoegd.
Het plan van aanpak gaat uit van een gefaseerde aanpak. Op basis van het resultaat uit de
Inventarisatiefase i.c. het Ambitiedocument Wevershoek, zal gestart worden met de Definitiefase. In
deze fase wordt vooral onderzocht op welke wijze de vastgestelde ambitie vertaald kan worden in een
concreet ontwerp. Hierbij wordt ook onderzocht op welke wijze de opgave voor het regulier beheer en
onderhoud kan worden gekoppeld aan de opgave voor de kwaliteitsimpuls.
Het resultaat van de Definitiefase is een totaal overzicht van de opgave in kaartmateriaal en
inhoudelijk (maatregelen) en een globale kostenraming. Op basis hiervan zal het Bestuur geadviseerd
worden over het vervolg.
Aan u wordt gevraagd in te stemmen met het Plan van Aanpak.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
DB NRIJ 8 april 2019 Instemming met het proces voor de uitwerking van de Verkenning gebieden
DB NRIJ 20 mei 2019 Instemming met het Ambitiedocument Wevershoek
DB NRIJ 16 oktober 2019 Instemmen met het plan van aanpak
4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing.
Sjabloon volmacht bijgevoegd: ja/nee

5. FINANCIËLE GEVOLGEN
Voor deze kwaliteitsimpuls is op 20 mei 2019 een krediet beschikbaar gesteld van € 28.000 onder de
voorwaarde dat de samenwerkingspartijen (gemeente Barendrecht, gemeente Ridderkerk en het
Waterschap Hollandse Delta) eveneens elk € 28.000 inbrengen. Van het Waterschap Hollandse Delta
is onlangs de formele opdracht ontvangen en de beide gemeenten hebben inmiddels ambtelijk hun
bijdragen toegezegd.
Verder is afgesproken, dat er voor deze kwaliteitsimpuls een bijdrage gevraagd wordt van de
Landschapstafel IJsselmonde. De aanvraag hiervoor is eind 2019 ingediend. Alhoewel er nog geen
formele beschikking is ontvangen, heeft de Landschapstafel informeel het projectvoorstel
gehonoreerd.
In het door het dagelijks bestuur op 20 mei 2019 vastgestelde bestuursbesluit is onderstaande
kostenverdeling gehanteerd:

Een eerste inschatting is, dat dit gezien de fase waarin het project zich bevindt niet realistisch is. Voor
project- en procesmanagement zal eerder een percentage van 25% gehanteerd moeten worden. Na
afronding van de Definitiefase zal inzichtelijk gemaakt zijn welke maatregelen uit het Ambitiedocument
binnen het beschikbare budget haalbaar zullen zijn. Opgemerkt moet worden, dat het beperkte budget
in relatie tot de ambitie zoals die is vastgelegd in het Ambitiedocument een aandachtspunt is.
Financiële paragraaf bijgevoegd: ja/nee

6. COMMUNICATIE
Bij de uitwerking wordt nauw samengewerkt en afgestemd met de gemeenten Ridderkerk,
Barendrecht, het Waterschap Hollandse Delta en belanghebbenden zoals ondernemers,
verenigingen, bezoekers en omwonenden.
Voor communicatie over het project zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de diverse
communicatiekanalen die de 4 samenwerkingspartners en stakeholders tot hun beschikbaar hebben.
Publicatie bijgevoegd: ja/nee

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Dit voorstel is opgesteld door Staatsbosbeheer en vooraf besproken in het ambtelijk overleg van het
schap.
8. VERDERE PROCEDURE
Het resultaat van de Definitiefase zal in het tweede kwartaal van 2020 ter besluitvorming worden
voorgelegd aan het dagelijks Bestuur.
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