MEDEDELINGEN
ALGEMEEN BESTUUR 7 april 2021
Mededelingen
1. Covid-19
COVID-19 heeft op velen een grote impact gehad. Mooi om te zien dat in deze tijd meer mensen de
natuur- en recreatiegebieden wisten te vinden en te waardeerden. Het in goede banen leiden leidde
tot de nodige afstemming met gemeenten en veiligheidsinstanties, helaas ook tot meer zwerfvuil in de
gebieden.
Tijdens het nu opstartende recreatieseizoen zullen de gebieden zoveel mogelijk opengesteld blijven
om maximale spreiding van de bezoekers te bevorderen, uiteraard met in achtneming van eventuele
maatregelen van de Veiligheidsregio en/of gemeenten. De toiletvoorzieningen worden conform de
geldende richtlijnen extra schoongemaakt en er worden extra rondes uitgevoerd om de gebieden
schoon te houden. De openstelling op 15 april van de spartelbadjes en de daarbij behorende
toiletgebouwen wordt voorlopig uitgesteld totdat de situatie rond COVID-19 een verantwoord gebruik
van deze voorzieningen toelaat.
Bovenstaande maatregelen zullen naar verwachting tot extra kosten leiden. Onderzocht wordt of het
schap gebruik kan maken van een subsidie die de provincie Zuid-Holland binnenkort openstelt voor
maatregelen in bestaande groengebieden om de toename van recreanten door corona beter op te
vangen. Waarschijnlijk zullen de extra kosten hier echter niet door gedekt kunnen worden. Bij de
najaarsrapportage 2021 zult u geïnformeerd worden over de uiteindelijke financiële gevolgen.
Voor ondernemers in uw de natuur- en recreatiegebieden was het een zwaar jaar. Voor vele bedrijven
betekende het dat ze niet of minder mensen konden ontvangen, met gevolgen voor zowel de vaste
lasten als voor de inkomsten. Ondernemers hebben tijdens de eerste “golf” op verzoek uitstel van
betaling gekregen. Daarna bleef het stil. Tijdens de tweede golf ontving Staatsbosbeheer (SBB) van
enkele ondernemers een hernieuwd verzoek tot uitstel dan wel afstel van betaling. SBB heeft hen
namens de schappen aangeboden om een voorstel voor een betalingsregeling in te dienen. Dit schoot
bij sommige bedrijven in het verkeerde keelgat. Zij hadden verwacht dat, op verzoek van Rutte aan
verhuurders om een tegemoetkoming, meer coulance betracht zou worden.
COVID-19 betalingsbeleid
Staatsbosbeheer heeft begin 2020 een beleidslijn opgesteld hoe om te gaan met betalingsverzoeken
van ondernemers in relatie tot COVID-19. De recreatieschappen hebben deze beleidslijn
overgenomen:
 Geen kwijtschelding, wel verlenging betaaltermijn van facturen met een vervaldatum januari
2020 tot en met juni 2020 naar 120 dagen. U bent niet verplicht om uitstel van betaling te
verlenen en/of af te zien van de inning van huursommen of erfpachtcanon. Het is zakelijk
gezien de ondernemer die het risico loopt om de huur of de canon niet te kunnen betalen en
niet u. Wel is het mogelijk dat u meedenkt en meewerkt aan het verlenen van uitstel van
betaling.
In principe is het de centrale overheid die fondsen ter beschikking stelt voor ondernemers in
zwaar weer. Nb. Het kwijtschelden van de huur/canon heeft gevolgen voor de inkomsten van
het schap.
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Gelijkheidsbeginsel/Staatssteun ook in deze tijd moeten gelijke gevallen gelijk behandeld
worden (het gelijkheidsbeginsel). Een door een overheid aan een individuele ondernemer
verstrekte tegemoetkomingen in betalingsverplichtingen aangemerkt worden als niet
toegestane vorm van staatssteun.

Daarnaast heeft Staatsbosbeheer namens u aan ondernemers, die daarom vragen, de mogelijkheid
geboden om tijdelijke uitbreiding van uitgifte te realiseren (bijvoorbeeld voor terrassen). Hierdoor
hebben ondernemers die gasten mogen ontvangen meer ruimte ter beschikking om meer gasten -op
geschikte afstand- te kunnen ontvangen.
De afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd. Deze lijn wordt ook in 2021 toegepast.
Advies: ter kennisname

2. Hondenlosloopgebied Donckse Velden
De toezichthouders van Staatsbosbeheer ontvangen regelmatig klachten over het
hondenlosloopgebied in de Donckse Velden. Momenteel loopt dit losloopgebied over een doorgaand
fietspad dat veel wordt gebruikt, o.a. door groepen scholieren die over het pad van en naar school
fietsen. Het gedeelde gebruik van het pad door fietsers en honden levert conflictsituaties op. Naar
aanleiding hiervan zijn twee alternatieven uitgewerkt voor aanpassing van het hondenlosloopgebied
(zie onderstaande tekeningen):
1. Het aanpassen en verruimen van het losloopgebied waardoor het fietspad er buiten valt
2. Het volledig verplaatsen van het losloopgebied
In de komende maanden zal een beperkt participatieproces worden opgestart waarbij de bezoekers
van het gebied (zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters) bevraagd zullen worden op de twee
voorliggende alternatieven. Vervolgens zal naar verwachting in de najaarsvergadering een voorstel
voor aanpassing van het aanwijzingsbesluit honden en voor aanpassing van de bebording worden
voorgelegd.
0. huidige situatie

1. aanpassen/verruimen

2. verplaatsen

Advies: ter kennisname
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3. Aanpassing planning boswerkzaamheden
Sinds 2017 wordt het beheer van bossen en beplantingen binnen het beheergebied van natuur- en
recreatieschap IJsselmonde op een planmatig wijze aangepakt. Daarbij worden in een zes-jaarlijkse
cyclus per werkblok de op dat moment noodzakelijke boswerkzaamheden inclusief herplant
uitgevoerd. De bestrijding van Essentaksterfte wordt in deze planmatige aanpak meegenomen.
Het eerstvolgende werkblok dat in uitvoering komt is Johannapolder. De planning voor dit werkblok ligt
op schema, de uitvoering van de boswerkzaamheden zal van medio juli 2021 starten. De
voorbereidingen van het daarop volgende werkblok Jan Gerritsepolder/Hoge Veld zijn echter zodanig
vertraagd dat uitvoering van de werkzaamheden in 2022 bijna niet meer haalbaar is. Om
onzorgvuldigheden in zowel de technische voorbereiding als in de omgevingscommunicatie te
voorkomen is besloten deze werkzaamheden een jaar later uit te voeren. Als gevolg hiervan zullen
ook de boswerkzaamheden in het werkblok Hooge Nesse/Veerplaat een jaar later uitgevoerd.
Beheertechnisch zijn er geen bezwaren, uiteraard zal ingegrepen worden mochten er onverhoopt
veiligheidsrisico’s ontstaan.
In onderstaande tabel treft u de actuele stand van zaken aan, inclusief de hierboven beschreven
aanpassing in de planning.
ACTUELE PLANNING

NRIJ
Markeren

Werkblok
Q1

Q3/Q4

Kappen
Q1

Herplanten

Q3/Q4

Oosterpark/Donckse Veld/Wevershoek

afgerond

Zuidelijk Randpark

afgerond

Vredepolder

afgerond

Q1

Johannapolder

2020

2021

2022

Jan Gerritsepolder/Hoge Veld

2022

2023

2024

Hooge Nesse/Veerplaat

2023

2024

2025

Q3/Q4

Advies: ter kennisname

4. Start kwaliteitsimpuls Wevershoek
PERSBERICHT (26-03-2021) Kwaliteitsimpuls Recreatiegebied Wevershoek gaat van start
Recreatiegebied Wevershoek tussen Heerjansdam en Zwijndrecht ondergaat de komende maanden
een kwaliteitsimpuls. Staatsbosbeheer heeft in opdracht van het Natuur- en recreatieschap
IJsselmonde in 2020 gebruikers, bezoekers en overige belangstellenden gevraagd welke wensen en
ideeën zij hebben voor verbetering van het gebied. Deze inventarisatie is vertaald in een
ontwerpnotitie waarin zowel verbetermaatregelen voor de korte als voor de lange termijn zijn
verwoord.
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Kwaliteitsimpuls korte termijn
De kwaliteitsimpuls komt voort uit de Waalvisie van de samenwerkende gemeenten op het eiland
IJsselmonde. De korte termijn maatregelen hebben betrekking op het verbeteren van de
toegankelijkheid en de inrichting van het gebied rondom het zwemstrandje waarbij de beleving van het
gebied, de verbetering van de waterkwaliteit en de biodiversiteit belangrijke aandachtspunten zijn. In
het gebied komen nieuwe speeltoestellen, picknickbanken en fietsenrekken. Voor de allerkleinsten
komt een nieuw klimtoestel bij het zwemstrand en de wat oudere kinderen kunnen straks helemaal
losgaan op een speciaal speeleiland met een klimparcours. Voor de wandelaars komt er een extra
verbinding waardoor er een korter rondje gewandeld kan worden.
Gelijktijdig met de kwaliteitsimpuls voert Staatsbosbeheer snoeiwerkzaamheden uit aan de beplanting.
Daarnaast wordt op verschillende locaties nieuwe beplanting aangebracht. De verwachting is dat
hierdoor de biodiversiteit zal toenemen.
Uitvoering
De uitvoering van de korte termijn maatregelen is opgedragen aan GKB Barendrecht. Dit bedrijf is
bekend in de regio. Tijdens de uitvoering neemt het bedrijf maatregelen zodat recreanten tijdens de
werkzaamheden het gebied veilig kunnen blijven bezoeken.
Planning
De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf eind maart en tegelijkertijd wordt de nieuwe beplanting
aangebracht. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in het najaar gereed.
Samenwerking
Staatsbosbeheer werkt in opdracht van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde aan dit project en
doet dit in nauwe samenwerking met de gemeenten Ridderkerk en Barendrecht en met waterschap
Hollandse Delta. De kwaliteitsimpuls wordt gefinancierd door bijdragen van de betrokken gemeenten,
waterschap Hollandse Delta, Natuur en recreatieschap IJsselmonde en de Landschapstafel
IJsselmonde.
Advies: ter kennisname

Hoogachtend,
J.H.J. Verloop-Goossen
Bestuurssecretaris
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