BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR

Datum :
Locatie:
Aanwezig:
Afwezig:
Andere aanwezigen:
Nr.
1.

24 november 2021
Gemeentehuis Barendrecht
Dhr. P.W.J. Luijendijk (gemeente Barendrecht), mw. J.E.T.M. van Dongen (gemeente Zwijndrecht), dhr. P.W.J. Meij
(gemeente Ridderkerk), dhr. A. Kooijman (gemeente Barendrecht), mw. J. Oelfke-Ten Seldam (gemeente Hendrik-IdoAmbacht), Mw. L. van Utrecht-Schuurman (gemeente Zwijndrecht), mw. P.J. van Nes – de Man (gemeente Ridderkerk)
dhr. L.M. Heezen (gemeente Albrandswaard), Dhr. R.J. Lafleur (gemeente Hendrik-Ido-Ambacht), dhr. S. van der Kaaij
(gemeente Albrandswaard)
Dhr. F. van der Meer, mw. J.H.J. Verloop-Goossen

Agendapunt
Opening

Besluit
De heer Luijendijk (hierna: voorzitter) opent de vergadering.
Er zijn 7 stemgerechtigde leden en derhalve een quorum.
Ten aanzien van de agenda zijn er geen punten van commentaar.

2.

Optimalisatierichtingen NRIJ

Besloten wordt de agenda vast te stellen.
De heer Van der Meer geeft een toelichting op het proces. Door het beheerteam is een scan uitgevoerd naar potentiele maatregelen om
tot doeltypewijzigingen te komen en de beheerlasten in het gebied te verlagen. Deze maatregelen zijn besproken met en getoetst bij de
boswachters, omdat zij het gebied goed kennen. De eerste resultaten zijn gedeeld en besproken met ambtenaren van de deelnemende
gemeenten en getoetst aan de gemeentelijke visies en op haalbaarheid. Het uiteindelijke resultaat is gedeeld met de leden van het
dagelijks bestuur en deze lijst met potentiele maatregelen ligt nu ook voor bij het algemeen bestuur. De heer Van der Meer heeft het als
een plezierig proces ervaren, waarbij de uitvoerende partij, Staatsbosbeheer, met de gemeenten, tot een gezamenlijk en gedragen
product zijn gekomen.
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De heer Luijendijk geeft aan dat vanwege vertrouwelijkheid de maatregelen in de onderhavige memo op een hoger abstractieniveau zijn
weergegeven. Verder verwijst de heer Luijendijk naar de schriftelijke beantwoording van vragen van de heer Kooijman.
Beantwoording van schriftelijke vragen van de heer Kooijman:
1. In het memo wordt gesproken over mogelijk 1,3 mio minder subsidie vanuit de gemeente Rotterdam en de Provincie. Dat
bedrag wordt in de RIB aan de raden niet genoemd. Wat is daarvan de reden? Het lijkt er nu op dat er slechts € 453.000
bezuinigd moet worden/ er een taakstelling beheerlasten is voor € 453.000.
EUR 1,3 miljoen betreft het gehele gezamenlijke subsidiebedrag van PZH en gemeente Rotterdam. De verwachting is niet dat
beide overheden na 2025 geen financiële steun meer zullen leveren aan het Schap. In de uittredingsovereenkomst met beide
partijen staat ook nadrukkelijk dat zij vanuit hun publieke taak financiële middelen beschikbaar houden ten behoeve van
groengebieden, waartoe ook behoren de gebieden in eigendom en beheer van het Schap. Het Schap is bezig met het invullen van
de taakstelling op de beheerlast van 20% (EUR 453.000). Daarvoor worden de optimalisatierichtingen uitgewerkt. Om deze reden
wordt alleen dit bedrag gecommuniceerd aan de raden. Zie ook beantwoording vraag 4.
2. Er wordt in het stuk verwezen naar de Samenwerkingsovereenkomst NRIJ en Staatsbosbeheer. In mijn stukken kan ik alleen een
concept samenwerkingsovereenkomst terug vinden. Kunnen we als AB leden deze overeenkomst alsnog krijgen?
De Samenwerkingsovereenkomst is aan het AB per mail toegezonden.
3. Uit het memo krijg ik de indruk dat de werkgroep schriftelijk heeft gereageerd. Er wordt verwezen naar hoofstukken. In de
memo wordt de groslijst verhogen inkomsten genoemd. Deze lijst is niet in mijn bezit. De huidige tekst geeft de indruk dat er
nog weinig concrete ideeën zijn over het verhogen van de inkomsten. M.i. is dat en belangrijk middel om opgewassen tegen de
ontwikkelingen die op ons af komen. Graag meer duiding naar de stand van zaken.
Er is door de werkgroep een zeer concrete groslijst voor de verhoging van inkomsten opgesteld. Het betreffen slechts ideeën,
waarvan de haalbaarheid nog moet worden onderzocht. Vanwege het vertrouwelijke karakter en de grote mate van onzekerheid
omtrent haalbaarheid van ideeën op deze lijst is er voor gekozen om het document niet te delen. Tijdens de vergadering er wel
een nadere toelichting worden gegeven.
4. Op welke wijze is het strategisch overleg met de Provincie en Rotterdam georganiseerd? Dit zijn toch de partijen die moeten
meebewegen in de ontwikkelingen.
Met de Provincie Zuid-Holland zijn zowel ambtelijk als bestuurlijk de contacten aangehaald. De samenwerking is geïntensiveerd
en het contact verbeterd. In december vindt een (mogelijk werkbezoek en) periodieke bespreking plaats over de stand van zaken
van de recreatiegebieden, de visie van de provincie en toekomstige ontwikkelingen. Ieder kwartaal zal dit overleg worden
voorgezet. Tevens heeft de provincie aangekondigd om de voorgenomen korting op het flexibele deel van de subsidie met 50% te
verlagen. De gesprekken met PZH zullen ook benut worden om vooruit te kijk naar de periode na 2025. Met de gemeente
Rotterdam hebben recentelijk ambtelijke overleggen plaatsgevonden. Dit bevindt zich nog in een pril stadium. Vanuit het Schap
zijn signalen overgebracht ten aanzien van het belang van de groengebieden voor inwoners van Rotterdam. Na de
gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zal een bestuurlijke kennismaking worden ingepland tussen de gemeente Rotterdam en het
NRIJ.
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5. M.b.t tot voorstellen Jaarschijf 1.
a. Welke parkeerplaatsen/wegen worden opgeheven? Is er een kader/prioritering?
Het parkeerterrein Hoge Veld kent een sterk verminderd gebruik sinds het opheffen van het Spartelbad enkele jaren geleden. Dit
parkeerterrein wordt volledig opgeheven. Er wordt een klein eenvoudig parkeerterrein teruggebracht om het beperkte bezoek
aan het gebied te faciliteren. Het noordelijke parkeerterrein in de Vredepolder en de toeleidende weg wordt volledig opgeheven.
Het parkeerterrein bij het voormalig. saunacomplex wordt wel in stand gehouden voor bezoek aan het gebied en het daarin
gelegen trimparcours. Indien er weer een ondernemer gevonden wordt voor het saunacomplex zal beoordeeld worden of de
parkeercapaciteit nog voldoende is.
b. Welke fietspaden/wandelpaden worden omgevormd? Wordt er rekening gehouden met regionale verbindingen?
Omvormingen fietspaden zijn niet voorzien. Omvormingen van wandelpaden worden voorgesteld in de deelgebieden
Johannapolder, Hoge Veld, Carnisse grienden, Sandelingen Ambacht, Hoge Nesse en het Zuidelijk Randpark. In de praktijk zullen
deze halfverharde paden niet meer onkruidvrij gemaakt worden en niet meer periodiek voorzien worden van nieuwe
halfverharding. Hierdoor zullen deze paden overgroeien en vervolgens onderhouden worden als natuurpad. Daarbij is er rekening
mee gehouden dat per gebied voldoende verharde alternatieven beschikbaar blijven voor gebruik met rolstoelen, kinderwagens
etc. In de Jan Gerritsenpolder wordt de dichtheid van de padenstructuur verminderd door een aantal natuurpaden volledig te
laten vervallen. Bovenvermelde maatregelen hebben geen consequenties voor regionale verbindingen.
c. Omvormen recreatief gras naar bloemrijk weiland. Waar doen we dat wel en waar niet?
De omgeving van het voormalige spartelbad in het deelgebied Hoge Veld wordt nog steeds onderhouden als recreatief grasveld.
Deze vegetatie zal door wijziging van het maaibeheer omgevormd worden naar bloemrijk grasland.
d. Opheffen toiletten? Wat zijn in recreatiegebieden de gevolgen voor de volksgezondheid?
Het opheffen van toiletten moet gezien worden in samenhang met de maatregel opheffen zwemwater en betreft de zwemlocatie
Clarabos. Op deze locatie wordt geregeld een negatief zwemadvies of een zwemverbod afgekondigd vanwege de slechte
waterkwaliteit. In overleg met Waterschap Hollandse Delta (waterkwaliteitsbeheerder) en de provincie Zuid-Holland (bevoegd
gezag aanwijzing zwemlocaties) wordt bekeken of deze zwemlocatie kan vervallen. De mobiele toiletvoorzieningen worden pas
weggehaald als de locatie is komen te vervallen. Hierdoor treden geen nadelige gevolgen op voor de volksgezondheid.
e. Is er een communicatieplan? Wat is daarvan de kernboodschap?
Na besluitvorming over de optimaliseringsvoorstellen die opgenomen zijn in jaarschijf 1 zullen deze technisch uitgewerkt en
doorgevoerd worden. Per maatregel zal een passend communicatietraject worden doorlopen waarbij de kernboodschap is dat
het natuur- en recreatieschap IJsselmonde wil komen tot een efficiënter en duurzamer beheer van de recreatieterreinen, met
voorstellen die invulling geven aan o.a. klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen.
Mevrouw Oelfke-Ten Seldam had graag gezien dat wel de gedetailleerde informatie met het bestuur was gedeeld. Zij heeft behoefte aan
inzicht. Mevrouw Van Dongen antwoordt dat het potentiele maatregelen betreffen, waarbij de haalbaarheid en uitvoerbaarheid nog
moet worden getoetst. Vanwege deze onzekerheid heeft het bestuur ervoor gekozen om de informatie niet in de openbaarheid te
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brengen om de kans op onrust te verkleinen. Na definitieve besluitvorming over maatregelen zullen deze technisch uitgewerkt en
doorgevoerd worden. Per maatregel zal wanneer nodig een passend communicatietraject worden opgetuigd.
Mevrouw Oelfke-Ten Seldam acht het van belang dat er wordt gezorgd voor voldoende draagvlak voor maatregelen. Ook mevrouw Van
Utrecht-Schuurman heeft de wens dat specifieke maatregelen onderbouwd gecommuniceerd worden met het bestuur en de omgeving.
Na ampele discussie wordt besloten om de raden middels een raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen van de
optimalisatierichtingen van het NRIJ. In de brief zullen de maatregelen op een hoog abstractieniveau worden omschreven, waarna de
leden worden uitgenodigd voor een (digitale) raadsinformatieavond waarin de potentiele maatregelen tot in detail worden doorgenomen
en toegelicht. De bedoeling is de raadsleden te informeren over de eerste serie optimaliseringsvoorstellen en met hen van gedachten
wisselen over de haalbaarheid en wenselijkheid van de andere voorstellen (jaarschijf 2/3 en 4). Ook zullen ideeën worden opgehaald ten
aanzien van overige potentiele optimalisaties voor een toekomstbestendig en duurzaam groenbeheer op IJsselmonde.
Het bestuur stemt verder in met:
1. het uitwerken en doorvoeren van de eerste serie optimaliseringsvoorstellen (jaarschijf 1). In de maximale variant en indien
alle voorstellen gerealiseerd kunnen worden, kan dit in 2022 leiden tot een daling van de beheeruitgaven met € 129.679
(product Uitvoeren Terreinbeheer).
2. Een krediet van € 75.000 (excl. BTW) ter beschikking te stellen t/m 2022 ten laste van de Reserve Besparingen ter dekking van
de omvormingskosten/afkoopsom ten behoeve van de realisatie van dit voorstel.
3. een nadere verkenning van de haalbaarheid en uitwerking van de tranches voor de jaren 2023 tot en met 2025, waarbij voor
de voorbereiding en uitwerking van deze voorstellen een krediet van max. € 80.000 beschikbaar wordt gesteld. Dit zal deels
gefinancierd worden vanuit (wanneer mogelijk) een subsidie van de Provincie Zuid Holland en deels vanuit de Reserve
besparingen.
Het bestuur neemt verder kennis van de mogelijkheid om de schapsinkomsten te verhogen en verzoekt om in de verdere verkenning
van optimalisaties de mogelijkheden te bezien van het verhogen van economisch beheer.

3.

Ingekomen stukken en
mededelingen

Ingekomen stukken:
1.

Brieven PZH inzake inzet flexibele deel provinciale middelen voor recreatiebeheer (ter kennisname)
De informatie wordt voor kennisgeving aangenomen.

2.

Voortgangsrapportage Kwaliteitsimpuls Wevershoek
De heer Van der Meer geeft een toelichting. Het betreft een samenwerking en cofinanciering vanuit de gemeenten met het
Waterschap en het NRIJ. Het project is inmiddels aanbesteed en de werkzaamheden zijn in uitvoering. Het reguliere onderhoud
aan de beplanting wordt gelijktijdig met de kwaliteitsimpuls uitgevoerd. De Kwaliteitsimpuls Wevershoek bevindt zich in de
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afrondende fase. Het project wordt binnen de door het schap en de gemeente Ridderkerk beschikbaar gestelde financiële
middelen gerealiseerd. De financiële gevolgen voor het beheer worden op dit moment inzichtelijk gemaakt, hierover wordt het
bestuur binnenkort separaat geïnformeerd.
Het bestuur heeft geen vragen.
3.

Bezwaarschrift dhr. Rondelez inzake ontwerp bestemmingsplan Oosterpark (ter kennisname)
De brief wordt voor kennisgeving aangenomen. De Gemeente Ridderkerk heeft het bezwaar in behandeling.
Mededelingen:

1. Windturbines Vaanplein (mondeling)
De voorzitter meldt dat de heer Kooijman en hij zelf door de Raad van Barendrecht zijn bevraagd op dit onderwerp, met name met
betrekking tot de tenderprocedure.
Mevrouw Verloop geeft een toelichting. De tender is begin oktober aangekondigd op de websites van de gemeente Barendrecht, van
Staatsbosbeheer en van het NRIJ. Bovendien is de aankondiging vermeld in een nieuwsbrief van de branchevereniging NWEA én is deze
verstuurd aan een heel aantal ontwikkelaars. De tenderdocumenten zijn door ruim 20 partijen opgevraagd. In de tenderleidraad, is
aangegeven hoe partijen zich konden aanmelden voor de selectiefase. Van de 8 partijen die zich hebben aangemeld, waren er vijf
partijen die voldeden aan de gestelde voorwaarden en die zijn alle vijf uitgenodigd om een bod uit te brengen. Hierbij is gekeken naar de
ervaring van geïnteresseerde partijen met de ontwikkeling van windparken, naar hun ervaring met burgerparticipatie en naar de hoogte
van de grondvergoeding. De gemeente stelt voorwaarden aan een ontwikkelaar voor de manier waarop de omgeving wordt betrokken bij
het maken van de plannen. En aan de financiële participatie die de ontwikkelaar biedt aan de omgeving (gedeeld eigendom van het park
en/of afdracht aan een gebiedsfonds). De verwachting is dat eind december de voorlopige gunning bekend zal worden gemaakt.
Op een vraag van de heer Kooijman antwoordt mevrouw Verloop dat gedurende de MER-procedure er reguliere inspraakmomenten zijn.
Het NRIJ zal op deze momenten haar wensen of eisen ten aanzien van de betreffende gebieden naar voren moeten brengen. Mevrouw
Verloop zal dit in samenspraak met de bestuurders coördineren.
Mevrouw Van Nes vraagt naar het standpunt van het NRIJ ten aanzien van de funderingsplaat voor de windmolens. Mevrouw Verloop
meldt dat de optieovereenkomst op dit punt is herzien. Een eventuele funderingsplaat zal door opstaller geheel worden verwijderd.
4.

Vaststelling besluitenlijst AB
vergadering van 7 juli 2021

Besloten wordt de besluitenlijst van 7 juli 2021 ongewijzigd vast te stellen.
Naar aanleiding van de besluitenlijst vraagt mevrouw Van Nes aandacht voor de plannen ten aanzien van het Oosterpark in relatie tot de
opdracht om de toekomstige beheerlast van het NRIJ te verlagen. De heer Van der Meer antwoordt dat deze opgave onderdeel is van de
verdere detaillering van het ontwerp. Er zal getracht worden wanneer mogelijk invulling te geven aan de taakstelling.
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5.1

Voordracht Najaarsrapportage
2021

Mevrouw Oelfke-Ten Seldam vraagt in welke mate het schap invloed heeft op het beperken van hogere kosten vanwege Covid-19. De
heer Van der Meer antwoordt dat de Covid-gerelateerde kosten met namen samenhangen met hygiëne werkzaamheden. Er zijn extra
schoonmaakwerkzaamheden in de afgelopen maanden uitgevoerd (o.a. toiletvoorzieningen schoonmaken en ledigingen van
prullenbakken). Afhankelijk van het verloop van de pandemie, zullen deze kosten blijven bestaan. Provincie Zuid Holland heeft een
specifieke subsidieregeling open gesteld voor het opvangen toegenomen recreatiedrukte vanwege corona in groengebieden. Het schap
heeft een aanvraag ingediend en verwacht binnenkort een toekenning.
De heer Kooijman vraagt naar de post Twijfelachtige debiteuren en geeft aan dat dit indirect gerelateerd is aan Covid-19. De heer Van der
Meer antwoordt dat een voorziening wordt getroffen wanneer er een mogelijkheid bestaat dat een bedrag/betalingsverplichting niet
geïnd kan worden bij een betreffende ondernemer. Dit is doorgaans wanneer een betalingsachterstand ontstaat en wanneer geen
betalingsregeling is getroffen. Daarvoor is een voorziening aangelegd. Het is onbekend of daadwerkelijk niet geïnd kan worden.
Verder constateert de heer Kooijman een mogelijke forse daling aan inkomsten, vanwege een actualisatie van de grondprijs. Mevrouw
Verloop antwoordt dat de opbrengsten niet direct zullen dalen. Bij een commerciële uitgifte dient een taxatie te worden uitgevoerd voor
de waarde van de uit te geven grond en/of vastgoed. Afhankelijk van de hoogte van de taxatie wordt het tarief voor de canon/huursom
bepaald. Een tweede aspect is het vergoedingspercentage. Dit percentage is geactualiseerd aan de hand van 10-jarige staatsobligaties.
Het percentage van de 10-jarige staatsobligaties daalt de laatste jaren flink. Als gevolg daarvan daalt het vergoedingspercentage in deze
nieuwe grondprijsbrief eveneens flink en navenant de inkomsten van het schap. Per geval (bij nieuwe uitgiftes of herzieningen) zal
duidelijk worden of de stijgende grondwaarden dit op kunnen vangen.
Het bestuur stemt in met:
de Najaarsrapportage 2021, waarvan de eerste begrotingswijziging deel uit maakt;
de verlenging van de kredieten zoals in de najaarsrapportage genoemd;
de mutaties op de reserves, waaronder de overheveling van middelen naar de voorziening groot onderhoud en de storting in
de reserve besparingen.

5.2

Voordracht Normenkader
Rechtmatigheid

Het normenkader voor een rechtmatigheidscontrole betreft de inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevante regelgeving
van hogere overheden en van het schap zelf. De inventarisatie bestaat uit de externe wetgeving en de eigen regelgeving van het schap,
waarbij de verordeningen en de besluiten (kaderstellend en/of bepalingen bevattend over financiële beheershandelingen) van het
Algemeen- en Dagelijks Bestuur kunnen worden onderscheiden.
Ten opzichte van het normenkader rechtmatigheid voor 2020 is dit normenkader rechtmatigheid niet gewijzigd.
Het bestuur stemt in met het normenkader rechtmatigheid 2021.
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5.3

Voordracht Uitgangspunten
Programmabegroting 2023

Het bestuur heeft kennisgenomen van de onderhavige uitgangspunten voor de ontwerp-programmabegroting 2023 en stemt in met
het hanteren van deze uitgangspunten bij het opstellen van de programmabegroting 2023.

5.4

Bekrachtiging besluit van
financiering aanpak Spuiveld/
Ziedewijdseland

Het bestuur bekrachtigt het eerder schriftelijk genomen besluit om een krediet beschikbaar te stellen van € 13.500,- ter dekking van
de totale aanschafprijs van € 5.244,60 en de totale beheerlast tot de evaluatie in het eerste kwartaal van 2024 van jaarlijks € 2.725,-,
ten laste van de investeringsreserve van het NRIJ (huidige stand investeringsreserve: € 1,4 miljoen).

5.5

Vergaderdata NRIJ 2022

Het bestuur stemt in met de Vergaderdata NRIJ 2022.

5.6

GIS Viewer

Het bestuur heeft kennis genomen van de implementatie van de GIS Viewer (webapplicatie) voor het geven van inzicht door SBB met
betrekking tot het beheer van recreatiegebieden.

5.7

Overdracht en verruiming
erfpacht Hooge Nesse

Het bestuur heeft kennisgenomen van het door het dagelijks bestuur genomen besluit ten aanzien van de overdracht en de verruiming
van de erfpacht Hooge Nesse.
Op een vraag van mevrouw Oelfke-Ten Seldam antwoordt mevrouw van Dongen dat een verdere uitbreiding van ARA in dit gebied
voorlopig niet aan de orde is, vanwege de huidige Covid-situatie .

6.

Rondvraag en sluiting

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
De voorzitter sluit om 20.15 uur de vergadering.

Dit verslag is vastgesteld door het algemeen bestuur van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde op 6 juli 2022.
Secretaris

Voorzitter
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ACTIELIJST
Nummer
1.

Datum
07-07-2021

Actiehouder
FvdM/ JV

Actie
Verzoek om in het jaarverslag 2021 een kwantitatief overzicht op te nemen
van het aantal bomen dat in de verslagperiode is gerooid en de nieuwe
aanplant die is gedaan.

Deadline
06-07-2022

2.

24-11-2021

JV

Monitoren de reguliere inspraakmomenten gedurende MER-procedure
Barendrecht Vaanplein. En borgen dat NRIJ op deze momenten haar
wensen of eisen ten aanzien van de betreffende gebieden in brengt.

Continue

Status
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