MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
ALGEMEEN BESTUUR 6 juli 2022
Ingekomen stukken:
Nr. Datum
1. Volgt

Afzender
Gemeente HendrikIdo-Ambacht

Onderwerp in het kort
Zienswijze op
Programmabegroting 2023

Beschouwing en advies
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maakt
gebruik van de mogelijkheid tot het doen van
een zienswijze.
Advies: Ter kennisname en bespreking

1.

01-06-2022

Gemeente
Zwijndrecht

Zienswijze op
Programmabegroting 2023

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

1.

Volgt

Gemeente
Barendrecht

Zienswijze op
Programmabegroting 2023

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

1.

Volgt

Gemeente
Ridderkerk

Zienswijze op
Programmabegroting 2023

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

1

1.

Volgt

Gemeente
Albrandswaard

Zienswijze op
Programmabegroting 2023

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

Samenvatting zienswijzen

Geconstateerd wordt dat het NRIJ reeds de
eerste stappen heeft gezet naar een
(financieel) solide beheer van de
recreatiegebieden. Aangedrongen wordt op
blijvende inspanningen wat betreft het
financieel perspectief van het schap. En inzet
op een goede relatie met de gemeente
Rotterdam en de provincie Zuid-Holland.
Voorstel reactie Bestuur: het bestuur heeft
de weg naar een toekomstbestendig en
solide schap reeds ingezet. De relatie met
diverse partijen zal goed worden
onderhouden (door zowel bestuursleden
als de secretaris van het schap). Een
eerste effect van de
optimalisatiemaatregelen zal volgend jaar
zichtbaar zijn, zowel fysiek in het
terreinbeheer als in de jaarrapportage.
Tevens zal in 2022 transparantie worden
betracht wat betreft de verwachte
benutting van de reserves van het schap.
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Mededelingen:
Mededeling I: Stand van zaken Windpark Vaanplein
Staatsbosbeheer heeft in 2021 namens het NRIJ een tenderprocedure uitgevoerd voor het gebruik van gronden ten behoeve van het
ontwikkelen van een windmolenpark (Vaanplein). Het gaat om percelen aan de noordzijde van de A15, dichtbij het verkeersknooppunt
Vaanplein in de gemeente Barendrecht. Het gebied is in 2017 door de provincie aangewezen als locatie om windenergie op te wekken.
De grond waar de windmolens komen is eigendom van Staatsbosbeheer maar in erfpacht genomen door het Natuur- en Recreatieschap
IJsselmonde. Daarom hebben de twee partijen gezamenlijk een tender gehouden om een windparkontwikkelaar te selecteren. Het Algemeen
Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde en Staatsbosbeheer hebben op 22 december 2021 na de tenderprocedure besloten
dat Statkraft het nieuwe Windpark Vaanplein gaat ontwikkelen. 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). Na de voorlopige
gunningsbeslissing zijn er twee bezwaren binnengekomen (gaat over belangenverstrengeling). De bezwaren worden onderzocht door een
klachtcommissie die een oordeel zal vellen. De commissie heeft echter meer tijd nodig om tot een advies te komen. Het zijn complexe
bezwaren en zij willen een zorgvuldige afweging maken, waarbij de commissie ook afhankelijk is van andere partijen voor het aanleveren van
documenten en informatie. Om na het advies tot een definitieve gunning te komen, zijn de inschrijvers gevraagd de gestanddoeningstermijn
(paragraaf 5.3 van de inschrijvingsleidraad) te verlengen tot 31 december 2022.
Na een definitieve gunning zal de ontwikkelaar bij de gemeente Barendrecht een bestemmingswijziging en omgevingsvergunning aanvragen.
Wanneer de molens gebouwd gaan worden, is nog niet bekend, want dat is afhankelijk van de nog te doorlopen procedures.
Advies: Ter kennisname

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde,
J.H.J. Verloop-Goossen
Bestuurssecretaris
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