BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR

Datum :
Locatie:
Aanwezige bestuursleden:

Afwezig:

6 juli 2022
Gemeentehuis Albrandswaard
Dhr. L.P. van der Linden (gemeente Barendrecht), mw. J.E.T.M. van Dongen (gemeente Zwijndrecht), dhr. P.W.J. Meij
(gemeente Ridderkerk), Mw. C. Rijsdijk (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) Mw.
X.D. Barendrecht (gemeente Zwijndrecht), dhr. R. Polder (gemeente Albrandswaard)
Dhr. S. Van der Kaaij (gemeente Albrandswaard), Dhr. P. Libregts (gemeente Hendrik-Ido-Ambacht)

Andere aanwezigen:

Dhr. F. Van der Meer (Staatsbosbeheer), mw. J.H.J. Verloop-Goossen (secretaris NRIJ)

Nr.
1.

Agendapunt
Opening

Besluit
Mevrouw Van Dongen (hierna: voorzitter) opent de vergadering.
Er zijn 8 stemgerechtigde leden en derhalve een quorum.
Ten aanzien van de agenda zijn er geen punten van commentaar.

2.

Voordracht benoeming voorzitter
en overige leden DB NRIJ

Besloten wordt de agenda vast te stellen.
Het bestuur besluit:
- Kennis te nemen van de benoemingen van L.P van der Linden, C. Rijsdijk, R. Polder, S. van der Kaaij, P.W.J. Meij, P.J. van Nesde Man, J. Oelfke-Ten Seldam, P. Libregts, J.E.T.M. van Dongen en L. van Utrecht-Schuurman als leden van het Algemeen
Bestuur van Natuur en Recreatieschap IJsselmonde door de gemeenteraad van Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk,
Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht.
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Nr.

Agendapunt

Besluit
- Kennis te nemen van de benoemingen van A. Kooijman, M.P.C. van Ginkel - van Maren, C.A. van der Duijn Schouten, M.M.
Dirks, K.E.A.M. Verlijsdonk en X.D. Barendrecht als hun plaatsvervangers;
- L.P. van der Linden, R. Polder, P.W.J. Meij, J. Oelfke-Ten Seldam, J.E.T.M. van Dongen aan te wijzen als lid van het Dagelijks
Bestuur van Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde;
- Mw. J.E.T.M. van Dongen te benoemen tot voorzitter en L.P. van der Linden te benoemen plaatsvervangend voorzitter.

3.

Ingekomen stukken en
mededelingen

Ingekomen stukken:
 Zienswijzen deelnemende gemeenten op Programmabegroting 2023
Het bestuur neemt kennis van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten op de Programmabegroting 2023 en stemt in met de
onderhavige schriftelijke reactie.
 Raadsinformatiebrief werkzaamheden Johannapolder
Het bestuur neemt kennis van de raadsinformatiebrief inzake werkzaamheden Johannapolder.

Mededelingen:
1.
Stand van zaken Windpark Vaanplein
Het bestuur neemt kennis van stand van zaken betreffende Windpark Vaanplein.
4.
4.1

Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijst 24 november 2021

De besluitenlijst van 24 november 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.2

Besluitenlijst 22 december 2022

De besluitenlijst van 22 december 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

5.

Bestuursvoordrachten

5.1 Voordracht Jaarrekening 2021
5.1.1 Jaarrekening 2021
5.1.2 Accountantsverslag Jaarrekening
2021
5.1.3

Het bestuur besluit:
- In te stemmen met de concept-jaarstukken 2021 van Natuur- en recreatieschap IJsselmonde;
- Het positieve jaarresultaat 2021 op € 235.334 vast te stellen, € 64.000 toe te voegen aan het regulier onderhoudsbudget van
2022 en 171.334 toe te voegen aan de reserve besparingen.
- Kennis te nemen van de reactie van het dagelijks bestuur op het accountantsverslag en jaarrekening 2021.
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Nr.

5.2

Agendapunt
Reactie dagelijks bestuur op
accountantsverslag en
Jaarrekening 2021
Programmabegroting 2023

Besluit

Het bestuur besluit:
- In te stemmen met de concept-programmabegroting 2023 met een deelnemersbijdrage van in totaal € 1.525.691, een met de
Provincie Zuid-Holland afgesproken subsidiebedrag van € 326.900 en met een bijdrage van gemeente Rotterdam van €
854.373.
- Kennis te nemen van de meerjarenraming 2024-2027 van Natuur- en recreatieschap IJsselmonde;
Verder verzoekt het bestuur om een toelichting op de reserves en toekomstige uitputting hiervan op te nemen in de
jaarrekening/jaarverslag 2022.

5.3

Overname materieel door
Staatsbosbeheer

De heer Van der Meer geeft een toelichting. Voor het beheer van de natuur- en recreatiegebieden van NRIJ maakt Staatsbosbeheer
gebruik van machines en werktuigen. In de Samenwerkingsovereenkomst tussen NRIJ en Staatsbosbeheer is afgesproken dat het
benodigde materieel op naam en voor rekening van Staatsbosbeheer aangeschaft wordt en dat voor alle kosten van inzet (brandstof,
onderhoud, verzekering etc.) een bedrag in het uurtarief wordt opgenomen. In de huidige praktijk maakt Staatsbosbeheer echter ook nog
gebruik van materieel dat juridisch gezien eigendom is van het schap. Voorgesteld wordt dat Staatsbosbeheer dit materieel
overneemt van NRIJ. Kortweg zijn er twee reële overname opties: tegen nihil waarde of tegen een getaxeerde waarde.
Mevrouw Rijsdijk wijst op de door Staatsbosbeheer indicatief bepaalde waarde van EUR 49.000. De heer Van der Meer antwoordt dat in
het overzicht de verzekerde waarde en de boekwaarde is opgenomen. Economisch gezien is de waarde nihil vanwege de afschrijvingen
die hebben plaatsgevonden. Het DB heeft echter geraagd om inzichtelijk te maken wat indicatief de (getaxeerde) waarde kan zijn. Het is
een indicatieve waarde, een waardebepaling vraagt om meer expertise en is kostbaar.
Op een vraag van Mevrouw Van Utrecht antwoordt de heer Van der Meer dat er geen boekwaarde en indicatieve waarde is opgenomen
voor de afmeerponton omdat deze reeds is verkocht.
Na ampele discussie besluit het bestuur:
- In te stemmen met overname door Staatsbosbeheer van het materieel, zoals opgenomen in de bijlage, voor de indicatieve
waarde van EUR 49.000.
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Nr.
5.4

Agendapunt
Vervanging vlonder Carnisse
Grienden

Besluit
In de Carnisse grienden is een houten loopvlonder aanwezig met een lengte van 147 meter. Deze loopvlonder verkeert in slechte
conditie. Er zijn in de afgelopen jaren diverse herstelmaatregelen uitgevoerd zodat de loopvlonder veilig gebruikt kan blijven worden,
zoals het aanbrengen van gaas op de vlonder en het bijplaatsen van palen. Thans heeft de vlonder daadwerkelijk het einde van zijn
levensduur bereikt.
Mevrouw Van Utrecht geeft aan zich te herinneren dat deze vlonder als potentiele bezuiniging is aangemerkt in het kader van de
verkenning naar optimalisaties. De heer Van de Meer beaamt dit, maar stelt dat destijds niet bekend was dat er een lange afstandsroute
overheen loopt. Vanwege deze route en de toegankelijkheid van het gebied (unieke beleving en erfgoed) te borgen wordt voorgesteld de
vlonder te vervangen.
Mevrouw Ten Seldam is verrast door deze grote vervangingsinvestering en vraagt of de vervanging niet was voorzien middels het
meerjaren onderhoudsprogramma?
De heer Van der Meer antwoordt dat alle objecten worden meegenomen in de meerjarenplanning groot onderhoud. Op basis van een
afschrijvingsperiode van 20 jaar, wordt jaarlijks een toevoeging gedaan aan de voorziening groot onderhoud. Voor grote constructies, die
een vervangingswaarde hebben van meer dan EUR 50.000, mag niet geput worden uit de voorziening groot onderhoud. Conform in het
verleden gemaakte afspraken met de toenmalig controlerend accountant worden dergelijke vervangingsinvesteringen niet gedekt vanuit
de voorziening Groot Onderhoud maar dienen deze te worden geactiveerd en vervolgens jaarlijks te worden afgeschreven. Dit houdt in
dat een bestuurlijk besluit nodig is over de vervanging van deze objecten en de dekking van de kosten daarvan. De reserve
Vervanginsinvesteringen is in de afgelopen jaren echter niet aangevuld. Afgesproken wordt dat in het voorjaar 2023 meer duiding zal
worden gegeven aan de toekomstige uitputting van de reserves en zal worden bezien of er voldoende dekking is.
Het bestuur besluit:
- In te stemmen met het vervangen van de houten loopvlonder in de Carnisse Grienden (IJM-1.08VV3);
- Een krediet van € 215.000 (excl. BTW) ter beschikking te stellen t/m 2023 ten laste van de reserve Vervangingsinvesteringen
ter dekking van de kosten van dit voorstel;
- Aangezien de reserve Vervangingsinvesteringen niet compleet dekkend is voor het vervangen van de loopvlonder in te
stemmen met het voorstel om € 65.000 over te hevelen van de Algemene Reserve naar de reserve Vervangingsinvesteringen;

5.5

Kidsbeweegroute Hooge Nesse

De voorzitter memoreert de recente opening van de Kidsbeweegroute in Hooge Nesse. Het is een goed initiatief en wordt breed
gedragen en gesteund door verschillende partner is het gebied.
De Kidsbeweegroute is een wandelroute voor kinderen in recreatiegebied Hooge Nesse/Veerplaat waarbij door educatieve weetjes en
beweegopdrachten kinderen geprikkeld worden tot kennis over de natuur, plezier en bewegen. Dit is een vastgelegd concept van
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Nr.

Agendapunt

Besluit
Kidsbeweegroute (zonder QR-codes).
De wandelroute bestaat uit 11 robuuste eikenhouten palen (FSC keurmerk) die over een lengte van 2 km worden geplaatst en daarmee
de beweegtuin van Hotel Ara op de Hooge Nesse verbinden met het speelbos Hooge Nesse en het volleybal veldje. De bordjes zullen
worden ontworpen samen met leerlingen van De Steenen Kamer en scoutinggroep Panoord. Kidsbeweegroute is een bestaand concept
en is eerder uitgerold op 18 plaatsen in Nederland.
Het bestuur besluit:
- Kennis te nemen van het projectplan omtrent de Kidsbeweegroute in het recreatiegebied Hooge Nesse/Veerplaat;
- In te stemmen met de realisatie van de Kidsbeweegroute en de gevolgen daarvan voor het door het recreatieschap te voeren
beheer in het gebied;
- In te stemmen met het maken van afspraken over het beheer van de Kidsbeweegroute en deze vast te leggen in een
samenwerkingsovereenkomst met gemeente Zwijndrecht en de vrijwilligerspartijen die in het gebied beheer uitvoeren.

5.6

Boswerkzaamheden
Johannapolder

De heer Van der Meer meldt dat de voorbereidingen en de communicatie rond de boswerkzaamheden opnieuw zijn gestart. Volgende
week zal met betrokkenen een ronde door het gebied gemaakt worden om te bezien of de gebleste bomen daadwerkelijke gekapt dienen
te worden. Eventuele vitale bomen zullen alsnog gespaard worden. Kort daarna zal de uitvoering van werkzaamheden (verwachting
augustus 2022) starten.
De verdere uitwerking en realisatie van de gewenste ontwikkeling naar meer struinnatuur wordt meegenomen in de herplant die
plaatsvindt na de uitvoering van de zaagwerkzaamheden en in de uitvoering van de eind 2021 vastgestelde voorstellen tot optimalisatie
van de begroting. De gewenste uitbreiding van getijdenatuur wordt in
samenwerking met Rijkswaterstaat nader onderzocht.
De communicatie met omwonenden is zeer belangrijk, over zowel de kap als de herplant. Daarom zullen er informatieborden bij de
ingangen van het gebied geplaatst worden. Na afloop zal een feestelijke opening georganiseerd worden met omwonenden en scholieren.
Het bestuur stemt in met:
- het verder voorbereiden en in uitvoering nemen van de boswerkzaamheden in de Johannapolder;
- het beschikbaar stellen van een krediet “Intensivering communicatie boswerkzaamheden NRIJ” van maximaal €16.000 ten
laste van de Investeringsreserve ter dekking van de kosten van dit voorstel voor ‘bouwborden’ die worden geplaatst bij de
belangrijkste entrees waarmee verwezen wordt naar informatie op de website van natuur- en recreatieschap IJsselmonde.
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Nr.
6.

Agendapunt
Rondvraag en sluiting

Besluit
Mevrouw Van Rijswijk wijst op het intensief gebruik van de recreatiegebieden en het afval dat door recreanten wordt achtergelaten. Zij
vraagt of er intensiever opgeruimd en gehandhaafd kan worden, zodat de gebieden schoon en toonbaar blijven. De heer Van der Meer
beaamt de situatie. Er worden in het hoogseizoen reeds dagelijks vuilophaalrondes uitgevoerd. Het plaatsen van meer afvalpakken leidt
niet per definitie tot een schoner gebied. Juist minder afvalbakken, leidt in veel gevallen tot het mee naar huis nemen van afval. Dit zal
echter niet overal hetzelfde effect hebben. Extra handhavingsinspanningen in moeilijk, omdat vervuiling op heterdaad gesignaleerd meot
worden. Deze gedragsproblematiek moet structureel aangepakt worden.
De heer Van der Linden stelt voor verschillende oplossingen te verkennen en een pilot langs de Oude Maas in Barendrecht uit te voeren.
De gemeente draagt hier graag aan bij. Van de uitkomsten kunnen ook de andere gebieden wellicht profiteren. De heer Van der Meer
stemt hiermee in. Afgesproken wordt een voorstel uit te werken en aan het DB voor te leggen.
De voorzitter sluit de vergadering.

Dit verslag is vastgesteld door het algemeen bestuur van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde op 24 november 2022.
Secretaris

Voorzitter
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ACTIELIJST
Nummer
1.

Datum
07-07-2021

Actiehouder
FvdM/ JV

Actie
Verzoek om in het jaarverslag 2022 een kwantitatief overzicht op te nemen
van het aantal bomen dat in de verslagperiode is gerooid en de nieuwe
aanplant die is gedaan.

Deadline
Q1 2023

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

3.

06-07-2022

FvDM

Memo met toelichting op toekomstige uitputting van reserves en
toelichting in Jaarrekening 2022.

Q1 2023

Status
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