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Besluitenlijst van de 62 vergadering van het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde op 9 december 2016.
Aanwezig:

mw. A.W. Bom-Lemstra (voorzitter), dhr. F.J. van de Velde (vice-voorzitter), mw. J. de Leeuwe (secretaris), dhr. P. Luijendijk (gemeente
Barendrecht), dhr. M. Japenga (gemeente Ridderkerk), Mevr. J.E.T.M, van Dongen (gemeente Zwijndrecht), Dhr. R. Kreukniet (gemeente
Zwijndrecht), dhr. A. Kooijman (gemeente Barendrecht), mevr. Oelfke-ten Seldam (gemeente Hendrik-Ido-Ambacht), dhr. V.A. Smit (gemeente
Ridderkerk), dhr. G. Schuitemaker (gemeente Albrandswaard), mw. L. Kroes (gemeente Zwijndrecht), dhr. A.J.C. Klijnsmit (ambtelijk, gemeente
Rotterdam), mevr. A. de Wit (ambtelijk, provincie Zuid-Holland), dhr. E. Nieuwenhuijs (ambtelijk, BAR-gemeenten), mw. N.E. Kösters
(accountmanager G.Z-H) en mw. A.T. van Grootveld (ambtelijk secretaris G.Z-H).

Afwezig:

dhr. R.A.M. van der Sande (Provincie Zuid-Holland), dhr. B.J. Eerdmans (gemeente
Rotterdam), dhr. A.L.H. Visser (gemeente Rotterdam).

Nr.
1.

Agendapunt
Opening

Datum vergadering

9 december 2016

Plaats

Barendrecht

Besluit
Mevr. Bom heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 10:30 uur. Er volgt een korte voorstelronde.
Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Samenstelling bestuur

Mevr. Bom geeft aan dat er een nazending is geweest nu ook dhr. Luijendijk door de gemeenteraad van Barendrecht is
benoemd tot lid van het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde.
De leden van het Algemeen Bestuur stemmen in met het voorgelegde besluit en mevr. Bom verwelkomt de nieuwe leden.
Dhr. Kooijman vraagt of de website naar aanleiding van dit besluit ook zal worden geactualiseerd. Mevr. Kösters zal dit laten
aanpassen.
Besloten wordt:
- Kennis te nemen van de benoeming door de gemeenteraad van de gemeente Zwijndrecht per ingang van
aanvang van de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur zijnde 9 december 2016 van mevrouw
J.E.T.M. van Dongen tot lid van het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde;
- Kennis te nemen van de benoeming door de gemeenteraad van de gemeente Zwijndrecht per ingang van
aanvang van de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur zijnde 9 december 2016 van de heer
A.T. Kamsteeg tot plaatsvervangend lid van mevrouw J.E.T.M. van Dongen in het Algemeen Bestuur van het
Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde;
- Kennis te nemen van de benoeming door de gemeenteraad van de gemeente Zwijndrecht per 8 november
2016 van de heer M. Schenkel tot plaatsvervangend lid van mevrouw Kroes in het Algemeen Bestuur van het
Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde;
- Goedkeuring verlenen voor het benoemen van mevrouw J.E.T.M. van Dongen tot lid van het Dagelijks
Bestuur;
- Kennis te nemen van het met bovenstaande besluiten vervallen van het lidmaatschap van het Algemeen
Bestuur en daarmee mede van het Dagelijks Bestuur van dhr. Kreukniet.
- Kennis te nemen van de benoeming door de gemeenteraad van de gemeente Barendrecht per 29 november
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-

3.

4.

Vaststelling besluitenlijst 14-1016 en kennisnemen van het
besprekingsverslag van 17-112016
Ingekomen stukken en
mededelingen

2016 van de heer P. Luijendijk tot lid van het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap
IJsselmonde;
Kennis te nemen van de benoeming door de gemeenteraad van de gemeente Barendrecht per 29 november
2016 van de heer J. van Wolfswinkel tot plaatsvervangend lid van de heer P. Luijendijk in het Algemeen
Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde;
Goedkeuring verlenen voor het benoemen van de heer P. Luijendijk tot lid van het Dagelijks Bestuur.

Er zijn geen vragen of opmerkingen met betrekking tot dit agendapunt.
Besloten wordt de besluitenlijst van de vergadering dd. 14 oktober jl. conform vast te stellen.
Mevr. Bom geeft een korte toelichting op de ingekomen stukken. Er zijn geen vragen of opmerkingen met betrekking tot dit
agendapunt.
Besloten wordt:
Ingekomen stuk 1, Jaarrekening 2016 en begroting 2017, voor kennisgeving aannemen;
Ingekomen stuk 2, Vernieuwing samenwerking voor het beheer van recreatiegebieden op IJsselmonde, voor
kennisgeving aannemen;
Ingekomen stuk 3, Vernieuwing samenwerking recreatieschap Ijsselmonde, voor kennisgeving aannemen;
Ingekomen stuk 4, Wijziging uittreeddatum Provincie Zuid-Holland, voor kennisgeving aannemen.

Werkgroep toekomst schap en transitie
5. a Financieringsovereenkomst
Mevr. Bom geeft aan dat de wijzigingen naar aanleiding van de laatste vergadering van het Dagelijks Bestuur zijn
doorgevoerd. Mevr. Bom spreekt haar waardering en dank uit voor al het werk dat voor dit document is verzet. Er heeft een
nauwe samenwerking plaatsgevonden om alles in goede banen te leiden. Mevr. Bom merkt op dat dhr. Van de Velde als
bestuurlijk trekker van de toekomstdiscussie na afloop van de vergadering tot tekenen kan overgaan.
Besloten wordt:
1. De concept- financieringsovereenkomst met de provincie Zuid-Holland, waarin onder meer worden vastgelegd de
uittreedcondities voor de provincie en de overdracht in eigendom aan het schap van gronden van de provincie
binnen het beheergebied van het schap voor een totale koopsom van € 1,-- (nader aangeduid in een bijlage bij de
financieringsovereenkomst en de daarin genoemde voorwaarden);
2. Levering van de percelen (verkoop gronden in eigendom van provincie aan schap) niet eerder dan nadat en indien
er tussen het schap en de gemeente Rotterdam een financieringsovereenkomst tot stand is gekomen met betrekking
tot de uittreding van de gemeente Rotterdam op basis waarvan het schap de verplichtingen die behoren bij de
eigendom kan dragen. Zonder genoemde financieringsovereenkomst met Rotterdam wordt de koopovereenkomst
geacht van rechtswege te zijn ontbonden;
3. a. Aangaan van de financieringsovereenkomst met provincie Zuid-Holland;
b. Mandatering van de vice-voorzitter dhr. F. v.d. Velde om:
 de afspraken t.a.v. overdracht van de gronden in het kader van deze financieringsovereenkomst verder vorm
te geven;
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indien nodig redactionele wijzigingen aan te brengen in de financieringsovereenkomst;
de financieringsovereenkomst namens het Recreatieschap te ondertekenen;

c. De voorzitter voor te stellen mandaat en volmacht te verlenen aan de directeur G.Z-H ter
afwikkeling.
5. b Samenwerkingsovereenkomst

Er zijn geen vragen of opmerkingen met betrekking tot dit agendapunt.
Besloten wordt:
-1- Goedkeuring verlenen voor het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst Natuur- en Recreatieschap
IJsselmonde, Staatsbosbeheer en provincie Zuid-Holland voor 2017-2018, ter borging van de benodigde
dienstverlening;
-2-mandaat en volmacht te verlenen aan dhr. F. van de Velde, wethouder te Hendrik-Ido-Ambacht, als vice voorzitter
om de overeenkomst namens het schap te ondertekenen en eventuele tekstuele wijzigingen in de overeenkomst door
te voeren.

5. c

Kredietverhoging
toekomstscenario’s

Er zijn geen vragen of opmerkingen met betrekking tot dit agendapunt.
Besloten wordt:
1. Verhoging van het krediet ‘Vervolg scenario-onderzoek’ voor ondersteuning in de nadere uitwerking van de
toekomstscenario’s met €50.000 in 2016 en €50.000 in 2017 ten laste van de Algemene Reserve;
2. Machtiging van de bestuurlijk trekker Toekomstscenario’s schap, dhr. F. van de Velde, om ook voor de
ophoging van het bestaande krediet namens het DB opdrachten te verstrekken.

6.

Najaarsrapportage 2016

Mevr. Bom geeft een korte toelichting op het voorstel. Er zijn geen vragen of opmerkingen met betrekking tot dit agendapunt.
Besloten wordt:
- De Najaarsrapportage 2016 van Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde vast te stellen;
- De volgende kredieten t/m 2017 te verlengen:
 Grondaankoop Donckse Velden 2A en 2B (toekomstscenario 1)
 Bewegwijzering fietsroutes Deltapoort
 Investeren in omvormen
 Kwaliteitsimpuls Fietsknooppuntensysteem
- De volgende kredieten t/m 2018 te verlengen:
 Vervolg scenario-onderzoek
 Kwaliteitsimpuls Hooge Nesse e.o.
 Ontwikkeling Polder Buitenland Zwijndrecht
 Herstructureringen en marktverkenningen
 Marktacquisitie Johannapolder
- De volgende kredieten t/m 2023 te verlengen:
 Inpassing Groene Loper
- Goedkeuring verlenen om het gebied ten noorden van het Zuidelijk Randpark niet meer te zullen aankopen en
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7.

e

2 Begrotingswijziging 2016

daarmee ook de claim hiertoe op de reserve Zuidelijk Randpark te laten vervallen;
- Kennis te nemen van het positieve saldo van € 97.063 van de Najaarsrapportage 2016;
- Goedkeuring verlenen om het positieve exploitatiesaldo van € 97.063 als volgt te bestemmen:
 Een bedrag van € 27.500 toe te voegen aan de reserve Pendrechtste Molen;
 Het restantbedrag van € 69.563 toe te voegen aan de Investeringsreserve.
Er zijn geen vragen of opmerkingen met betrekking tot dit agendapunt.
Besloten wordt:
- De 2e begrotingswijziging 2016 die resulteert uit de Najaarsrapportage 2016 vast te stellen;
- Kennis te nemen van de verwerking van het besluit bij de najaarsrapportage om het positieve saldo ad €
97.063 als volgt te bestemmen:
- Een bedrag van € 27.500 toe te voegen aan de reserve Pendrechtse Molen;
- Het restantbedrag van € 69.563 toe te voegen aan de Investeringsreserve.

8.

e

1 Begrotingswijziging 2016

Er zijn geen vragen of opmerkingen met betrekking tot dit agendapunt.
Besloten wordt:
- De 1e begrotingswijziging 2017 vast te stellen.

9.

Mandaat- en volmachtbesluit
SBB

Er zijn geen vragen of opmerkingen met betrekking tot dit agendapunt.
Besloten wordt:
- Het Mandaat- en volmachtbesluit Gemeenschappelijke regeling voor het natuur- en recreatieschap
IJsselmonde 2017 vast te stellen onder voorbehoud van de totstandkoming van de
financieringsovereenkomst en de driepartijenovereenkomst tussen het schap, Staatsbosbeheer en de
provincie Zuid-Holland.

10.

Archiefverordening

Er zijn geen vragen of opmerkingen met betrekking tot dit agendapunt.
Besloten wordt:
- De Archiefverordening recreatieschap IJsselmonde 2017 vast te stellen.

11.

Voortgangsrapportage
Mevr. Kösters geeft aan dat er op 24 november jl. een inloopbijeenkomst heeft plaatsgevonden waar ook twee wethouders
Kwaliteitsimpuls Johannapolder van de gemeente Albrandswaard bij aanwezig waren. De inloopbijeenkomst is druk bezocht.
2 (t/m juni 2016) t.k.n.
Daarnaast geeft mevr. Kösters aan in het kader van de planning van de uitvoering dat er in februari een bomenkap gepland
staat die van vrij forse omvang is. De verwachting is dan ook dat hier reacties op zullen komen en mevr. Kösters merkt op dat
er een nauwkeurig communicatietraject aan vooraf zal gaan.
Mevr. De Leeuwe geeft aan de genoemde inloopbijeenkomst te hebben georganiseerd omdat er in die omgeving wel 6 à 7
projecten plaatsvinden waarbij het van belang is om omwonenden op de hoogte te houden van wat er allemaal speelt. Mevr.
De Leeuwe merkt op dat de reacties positief waren, ook als het gaat om de voortgang in Johannapolder, en dat het fijn is dat
ook externe partijen zo goed meedenken.
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Er zijn geen verdere opmerkingen.
Besloten wordt:
- Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage Kwaliteitsimpuls Johannapolder.
12.

Kwaliteitsimpuls Hooge
Nesse/Veerplaate
voortgangsrapportage 2
kwartaal 2016

Mevr. Van Dongen geeft aan dat het autarkisch gebouw een aandachtspunt is voor de gemeente Zwijndrecht. In de
raadscommissie is dit in ieder geval positief ontvangen en daarbij is ook het voornemen uitgesproken om een gemeentelijke
bijdrage te gaan leveren. Door de ontwikkelingen binnen het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde leeft er echter een zorg
binnen de gemeente Zwijndrecht als het gaat om het overeind houden van het beheer na de realisatie van het gebouw.
Mevr. Bom geeft aan dat er een presentatie over dit gebouw is gehouden binnen één van de eerdere vergaderingen van het
bestuur. Mevr. Bom merkt op dat het een erg leuk project is.
Mevr. Van Dongen geeft aan dat het een spannend project is om te realiseren en dat het beheer de grootste uitdaging is.
Mevr. Kösters benadrukt dat het beheer van het gebouw onder verantwoordelijkheid van de stichting valt. De vraag en zorg is
dus of de stichting dit zal kunnen dragen.
Besloten wordt:
1. Kennis te nemen van de stand van zaken van het project;
2. Goedkeuring verlenen voor de voorgestelde budgetverschuivingen;
3. Goedkeuring verlenen voor de verlenging van de doorlooptijd van het project tot 31 december 2017 in
verband met de vertraging van de realisatie van het Multifunctioneel gebouw;
4. Goedkeuring verlenen om het tekort op de proceskosten ten laste te brengen van de investeringsreserve (zie
Najaarsnota);
5. Goedkeuring verlenen om in verband met de verlenging van de doorlooptijd voor 2017 capaciteit beschikbaar
te stellen ad € 27.000 ten laste van de investeringsreserve.

13.

14.

Pendrechtse Molen- herstellen
metselwerk zuidwestelijke
gevel

Er zijn geen vragen of opmerkingen met betrekking tot dit agendapunt.

Rondvraag en Sluiting

Dhr. Schuitemaker merkt op dat de vergadering wellicht zo voorspoedig verliep omdat deze zaken in de raden hebben
gespeeld en zijn besproken en nog steeds onderwerp van gesprek zijn. Dhr. Schuitemaker merkt op dat de zaken omtrent de
toekomstdiscussie in de gemeente Albrandswaard unaniem zijn aangenomen.
Dhr. Japenga geeft aan dat dit ook geldt voor de gemeenteraad van Ridderkerk en ook dhr. Luijendijk geeft aan dat de context
van de gemeente Barendrecht hierop aansluit.
Dhr. Kreukniet geeft aan dat de raad van Zwijndrecht op 13 december aanstaande spreekt over de toekomst van het Natuuren Recreatieschap IJsselmonde en dat dus nog niet kan worden aangegeven hoe de raad hierover heeft besloten. Wel geeft
hij aan hierin alle vertrouwen te hebben.

Besloten wordt:
- Goedkeuring verlenen voor het herstellen van het metselwerk van de zuidwestelijke gevel, voor een bedrag
van € 135.000;
- Goedkeuring verlenen voor het beschikbaar stellen van een krediet ‘Pendrechtse molen - renovatie
metselwerk’ van € 135.000 en dit ten laste te brengen van de Algemene reserve.

Mevr. Bom dankt tot slot dhr. Kreukniet, voor wie dit zijn laatste schapsvergadering is, voor zijn aanwezigheid en input tijdens
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de afgelopen bestuursvergaderingen.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering om 10:50 uur gesloten.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 mei 2017 te Barendrecht,

de secretaris,
mw. J. de Leeuwe

de voorzitter,
mw. A.W. Bom-Lemstra
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