Algemeen Bestuur 17 januari 2018
RM 17-5037
Verslag en besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren op 27 november 2017
Aanwezig

Dhr. D.B. van Woudenberg (gemeente Zuidplas), dhr. J. Heuvelink (gemeente Lansingerland), mevr. I den Heijer (gemeente
Lansingerland), dhr. A. Klijnsmit (ambtelijk, gemeente Rotterdam), mevr. K. Arends (gemeente Lansingerland), dhr. D. de Haas
(gemeente Zuidplas), mevr. D. Gerts (Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard)

Afwezig

Dhr. R.A. Janssen (provincie Zuid-Holland), dhr. R.A.M. van der Sande (provincie Zuid-Holland), dhr. J.F. Weber (provincie ZuidHolland), dhr. B.J. Eerdmans (gemeente Rotterdam), dhr. A.L.H. Visser (gemeente Rotterdam), P.J. Langenberg (gemeente Rotterdam),
dhr. J. Hordijk (gemeente Zuidplas).

Voorzitter
Bestuurlijk secretaris
Penningmeester

Dhr. R. van Woudenberg (gemeente Zuidplas)
Dhr. J. Heuvelink (gemeente Lansingerland)
Niet benoemd

Plaats
Tijd

Retraiterie Rottemeren
15.00 uur

Nr. Agendapunt

Besluit

1

Opening:
Vanwege een aantal berichten van verhindering is onvoldoende quorum aanwezig. Namens de voorzitter is een tweede oproep
uitgegaan. Om 15:05 uur opent dhr. R. van Woudenberg de vergadering op basis van tweede oproep.

Opening en mededelingen

Mededelingen:
 Er is een tasje “Ook dit is de Rotte” uitgereikt met daarin de samenvatting van het Buhrs-rapport marketingstrategie en
het halfjaaroverzicht Rottemeren.
 Dit is de laatste vergadering in deze samenstelling omdat er per 1 januari 2018 afscheid genomen wordt van een aantal
bestuursleden, waaronder in ieder geval de raadsleden: mevrouw I. den Heijer en mevrouw K. Arends. Na afloop van
de vergadering is er een informele borrel met hen. Alle bestuursleden zullen ook nog worden uitgenodigd voor een nog
te organiseren excursiebijeenkomst (mei/juni 2018) rond de bestuurswisseling na de gemeenteraadsverkiezingen in
april 2018.
 Dhr. R. van Woudenberg wenst de aanwezigen op de publieke tribune van harte welkom.
Besloten wordt: De agenda ongewijzigd vast te stellen.
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2.

Programmabegroting 2018:
Mevr. Arends stelt, ten aanzien van de zienswijze van Lansingerland over de problematiek met wielrenners, de vraag of er al
wat te zeggen is over de vorderingen.
Dhr. Van Woudenberg licht toe dat het Dagelijks Bestuur in de vergadering van 2 oktober 2017 heeft besloten om met
wielervereniging CS010 het gesprek aan te gaan en een protocol te ontwikkelen voor het Rottemerengebied.
Dhr. Van der Meer licht toe dat wielervereniging CS010 een Rotterdamse verenging is die is aangesloten bij de fietscoalitie
waarin meerdere wielrenverenigingen zich verenigd hebben. De voorzitter van CS010 heeft zichzelf opgeworpen om op eigen
initiatief het “Rotte-protocol” te ontwikkelen. Staatsbosbeheer sluit ook landelijk aan bij dergelijke initiatieven. Er heeft inmiddels
een eerste (verkennend)gesprek met de voorzitter van CS010 plaatsgevonden. De insteek is om vanuit de wielersport zelf een
stukje gedragsverandering en beïnvloeding te laten plaatsvinden en waar mogelijk vanuit het schap maximaal te faciliteren in
bijvoorbeeld de communicatie. Zodra de gesprekken met CS010 meer duidelijkheid hebben verschaft zal er een schriftelijke
terugkoppeling richting de Raad van Lansingerland gaan plaatsvinden. Er komt nog een formeel bericht vanuit het
recreatieschap terug hoe de problematiek wordt aangepakt.
Dhr. Heuvelink verzoekt om ook de vraag over de inventarisatie: “hoe de situatie is en welke maatregelen er genomen kunnen
worden” mee te nemen in de uitwerking. Afgesproken wordt om het in ieder geval in het eerstvolgende DB van 2018 als
onderwerp te laten terugkomen.

Verslag- en besluitenlijst
vergadering AB 26 juni
2017

Werkgroep Toekomst Rottemeren “Wijziging Gemeenschappelijke Regeling”:
Dhr. Van Woudenberg merkt op dat de wijziging van de gemeenschappelijke regeling inmiddels door de raden van gemeente
Zuidplas en gemeente Lansingerland is goedgekeurd. Dhr. Klijnsmit geeft aan dat het onderwerp 30 november 2017 op de
agenda van de Raad in Rotterdam staat, maar in de commissie reeds is goedgekeurd. Dhr. Van Woudenberg stelt de vraag of
het nu dan ook alles juridisch en formeel voor elkaar is om de nieuwe Gemeenschappelijk Regeling per 1 januari 2018 te laten
ingaan. Dhr. Van der Meer licht toe dat het verzoek tot instemming met de “Wijziging Gemeenschappelijke Regeling” ook bij de
Provincie is neergelegd. De Provincie dient, als huidige deelnemer, zich ook uit te spreken over de “Wijziging
Gemeenschappelijke Regeling”. De Provincie heeft gesteld dat het niet meer in hun belang is omdat zij een uittredende partij is
en zich hierover dus niet hoeft uit te spreken. De juristen van Staatsbosbeheer en de Provincie zijn hier nog over in discussie.
Archiefverordening:
Dhr. Van der Meer licht toe dat de dienstverlening voor het recreatieschap op een gegeven moment van GZH over is gegaan
naar Staatsbosbeheer en hierdoor een archiefverordening en een besluit informatiebeheer zijn vastgesteld in het Dagelijks
Bestuur van 28 november 2016. De verordening is vervolgens goedgekeurd door het Algemeen Bestuur nadat deze voor een
zienswijze was rondgegaan bij de deelnemers. De archiefbewaarplaats maakte deel uit van het besluit informatiebeheer en
deze was voorheen al Rotterdam. Het betreft hierbij dan de bewaarplaats van archiefbescheiden die na twintig jaar nog
bewaard moeten worden. Vanwege de overgang van GZH naar Staatsbosbeheer moest voornoemde nog een keer bestendigd
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worden in een besluit. Vandaar dat de uitleg was dat de archiefverordening en besluit informatiebeheer geen financiële
consequenties had voor het recreatieschap.
Besloten wordt: Het verslag van de AB-vergadering van 26 juni 2017 ongewijzigd vast te stellen.

3.

Ingekomen stukken en
mededelingen

Ingekomen stuk: Team NL Divers
Besloten wordt: kennis te nemen van het ingekomen stuk.
Ingekomen stuk: Samenwerking programma Rivieroevers
Dhr. Van Woudenberg merkt op dat de Gemeente Rotterdam inmiddels heeft laten weten dat zij aan de aan de voorwaarden
voor de cofinanciering voldoen en er een brief zal volgen.
Besloten wordt: kennis te nemen van het ingekomen stuk.
Ingekomen stuk: Evaluatie participatieproces Hennipgaarde
Besloten wordt: kennis te nemen van het ingekomen stuk.
Schriftelijke mededeling: Exploitatie Willem Alexanderbaan
Mevr. Gerts merkt op dat er een overeenkomst is tussen het recreatieschap, de gemeente Rotterdam en het
Hoogheemraadschap over de exploitatie van de Willem Alexanderbaan en alles wat daarmee samenhangt. Afgesproken is dat
er één maal per vijf jaar een evenement, zoals het WK roeien in augustus 2016, kan plaatsvinden, omdat voor een dergelijk
evenement de waterpeilen omhoog moeten en dit voor het ecosysteem en de waterkwaliteit een grote impact heeft. De
doelstelling zoals deze in de schriftelijke mededeling staat beschreven zijn helder, echter dienen de afspraken, uit de
overeenkomst, wel door partijen te worden nageleefd. Wanneer het ernaar uitziet dat er meer dan één maal in de vijf jaar een
evenement gaat plaatsvinden, zoals in casu de Worldcup 2019, gelieve dit tijdig naar partijen te communiceren, om
verrassingen te voorkomen.
Besloten wordt: kennis te nemen van de schriftelijke mededeling.
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Schriftelijke mededeling: Ontwikkeling Hoekse Hout
Mevr. Arends stelt de vraag of het al bekend is wanneer de opening van het horecabedrijf zal zijn. Dhr. Van der Meer licht toe
dat dat van de procedure van de omgevingsvergunning afhangt. De verwachting is dat voor volgend seizoen zijn beslag moet
krijgen. Dhr. Van der Meer zegt toe dit na te zullen gaan en de bestuurders te informeren.
Besloten wordt: kennis te nemen van de schriftelijke mededeling.
Schriftelijke mededeling: Kaderstelling recreatiegebied, visie Rottemeren en propositie Staatsbosbeheer
Dhr. De Haas benadrukt dat voor de kaderstelling alle disciplines moeten worden meegenomen, zoals ruimte, economie,
bedrijvigheid en stedenbouw.
Besloten wordt: kennis te nemen van de schriftelijke mededeling.

4.

Najaarsrapportage 2017
en 3e begrotingswijziging
2017

Vanuit de deelnemers zijn geen voorstellen gekomen voor een zienswijze. Dhr. Van Woudenberg merkt op dat de 3e
begrotingswijziging en de najaarsrapportage nog door de raad van de gemeente Zuidplas moet worden behandeld.
Besloten wordt:
de najaarsrapportage 2017 en 3e begrotingswijziging 2017 conform het bestuursvoorstel vast te stellen en daarmee in te
stemmen met:
 € 45.000 toe te voegen aan de voorziening dubieuze debiteuren in verband met achterstallige betalingen welke voor
een belangrijk deel opgevangen wordt door het opnemen van niet-begrote baten leges.
 enkele technische wijzigingen en enkele wijzigingen in de kredieten door te voeren.

5.

1e begrotingswijziging
2018

Dhr. Heuvelink merkt op dat er twee posten worden gebruikt, te weten onderhoud en (eigen)inkomsten, om de
begrotingswijziging sluitend te maken. Dhr. Heuvelink benadrukt dat er aandacht moet zijn voor een goede monitoring van de
voortgang om er voor te zorgen dat de begroting structureel sluitend blijft en in de toekomst geen tekorten ontstaan.
Besloten wordt:
de 1e begrotingswijziging 2018 vast te stellen en daarmee in te stemmen met:
 het voorstel om het exploitatietekort met ingang van 2018 op te lossen door verlaging van het onderhoudsbudget omdat
derden delen van het beheer gaan bekostigen en door het opnemen van niet begrote baten leges.
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7.

Normenkader
rechtmatigheid
Intentieovereenkomst
Verlengde
Molengangenpad

Besluit
Besloten wordt: het Normenkader Rechtmatigheid 2017 conform het bestuursvoorstel vast te stellen.
Dhr. Van der Meer licht toe dat in het voortraject overleg is gevoerd met de verschillende partijen binnen het gebied. Dit heeft er
toe geleid dat voor het westelijke-tracé is gekozen. Voor de uitvoering van dit tracé is grondaankoop nodig. Hierin zullen partijen
benaderd moeten worden om grond van te verwerven.
Dhr. Heuvelink geeft aan dat naar zijn weten de Provincie de grondaankoop dient uit te voeren.
Dhr. Van Woudenberg merkt op dat in de communicatie over het Verlengde Molengangenpad, vooraf gesprekken met de
stakeholders zullen plaatsvinden.
Dhr. Van der Meer merkt op dat de Provincie het huidig fietspad niet in het provinciale Fietsplan heeft opgenomen, waardoor het
recreatieschap geen subsidie kon krijgen. Het is daarmee niet waarschijnlijk dat de Provincie de grondverwerver wordt.
Besloten wordt: de Intentieovereenkomst Verlengde Molengangenpad conform het bestuursvoorstel vast te stellen en daarmee in
te stemmen met:
 het voorstel om samen met de gemeenten Zuidplas en Lansingerland een intentieovereenkomst af te sluiten voor de
realisatie van het fietspad Verlengde Molengangenpad (laatste schakel tussen de Rottemeren en het Bentwoud).
 een publicitair moment te organiseren rond de ondertekening van de intentieovereenkomst.

8.

Planmatig Beheer Bos &
aanpak Essentaksterfte

Mevr. Den Heijer licht toe dat de essentaksterfte uitgebreid besproken is in de commissie en over dit onderwerp ook een
presentatieavond is het college is geweest, omdat de aanpak van de essentaksterfte een grote impact binnen het gebied zal
hebben. Er dient aandacht te komen voor een tijdige berichtgeving van het recreatieschap, ook in samenspraak met de
deelnemende gemeenten. Het voorstel is om gezamenlijk met de gemeente Lansingerland op te trekken in de
communicatieplan.
Dhr. Heuvelink merkt op dat, in het plan zoals het nu voorligt, er veel op communicatie is ingezet. Met name in de aanloop naar
het moment, ergens augustus/september 2018, dat de kap gestart gaat worden. Dhr. Heuvelink spreekt zijn zorg uit omdat er op
dit moment besluitvorming plaatsvind en dit openbaar wordt gemaakt en het van belang is dat er ook op dit moment
gecommuniceerd wordt naar buiten toe.
Dhr. Klijnsmit merkt op dat de Essentaksterfte een landelijk probleem is en het wellicht te adviseren is om dit in de
communicatie te gebruiken en te beschrijven dat de Essentaksterfte geen lokaal probleem is.
Dhr. Van der Meer licht toe dat er een algemeen persbericht klaar ligt. Het persbericht kan deze week verstuurd worden.
Besloten wordt: Het Planmatig Beheer Bos & aanpak Essentaksterfte conform het bestuursvoorstel vast te stellen.
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9.

In de agenda van deze vergadering staat Stichting “Natuurakkers” benoemd, dit dient Stichting “Natuurpolders” te zijn. In de
intentieovereenkomst staat Stichting Natuurpolders wel correct benoemd.

Hennipgaarde
beheerovereenkomst met
Stichting Natuurpolders

Besloten wordt: in te stemmen met de beheerovereenkomst Hennipgaarde met Stichting Natuurpolders
10. Uitvoeringsprogramma
Marketingstrategie de
Rotte

Dhr. Van Woudenberg licht toe dat er een besluit voorligt om in 2018 een bedrag van maximaal € 167.000,- uit te geven aan
een campagne, om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de Ondernemersvereniging Rottemeren, Stichting
Plezierrivier en gemeente Rotterdam.
Mevr. Arends merkt op dat het van belang is dat alle deelnemende gemeenten eenduidig naar buiten toe communiceren en
aanhaakt op elkaar. De ondernemers dienen in het uitvoeringsprogramma genoeg ruimte te krijgen.
Dhr. Van Woudenberg geeft aan dat het wenselijk is om medio 2018 een monitoringsmoment in te bouwen waarin getoetst
wordt of de doelen bereikt zijn met de activiteiten uit de voorjaarscampagne en waarin beoordeeld wordt of het zinvol is om geld
uit te geven aan de activiteiten in de najaarscampagne.
Besloten wordt: het Uitvoeringsprogramma Marketingstrategie de Rotte vast te stellen en aan Staatsbosbeheer op te dragen,
op basis van evaluatie van de voorjaarscampagne medio 2018, een voorstel neer te leggen aan het Dagelijks Bestuur voor de
najaarscampagne.

11. Rondvraag en sluiting

Dhr. Van Woudenberg spreekt als voorzitter zijn dank uit richting de vertrekkende raadsleden; mevrouw I. den Heijer en
mevrouw K. Arends.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 januari 2018 te Rotterdam,
de secretaris,
dhr. J. Heuvelink

de voorzitter,
dhr. B.J. Eerdmans
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