BESLUITENLIJST
ALGEMEEN BESTUUR NATUUR- EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE

Datum
Locatie
Kenmerk
Aanwezig

:
:
:
:

Afwezig

:

Nr.
1.

7 juli 2017
Abel. Grand Café Restaurant
17-2050-14
Dhr. G. Schuitemaker (gemeente Albrandswaard), dhr. A. Kooijman (gemeente Barendrecht), dhr. J. Struik (gemeente HendrikIdo-Ambacht), mw. M. Oosterholt (ambtelijk, gemeente Rotterdam), dhr. V.A. Smit (gemeente Ridderkerk), mw. J. de Leeuwe
(secretaris, gemeente Albrandswaard), dhr. F.J. van de Velde (vicevoorzitter, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht),
dhr. P. Luijendijk (gemeente Barendrecht), mw. N.E. Kösters (accountmanager, Schapsondersteuning Staatsbosbeheer), mw. mr.
M.L. van Genderen (ambtelijk secretaris, Schapsondersteuning Staatsbosbeheer).
Mw. A.W. Bom-Lemstra (voorzitter, PZH), dhr. R.A.M. van der Sande (PZH), dhr. B.J. Eerdmans (gemeente Rotterdam), dhr. A.L.H.
Visser (gemeente Rotterdam), mw. J.E.T.M. van Dongen (gemeente Zwijndrecht), dhr. M. Japenga (gemeente Ridderkerk), mw. J.
Oelfke-Ten Seldam (gemeente Hendrik-Ido-Ambacht), mw. L. Kroes (gemeente Zwijndrecht), dhr. M. Schenkel (gemeente
Zwijndrecht).

Agendapunt
Opening

Besluit
De voorzitter opent de vergadering.
Deze vergadering vindt plaats op basis van een tweede oproeping zoals geregeld in art. 20 lid 4 en 5 van de
Gemeenschappelijke regeling voor het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde.
Er zijn zeven stemgerechtigde leden aanwezig.
De heer Kooijman mist op de agenda een punt met betrekking tot de voortgang proces na het tekenen van de
overeenkomst met Rotterdam. De heer Van de Velde geeft aan dat dat punt onder de rondvraag aan de orde zal komen.
De agenda wordt onder vermelding van het voorgaande vastgesteld.

2.

Vaststellen besluitenlijst 29
mei 2017

Naar aanleiding van de besluitenlijst worden geen opmerkingen gemaakt.
Besloten wordt de besluitenlijst van 29 mei ongewijzigd vast te stellen.

3.

Ingekomen stukken en
mededelingen

De ingekomen stukken worden doorgenomen:
Ondertekende overeenkomst met uittreedvoorwaarden gemeente Rotterdam; ter kennisgeving aangenomen
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Nr.

4.

Agendapunt

Jaarstukken 2016

Besluit
-

Zienswijze gemeente Hendrik Ido Ambacht; verwezen naar agendapunt 5
Zienswijze gemeente Albrandswaard; verwezen naar agendapunt 5
Zienswijze gemeente Ridderkerk; verwezen naar agendapunt 5
E-mail J. van Dongen d.d. 30 juni 2017; verwezen naar agendapunt 8

De heer Kooijman leest in de stukken van de accountant dat een traject ter verbetering van een aantal processen is
ingericht. Hij vraagt naar deze processen. Mevrouw Kösters geeft aan dat dit gaat om met name projectadministratie
waarvoor inmiddels verbeteringen waren ingezet maar waarbij gezien het verslagjaar de accountant wel genoodzaakt is
hier een opmerking over te maken.
De heer Luijendijk vraagt naar de post dubieuze debiteuren. Dat blijft een aanzienlijk bedrag, hij vraagt mevrouw Kösters
of ze iets kan toelichten. Mevrouw Kösters geeft aan dat eerder een regeling is getroffen met een debiteur en dat dat op
dit moment goed gaat.
De voorzitter gaat tot besluitvorming over.
Het bestuur besluit:
De jaarstukken 2016 van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde vast te stellen;
Het positieve jaarresultaat 2016 op € 329.950 vast te stellen;
In te stemmen met onderstaand voorstel voor de resultaatbestemming van het jaarresultaat 2016:
o Het resultaat ad € 329.950 toe te voegen aan de Investeringsreserve;
o Hiervan een bedrag van € 80.000 te reserveren voor een krediet: Project Kwaliteitsimpuls
Johannapolder – initiële maatregelen en beheer struinnatuur conform het besluit van het Dagelijks
bestuur op 17 maart 2016;
Kennis te nemen van het accountantsverslag 2016, de goedkeurende controleverklaring van de accountant
en de reactie van het Dagelijks Bestuur d.d. 7 april 2017.

5.

Programmabegroting 2018

De programmabegroting en de ontvangen brieven t.a.v. zienswijzen komen aan de orde.
De gemeente Albrandswaard heeft een inhoudelijke zienswijze ingediend. Mevrouw De Leeuwe geeft aan dat haar raad
stelt dat de begroting die voorligt niet de juiste is, omdat in deze begroting nog geen rekening gehouden wordt met de
uittreding van de gemeente Rotterdam. De heer Schuitemaker geeft aan dat de voorkeur bestaat voor het aanvragen van
uitstel tot 1 december om zo te komen tot een echte begroting die wel gevolgd kan worden. De gemeenteraad van
Albrandswaard heeft dit vrijwel unaniem zo besloten, de heer Schuitemaker staat daar achter.
De heer Van de Velde wijst op de beleidsarme begroting die voorligt, dat past in het perspectief van de dingen die
gebeurd zijn en nog te gebeuren staan. De heer Smit wijst op de systematiek, die de lijn voorstelt van het vaststellen van
een begroting op basis van de ten tijde van opstelling beschikbare besluiten en middels begrotingswijzigingen bij te
sturen op de begroting. Te meer daar er een aantal wettelijke termijnen gesteld zijn, die gevolgd dienen te worden.
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Agendapunt

Besluit
Mevrouw Kösters voegt daaraan toe dat voor het vóór 1 oktober aanvragen van de overeengekomen begrotingssubsidie
bij de provincie een vastgestelde begroting noodzakelijk is.
De heer Schuitemaker geeft een stemverklaring af en zal tegen de begroting stemmen, omdat naar zijn mening niet de
juiste begroting voorligt. Mevrouw De Leeuwe sluit zich daarbij aan.
De voorzitter gaat tot besluitvorming over.
Het bestuur besluit:
De concept-programmabegroting 2018 met een deelnemersbijdrage van in totaal € 2.395.869 vast te stellen;
Na openstelling van de subsidieregeling in 2017 over te gaan tot het indienen van het in de
uittreedovereenkomst met de Provincie Zuid-Holland afgesproken subsidiebedrag voor 2018 van € 407.400;
Kennis te nemen van de meerjarenraming 2019-2021 van Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde.

6.

Tweede begrotingswijziging
2017

Er zijn geen bespreekpunten. De voorzitter gaat tot besluitvorming over.
Het bestuur besluit:
De 2e begrotingswijziging 2017 van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde vast te stellen. Deze
begrotingswijziging betreft het aanpassen van de jaarschijf 2017 van de kredieten met een bedrag van €
916.487, zie specificatie in de bijlage. Met als resultaat de actualisatie van de kredieten die er na
begrotingswijziging als volgt uitzien:
o Vervolg scenario-onderzoek € 50.000
o Voorfinanciering Johannapolder € 1.015.189
o Marktacquisitie Johannapolder € 40.660
o Inpassing Groene loper € 559.958
o Kwaliteitsimpuls Hooge Nesse € 226.173
o Ontwikkeling Buitenland van Zwijndrecht € 31.825

7.

Hooge Nesse/Veerplaat –
toekenning eenmalige
projectsubsidie ontwikkeling
Multifunctioneel Gebouw

De heer Struik merkt op dat een en ander goed is vastgelegd. De voorzitter gaat tot besluitvorming over.
Het bestuur besluit:
Kennis te nemen van de aandachtspunten en financiële risico’s met betrekking tot de subsidieaanvraag voor
het ontwerpen en realiseren van een multifunctioneel gebouw op de Hooge Nesse;
Kennis te nemen van de inhoud van de subsidiebeschikking en de nadere overeenkomst voor de uitvoering
van de subsidiebeschikking en deze vast te stellen;
Over te gaan tot het verstrekken van een eenmalige projectsubsidie van € 150.000 aan de Stichting Hooge
Nesse-Veerplaat voor het ontwerpen en realiseren van een multifunctioneel gebouw ten laste van het
project Kwaliteitsimpuls Hooge Nesse/Veerplaat (16554);
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Besluit
De Manager Uitvoering Zuid-Holland te mandateren de subsidiebeschikking en de Nadere Overeenkomst af
te handelen.

8.

Algehele herziening
gemeenschappelijke Regeling
Natuur- en recreatieschap
IJsselmonde i.v.m. uittreding
PZH en Gemeente Rotterdam

De e-mail van mevrouw Van Dongen, ontvangen op 30 juni, komt aan de orde. In 2017 geldt de huidige GR nog met
zeven deelnemers en ondervangt daarmee reeds hetgeen in de mail als toevoeging getracht wordt te bereiken. Daarom
wordt geadviseerd de voorgestelde toevoeging niet over te nemen.
Mevrouw De Leeuwe wijst er op dat de verdeelsleutel wijzigt door het uittreden van de gemeente Rotterdam en de
Provincie Zuid-Holland. Mevrouw Kösters licht toe dat de verhouding van de deelnemersbijdrage tussen de vijf
achterblijvende deelnemers ongewijzigd is.
De heer Schuitemaker vraagt waarom gehaast wordt met het aanpassen van de regeling. De heer Van de Velde geeft aan
dat er geen haast bij zit, maar planning-technisch het juist is om het onderwerp te agenderen. Met ingang van 1 januari
2018 bestaat het schap uit vijf deelnemers, waar de huidige gemeenschappelijke regeling nog over zeven deelnemers
spreekt. Dat moet gewijzigd worden. Mevrouw Kösters vult aan, het bestuur heeft opdracht gegeven voor de wijziging
van de regeling bij het uittreden van de gemeente Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland.
De heer Kooijman vraagt of ingespeeld wordt op een grotere betrokkenheid van burgers en/of gemeenten door de
toevoeging van de bepaling voor een bestuurscommissie. Hij moedigt dat aan. Toegelicht wordt dat door deze bepaling
de mogelijkheid bestaat om een commissie in te stellen. Daarmee is overigens niet besloten dat daadwerkelijk een
commissie ingesteld wordt.
Aan de orde komt dat de gemeenschappelijke regeling in werking dient te treden met ingang van 1 januari 2018. In de
komende maanden kunnen de raden hun toestemming geven.
De heer Schuitemaker vraagt wat er allemaal is gewijzigd. Mevrouw Kösters geeft aan dat in de voordracht een
toelichting wordt gegeven over wat er gewijzigd is.
Mevrouw De Leeuwe wil graag opgemerkt hebben dat het onderwerp voorligt zonder dat daar met elkaar over
nagedacht is.
De heer Smit merkt op dat de regeling zal moeten worden vastgesteld met de opmerking dat de regeling over niet al te
lange tijd wellicht zal moeten worden gewijzigd. Dit is een noodzakelijke stap in het proces van uittreden van de
gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland. De heer Schuitemaker geeft aan dat bij de kennis dat de regeling nog
gewijzigd zal moeten worden, het wat hem betreft reden is om dat nu vast te leggen. Hij zal daarom tegenstemmen.
Mevrouw De Leeuwe sluit zich daarbij aan.
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Besluit
Mevrouw Van Genderen licht toe dat de raden op de voorgestelde wijziging hun toestemming dienen te geven. Deze
toestemming kan volgens de wet worden geweigerd op grond van strijd met de wet of strijd met het algemeen belang.
Mevrouw Oosterholt vult aan dat het voorstel niet direct in de raad behandeld hoeft te worden en op een passend
moment in de tijd ingebracht kan worden. De heer Schuitemaker kan dat ondersteunen.
De vraag rijst wat de consequentie is als een deelnemer niet instemt. Geconcludeerd wordt dat er dan in 2018 met een
onwerkbare GR op basis van zeven deelnemers moet worden gewerkt terwijl er nog maar hoogstens vijf deelnemers zijn.
De heer Luijendijk wijst erop dat eind van het jaar de regeling toch in de raad geweest moet zijn, daar de regeling per 1
januari 2018 in overeenstemming moet zijn met de praktijk.
De heer Smit doet een beroep op de leden van de gemeente Albrandswaard om het te zien als een technisch-juridische
oplossing. Het is een bouwsteen in het proces naar het antwoord op de vraag: ‘hoe gaan we verder?’, die nodig is om de
discussie te kunnen voeren en het schap niet weerhoudt om de regeling in de toekomst te wijzigen.
De heer Van de Velde sluit zich daarbij aan. Het is een bouwsteen en niet meer dan dat. Hij merkt op dat een vermenging
van onderwerpen dient te worden voorkomen.
De heer Struik geeft aan dat de gemeenschappelijke regeling nu uitgaat van zeven deelnemers, vanaf 1 januari 2018 kent
het schap vijf deelnemers. Dan moet de regeling toch aangepast worden? Daarna kan de regeling toch verder gewijzigd
worden? De heer Van de Velde antwoordt bevestigend.
De heer Schuitemaker stelt dat Albrandswaard liever voor een meer complete regeling gaat.
De heer Van de Velde merkt op dat het duidelijk is dat de raden en colleges komende tijd wat werk hebben. Het is
duidelijk dat Albrandswaard er anders in staat. Ergens in de komende maanden moet de regeling door de raden worden
vastgesteld. Wanneer dat zal zijn in de komende maanden is aan de raden.
De heer Kooijman vraagt of deze oplossing voor Albrandswaard werkbaar is. Het zou niet goed zijn als om een strikt
formele kwestie als deze al reuring gemaakt zou worden, er zullen moeilijkere zaken aankomen. Mevrouw De Leeuwe
geeft aan dat dit onderwerp in de discussie past over hoe samen verder te gaan. En daar zijn de achterblijvende
deelnemers nog niet uit. Ze geeft aan argumenten nodig te hebben, anders dan de overeenkomsten, om met dit stuk
door te gaan richting haar raad. Ze zou willen dat partijen zich eerst beraden over wat men wil, en daarna pas te
besluiten over hoe wordt verder gegaan. Wat haar betreft is de te verrichten verkenning noodzakelijk om eerst te doen
en daarna pas te besluiten over de vorm van de samenwerking.
De heer Van de Velde geeft aan dat het met name om momentum gaat, en herhaalt dat deze actie bij het vervolg van het
proces van uittreden hoort en andere besluiten niet in de weg staat.
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Besluit
De voorzitter gaat tot besluitvorming over. Hij stelt vast dat de heer Schuitemaker en mevrouw De Leeuwe tegen
stemmen.
Het bestuur besluit:
- De herziene gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap IJsselmonde met artikelsgewijze
toelichting vast te stellen.
- Kennis te nemen van het wettelijk vereiste dat de betrokken bestuursorganen van de deelnemers worden
gevraagd in te stemmen met de herziene gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap
IJsselmonde met artikelsgewijze toelichting.

9.

10.

Erfpachtuitgifte
multifunctioneel Centrum
Hooge Nesse

Er zijn geen opmerkingen. De voorzitter gaat tot besluitvorming over.

Plan van Aanpak ‘Planmatig
beheer Bos en aanpak
essentaksterfte’

Een conceptpersbericht wordt uitgereikt. Mevrouw Kösters licht toe dat wanneer het algemeen bestuur met de inhoud
van het persbericht kan instemmen, het persbericht ook naar de griffies wordt verzonden. Hier wordt instemmend op
gereageerd.

Het bestuur besluit:
Kennis te nemen van het besluit van het dagelijks bestuur d.d. 17 maart 2017 ten aanzien van een uitgifte in
erfpacht, onder de in dit voorstel genoemde uitgangspunten, van drie percelen grond (totaal circa 820 m2),
met daaraan gekoppeld een recht van opstal, aan Stichting Hooge Nesse/Veerplaat ten behoeve van de
aanleg en behoud van een multifunctioneel gebouw en twee opslagcontainers, onder voorwaarde dat een
publiekrechtelijke vergunning / bestemming en financiering hiertoe wordt verkregen;
Kennis te nemen van het besluit van het dagelijks bestuur d.d. 17 maart 2017 ten aanzien van het verlenen
van een mandaat door de voorzitter aan het afdelingshoofd Grondzaken Staatsbosbeheer tot het
uitonderhandelen, aangaan en sluiten van een erfpachtakte en daaraan gekoppeld recht van opstal;
Kennis te nemen van het besluit van het dagelijks bestuur d.d. 17 maart 2017 ten aanzien van het verlenen
van een volmacht door de Voorzitter aan het afdelingshoofd Grondzaken Staatsbosbeheer tot het
ondertekenen van een erfpachtakte en daaraan gekoppeld recht van opstal.

De heer Struik merkt op dat bijvoorbeeld het Alblasserbos voor 80% uit essen bestaat. Het is van belang dat bij de
herplant nagedacht wordt over een meer heterogene samenstelling. Mevrouw De Leeuwe kan dat onderschrijven.
De heer Schuitemaker wijst op de planning die tot 2020 doorloopt. Is het een probleem als je de bomen nog vier jaar laat
staan? Mevrouw Kösters licht toe dat het in gradaties van urgentie aangepakt zal worden.
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Besluit
Mevrouw De Leeuwe moedigt de betrokkenheid van bewoners en -organisaties aan en stelt voor om met partijen zoals
bomenridders en de Vereniging Carnisse Grienden van tevoren te praten om te informeren. Daarmee haal je een hoop
weerstand weg. De heer Smit ondersteunt dit.
De heer Kooijman geeft aan dat de staatssecretaris enige tijd terug gesteld heeft dat er een hogere houtproductie moet
zijn. Is dat een argument in NRIJ en verhoogt dat het risico bij ziekten dat er meer gekapt moet worden? Dat zou
uitnodigen tot meer beleid op dit punt. Mevrouw Kösters antwoordt dat in het schap geen sprake is van bossen die zijn
aangeplant met het oog op houtproductie.
Mevrouw Oosterholt geeft aan dat de gemeente Rotterdam een iets ander beleid hanteert t.a.v. de essentaksterfte. Het
persbericht zal daar niet verspreid worden. Het persbericht wordt niet verstuurd aan de griffie van Rotterdam.
Mevrouw De Leeuwe vraagt of het persbericht ook naar lokale media verzonden zal worden. Mevrouw Kösters zal
daarvoor zorgdragen.
De voorzitter gaat tot besluitvorming over.
Het bestuur besluit:
Kennis te nemen van de voorgestelde gewijzigde (planmatige) aanpak van de bosopstanden om o.a.
invulling te geven aan de problematiek van de Essentaksterfte;
Kennis te nemen van het voorgestelde besluit aan het Dagelijks Bestuur om voor 2017 in te stemmen met
het dekken van de totaal benodigde middelen (€ 94.000) vanuit aanwezige ruimte binnen het beschikbare
reguliere onderhoudsbudget;
Kennis te nemen van het voorgestelde besluit aan het Dagelijks Bestuur om voor 2018 en verder de
structurele inpassing binnen de meerjarenplanningen Groot Onderhoud mee te nemen in de 4-jaarlijkse
herijking van de voorziening Groot Onderhoud.

11.

Project Kwaliteitsimpuls
Johannapolder – initiële
maatregelen en beheer
struinnatuur westelijk deel

Mevrouw Kösters wijst erop dat het bedrag 80.520 euro moet zijn. In het ontwerpbesluit staat abusievelijk een bedrag van
80.250 euro opgenomen.
De voorzitter gaat tot besluitvorming over.
Het bestuur besluit:
In te stemmen met het beschikbaar stellen van een investeringsbudget van € 80.250 voor eenmalige
maatregelen in het westelijk deel van Johannapolder, voor de omvorming van het gebied tot struinnatuur
en dit ten laste te brengen van de investeringsreserve;
In te stemmen met de toename van het structureel budget van de beheerkosten Johannapolder, ten gevolge
van de omvorming tot struinnatuur, voor een jaarlijks bedrag van € 5000;
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Besluit
In te stemmen met de verlaging van het structureel begrotingsoverschot met € 5000,- ten behoeve van
verhoging van het beheerbudget in begrotingsprogramma 2/Gebiedsbeheer.

12.

Voortgangsrapportage
Kwaliteitsimpuls
Johannapolder 4e kwartaal
2017

Er zijn geen opmerkingen.
De voorzitter gaat tot besluitvorming over.
Het bestuur besluit:
Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage Kwaliteitsimpuls Johannapolder 4 e kwartaal 2016.

13.

Voortgangsrapportage
Kwaliteitsimpuls
Johannapolder
januari t/m april 2017

De heer Schuitemaker informeert naar een genoemd pad over het terrein van het voormalige buitenbad. Klopt dat?
Mevrouw Kösters bevestigd de komst van dit nieuwe openbare pad.
De voorzitter gaat tot besluitvorming over.
Het bestuur besluit:
kennis te nemen van de Voortgangsrapportage Kwaliteitsimpuls Johannapolder.

14.

Rondvraag en sluiting

De voorzetting van het schap na uittreding van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam komt aan de orde.
Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de wethouders van de vijf overgebleven gemeenten, om terug te kijken naar
de afgelopen periode en te bespreken hoe men ervoor staat. De heer Van de Velde geeft aan met mevrouw Kösters
gesproken te hebben, een eerste stap is om met Staatsbosbeheer en de vijf gemeenten een inspiratiesessie te organiseren
om te kijken wat de vijf gemeenten wensen en op welke wijze zij daarin ondersteund kunnen worden.
Daarbij is cruciaal dat op tafel moet komen waaraan een raad behoefte heeft om een goed besluit te kunnen nemen. Ook
is van belang dat een tijdstraject wordt uitgezet waar ijkpunten en piketpalen staan.
De heer Kooijman merkt op dat de gesprekken bedoeld zullen zijn om in de toekomst met minder middelen meer te
kunnen doen en bestuurlijke drukte te reduceren. De heer Van de Velde noemt dat cruciale punten om met elkaar over te
spreken. Mevrouw De Leeuwe geeft aan dat in de voorbereiding iemand langs de gemeente moet gaan om op te halen
wat er nodig is. De heer Kooijman vraagt naar de planning van het proces. De heer Van de Velde geeft aan dat dat nog
gemaakt moet worden. Hoe kunnen partijen elkaar versterken is daarin van belang en daarnaast is het van belang om
notie te nemen van de tijdsdruk die enigszins bestaat. Aan het eind van het jaar loopt het convenant met de
landschapstafel af.
De heer Kooijman vraagt of de plannen voor de Rhoonse stort een onderwerp aan de tafel van het schap is. Mevrouw De
Leeuwe geeft aan dat dit plannen van de provincie betreft. De bomen zullen worden verwijderd en mogen niet herplaatst
worden en er komt een kleine woonwijk. Er vindt goed en veel overleg plaats.
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Besluit
De voorzitter sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 december 2017 te Zwijndrecht,
de secretaris,
mw. J. de Leeuwe

de voorzitter,
dhr. F.J. van de Velde
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