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Datum
27 juli 2017

Afzender
Mw. mr. Elionne Smit,
teamleider NRIJ

Onderwerp in het kort
Zomercommunicatie: Op vakantie
in je achtertuin

Beschouwing en advies
In het afgelopen hoogseizoen is communicatie
ingezet om de aandacht te vestigen op de goede
recreatiemogelijkheden in IJsselmonde.
Advies: voor kennisgeving aannemen.

2.

31 augustus 2017

Mw. mr. Elionne Smit,
teamleider NRIJ

Persbericht Bouw
oeverzwaluwenwand en
vleermuizenverblijf recreatiegebied
Hooge Nesse-Veerplaat

Langs de Oude Maas is het straks voor
wandelaars mogelijk om direct vanaf de Hooge
Nesse op een oeverzwaluwenwand te kijken en
te beleven hoe deze vogels in de nestpijpen in
het zand hun jongen grootbrengen. Een
belevenis op zich. In de toekomst zullen
vrijwilligers van stichting Hooge Nesse-Veerplaat
deze wand onderhouden
Advies: voor kennisgeving aannemen.

3.

21 september 2018

Mw. mr. Elionne Smit,
teamleider NRIJ

Communicatiestrategie
Essentaksterfte

In de vergaderingen van het Dagelijks bestuur en
het Algemeen bestuur op 7 juli jl. is de
essentaksterfte uitgebreid aan de orde gekomen.
Ook is een persbericht uitgedeeld wat later die
dag naar (lokale) media is verzonden.
Heel nadrukkelijk heeft u aandacht gevraagd
voor de communicatie ten opzichte van alle
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betrokken partijen. In de periode na 7 juli is hard
gewerkt aan het constructief vormgeven van een
communicatiestrategie om de verschillende
belanghebbende partijen en het publiek op de
hoogte te stellen, te informeren en te betrekken.
Advies: voor kennisgeving aannemen.
4.

12 september 2017

Gemeente
Albrandswaaard

Raadsbesluit

De gemeenteraad van Albrandswaard heeft een
besluit genomen over de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling, het uittreden van
de gemeente Rotterdam en de voorgenomen
uittreding van de gemeente.
Advies: voor kennisgeving aannemen.

5.

9 november 2017

Provincie Zuid-Holland Schrijven inzake het afzien van
stemrecht van de Provincie ZuidHolland bij de wijziging van de
gemeenschappelijke regelingen

De Provincie Zuid-Holland heeft een brief
gestuurd aan alle schappen. Daarin geeft zij te
kennen af te zien van haar stemrecht ten aanzien
van de wijziging van de gemeenschappelijke
regelingen, zo ook die van de
gemeenschappelijke regeling IJsselmonde.
Advies: voor kennisgeving aannemen en
besluiten in te stemmen met de inhoud van de
brief, te weten dat de Provincie Zuid-Holland
geen gebruik zal maken van haar stemrecht
inzake het wijzigen van de
gemeenschappelijke regeling.

6.

23 november 2017

Gemeente Ridderkerk

Raadsbesluit

De gemeenteraad van Ridderkerk heeft een
besluit genomen over de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling, het uittreden van
de gemeente Rotterdam en de voorgenomen
uittreding van de gemeente.
Advies: voor kennisgeving aannemen.
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7.

13 oktober 2017

Dagelijks bestuur NRIJ

Besluit vergaderschema 2018

Het dagelijks bestuur heeft op 13 oktober het
vergaderschema 2018 vastgesteld. Het
vergaderschema 2018 wordt u ter kennisname
aangeboden.
Advies: voor kennisgeving aannemen.

Mededelingen:
De tolhuisjes bij de Barendrechtse Brug
In het kader van bezuinigingsrondes in 2012-2014 is het groot onderhoud van de Barendrechtse brug, beter bekend als de twee Tolhuisjes aan de
Achterzeedijk 77 te Barendrecht, weg bezuinigd. Een van de panden is reeds aan een derde (Rijkswaterstaat) in gebruik is gegeven t.b.v.
scheepvaartapparatuur. Uitgiftemogelijkheden van het tweede pand aan een ondernemer wordt reeds langere tijd onderzocht, zowel door ons zelf als
door derden zoals Anna’s Vastgoed & Cultuur (passende recreatief-culturele invulling) en Stichting Brugwachtershuisjes. Hierdoor zou geen regulier
onderhoud meer aan dit pand gepleegd hoeven te worden.
Groot- en regulier onderhoud in de toekomst
In verband met de bezuiniging is de brug vanaf het bezuinigingsbesluit niet meer opgenomen in de meerjarenplanning Groot Onderhoud Bruggen. In
2008 heeft groot onderhoud plaatsgevonden aan het tolhuisje aan de westzijde en in 2013 aan het tolhuisje aan de oostzijde. Theoretisch zou het
volgende groot onderhoud gepland staan rond 2050. Aan het bestuur wordt geadviseerd om op dit moment geen reservering (verhoging dotatie) te
maken voor het alsdan te verwachten Groot onderhoud.
Het regulier onderhoud zoals bijvoorbeeld het incidenteel verwijderen van graffiti zal periodiek worden uitgevoerd vanuit het reguliere
onderhoudsbudget.
Advies: voor kennisgeving aannemen.
Japanse Duizendknoop
In diverse gebieden in Zuid-Holland, waaronder in het recreatieschap IJsselmonde, groeit de Japanse Duizendknoop. Bestrijding van deze plant is niet
eenvoudig maar wel noodzakelijk op plekken waar deze zich uitbreidt, omdat anders het probleem steeds groter wordt.
In Nederland is de Japanse Duizendknoop (verder: Duizendknoop) voor het eerst in 1886 verwilderd aangetroffen. Pas na 1950 is de soort in Nederland
op grote schaal gaan verwilderen. Het dumpen van tuinafval en opbrengen van grond in natuur- en recreatiegebieden heeft waarschijnlijk in hoge mate
bijgedragen aan de verspreiding van de plant. Duizendknoop komt nu wijd verspreid voor in Nederland. De soort is moeilijk te verwijderen. Afgemaaide
stengeldelen en fragmenten van wortelstokken kunnen weer uitgroeien.
Duizendknoop kan grote schade veroorzaken, bijvoorbeeld doordat de stabiliteit van dijken en taluds langs watergangen wordt verminderd als gevolg
van het overgroeien van de grasvegetatie die voor de vastlegging van de grond zorgt. De plant verdringt inheemse soorten. Ook wordt het schouwen
van dijken en andere taluds soms bemoeilijkt. Daarnaast moeten locaties waar duizendknoop groeit meestal frequenter gemaaid worden dan normaal

3

en ook kan de soort schade veroorzaken aan bijvoorbeeld verhardingen, rioleringen en funderingen door de enorme groeikracht van de wortelstokken.
Deze vormen van schade kunnen hoge kosten met zich meebrengen. Er kleven geen gezondheidsrisico’s aan de plant. Zie voor meer informatie
http://www.bestrijdingduizendknoop.nl/.
Op dit moment bestaat bestrijding uit maaien en steken om de plant onder controle te houden, maar het gewenste resultaat wordt tot dusver niet
bereikt. Daarom is de boswachter van Voorne Putten en IJsselmonde in overleg getreden met de ecoloog van Staatsbosbeheer. Het vigerende beleid van
Staatsbosbeheer is een “nee tenzij”-beleid ten aanzien van chemische bestrijdingsmiddelen. Alleen onder bijzondere omstandigheden mogen
chemische bestrijdingsmiddelen worden ingezet, namelijk in het geval dat gebleken is dat mechanische bestrijding geen of onvoldoende resultaat
oplevert. Tegelijkertijd moet aan de voorwaarde worden voldaan dat met deze bestrijding een duurzame oplossing wordt bereikt. Boswachter en
ecoloog zijn tot de conclusie gekomen dat chemische bestrijding nodig en passend is.
Bij de bestrijding zal specifiek per groeilocatie de afweging gemaakt worden of chemische bestrijding wordt ingezet.
De laatste jaren is landelijk veel aandacht voor de bestrijding geweest door de jarenlang lopende Praktijkproef duizendknoop. In de Praktijkproef
worden een aantal methoden getest, dat zijn afdekken, intensief maaibeheer, bladbehandeling met glyfosaat, stobbenbehandeling met glyfosaat,
injecteren met glyfosaat, bladbehandeling met Ultima, afgraven en drukbegrazing met schapen. De proef loopt nog. De uitkomst zal worden betrokken
bij toekomstige keuzes voor te nemen beheermaatregelen. Ook deze zomer is aandacht geweest voor deze exoot, zie bijvoorbeeld:
https://www.ad.nl/binnenland/de-japanse-duizendknoop-verspreidt-zich-als-een-gek-over-nederland~a9c8655f/ ; https://www.trouw.nl/home/demonsterlijke-japanse-duizendknoop-overwoekert-nederland~afbeabb6/. Zie voor meer recente publicaties: https://www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen/sluisgaat-strijd-aan-met-japanse-duizendknoop~a7644ec9/ ; https://www.bd.nl/s-hertogenbosch/weg-met-de-japanse-duizendknoop-den-bosch-start-eenproef~a2415f32/ .
Advies: voor kennisgeving aannemen.
Aanvraag subsidie Provincie Zuid-H0lland
In de vergadering van het algemeen bestuur van 9 december 2016 is besloten om de Overeenkomst t.b.v. financiering recreatiebeheer Natuur- en
recreatieschap IJsselmonde aan te gaan met de provincie Zuid-Holland. Na uittreding van de provincie uit het schap, verplicht de provincie zich
gedurende de periode 2018-2025 middelen beschikbaar te houden t.b.v. een jaarlijkse begrotingssubsidie aan het schap minimaal ter hoogte van het in
deze overeenkomst vooraf bepaalde bedrag, mits wordt voldaan aan de in deze overeenkomst beschreven voorwaarden. Het bedrag dat in de aanvraag
wordt gevraagd is 407.400 euro. Dit bedrag is gebaseerd op de begroting 2018. Inmiddels is in nauw overleg met ambtenaren van PZH voor 2018 het
aanvraagformulier Begroting-boekjaarsubsidie 2018 ingediend bij de PZH.
Advies: voor kennisgeving aannemen.
Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde
mw. drs. N.E. Kösters,
Accountmanager
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