BESLUITENLIJST
ALGEMEEN BESTUUR

Datum
Locatie
Kenmerk
Aanwezig

:
:
:

Afwezig

:

Nr.
1.

:

30 november 2017
Gemeentehuis Hellevoetsluis (Oostzanddijk 26)
D18-4677
Dhr. M. Hamerslag (gemeente Nissewaard), mw. P. Blok (gemeente Westvoorne), dhr. D.A. Verbeek (gemeente Brielle), mw. M.
Roza-de Pijper (gemeente Hellevoetsluis), mw. Y. de Groot (gemeente Brielle), dhr. W.A. Sjoukes (gemeente Westvoorne), mw.
N.E. Kösters (Staatsbosbeheer), mw. M.L. van Genderen (Staatsbosbeheer), dhr. J. Kuipers (Staatbosbeheer), dhr. R. van Venetië
(Staatsbosbeheer), dhr. F. Vermeulen (PZH).
Dhr. B.J. Eerdmans (gemeente Rotterdam), dhr. G.J. Korte (Recron).

Agendapunt
Opening

Besluit
De voorzitter opent de vergadering.
De agenda wordt vastgesteld. Bij wijze van tweede oproep is deze vergadering uitgeroepen.
Er zijn zeven stemgerechtigde leden.

2.

Presentatie Jasper Kuipers
over de propositie voor de
samenwerking

De heer Kuipers van Staatsbosbeheer geeft een presentatie over de propositie die vandaag wordt aangeboden en welke
betrekking heeft op de beoogde samenwerking na 2018.
[De presentatie is als bijlage I bij het verslag gevoegd.]
De heer Hamerslag constateert dat de eerste stap voor een toekomstige samenwerking met Staatsbosbeheer gezet is, de
volgende stap is een gezamenlijke opgave.
De vraag rijst of de gemeenteraad een rol heeft bij de besluitvorming om wel of niet de samenwerking met
Staatsbosbeheer voort te zetten. Na enige discussie is de uitkomst dat het DB eerst zelf hierover een besluit wil nemen,
mede om te voorkomen dat in dit stadium verwarring bij de raden ontstaat.
De heer Kuipers doet het aanbod een presentatie bij een commissie of raad te kunnen geven, wanneer daar behoefte aan
is.
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Besluit
De ontwikkeling van de landschapstafel komt ter sprake. In het algemeen ziet de heer Kuipers dat men nog wel zoekende
is naar de onderdelen die thuishoren bij de landschapstafel of andere elementen.
Het kan zich richten op subsidies, maar het kan ook meer zijn, zo kan het zich ook richten op bovenregionale
ontwikkelingen. De heer Vermeulen wijst op de erfgoedtafels, die al een langer bestaan kennen, zij hanteren een
soortgelijke manier om subsidies te verdelen. Die opzet kan interessant zijn voor de landschapstafels.
De heer Hamerslag vraagt of het mogelijk is voor Staatsbosbeheer om kleinschalige bestekken en aanbestedingen te
doen, dit in het licht van lokale belangen. De heer Kuipers reageert daarop bevestigend, belangrijk daarbij is de koppeling
met maatschappelijke vraagstukken. Als voorbeeld wordt ‘Voorne-Putten werkt’ genoemd. Hij wijst ook op de
mogelijkheid van inbesteding van werk zoals dit nu bij Maassluis gebeurt.

3.
4.

Vaststellen besluitenlijst 29
juni 2017
Ingekomen stukken en
mededelingen

De besluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur op 29 juni 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.
-

5.

(plaatsvervangend)
Voorzitterschap

Arrest inzake VPR/JENKA (forellenplas): Voor kennisgeving aangenomen.
Mevrouw Kösters licht toe dat het Hof ten faveure van het schap geoordeeld heeft, wel is er een veroordeling voor
betaling van een relatief lage geldsom betreffende onder andere terugbetaling van een borgsom.
Communicatie inzake werkzaamheden essentaksterfte: Voor kennisgeving aangenomen.
Raadsbesluit gemeente Westvoorne inzake wijziging GR: Voor kennisgeving aangenomen.
Raadsbesluit gemeente Nissewaard inzake wijziging GR: Voor kennisgeving aangenomen.
Schrijven van de Provincie Zuid-Holland inzake het afzien van stemrecht inzake de wijziging van de
gemeenschappelijke regelingen: Voor kennisgeving aangenomen en het bestuur besluit 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.
Getekende samenwerkingsovereenkomst van de Landschapstafel Voorne-Putten: Voor kennisgeving
aangenomen.
Schrijven Nissewaard inzake verzoek om een gebied onder te brengen bij het Recreatieschap Voorne-PuttenRozenburg: Voor kennisgeving aangenomen.
Schrijven Hellevoetsluis inzake verzoek overdragen recreatiegebieden en project bij het Recreatieschap VoornePutten-Rozenburg: Voor kennisgeving aangenomen.
Vergaderschema 2018: Voor kennisgeving aangenomen.

Het algemeen bestuur besluit:
- De heer Verbeek, wethouder van de gemeente Brielle, aan te wijzen als voorzitter van het Recreatieschap
Voorne-Putten met ingang van 1 januari 2018.
- De heer Hamerslag, wethouder van de gemeente Nissewaard, aan te wijzen als plaatsvervangend voorzitter
van het Recreatieschap Voorne-Putten met ingang van 1 januari 2018.
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Benoeming mevrouw Roza
in het DB – formalisatie

Besluit
Het betreft hier formalisatie van een eerder gehouden schriftelijke ronde waarbij werd ingestemd met het voorgenomen
besluit. Een en ander om mevrouw Roza formeel aan het voorafgaande dagelijks bestuur te kunnen laten deelnemen.
Het algemeen bestuur besluit:
- Mevrouw M. Roza-de Pijper aan te wijzen als lid van het dagelijks bestuur van het Recreatieschap VoornePutten-Rozenburg.

7.

Werkgroep toekomst schap
en transitie

De heer Verbeek geeft een korte toelichting, in december wordt een rapport verwacht in het kader van het onderzoek van
de gemeentesecretarissen. Daarmee hebben zij een onderlegger voor de keuze hoe het schap verder wil gaan in de
invulling van de taken en rollen.
Het algemeen bestuur besluit:
- De Najaarsrapportage 2017 en de bijbehorende ontwerpbesluiten vast te stellen.
Het algemeen bestuur besluit:
- De 1ste begrotingswijziging 2017 die resulteert uit de Najaarsrapportage 2017 vast te stellen.

8.

Najaarsrapportage 2017

9.

1e begrotingswijziging 2017

10.

Normenkader
rechtmatigheid 2017

Het algemeen bestuur besluit:
- Het Normenkader Rechtmatigheid vast te stellen.

11.

Overdracht
recreatiegebieden en
projectverantwoordelijkhei
d

Monique Banus, projectleider Kwaliteitsimpuls Quackstrand bij Staatsbosbeheer, geeft een presentatie over de gebieden
die afhankelijk van het besluit van het algemeen bestuur vanuit het natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta
overkomen en het project Quackstrand.
[De presentatie wordt als bijlage II bij het verslag gevoegd.]
Mevrouw Blok vraagt naar het tunneltje bij het Quackstrand onder de N57 . Deze is in de raming niet meegenomen, maar
het is belangrijk er aandacht voor te hebben.
Het bestuur constateert dat het recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg ca. 36.000 euro aan nog te dekken structurele
lasten kwijt zal zijn voor het extra onderhoud door realisatie van de Kwaliteitsimpuls Quackstrand. Daar zal een oplossing
voor gevonden moeten worden. Het bestuur is daarmee voor overname van gebieden en project, maar de bedragen die
overkomen moeten wel passen in het beheer en onderhoud voor nu en in de toekomst. Dat gezegd hebbende, besluit het
algemeen bestuur het volgende.
Het algemeen bestuur besluit:
- Kennis te nemen van de jaarlijkse beheerlasten conform Terrein Beheermodel van de hieronder genoemde
recreatiegebieden;
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Besluit
- In te stemmen met het per 1 januari 2018 in beheer en onderhoud nemen van de recreatiegebieden
Quackstrand-Haringvlietdam, Kleine Strandje en Plattendijk onder ontvangst van de additionele structurele
en jaarlijks te indexeren deelnemersbijdragen van Nissewaard (€35.295) en Hellevoetsluis (€112.033) en een
jaarlijkse bijdrage van Provincie Zuid-Holland (€31.570) (voorstel 1);
- In te stemmen met het overnemen van het project Kwaliteitsimpuls Quackstrand en het dekken van de
hierdoor vanaf 2020 toegenomen beheerlasten te betrekken bij de herijking TBM in de eerste helft 2018
(voorstel 2) waarbij geldt dat zonder dekking van de beheerlasten het project niet in uitvoering kan worden
genomen;
- In te stemmen met de randvoorwaarden behorend bij het overnemen van het project Kwaliteitsimpuls
Quackstrand, te weten:
o dat het bestuur van VPR in de gelegenheid wordt gesteld kennis te nemen van een nog door
ZWD op 7 december 2017 goed te keuren projectplan en de mogelijkheid krijgt hier te zijner
tijd nog aanpassingen in aan te brengen;
o dat vanuit ZWD het bijbehorende restant krediet wordt overgeheveld naar VPR evenals alle
gelden en inzet (in natura van partijen) vanuit de concept projectovereenkomst Quackstrand
en vanuit de concept vaststellingsovereenkomst met Rijkswaterstaat betreffende de
zandsuppletie Quackstrand;
- In te stemmen met het tegemoetzien van een kredietaanvraag ten behoeve van actualisering en herziening
van de met de overdracht en projectuitvoering gemoeide contracten;

12.

Kwaliteitsimpuls VoornePutten (ontwerp)

Het bestuur bespreekt dat ook hier de kosten van beheer en onderhoud een element is waar aandacht aan besteed moet
worden.
Het algemeen bestuur wordt gevraagd:
- Het besluit van het dagelijks bestuur om:
o In te stemmen met de ontwerpnotitie Kwaliteitsimpuls Voorne-Putten;
o In te stemmen met het aanbieden van het projectplan Kwaliteitsimpuls Bernisse aan de
Landschapstafel Voorne-Putten en het voor deze kwaliteitsimpuls beschikbare budget in te
zetten als cofinanciering;
o In te stemmen met het aanbieden van het projectvoorstel voor de kwaliteitsimpuls Brielse
Meer aan de Landschapstafel Voorne-Putten en het voor deze kwaliteitsimpuls beschikbare
budget in te zetten als cofinanciering;
o In te stemmen met de voorgestelde investeringsraming voor de korte termijn zijnde €
1.100.917 (exclusief BTW) en de middelen beschikbaar te stellen ten laste van de
Investeringsreserve;
o In te stemmen met de voorgestelde beheerkostenraming voor de zgn. korte
termijnmaatregelen en een voorstel voor beheerkosten lange termijn maatregelen af te
wachten;
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13.

Herziening erfpachtcanon
en erfpachtrecht pachter
Buitengronden

14.

Voortgangsrapportage
Kwaliteitsimpuls/Vaarnetwe
rk 2e kwartaal 2017
Voortgangsrapportage
kwaliteitsimpuls 3e kwartaal
2017

15.

Besluit
vast te stellen.
Het algemeen bestuur besluit:
- Kennis te nemen van het besluit van het dagelijks bestuur om:
o In te stemmen met de verlenging erfpachtrecht met 25 jaar;
o In te stemmen met de inhoudelijke aanpassing erfpachtvoorwaarden (m.n. schrappen
onderhoud en vervanging damwanden in haven);
o De voorzitter voor te stellen de directeur Staatsbosbeheer volmacht te verstrekken tot het
afhandelen van de nieuwe erfpachtakte.
- Vast te stellen het besluit om:
o In te stemmen met de canonherziening met betrekking tot de pachter gevestigd
Buitengronden 5 te 3238 LZ Zwartewaal.
Het algemeen bestuur besluit:
- Kennis te nemen van de voortgangsrapportage Kwaliteitsimpuls van het 2 e kwartaal in 2017.
Het bestuur geeft aan het belangrijk te vinden met elkaar scherp op de uitvoering en de afspraken te zijn die met elkaar
gemaakt zijn. Van belang om goed met afwegingen om te gaan, zonder dat men bij wijze van spreken elke keer opnieuw
de discussie gaat voeren.
Het algemeen bestuur besluit:
- Kennis te nemen van de voortgangsrapportage Kwaliteitsimpuls van het 3e kwartaal in 2017.

16.

Rondvraag en sluiting

Mevrouw De Groot merkt op dat bij de plannen nabij de Kogeloven, zoals voorzien bij de Kwaliteitsimpuls Brielse Meer,
met de Historische Vereniging contact moet worden gezocht zo dat er niet al is.
De heer Vermeulen, vandaag niet als uitoefenend voorzitter aanwezig, spreekt zijn dank uit voor de leuke samenwerking,
ook met de heer Verbeek als plaatsvervangend voorzitter. Het is prettig dat de wisselwerking goed was.
Ook met de heer Hofman heeft de heer Vermeulen heel prettig samengewerkt. Mevrouw Kösters wordt gedankt voor de
zeer prettige samenwerking, zonder dat kan het bestuur zijn werk niet goed doen.
De heer Vermeulen geeft aan dat de provincie betrokken wil zijn en blijven en daartoe ook in de toekomst bereikbaar zal
zijn, ook al is de provincie geen deelnemer meer aan het schap.
Mevrouw Roza zal de complimenten overbrengen aan de heer Hofman.
De heer Verbeek beaamt de woorden van de heer Vermeulen en dankt hem op zijn beurt. Daarop sluit de heer Verbeek de
vergadering.
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Dit verslag is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 15 maart 2018,

De secretaris,
M.L. van Genderen

De voorzitter,
D. Verbeek
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