INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
ALGEMEEN BESTUUR 15 MAART 2018
Ingekomen stukken:
Nr.
1.

Datum
30 november 2017

Afzender
Staatsbosbeheer

Onderwerp in het kort
Propositie t.b.v. de samenwerking
na 2018

Beschouwing en advies
Staatsbosbeheer heeft met het oog op de afloop
van de samenwerkingsovereenkomst eind 2018
een propositie opgesteld met het oog op het
mogelijk voortzetten van de samenwerking na
2018.
Advies: kennis te nemen van het stuk en zich te
beraden over de inhoud

Mededelingen:
Pontje Brielse meer
Vanaf 1 januari 2018 is met een nieuwe partij een overeenkomst gesloten voor de exploitatie van het veerpontje tussen de Noord- en zuidoever van het
Brielse meer. Een echtpaar (voormalige binnenschippers) zal de veerdienst serieus en klantgericht oppakken in directe samenwerking met ondernemers
aan het meer. Ook zullen zij de verhuur van kleine bootjes naast de pont ter hand nemen.
Hierdoor is het mogelijk, zonder onderbreking de veerdienst voort te zetten met een optimale dienstregeling, en duidelijke informatie voor de
gebruikers. Bij de pont, maar ook via social media zullen afvaarttijden en data duidelijk worden gecommuniceerd. Als extra dienstverlening zal voorzien
worden in een sanitaire faciliteit en wordt het mogelijk om op een klein terrasje op de pont te wachten met een kopje koffie. De mogelijkheden voor
toeristen en campinggasten om bijv. op koopavonden te kunnen overvaren worden onderzocht, evenals rondvaarten buiten de afvaarttijden.
De oude exploitant is in goed overleg teruggetreden na 43 jaar trouwe dienst.
Advies: Ter kennisgeving aannemen.
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Oud Hoenderhoek
Begin januari is een Uitvraag gestart voor de (her)ontwikkeling van het voormalige horecapand en omgeving aan de Oud Hoenderhoekseweg te Geervliet.
In diverse landelijke dag- en streekbladen is een advertentie geplaatst om ondernemers uit te nodigen plannen in te dienen voor een nieuwe recreatieve
ontwikkeling. Ook via de website van de gemeente Nissewaard en Staatsbosbeheer alsmede via diverse social media is hieraan aandacht besteed. Medio
februari is een inloopmiddag gehouden in het voormalige horecapand. De sluitingsdatum was 28 februari jl. Intussen zijn tientallen enthousiaste reacties
ontvangen van ondernemers en belangstellenden, waaronder vijf plannen die nu nader worden bestudeerd. Eén en ander vindt plaats in nauw overleg
en afstemming met de gemeente Nissewaard. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn wordt u daarover geinformeerd.
Advies: Ter kennisgeving aannemen.
Mogelijk vervolg samenwerking Staatsbosbheer
Eind 2016 hebben het Recreatieschap Voorne-Putten en Staatsbosbeheer samen met de Provincie Zuid-Holland een samenwerkingsovereenkomst gesloten
voor de periode 2017-2018. In de eerste maanden van het jaar 2018 is de samenwerking in 2017 tussen partijen geëvalueerd. Daarnaast heeft
Staatsbosbeheer een propositie opgesteld en gepresenteerd aan het algemeen bestuur. Ter onderbouwing voor een richtinggevende uitspraak over een
vervolg van de samenwerking met Staatsbosbeheer na 2018 kan het bestuur beschikken over de evaluatie en de propositie.
Eerder heeft het bestuur aangegeven een richtinggevende uitspraak te willen doen voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. De overeenkomst
noemt de datum van 1 juni 2018 als definitief moment om een besluit te nemen over een voortzetting van de samenwerking.
Een richtinggevende uitspraak ten dienste van een vervolg van de samenwerking vormt een startsein voor overleg tussen partijen over de verdere invulling
van een samenwerking na het jaar 2018. Afhankelijk van een mogelijk besluit door het algemeen bestuur zal overleg plaatsvinden met Staatsbosbeheer
met betrekking tot het vervolg. Op basis daarvan kunnen partijen met elkaar in onderhandeling treden.
Later dit jaar zal het algemeen bestuur moeten besluiten over de ondertekening van de nieuwe overeenkomst.
Advies: Het bestuur wordt gevraagd dit ter vergadering te bespreken en na een te voeren discussie ter vergadering mogelijk een
richtinggevende uitspraak te doen met betrekking tot een eventueel vervolg van de samenwerking met Staatsbosbeheer na 2018.

Hoogachtend,
mw. drs. N.E. Kösters,
accountmanager
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