BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR

Datum :
Locatie:
Aanwezig:
Afwezig:
Andere aanwezigen:
Nr.
1.

Agendapunt
Opening

9 juli 2020
Digitaal middels MS Teams
Dhr. P.W.J. Luijendijk (gemeente Barendrecht), dhr. P.W.J. Meij (gemeente Ridderkerk), dhr. A. Kooijman (gemeente
Barendrecht), Dhr. R.J. Lafleur (gemeente Hendrik-Ido-Ambacht), mw. J. Oelfke-Ten Seldam (gemeente Hendrik-IdoAmbacht), mw. L. Van Utrecht-Schuurman (gemeente Zwijndrecht)
mw. J.E.T.M. van Dongen (gemeente Zwijndrecht), mw. I. Berg (gemeente Zwijndrecht), mw. P.J. van Nes – de Man
(gemeente Ridderkerk), dhr. L.M. Heezen (gemeente Albrandswaard), dhr. S. van der Kaaij (gemeente Albrandswaard).
Dhr. R. Van Raay, mw. J.H.J. Verloop-Goossen
Besluit
De heer Luijendijk (hierna: voorzitter) opent de vergadering. Gelet op de door het kabinet ingestelde maatregelen inzake het COVID-19
virus heeft de voorzitter de leden van het algemeen bestuur gevraagd aan te geven of zij wilden instemmen met een digitale
bestuursvergadering. Om de openbaarheid van het algemeen bestuursvergadering te borgen zijn de bestuursstukken op de website
www.natuurenrecreatieschapijsselmonde.nl geplaatst en konden geïnteresseerden zich per email aanmelden om de vergadering
(digitaal) bij te wonen.
Er zijn zes stemgerechtigde leden en derhalve een quorum.
Ten aanzien van de agenda zijn er geen punten van commentaar.
Op verzoek van mevrouw Verloop stemt het algemeen bestuur in met het maken van een opname van dit overleg ter uitwerking van de
besluitenlijst. Na vaststelling van de besluitenlijst bij de volgende algemeen bestuursvergadering op 2 december 2020, zal de opname
gewist worden.
Besloten wordt de agenda vast te stellen.
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Ingekomen stukken en
mededelingen

Besluit
Ingekomen stukken:
1. Zienswijzen deelnemende gemeenten op Programmabegroting 2021
Van de deelnemende gemeenten is een zienswijze op de Programmabegroting 2021 NRIJ ontvangen. In de zienswijzen wordt het NRIJ
gevraagd om maximale inspanning te verrichten ten behoeve van een solide en toekomstbestendig schap.
Op een vraag van de heer Kooijman antwoordt de voorzitter dat de zienswijzen door de ambtenaren van de deelnemende gemeenten in
gezamenlijkheid zijn opgesteld, vandaar dat de inhoud van de brieven veel gelijkenissen vertoond.
Het algemeen bestuur neemt kennis van de betreffende zienswijzen. Mevrouw Verloop is door het dagelijks bestuur gevraagd een brief
aan de deelnemende gemeenten te sturen in reactie op de zienswijzen.
Mededelingen:
i.
Stand van zaken contractering na 2020
De huidige Samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer eindigt van rechtswege per 1 januari 2021. Het dagelijks bestuur heeft
daarom de intentie uitgesproken om de samenwerking met SBB na 31 december 2020 voor te zetten onder voorbehoud dat voor einde
van 2020 overeenstemming wordt bereikt over de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst. De voorzitter merkt verder op dat dat
betekent dat er in de komende periode veel werk verzet moet gaan worden. Daarbij zal om ieders betrokkenheid en wanneer mogelijk
input gevraagd worden. Het idee bestaat om per gemeente een bijeenkomst te organiseren inzake de invulling van de samenwerking
met Staatsbosbeheer. Mevrouw Oelfke-Ten Seldam vraag wie de betrokkenen zullen zijn. De voorzitter antwoordt dat hij graag ziet dat
niet alleen de AB-leden, maar bijvoorbeeld ook de woordvoerders op dit dossier vanuit de Raden worden betrokken.
ii.
Stand van zaken ARA-hotel
De uitbreidingsplannen van het hotel- en evenementengedeelte zijn vooralsnog uitgesteld. Mocht het hotel ARA definitief van haar
uitbreidingsplannen afzien dan vloeit het beschikbaar gestelde budget weer terug naar de investeringsreserve. Op een vraag van de heer
Kooijman antwoordt mevrouw Verloop dat er geen termijn gekoppeld is aan de intentie die is uitgesproken om in gesprek te gaan met
het ARA-hotel over hun wens ten aanzien van een uitbreiding van de hotel- en evenementencapaciteit.
iii.
Spartelbadjes
De voorzitter deelt mee dat in afwijking van wat in de mededelingen is opgenomen recentelijk het advies van de Omgevingsdienst Zuid
Holland Zuid is ontvangen waarin staat dat de spartelbadjes geopend mogen worden. Hierbij wordt de richtlijn Veilig Zwemmen in
Coronatijd gevolgd. De spartelbadjes in het NRIJ-gebied zullen vanaf komend weekend geopend zijn. Mevrouw Verloop geeft verder aan
dat de waterkwaliteit van de spartelbadjes dagelijks wordt gemeten: de hoeveelheid chloor (gebonden en vrij chloor), de pH en
temperatuur. Daar bovenop komt een periodieke meting door een extern bureau (C-Mark), zij meten het aeroob kiemgetal, het
kaliumpermanganaatverbruik en de hoeveelheid ureum in het water.
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Verder zullen ook de toiletgebouwen bij de spartelbadjes geopend worden. Deze worden dagelijks schoongemaakt. Afval in de gebieden
wordt meerdere keren per week opgehaald. In het hoogseizoen bij erg mooi weer kan Staatsbosbeheer extra ophaalbeurten afroepen.
Dit betekent dat er niet standaard dagelijks afvalbak ledigen plaatsvinden, maar afhankelijk van de verwachte drukte.
Mevrouw Verloop antwoordt desgevraagd dat net als in de overige gebieden boswachters, boa’s van Staatsbosbeheer en gemeenten en
politie mensen zullen aanspreken en indien nodig optreden bij overtreding van de regels.

3.

Vaststelling besluitenlijst AB
vergadering van 8 april 2020 en
ondertekening besluitenlijst 20
november 2019

Er zijn geen punten van commentaar.
Besloten wordt de besluitenlijst van 8 april 2020 ongewijzigd vast te stellen.
Naar aanleiding van de besluitenlijst vraagt de heer Kooijman naar de status van de bestuurlijke opdracht aan de heer Manschot. De
voorzitter antwoordt dat de bestuurlijke opdracht eind 2019 is verlengd voor een aantal maanden. De opdracht is inmiddels afgerond en
er is afscheid genomen van de heer Manschot. Er wordt nu opvolging gegeven aan de door het bestuur vastgestelde bouwstenen voor
een toekomstbestendig NRIJ.
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Bestuursvoordrachten

Ter verduidelijking is een korte toelichting geven op de bestuursvoordrachten 5.1 t/m 7 uit de agenda voor het algemeen bestuur.

5.

Voordracht Jaarrekening 2019

De voorzitter geeft aan dat het controleteam van de accountant de controle van de jaarstukken heeft afgerond en een goedkeurende
verklaring heeft afgegeven.
De heer Kooijman vraagt naar de stand van zaken van de kwaliteitsimpuls Wevershoek. De voorzitter antwoordt dat het een
samenwerking betreft van diverse gemeenten, het Waterschap, het NRIJ en de Landschapstafel. Een projectgroep werkt op dit moment
aan het projectvoorstel. De zwemplas van Wevershoek wordt vaak geplaagd door blauwalg. Er is afgelopen week overleg geweest met
het Waterschap om te bezien op welke wijze er meer stroming in het water gebracht kan worden ten behoeve van de betering van de
waterkwaliteit.
Uit de jaarrekening valt volgens de heer Kooijman af te lezen dat 20 procent van de personeelslasten uit overhead bestaat. Hij vraagt of
dit een acceptabel percentage is. Mevrouw Verloop geeft aan dat hierop geen direct antwoord valt te geven. Er worden gesprekken
gevoerd met Staatsbosbeheer over de contractering vanaf 2021. Het (brede) financiële plaatje is onderdeel van gesprek. Om de
afnemende bijdrage van uittreders uit het schap op te vangen ziet het schap zich de komende jaren gesteld voor aanzienlijke
bezuinigingen. Tevens zal een belangrijke investeringsagenda opgesteld moeten worden om de toekomstige beheerlasten en
onderhoudsopgaven structureel te verlagen.
De heer Kooijman merkt op dat dit jaar € 312.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Hij signaleert verder dat de
investeringsreserve op dit moment anderhalf miljoen is en dat het doel is om de kosten te dekken van nieuwe investeringen. Vanwege de
financiële posities van gemeenten wordt kritisch gekeken naar de begroting van gemeenschappelijke regelingen. Hij verzoekt om op
termijn duidelijkheid te geven over de besteding van de reserves. Vervolgens wijst de heer Kooijman erop dat de solvabiliteit van het
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schap is toegenomen tot 71%, terwijl een ondergrens van 20% wordt gehanteerd. Afgesproken wordt het financiële perspectief van het
schap op korte termijn inzichtelijk te maken en te verklaren.
Het bestuur besluit:
 De jaarstukken over 2019 van Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde vast te stellen;
 Het positieve jaarresultaat 2019 op € 312.490 vast te stellen en toe te voegen aan de investeringsreserve;
 Kennis te nemen van het Accountantsverslag en de Accountantsverklaring bij de Jaarrekening 2019;
 Kennis te nemen van de reactie van het Dagelijks Bestuur bij de Jaarrekening 2019.
Mevrouw Verloop deelt mee dat na vaststelling van de jaarstukken 2019 door het Algemeen Bestuur de stukken ter kennisname worden
toegezonden aan het Ministerie van BZK, Provinciale Staten en naar de deelnemers van het schap.

6.

Voordracht Programmabegroting
2021

De heer Kooijman geeft aan de Programmabegroting 2021 gelezen te hebben met het oog een forse taakstelling die in 2025 moet zijn
gerealiseerd. Zowel op beheer als organisatorisch gebied moeten ingrijpende maatregelen getroffen worden. Hij ziet in de
programmabegroting 2021 nog geen aanzet tot uitwerking of plannen voor deze omvorming. Om de kosten van groenbeheer te verlagen
is volgens hem een aanlooptraject nodig dat gefaseerd moet worden uitgevoerd. Hij vraagt naar het streven van het bestuur in welke
begroting de bezuinigingsplannen zichtbaar worden gemaakt. De voorzitter antwoordt dat reeds is gestart met het voeren van
gesprekken met Staatsbosbeheer over een samenwerkingsovereenkomst en een conformatie aan een bezuinigingsopgave voor de
komende jaren. Het bestuur houdt rekening met het meest prudente scenario; het volledig wegvallen van de bijdrages van de
uitgetreden deelnemers. Hierop wordt voorgesorteerd. Desalniettemin zal komend jaar het gesprek gevoerd worden met de gemeente
Rotterdam en de provincie Zuid Holland over de ontwikkelingen binnen het schap, de stijgende druk op de natuur- en recreatiegebieden
met toenemende kosten en een mogelijke financiële bijdrage voor de periode na 2025. De heer Kooijman roept het bestuur op om
vroegtijdig met de uitgetreden deelnemers het gesprek aan te gaan en ook de gebruikers te informeren en te betrekken bij de ingrepen
in de gebieden. Mevrouw Oelfke-Ten Seldam doet de suggestie om voor de verkiezingen bij de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid
Holland op te halen waar de eventuele ruimte, bezwaren of bedenken bestaan, om deze informatie te kunnen gebruiken bij gesprekken
die gevoerd worden na de verkiezingen met een eventuele nieuwe wethouder of gedeputeerde. De heer Meij deelt deze strategische
suggestie.
Het bestuur besluit:
 De Programmabegroting 2021 van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde met een deelnemersbijdrage van in totaal €
1.428.549 vast te stellen, inclusief € 418.992 met de Provincie Zuid-Holland afgesproken subsidiebedrag en de bijdrage van
gemeente Rotterdam € 854.373.
 Kennis te nemen van de meerjarenraming 2022-2025 van Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde.
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Benoeming accountant 2020 en
verder

Besluit
Na vaststelling door het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde zullen de stukken worden toegezonden aan
Gedeputeerde Staten provincie Zuid-Holland en de deelnemers van het schap.
Op grond van de financiële verordeningen van de Recreatieschappen benoemt het Algemeen Bestuur van de verschillende entiteiten een
accountant. Zoals bekend hebben er na een moeizame start in 2019 (over boekjaar 2018) wederzijdse investeringen plaatsgevonden in
de relatie met - en werkwijze van de huidige accountant, welke hebben gerendeerd in een doelmatige en tijdige realisatie van de controle
van boekjaar 2019.
Het bestuur besluit:
 Teneinde tot een optimaal rendement op de eerdere investering te komen, binnen de vigerende kaders van het Inkoopbeleid
2019, éénmalig, de opdracht voor de controle over boekjaar 2020 per entiteit, één op één aan Baker Tilly te gunnen;
 In te stemmen met de start van een aanbestedingstraject (penvoerder: Staatsbosbeheer) voor de benoeming van een
accountant voor de jaren 2021 – 2025.

8.

Rondvraag en sluiting

De heer Kooijman vraagt naar de situatie in de NRIJ-gebieden in coronatijd. Hij wil weten of het bezoek aan de gebieden is veranderd en
mogelijk op welke manier. Verder is hij benieuwd naar de verwachtingen met betrekking tot het bezoek in de zomerperiode. En vraagt hij
of het wenselijk is om extra maatregelen te nemen. Ook wil hij weten of er gevolgen zijn voor het onderhoud en eventuele financiële
consequenties voor het NRIJ.
Mevrouw Verloop antwoordt dat van mevrouw Van der Hoek, de boswachter Staatsbosbeheer voor de NRIJ-gebieden, is vernomen dat
vooral in de eerste periode in ‘coronatijd’, in maart en april, er veel is gerecreëerd in de gebieden. De plotselinge recreatievedruk en
onduidelijkheid omtrent regelgeving gaf veel extra werk voor het beheerteam. De rust in de gebieden is echter terug gekeerd. Maar de
verwachting is dat in de komende zomerperiode er veel meer in de gebieden zal worden gerecreëerd dan in de afgelopen jaren. Men is
hierop voorbereid. Het beheerteam volgt de adviezen en maatregelen van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op. Tevens hebben
de deelnemende gemeenten in de afgelopen tijd verordeningen afgegeven, waardoor bepaalde gebieden of parkeerplaatsen zijn
afgesloten geweest. Afval wordt meerdere keren per week opgehaald. In het hoogseizoen bij erg mooi weer kan Staatsbosbeheer extra
ophaalbeurten afroepen. Dit betekent dus dat er niet standaard dagelijks wordt opgehaald, maar afhankelijk van de verwachte
drukte. Het beheerteam heeft meer vandalisme in de gebieden geconstateerd. Deze vernielingen zijn opgelost; banken zijn gerepareerd
en prullenbakken vervangen. In de afgelopen twee weken is de eikenprocessierups in de gebieden bestreden. Verder is klein en groot
onderhoud volgens mevrouw Hoek conform planning uitgevoerd, er zijn geen onderhoudswerkzaamheden uitgesteld.
Vooralsnog leidt dit alles niet tot een verhoging van kosten omdat een stijging van kosten voor het extra ledigen van prullenbakken en
reparatiewerkzaamheden wordt gecompenseerd door kosten die niet zijn gemaakt omdat de spartelbadjes en toiletgebouwen in de
afgelopen weken gesloten zijn gebleven. Staatsbosbeheer verwacht op langere termijn geen overschrijding van het budget, maar zal dit
goed in de gaten houden en wanneer nodig het bestuur informeren.
Mevrouw Van Utrecht-Schuurman vraagt aanvullend of corona gerelateerde kosten worden vergoed door het Rijk. De heer Lafleur vindt
het een goede vraag. Hij stelt voor om de corona gerelateerde kosten de komende tijd te onderscheiden van de overige kosten. De
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voorzitter zal Staatsbosbeheer verzoeken hieraan opvolging te geven en de extra kosten vanwege Corona inzichtelijk te maken, zodat
deze wellicht in de toekomst verhaald kunnen worden op het Rijk.
Mevrouw Oelfke-Ten Seldam vraagt naar de situatie met betrekking tot blauwalg of seizoensgerelateerde bacteriën. Omdat op dit
moment de zwembaden gesloten, zullen veel mensen verkoeling gaan zoeken aan het water. Zij vraagt of het NRIJ hier alert op is en
voldoende aandacht voor heeft. De heer Meij antwoordt hierop dat het Waterschap verantwoordelijk is voor de waterkwaliteit. Blauwalg
treedt voornamelijk op in stilstaand water bij hogere omgevingstemperaturen. De zwemstranden in de NRIJ-gebieden bevinden zich
voornamelijk aan stilstaand water. Het is een kostbare ingreep om dit water in beweging te brengen. Meldingen met betrekking tot
gezondheidsklachten na zwemmen in stilstaand water worden door de gemeente en/of Staatsbosbeheer altijd doorgegeven aan het
Waterschap. Die zorgt er gezamenlijk met de Omgevingsdienst voor dat testen in het water worden uitgevoerd en dat er een zwemadvies
of een verbod om te zwemmen op de betreffende plaats wordt gecommuniceerd.
Onlangs heeft de heer Kooijman samen met enkele leden van de gemeenteraad van Barendrecht en wethouder Schaap op verzoek van
een inwoner van Barendrecht een bezoek gebracht aan het Spuiveld vanwege zijn ergernis over vandalisme en vervuiling. Er is toen
gepleit voor meer toezicht en handhaving, intensiever afvalverwijdering of grotere vuilnisbakken en borden met duidelijke gedragsregels.
Hij wil weten hoe het schap aankijkt tegen deze voorgestelde maatregelen en of ook in andere drukbezochte recreatiegebieden overlast
wordt ervaren.
De voorzitter antwoordt dat is nagegaan welke maatregelen op korte termijn haalbaar zijn om een prettige recreatieve sfeer in het
gebied te behouden. Bij de ingang van het terrein is een bord geplaatst met regels in relatie tot Covid-19. Op en rond het terrein en langs
de Maas staan veel prullenbakken. Er staan zelfs meer prullenbakken dan de aanbevolen norm. Er is een offerte aangevraagd voor de
aanschaf en plaatsing van kolenprullenbakken in het gebied ten behoeve van afvalscheiding en om te voorkomen dat kolenresten in de
natuur terecht komen of restafvalprullenbakken ruineren. Mevrouw Verloopt merkt aanvullend op dat net als in de overige gebieden,
boswachters, boa’s van Staatsbosbeheer en boa’s van gemeenten en politie, recreanten aanspreken bij overtreding van regels en zij
zullen indien nodig optreden. Zij staan nauw met elkaar in contact en hebben intensief afstemming om overlast in de gebieden te
beperken. De heer Meij en de heer Lafleur geven aan dat in de overige NRIJ-gebieden maar zeer beperkt overlast van recreanten wordt
ervaren. Er is wel veel problematiek rond vervuiling van de gebieden. Daarom is op verschillende plaatsen de frequentie voor het ledigen
van afvalbakken opgehoogd.
De heer Kooijman geeft aan blij te zijn dat de NRIJ-gebieden in trek zijn bij bewoners uit eigen en omliggende gemeenten en dat er veel
wordt gerecreëerd. Dit benadrukt het belang van het bestaansrecht van de natuur- en recreatiegebieden.
De voorzitter sluit de vergadering.
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Dit verslag is vastgesteld door het algemeen bestuur van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde op 2 december 2020.
Secretaris

Voorzitter
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