BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR

Datum :
Locatie:
Aanwezig:

Afwezig:

7 juli 2021
Gemeentehuis Barendrecht
Dhr. P.W.J. Luijendijk (gemeente Barendrecht), mw. J.E.T.M. van Dongen (gemeente Zwijndrecht), dhr. L.M. Heezen
(gemeente Albrandswaard), 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-Ido-Ambacht), Mw. L. van UtrechtSchuurman (gemeente Zwijndrecht), mw. P.J. van Nes – de Man (gemeente Ridderkerk), dhr. J. Struik (gemeente HendrikIdo-Ambacht)
dhr. S. van der Kaaij (gemeente Albrandswaard)

Andere aanwezigen:

Dhr. F. van der Meer, mw. J.H.J. Verloop-Goossen

Nr.
1.

Agendapunt
Opening

Besluit
De heer Luijendijk (hierna: voorzitter) opent de vergadering.
Er zijn 9 stemgerechtigde leden en derhalve een quorum.
Ten aanzien van de agenda zijn er geen punten van commentaar.
De voorzitter meldt dat mevrouw Berg na 15 jaar afscheid heeft genomen als raadslid in Zwijndrecht en dat daarmee haar
bestuurslidmaatschap van het NRIJ eindigt. Namens het bestuur van het NRIJ wordt zij hartelijk bedankt voor haar inzet en betrokkenheid
bij het schap en de natuur op IJsselmonde.

2.

Ingekomen stukken en
mededelingen

Besloten wordt de agenda vast te stellen.
Ingekomen stukken:
1.

Zienswijzen deelnemende gemeenten op Programmabegroting 2022
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Nr.

Agendapunt

Besluit
Het bestuur neemt kennis van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten op de Programmabegroting 2022.
Naar aanleiding van deze zienswijzen verzoekt het bestuur om in het jaarverslag 2021 een kwantitatief overzicht op te nemen van het
aantal bomen dat in de verslagperiode is gerooid en de nieuwe aanplant die is gedaan.
Verder meldt de voorzitter dat het vooralsnog niet gelukt is om de Pendrechtse Molen te verkopen. Er zijn diverse partijen benaderd,
zoals molenstichtingen en andere gebiedsbeheerders. Dit heeft niets opgeleverd. Er zal komend jaar verder worden gezocht naar een
geïnteresseerde koper voor dit Rijksmonument.
2. Voortgangsrapportage Kwaliteitsimpuls Wevershoek
De heer Van der Meer geeft een toelichting. Het betreft een samenwerking en cofinanciering vanuit de gemeenten met het Waterschap
en het NRIJ. Het project is inmiddels aanbesteed en de werkzaamheden zijn in uitvoering. Het reguliere onderhoud aan de beplanting
wordt gelijktijdig met de kwaliteitsimpuls uitgevoerd. Met het plantwerk wordt rekening gehouden met het broedseizoen, waardoor het
project qua planning iets achter loopt. De focus ligt op het planten van de nieuwe bomen en struiken. Na het broedseizoen volgen de
overige werkzaamheden.
3. Brief Samenwerking Ruiter- en Menpadenplan IJsselmonde
De heer Van der Meer geeft een toelichting. De Stichting Ruiter- en Menpaden Albrandswaard heeft middels een brief gevraagd om
gezamenlijk te verkennen welke mogelijkheden er zijn om tot uitbreiding van ruiter- en menpaden op IJsselmonde te komen. Men wil
graag gebruik maken van de subsidieregeling van de Provincie Zuid Holland die beschikbaar wordt gesteld aan grondeigenaren. De
Stichting heeft ideeën ten aanzien van de uitbreiding van het routenetwerk op IJsselmonde, maar heeft hierbij medewerking nodig van
de grondeigenaren. Het NRIJ steunt het initiatief om tot een uitbreiding van de ruitervoorzieningen te komen, maar heeft bedenkingen
bij de borging van de financiering van de beheerlasten. Het NRIJ is juist gestart met een verkenning naar optimalisaties om de beheerlast
van het schap te verlagen. Als de samenwerking met de Stichting Ruiter- en Menpaden Albrandswaard dient er een oplossing te zijn voor
de financiering van de beheerkosten van de ruiterpaden. De stichting is zich hiervan bewust en de gesprekken worden vervolgd.
Eind vorig jaar heeft Staatsbosbeheer bij de Provincie Zuid-Holland reeds een subsidie aangevraagd en ontvangen voor het verbeteren
van de kwaliteit van huidige ruiterpaden. Het betreft hier een aanzienlijk deel van de ruiterpaden binnen de beheergebieden van
Staatsbosbeheer, waar ook de gebieden van de recreatieschappen (waaronder NRIJ-gebieden) en coöperaties onder vallen. Met de
subsidie kunnen huidige ruiterpaden opnieuw geprofileerd en bezand worden en worden voorzien van bebording en ruiterpalen. De
werkzaamheden zijn deze zomer gestart en zullen per deelgebied opgepakt worden.
Mevrouw Van Nes vraagt of in het plan van de Stichting Ruiter- en Menpaden Albrandswaard ook een routen door het Buitenland van
Rhoon is voorzien. De heer Van der Meer antwoordt dat een indicatieve kaart aan de brief is toegevoegd. De stichting moet de ambitie
ten aanzien van de uitbreiding van het routenetwerk nog inzichtelijk maken. Verkend wordt waar in de gebieden ruimte is en hoe
verbindingen met reeds bestaande paden gemaakt kunnen worden.
Mededelingen:
1.
Herinrichting Oosterpark (mondeling)
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Agendapunt

Besluit
De heer Meij geeft een toelichting. Drie jaar geleden zijn in het Oosterpark relatief veel bomen gekapt vanwege de essentaksterfte. De
gemeente Ridderkerk wil het Oosterpark meer recreatie- en natuurwaarde geven, dit in verband met verschillende ruimtelijke
ontwikkelingen die daar de komende jaren zullen plaatsvinden. De plannen zijn: de verplaatsing en uitbreiding van het aantal sportvelden
van honkbalvereniging de Rowdies en de aanleg van een geluidsscherm langs rijksweg A15. De gemeente Ridderkerk gaat 3,6 miljoen
euro investeren in deze kwaliteitsimpuls in het Oosterpark. De belangrijkste doelstelling is een park waar voldoende ruimte is om te
recreëren. Tegelijkertijd wordt de aanwezige natuurwaarde behouden en waar mogelijk verbetert. Om dit te bereiken, worden zoveel
mogelijk recreatieve functies gekoppeld aan het verhogen van de natuurwaarde. De aanpak richt zich op het verhogen van de
duurzaamheid en de belevingswaarde van het park. Hij deelt verder mee dat de gemeenteraad van Ridderkerk gisteren heeft ingestemd
met deze aanpak en dat alle relevante documentatie op de website van de gemeente is geplaatst.
De voorzitter merkt aanvullend op dat het er naar uitziet dat de beheerlast vrijwel gelijk blijft, terwijl de opdracht was om deze te
verlagen. Een gelijke beheerlast voor de herinrichting van het Oosterpark, betekent dat elders in de gebieden extra maatregelen moeten
worden getroffen om de bezuinigingsopgave te realiseren. Het dagelijks bestuur keurt deze ontwikkeling af en heeft zijn zorgen
uitgesproken voor toekomstige planontwikkelingen. Tegelijkertijd zag het DB geen andere oplossingsmogelijkheden en waardeert het de
door Ridderkerk voorgestelde kwaliteitsimpuls in het Oosterpark. Het bestuur heeft daarom ingestemd met de door gemeente
Ridderkerk opgestelde Aanpak Oosterpark.
2.
Inrichtingsplan Rhoonse Stort (mondeling)
De heer Heezen geeft een toelichting. Op initiatief van de gemeente Albrandswaard is een breed gedragen herinrichtingsplan voor de
Rhoonse Stort opgesteld. De provincie Zuid-Holland heeft budget toegezegd vanuit de Groene Verbinding voor de voorbereiding en
aanleg van de herinrichting van de stort na uitvoering van de bodemsanering. Hij geeft aan dat de bodem van de Rhoonse Stort reeds is
afgedekt met een laag grond.
De heer Heezen bevestigt dat het financiële risico voor het NRIJ nagenoeg nihil is. Indien de kosten niet passen zal bekeken worden hoe
het ontwerp aangepast kan worden zodat het wel past en/of wordt bekeken wat de gemeente Albrandswaard hierin kan/wil betekenen.
Hij geeft aan dat het een sober ontwerp betreft, maar wel diversiteit, natuurwaarde en natuurbeleving zal bieden.
De voorzitter deelt mee dat het dagelijks bestuur heeft ingestemd met het inrichtingsvoorstel voor de Rhoonse stort. Daarnaast heeft het
bestuur de gemeente Albrandswaard gemachtigd om het plan in samenwerking met de provincie Zuid Holland en betrokken partners te
realiseren, waarbij ook voor dit gebied de taakstellende besparing van 20% op de beheerlasten geldt.
3.
Johannapolder boswerkzaamheden (mondeling)
De heer Heezen geeft aan dat op dit moment er onvoldoende draagvlak bestaat bij bestuurders, politici als inwoners voor het uitvoeren
van de boswerkzaamheden in de Johannapolder in deze zomer. Besloten is de werkzaamheden uit te stellen en de door Staatsbosbeheer
opgestelde scenario’s door te nemen en bij te werken en tijdig te starten met voorbereidingen van een communicatie- en
participatietraject. De heer Wunderink zal vanuit de gemeente Albrandswaard een coördinerende rol gaan vervullen in dit traject. Hij is
onder andere gevraagd om Staatsbosbeheer te assisteren bij communicatie met de raad en bewoners.
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Agendapunt

Besluit
Gekoerst wordt op uitvoering van werkzaamheden in medio 2022. Overwogen wordt een externe partij te vragen het gebied te
beoordelen, de veiligheidsrisico’s in te schatten en te bezien welke noodzakelijke werkzaamheden op korte termijn nodig zijn om de
veiligheid te waarborgen.
4.
Huurovereenkomst Brugwachtershuisjes Barendrecht
Aan de Achterzeedijk 1a (elektriciteitskast t.b.v. vakwerkmast met radar) en Achterzeedijk 77a (brugwachtershuisje/ o.a. radarpost) te
Barendrecht huurt Rijkswaterstaat al enkele jaren de opstallen van het NRIJ voor het opslaan van materialen. De huurovereenkomst liep
af en moest recentelijke vernieuwd worden. Rijkswaterstaat heeft echter principiële bezwaren bij een tweetal bepalingen in de standaard
huurovereenkomst die het NRIJ heeft aangeboden. Zo zit er een boetebepaling in en een artikel over inschakeling van deskundigen als we
het niet eens zouden zijn in de toekomst. Beide zaken acht Rijkswaterstaat overbodig in een publieke overeenkomst.
Het AB begrijpt het principiële bezwaar en kan instemmen met het laten vervallen van een boetebepaling in het contract. Wel acht het
bestuur het dan van belang dat een geschillenbepaling (een tekst waar beide partijen zich in kunnen vinden) wordt opgenomen, zodat
wordt geborgd dat beide partijen zich maximaal inspannen om een geschil in onderling overleg op te lossen. Wanneer na enkele weken
blijkt dat het geschil niet tot een oplossing is gekomen kan een derde partij worden ingeschakeld om te bemiddelen.

3.

Vaststelling besluitenlijst AB
vergadering van 7 april 2021

Besloten wordt de besluitenlijst van 7 april 2021 ongewijzigd vast te stellen.
Naar aanleiding van de besluitenlijst vraagt mevrouw Van Utrecht waarom de spartelbadjes pas half juni zijn geopend terwijl de Covidmaatregelen reeds eerder werden afgeschaald. De heer Van der Meer antwoordt dat de spartelbadjes geen zwembaden zijn waar
toegangscontroles worden uitgevoerd of toezicht is om te borgen dat coronamaatregelen worden nagekomen. Men vond het van belang
om zoveel mogelijk verspreiding van het virus te voorkomen. De opening is zorgvuldig afgewogen. Toen het kabinet besloot de Covidmaatregelen af te schalen is besloten tot opening van de spartelbadjes. Echter er is altijd een doorlooptijd van ruim een week nodig om
de badjes in bedrijf te stellen.

4.

Bestuursvoordrachten

4.1

Voordracht Jaarrekening 2020

De voorzitter geeft aan dat het controleteam van de accountant de controle van de jaarstukken heeft afgerond en een goedkeurende
verklaring heeft afgegeven.
Het bestuur besluit:
 De jaarstukken over 2020 van Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde vast te stellen;
 In te stemmen met € 105.174 overheveling van de investeringsreserve naar Provinciale reserve;
 In te stemmen met de instelling van de egalisatiereserve groot onderhoud;
 Het positieve jaarresultaat 2020 op € 27.940 vast te stellen en toe te voegen aan de Algemene Reserve;
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Nr.

Agendapunt

Besluit
 Kennis te nemen van het Accountantsverslag en de Accountantsverklaring bij de Jaarrekening 2020;
 Kennis te nemen van de reactie van het Dagelijks Bestuur bij de Jaarrekening 2020;
 De jaarstukken 2020 ter kennisname aan de deelnemers te zenden;
Mevrouw Verloop deelt mee dat na vaststelling van de jaarstukken 2020 door het Algemeen Bestuur de stukken ter kennisname worden
toegezonden aan het Ministerie van BZK, Provinciale Staten en naar de deelnemers van het schap.

4.2

Voordracht Programmabegroting
2022

Het bestuur heeft geen vragen bij de Programmabegroting 2022.
Het bestuur besluit:
 De Programmabegroting 2022 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.
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.

4.3

Windpark Vaanplein

Mevrouw Van Dongen antwoordt op een vraag over de status van het Windpark Vaanplein ten aanzien van de Regionale Energiestrategie
(RES) Rotterdam Den Haag, dat in de RES het huidige en reeds geplande totale regionale aanbod van (grootschalige) duurzame
energieopwekking staat beschreven. Het voorziene Windpark Vaanplein is opgenomen in onderdeel 2: Projecten in de pijplijn tot 2025.
In december 2017 is Vaanplein als windlocatie vastgesteld door de Provinciale Staten (zogenoemde VRM-locatie). Deze locatie is
onherroepelijk; er bestaat geen mogelijkheid tot beroep of bezwaar. De plaatsing van de windturbines is afhankelijk van financiële
haalbaarheid, de melding van initiatiefnemers, toestemming van grondeigenaren en de gemeentelijke aanpassing van het
bestemmingsplan.
Mevrouw Verloop memoreert de door Staatsbosbeheer en NRIJ getekende samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van het verlenen
van medewerking aan een windpark op locatie Vaanplein. Beide partijen, Staatsbosbeheer en NRIJ (in de relatie verpachter-pachter)
dienen toestemming te geven voor het vestigen van een opstalrecht ten guste van een ontwikkelaar ten behoeve van de bouw en
exploitatie van windturbines. Door Staatsbosbeheer en in afstemming met onze adviserend jurist inzake (Lamsma, Veldstra en Lobé
advocaten) is een overeenkomst inzake optie op het vestigen van een recht van opstal voor plaatsing van windturbines opgesteld.
Daarnaast is de tenderdocumentatie door Staatsbosbeheer opgesteld en door het bestuur goedgekeurd. De verwachting is dat de tender
na de zomer gestart zal worden.
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Besluit
De heer Kooijman vraagt welke voorwaarden het schap kan stellen om natuurwaarden in het gebied zoveel mogelijk te behouden.
Mevrouw Verloop antwoordt uit het door Arcadis uitgevoerde Haalbaarheidsonderzoek (in opdracht van de gemeente Barendrecht) blijkt
dat in het landschap ruimte aanwezig is voor het plaatsen van de windturbines waarbij nader onderzoek zal moeten uitwijzen wat de
exacte consequenties zijn van duurzame energie op deze locatie. Op verzoek van het dagelijks bestuur is in de opstalovereenkomst de
voorwaarde opgenomen dat gestreefd wordt naar zoveel mogelijk behoud van natuur- en recreatiewaarde van het gebied, met in
achtneming van bestaande (paden)structuren, bomen en biodiversiteit. Daarnaast is in het Programma van eisen bij de tenderrichtlijn
vastgelegd dat een definitieve ontwerp (voor het windpark) ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan het NRIJ, waarbij NRIJ nadere
voorwaarden kan stellen in lijn met hetgeen bepaald is in de leidraad en bijbehorende bijlagen.
Mevrouw Ten Seldam benadrukt het belang van de betrokkenheid van de gemeente Rotterdam gedurende het participatieproces.
Het bestuur stelt vast dat zij niet blij is met de ontwikkeling van een Windpark aan het Vaanplein, in en nabij een recreatiegebied, maar
gegeven het feit dat het een aanwijslocatie betreft daarom haar medewerking zal verlenen aan deze ontwikkeling van duurzame energie
op deze locatie. Daarbij wil het bestuur van het schap wel randvoorwaarden stellen om zo veel als mogelijk is de natuur- en
recreatiewaarden in het gebied te behouden.
Het bestuur besluit:
 In te stemmen met de bekostiging van de voorbereidende werkzaamheden (totaal EUR 65.000) ten aanzien van het Windpark
Vaanplein;
 De investeringsreserve aan te wenden voor de dekking van de voorbereidingskosten.

4.4

Actualisatie grondprijsbrief 2021
(VERTROUWELIJK)

Mevrouw Verloop geeft een toelichting. In 2018 heeft voor het laatst een actualisatie van de grondprijsbrief plaatsgevonden. Het betreft
geen standaard jaarlijkse actualisatie, maar alleen bij veranderende marktomstandigheden. Zij antwoordt desgevraagd dat de canon van
bestaande contracten over het algemeen jaarlijks wordt geïndexeerd op basis van de Consumenten prijs index (CPI) van het CBS. Voor het
opstellen van nieuwe (grond)contracten is het CPI niet van toepassing, maar heeft men te maken met waardering van grond en vastgoed.
Mevrouw Verloop antwoordt op een vraag inzake de financiële consequenties voor het Schap dat de opbrengsten niet direct zullen
dalen. Bij een commerciële uitgifte dient een taxatie te worden uitgevoerd voor de waarde van de uit te geven grond en/of vastgoed.
Afhankelijk van de hoogte van de taxatie wordt het tarief voor de canon/huursom bepaald. Een tweede aspect is het
vergoedingspercentage. Dit percentage is geactualiseerd aan de hand van 10-jarige staatsobligaties. Het percentage van de 10-jarige
staatsobligaties daalt de laatste jaren flink. Als gevolg daarvan daalt het vergoedingspercentage in deze nieuwe grondprijsbrief eveneens
flink en navenant de inkomsten van het schap. Per geval (bij nieuwe uitgiftes of herzieningen) zal duidelijk worden of de stijgende
grondwaarden dit op kunnen vangen.
Het bestuur heeft kennis genomen van de actualisatie grondprijsbrief 2021.
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Nr.
5.

Agendapunt
Rondvraag en sluiting

Besluit
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
De voorzitter sluit om 20.15 uur de vergadering.

Dit verslag is vastgesteld door het algemeen bestuur van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde op 24 november 2021.
Secretaris
ACTIELIJST
Nummer
1.

Voorzitter

Datum
07-07-2021

Actiehouder
FvdM/ JV

Actie
Verzoek om in het jaarverslag 2021 een kwantitatief overzicht op te nemen
van het aantal bomen dat in de verslagperiode is gerooid en de nieuwe
aanplant die is gedaan.

Deadline
06-07-2022

Status
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