Algemeen Bestuur 8 juli 2019
RM AB 2019070802.
Verslag en besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren op 10 december 2018
Aanwezig

dhr. B. Wijbenga (gemeente Rotterdam), dhr. D. de Haas (gemeente Zuidplas), dhr. S. Fortuyn (gemeente Lansingerland),
mevr. K. Arends (gemeente Lansingerland), mevr. D. Gerts (adviserend lid namens Hoogheemraadschap Schieland en
Krimpenerwaard)

Aanwezig ambtelijk

dhr. A. Klijnsmit (ambtelijk, gemeente Rotterdam), dhr. A. Koopman (ambtelijk, gemeente Lansingerland), dhr. F. van der Meer
(secretaris, Staatsbosbeheer), mevr. N. den Boon (strategisch adviseur recreatie, Staatsbosbeheer)

Afwezig

dhr. S. de Langen (gemeente Rotterdam), dhr. J. Hordijk (gemeente Zuidplas), dhr. G.J. Sytsema (ambteli jk secretaris,
Staatsbosbeheer)

Voorzitter

dhr. B. Wijbenga (gemeente Rotterdam)
Plaats
Tijd

Retraiterie Rottemeren
17.00 uur

Nr. Agendapunt

Besluit

1.

De voorzitter opent de vergadering. Hij heet de aanwezige toehoorders welkom en stelt hen in de gelegenheid zichzelf voor te
stellen. Verder deelt hij mede dat na afloop van de vergadering tijdens een informeel moment de nieuwe
samenwerkingsovereenkomst 2019 t/m 2023 tussen Recreatieschap Rottemeren en Staatsbosbeheer zal worden getekend.

Opening en
mededelingen

De voorzitter deelt mede dat het onderwerp ‘Normenkader Rechtmatigheid 2018’ wordt toegevoegd aan de agenda en
besproken wordt bij agendapunt 5.
2.

Verslag- en besluitenlijst vergadering AB
Rottemeren 9 juli 2018
(instellingsvergadering)

Agendapunt 2: “de heer S. den Langen” wordt gecorrigeerd naar “de heer S. de Langen”.
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt met inachtneming van bovenstaande wijziging vastgesteld.

1

Nr. Agendapunt

Besluit

3.

Verslag- en besluitenlijst vergadering AB
Rottemeren 9 juli 2018
(reguliere vergadering)

Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.

Ingekomen stukken en
mededelingen

Ingekomen stukken
- Natuurk alender 2019
De heer Van der Meer licht toe dat de kalender tot stand is gekomen in het project Biodiversiteit, een samenwerkingsproject
van het Recreatieschap Rottemeren en Natuur- en Volwacht Rotta.
Uitgaande stukken
Mededelingen
- Vergaderschema 2019
Het vergaderschema 2019 wordt vastgesteld.
- Mededeling Overgang heerlijk buiten.nl naar aparte bestuurswebsite en website van Staatsbosbeheer
Mevrouw Arends benadrukt het belang voor de bezoekers dat de website toegankelijk is en actuele informatie bevat.
De heer De Haas vraagt of overwogen is een app te ontwikkelen. Mevrouw den Boon licht toe dat de website het platform is
waar bezoekers doorgaans via andere social media kanalen terecht komen. Voorts licht zij toe dat er een koppeling gemaakt
wordt met het publieksplatform Ook dit is De Rotte.
De mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

5.

Najaarsrapportage 2018
Naar aanleiding van de Najaarsrapportage 2018 vraagt de heer Fortuyn aandacht voor de uitvoering van het planmatig
en 2e begrotingswijziging bosbeheer en de aanpak van de essentaksterfte in het deelgebied Bleiswijkse Zoom. Hij licht toe dat hij een paar weken
2018
geleden samen met inwoners en andere belangstellenden het gebied heeft bezocht en dat hem daarbij de noodzaak om
ingrijpende maatregelen te treffen goed zichtbaar is geworden. Hij haalt daarbij aan dat de keuzes die circa veertig jaar geleden
gemaakt zijn bij de aanplant van het gebied en in de jaren daarna bij het onderhoud van de beplanting niet hebben geleid tot de
ontwikkeling van een robuust bos. Hij stelt dat de uitvoering van het in 2017 genomen besluit om een rigoureuze aanpak uit te
voeren nu pijn doet maar dat in zijn ogen dit planmatige bosbeheer met toepassing van de huidige kennis wel noodzakelijk is e n
zal resulteren in een gevarieerd bos.
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Afgelopen week heeft de heer Fortuyn samen met kinderen van OBS De Wiekslag een aanvang gemaakt met de herplant van
het gebied door langs de Merenweg bomen en bosplantsoen aan te planten.
De heer Fortuyn licht verder nog toe dat hij samen met de andere schapsdeelnemers en Staatsbosbeheer de communicatie
over het planmatig bosbeheer voor de komende vier à vijf jaar nader wil vormgeven zodat de doorloop van het gehele proces en
de samenhang met bijvoorbeeld de realisatie van de A16 Rotterdam voor iedereen inzichtelijk wordt.
Naar aanleiding van het voorstel om het krediet Aanleg Watercompensatie A16 RWS te verlengen naar 2019 licht de heer
Fortuyn toe dat er vorige week een gesprek heeft plaatsgevonden met bewoners die bezwaren hebben geuit tegen de realisatie
van waterberging op de locatie Kooibosjes. Er wordt een voorstel uitgewerkt waarbij de waterberging op deze locatie kleiner
wordt zodat een deel van de beplanting gehandhaafd kan blijven. Hierdoor moet op zoek gegaan worden naar andere locaties
waar de watercompensatie gerealiseerd kan worden. Het is mogelijk dat hieraan extra kosten verbonden zijn.
Mevrouw Gerts vraagt of de uitwerking van de watercompensatie in samenspraak met het hoogheemraadschap gebeurt. De
heer Van der Meer bevestigt dit. Voorts licht hij toe dat de watercompensatie een opgave is vanuit de realisatie van de A16
Rotterdam. Het recreatieschap en Rijkswaterstaat trekken gezamenlijk op in het voeren van gesprekken met de bewoners en
het bepalen van alternatieve locaties. De eventuele extra kosten zijn voor Rijkswaterstaat, het recreatieschap loopt geen
financieel risico.
Besloten wordt:
- De Najaarsrapportage 2018 van het Recreatieschap Rottemeren vast te stellen;
- In te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2018 en het voordelige resultaat van € 3.768 toe te voegen aan de Algemene
Reserve;
- In te stemmen met het verlengen van de volgende kredieten naar 2019;
o Warmteleiding Rotterdam-Leiden;
o Kwaliteitsimpuls LBB;
o Aanleg Watercompensatie A16 RWS;
o Inrichting evenemententerrein Lansingerveld;
o Monitoring Eendragtspolder;
o Bijdrage commerciële voorzieningen;
o Westelijke oeverversterking roeibaan;
o Kwaliteitsimpuls Biodiversiteit.
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-

5a. Normenkader Rechtmatigheid 2018

Ten behoeve van de administratieve verwerking van de jaarschijf kredieten in te stemmen met het aanpassen van de
jaarschijf kredieten 2018 en de dekking vanuit de reserves zoals aangegeven in de najaarsrapportag e (dit verloopt
budgetneutraal).

De heer Van der Meer licht toe dat het Normenkader Rechtmatigheid jaarlijks door het Algemeen Bestuur vastgesteld moet
worden ten behoeve van de accountantscontrole. Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van 2017.
Besloten wordt:
- Het Normenkader Rechtmatigheid 2018 vast te stellen.

6.

Samenwerkingsovereen- De heer De Haas vraagt waarom er foto’s met oud-bestuurders van het recreatieschap opgenomen zijn in de bijlage bij de
komst vanaf 2019
concept-brief waarmee de gemeenteraden van de deelnemers geïnformeerd worden over het continueren van de
samenwerking. De heer Van der Meer licht toe dat dit het Halfjaaroverzicht tot en met juni 2018 is. Het Halfjaaroverzicht tot en
met december 2018 is inmiddels bijna gereed en zal gebruikt worden als bijlage bij de brief.
Besloten wordt:
- De Samenwerkingsovereenkomst Staatsbosbeheer – Recreatieschap Rottemeren voor de periode 2019 t/m 2023 vast te
stellen;
- Door middel van de bijgevoegde concept-brief de gemeenteraden van de deelnemers te informeren over de het continueren
van de samenwerking en het Halfjaaroverzicht tot en met december 2018 daaraan als bijlage toe te voegen.

7.

Instelling Vaste ambtelijke adviescommissie
Rottemeren (VAAC
Rottemeren)

Mevrouw Gerts vraagt hoe het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard aangehaakt wordt bij de VAAC
Rottemeren. De heer Van der Meer licht toe dat de Gemeenschappelijke Regeling bepaalt dat deze adviescommissie bestaat
uit ambtelijk vertegenwoordigers van de deelnemers van het recreatieschap. Een mogelijkheid waar in het voorstel niet in is
voorzien is dat het hoogheemraadschap als adviseur deelneemt aan de commissie. Dit onderwerp zal ambtelijk besproken
worden met het hoogheemraadschap en in de eerste vergadering van de VAAC geagendeerd worden.
De heer Van der Meer licht verder nog toe dat de leden van de VAAC Rottemeren formeel benoemd worden door het Algemeen
Bestuur. Een voorstel voor de benoemingen wordt later, gelijktijdig met een voorstel voor aanpassing van het Mandaat- en
volmachtbesluit ingebracht.
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Besloten wordt:
- Het Instellingsbesluit Vaste ambtelijke adviescommissie Rottemeren (VAAC Rottemeren) vast te stellen;
- Het Reglement van Orde Vaste ambtelijke adviescommissie Rottemeren (VAAC Rottemeren) vast te stellen;
- Een nader voorstel voor aanpassing van het Mandaat- en volmachtbesluit in de loop van 2019 tegemoet te zien.
8.

Kader recreatieschap
Rottemeren

Mevrouw den Boon geeft aan de hand van twee presentatieborden een korte inhoudelijke toelichting op de notitie “Ruimte voor
een groenblauwe toekomst - Kader en koers voor recreatief landschapspark Rottemeren”. Zij haalt daarbij aan dat er inmiddels
een informatiebijeenkomst is geweest voor raadsleden van de drie deelnemende gemeenten en dat de notitie voorafgaand aan
deze vergadering gepresenteerd is in het Rottecafé.
De heer De Haas was als bestuurlijk portefeuillehouder aanwezig op de informatiebijeenkomst voor raadsleden. Zijn algemene
indruk is dat het een goede bijeenkomst was. Het is hem opgevallen dat veel raadsleden het lastig vinden om op kaderniveau
het gesprek te voeren. Verder merkt hij op dat een aantal raadsleden vanuit gemeente Zuidplas de Eendragtspolder als natuuren stiltegebied willen zien. Tenslotte is gediscussieerd over de vraag wat wel en wat niet aan de raden ter vaststelling wordt
aangeboden en of de raden daarmee voldoende zeggenschap hebben over het recreatieschap.
De heer Fortuyn vult aan dat de raden de kaders stellen, dat het aan het recreatieschap is om daaraan invulling te geven en d at
het altijd mogelijk is om tussentijds in te grijpen als dat niet helemaal goed gaat.
De heer Van der Meer licht toe dat het Dagelijks Bestuur bij de aanvang van het Kadertraject besloten heeft dat ook het vervolg
op de kaderstelling, inmiddels het Ontwikkelingsplan met uitvoeringsagenda geheten, ter vaststelling wordt aangeboden aan de
gemeenteraden van de drie deelnemende gemeenten. Op het moment dat dit besluit genomen werd was nog niet volledig
helder tot hoe ver de notitie “Ruimte voor een groenblauwe toekomst” uitgewerkt zou worden. Inmiddels is duidelijk dat het
naast een kaderstellend document ook een koers- en ambitiedocument is geworden. Het voorstel is dan ook de vaststellende
rol van de gemeenteraden te beperken tot deze notitie en het Ontwikkelingsplan met uitvoeringsagenda vast te laten stellen
door het Algemeen Bestuur. Voorwaarde is wel dat de gemeenteraden op een andere manier te betrokken worden in het
voorbereidingsproces van het Ontwikkelingsplan met uitvoeringsagenda, niet alleen ter behoud van het draagvlak maar ook
omdat de gemeenteraden het besluitvormende orgaan zijn voor aanpassingen in de ruimtelijke ordening.
De heer De Haas licht verder nog toe dat naar aanleiding van de bijeenkomst een beperkt aantal kleine wijzigingen is
doorgevoerd in de notitie “Ruimte voor een groenblauwe toekomst”.
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Mevrouw Arends benadrukt het belang van gelijktijdigheid in de besluitvorming bij de drie gemeenten. De behandeling in de
gemeenteraden is bij de drie gemeenten gepland in februari 2019.
Besloten wordt:
- In te stemmen met het concept van de notitie “Ruimte voor een groenblauwe toekomst”;
- Dat het nog op te stellen Ontwikkelplan met uitvoeringsagenda vastgesteld wordt door het Algemeen Bestuur en ter
kennisname aan gemeenteraden van de drie afzonderlijke gemeenten wordt gestuurd;
- Door middel van bijgevoegde concept-brief aan de betrokken bestuursorganen van de deelnemers voor te stellen de notitie
“Ruimte voor een groenblauwe toekomst” vast te stellen als kader voor het recreatieschap Rottemeren.
9.

Wijziging van de
‘Gebiedsverordening
Recreatieschap
Rottemeren 2018’

Zonder discussie wordt besloten:
A
- In te stemmen met de wijziging van ‘artikel II.21 gebruik motorvaartuigen’;
- De betrokken bestuursorganen van de deelnemers voor te stellen de wijziging van ‘artikel II.21 gebruik motorvaartuigen’ vast
te stellen;
B
- De betrokken bestuursorganen van de deelnemers voor te stellen artikel II.5A (door het AB reeds in 2014 vastgesteld) over
hondenuitlaatservices vast te stellen.

10. Vaststellen Legesverordening door de
deelnemers

Zonder discussie wordt besloten:
- In te stemmen met de tekst voor de door de individuele deelnemers vast te stellen ‘Legesverordening Recreatiegebied
Rottemeren’;
- Aan de betrokken bestuursorganen van de deelnemers te verzoeken de ‘Legesverordening Recreatiegebied Rottemeren’
vast te stellen.

11. Visie en schetsontwerp
Lage Bergse Bos

Mevrouw Arends vindt het schetsontwerp er goed uit zien en geeft daar een compliment voor. Verder wil zij voor het
verkeerskundig onderzoek meegeven dat er aandacht is voor zowel het autoverkeer als voor fietsers en voor verbindingen
tussen de verschillende deelgebieden.
De heer Fortuyn deelt mede dat De Groene Boog voornemens is om de tunnel door het Lage Bergse Bos zodanig te realiseren
dat de nieuwe maaiveldhoogte 0.60 m lager wordt dan waar tot nu toe van uitgegaan wordt.
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Besloten wordt:
- Kennis te nemen van de Visie en het Schetsontwerp Lage Bergse Bos;
- In te stemmen met de uitvoering van een verkeerskundig onderzoek op de schaal van het gehele recreatiegebied
Rottemeren;
- Een krediet “Verkeerskundig onderzoek Rottemeren” van € 150.000 beschikbaar te stellen t/m 2019 ten laste van de
Algemene Reserve ter dekking van de kosten van dit onderzoek.
12. Uitvoering marketing
Ook dit is de Rotte 20192022

Zonder discussie wordt besloten:
- Kennis te nemen van het marketingplan Ook dit is de Rotte 2019;
- Een krediet “Marketing Ook dit is De Rotte” van € 300.000 beschikbaar te stellen voor de periode 2019 t/m 2021 ten laste
van de Algemene Reserve ter dekking van de totale kosten van uitvoering van de marketingstrategie Ook dit is de Rotte.

13. Verhoging bijdrage
project Waterkwaliteit
Bleiswijkse Zoom

De voorzitter introduceert het onderwerp en stelt dat bij de behandeling van dit voorstel in het Dagelijks Bestuur aan het
hoogheemraadschap gevraagd is om een aantal technische aspecten van het vraagstuk nader te beschouwen.
Mevrouw Gerts licht toe dat, bij positieve besluitvorming door het Algemeen Bestuur, alle inspanningen van het
hoogheemraadschap erop gericht zijn om zo snel mogelijk te starten met het project.
De heer Fortuyn stelt aan de orde dat de hoeveelheid bagger die in dit project verwijderd wordt bijna drie keer zo veel is dan
aanvankelijk berekend en dat het project daardoor circa 1 miljoen euro duurder is. Hij vindt dat het recreatieschap en het
hoogheemraadschap helder moeten communiceren dat met deze rigoureuze ingreep niet gegarandeerd wordt dat er geen
blauwalg meer zal voorkomen. De boodschap is dat dit een eenmalige poging is waarmee getracht wordt de waterkwaliteit en
de recreatieve gebruiksmogelijkheden van het zwemwater in de Bleiswijkse Zoom naar een goed niveau te brengen.
De heer Fortuyn brengt verder nog naar voren dat de contacten tussen het recreatieschap en het hoogheemraadschap bij de
voorbereiding van dit voorstel niet goed zijn verlopen. Hij stelt dat het betrekken van het hoogheemraadschap bij de VAAC
Rottemeren zal kunnen bijdragen aan verbetering van de contacten. Hij zou graag zien dat uitgesproken wordt waar de ruis
vandaan komt zodat de partijen op het juiste samenwerkingsniveau komen.
Mevrouw Gerts beaamt het belang van een goede samenwerking en zegt dit signaal niet eerder vernomen te hebben. Zij wil
hier graag in bilateraal verband verder over doorspreken.
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Besloten wordt:
- Kennis te nemen van het verzoek van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard om de bijdrage aan
het project Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom te verhogen met € 450.000;
- De bijdrage aan het project te verhogen met € 225.000 en toe te zeggen dat een aanvullende bijdrage van € 225.000
verstrekt zal worden indien het project niet in aanmerking komt voor aanvullende POP3-subsidie;
- Met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in overleg te treden over het alsnog toevoegen van de
maatregel afdekken van de waterbodem met een laag zand ten gunste van de recreatieve gebruiksmogelijkheden.
- Het krediet Project Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom met € 450.000 te verhogen ten laste van de Algemene Reserve en dit
krediet te verlengen t/m 2021, ter dekking van de bijdrage aan het project.
14. Wijziging
aanwijzingsbesluit
Hennipgaarde

Zonder discussie wordt besloten:
- In te stemmen met het wijzigingsbesluit van het aanwijzingsbesluit honden.

15. Rondvraag en sluiting

Mevrouw Arends is benaderd door een inwoner en vraagt of het mogelijk is om uit het oogpunt van veiligheid, toegankelijkheid
en vindbaarheid verlichting aan te brengen langs de toegangsweg naar en op het parkeerterrein van Outdoor Valley. Aan de
VAAC Rottemeren wordt gevraagd dit vraagstuk in samenhang met het Ontwikkelingsplan en met het verkeerskundig
onderzoek te beschouwen. Gevraagd wordt in 2019 een breed gewogen advies uit te brengen zodat technische maatregelen
voor aanvang van het winterseizoen 2019/2020 uitgevoerd kunnen worden.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 juli 2019 te …………………………….,
de secretaris,

de voorzitter,

F. van der Meer

dhr. B. Wijbenga
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