RM AB
Verslag en besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren op 5 juli 2021
Aanwezig

dhr. B. Wijbenga (gemeente Rotterdam), dhr. D. de Haas (gemeente Zuidplas), dhr. J.W. van den Beukel (gemeente Lansingerland),
dhr, S. Fortuyn (gemeente Lansingerland),

Aanwezig ambtelijk

Mw. M.V. Oosterholt (ambtelijk, gemeente Rotterdam), dhr. J. Milder (ambtelijk, gemeente Lansingerland), dhr. R. van Raay
(bestuurssecretaris). Mevr. M. Guneyli (ambtelijk secretaris), dhr. Rumpff (projectleider SBB) en mevr. Franken (financieel
beleidsmedewerker SBB)

Afwezig

Dhr. S. de Lange (gemeente Rotterdam), dhr. J. Hordijk (gemeente Zuidplas), Mw. A. van Zoelen (adviserend lid namens
Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard),

Voorzitter

dhr. B. Wijbenga (gemeente Rotterdam)

Hoe
Plaats
Tijd

Nr.
1.

Agendapunt
Opening, mededelingen
en presentatie

Online middels Video
conferentie
n.v.t.
14.30 uur

Besluit
Gelet op de door het kabinet ingestelde maatregelen inzake het COVID-19 virus is in overleg met het Algemeen Bestuur (hierna:
AB) van het recreatieschap bepaald dat de vergadering via video conferentie zal plaatsvinden.
Er zijn vier stemgerechtigde leden en derhalve een quorum.
De voorzitter merkt op dat er vandaag een toehoorder en een inspreker aanwezig zijn. Een agrariër uit het Rottemeren gebied en
de eigenaar van een exploitatie in het gebied.
De voorzitter opent de vergadering.

Nr.

Agendapunt

Besluit
Dhr. Rumpff is aanwezig voor een toelichting op het proces voor de hondenverordening. Voorgesteld wordt om meer ruimte te
creëren voor het participatietraject. Er wordt hiervoor een inspreekavond georganiseerd eind september 2021.
Dhr. Rumpff licht daarnaast toe dat gevraagd is om te onderbouwen waarom honden schade aan de natuur toebrengen.
Dhr. De Haas vraagt naar de besluitvorming in het DB en hoe dat zich verhoudt tot hetgeen vandaag wordt verteld.
Dhr. Rumpff geeft aan dat het aanwijzingsbesluit door het AB moet worden vastgesteld. Mocht er nog iets wijzigen, dan zal het DB
opnieuw besluiten. Zo niet, dan stelt het AB ongewijzigd vast.
Dhr. Fortuyn vraagt naar de mogelijke beperkingen voor de Hussen.
Dhr. Rumpff merkt op dat hiervoor de verordening aangepast dient te worden. Voorgesteld wordt om dat proces te scheiden van
hetgeen nu voorligt in het aanwijzingsbesluit.
Er zijn geen andere vragen of opmerkingen.
De voorzitter bedankt dhr. Rumpff voor zijn toelichting.

2.

3.

Verslag- en Besluitenlijst
vergadering AB
Rottemeren 30 november
2020 en 17 mei 2021

Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Ingekomen stukken en
Mededelingen

Er wordt kennis genomen van de ingekomen stukken en de schriftelijke mededeling.

Besloten wordt de besluitenlijsten van 30 november 2020 en 17 mei 2021 ongewijzigd vast te stellen.

Dhr. Rumpff is aanwezig voor een toelichting op de mededeling over de Wielerroute.
Het restaurant heeft aangegeven deels afhankelijk te zijn van de wielrenners die langskomen. Geconstateerd is dat het restaurant
bij een knelpunt ligt, waar de verkeersveiligheid mogelijk in gevaar kan komen. Er is een omleiding ingesteld in samenwerking met
de verkeersdeskundige van de gemeente.

Nr.

Agendapunt

Besluit
Ook is er een inspreker vanuit een aanliggend restaurant aanwezig. Zij dankt de bestuurders voor de mogelijkheid om aanwezig
te zijn en geeft aan het jammer te vinden dat zij als ondernemer en als direct omwonenden niet eerder is benaderd om mee te
denken. Zij geeft aan geschrokken te zijn van de impact op de verkeersveiligheid. Verzocht wordt om de verwijderde flexibele paal
in het wegdek terug te plaatsen, zodat auto’s de dijk niet oprijden. Daarnaast uit zij haar zorgen over de Kooilaan en de vrees voor
afsluiting. Een alternatieve route wordt voorgesteld.
Dhr. Van den Beukel dankt de inspreker voor haar inbreng. Hij benoemt het belang van het zoveel mogelijk scheiden van de
diverse verkeerstromingen om gevaarlijke situaties te voorkomen. De verkeerssituatie is krap en er spelen diverse wensen en
belangen. Veiligheid heeft echter prioriteit. Dhr. Van den Beukel betreurt dat het restaurant niet eerder is betrokken bij de
planvorming en biedt namens het recreatieschap zijn excuses daarvoor aan. Voorgesteld wordt bebording te plaatsen met
bewegwijzering naar het restaurant, zodat recreanten haar beter weten te vinden. Daarnaast wordt voorgesteld om de
verandering het komende jaar te monitoren en indien nodig verbetervoorstellen in te dienen.
Dhr. Fortuyn dankt de inspreker voor haar inbreng. Hij benoemt de verschillende partijen en verschillende belangen. Ook benoemt
hij de diverse, reeds genomen maatregelen om de snelheid bij de wielrenners te verminderen. De verkeersveiligheid blijft echter
een aandachtspunt. Dhr. Fortuyn sluit zich aan bij dhr. Van den Beukel ten aanzien van het plaatsen van extra bebording, de
voorgestelde pilot en evaluatiemoment. Hij geeft aan dat ook de Kooilaan zijn aandacht heeft.
De voorzitter bedankt de inspreker voor haar heldere verhaal.
Dhr. inspreker dank iedereen voor de geboden mogelijkheid tot inspreken en verlaat de vergadering.

4.

Jaarstukken 2020

Er zijn geen bijzonderheden.
Besloten wordt:
De jaarstukken 2020 van Recreatieschap Rottemeren vast te stellen;

Nr.

Agendapunt

Besluit
Het nadelig jaarresultaat 2020 op € 343.304 vast te stellen en dit resultaat te onttrekken aan de Algemene Reserve;
-

-

5.

Programmabegroting
2022

In te stemmen met het verlengen van de volgende kredieten:
- Kwaliteitsimpuls LBB Uitwerken investeringsplanning tot en met 2021;
- Kwaliteitsimpuls LBB Realisatie 1e fase eilandenrijk tot en met 2024;
- Kwaliteitsimpuls Biodiversiteit tot en met 2021;
- Oriëntatieverlichting fietspad Bosweg tot en met 2021.
Kennis te nemen van het accountantsverslag 2020 (rapport van bevindingen), de reactie van het Dagelijks Bestuur
daarop en de controleverklaring van de accountant;
De vastgestelde jaarstukken 2020 voor 15 juli a.s. aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland en aan de
deelnemers te zenden.

Er zijn twee zienswijzen ingekomen.
Dhr. De Haas geeft een toelichting op de brief vanuit de gemeente Zuidplas.
Hij bedankt en complimenteert het recreatieschap voor haar werk het afgelopen jaar.
De voorzitter sluit zich daarbij aan en geeft een toelichting op de zienswijze vanuit de gemeente Rotterdam. Hij benoemt de goede
samenwerking tussen de gemeentes.
Dhr. Van den Beukel noemt de uitgaande brief over het ontwikkelplan, dat een mooi ambitieniveau laat zien en hij dankt de
bestuurders voor de goede samenwerking en kijkt uit naar de toekomstige samenwerking.
Besloten wordt:
De programmabegroting 2022 met een deelnemersbijdrage van € 4.030.100 vast te stellen;
Kennis te nemen van de bijbehorende meerjarenraming 2023-2025 van Recreatieschap Rottemeren;
Kennis te nemen van de reactiebrief van gemeente Zuidplas en van de zienswijze van de gemeente Rotterdam;
De vastgestelde programmabegroting 2022 voor 15 juli a.s. aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland en
aan de deelnemers te zenden.

Nr.
6.

7.

8.

Agendapunt
Bestuursvoordracht
resultaten aanbesteding
accountant

Besluit
Er zijn geen bijzonderheden.

Bestuursvoordracht
Ontwikkellocaties
Zuideinde 14

Dhr. De Haas geeft een toelichting op de bijeenkomst van afgelopen vrijdag. Hij kijkt terug op een geslaagde ochtend.

Bestuursvoordracht
Bijdrage aan de
Rotteconferentie

Er zijn geen bijzonderheden.

Besloten wordt:
In te stemmen met de benoeming van de controlerend accountant Baker Tilly Accountants te Breda voor een initiële looptijd van
drie jaar met ingang van boekjaar 2021.

Besloten wordt:
- Kennis te nemen van de erfpachtovereenkomst voor de ontwikkeling van ‘De Koeienstal’ op locatie Zuideinde 14;
- Vaststellen van de voorgestelde canon en ingroeiregeling;
- De directeur Staatsbosbeheer te mandateren eventuele laatste (technische) wijzigingen aan te brengen in de
erfpachtvoorwaarden;
- Mandaat te verlenen aan de directeur Staatsbosbeheer tot uitvoering van het vast te stellen besluit;
- De Voorzitter voor te stellen om aan de directeur Staatsbosbeheer een volmacht te verlenen het schap (bij de notaris) te (laten)
vertegenwoordigen bij de passering van de akten;
- Vaststellen van het uitwerken van een integraal ontwerp voor de herinrichting van de entree naar de Eendragstpolder en de
geraamde kosten (€ 24.000) te dekken uit het reeds bestaande krediet Ontwikkellocaties plan van aanpak fase II;
- Het integraal ontwerp voor de entree naar de Eendragtspolder nader af te wachten.

Besloten wordt:
Vast stellen van het verstrekken van een bijdrage van € 10.000 aan de Rotteconferentie, en dit de dekken uit het reeds
bestaande krediet ‘Marketing Ook dit is de Rotte;
Kennis te nemen van het DB besluit om vooruitlopend op het besluit van het AB op 17 mei 2021 de bijdrage te mogen
doen en dit DB besluit vast te stellen.

Nr.
9.

Agendapunt
Besluit
Bestuursvoordracht Lage Dhr. Van den Beukel licht toe op dat de SOK een administratieve verwerking van een besluit van vorig jaar is. Aanstaande
woensdag is er een informatieve bijeenkomst gepland waar hij aanwezig zal zijn.
Bergse bos
De voorzitter merkt op dat het goed is om de successen samen te vieren.
De voorzitter vraagt naar de relatie met Zuideinde 14.
Dhr. De Haas legt uit dat aan de gemeente Zuidplas een bijdrage is gevraagd. Dit voorstel ligt momenteel voor bij de
gemeenteraad.
Besloten wordt:
Vaststellen van de Samenwerkingsovereenkomst Lage Bergse Bos (bijlage 1);
De ontvangen eenmalige bijdragen van gemeenten Rotterdam en Lansingerland uit de Samenwerkingsovereenkomst
Lage Bergse Bos over te hevelen naar de Bestemmingsreserve Herinrichting gebied A16;
Het totale krediet van € 9,2 mln. voor de uitvoering Eilandenrijk, Bosrand en Park beschikbaar te stellen met dekking van
middelen opgenomen in bijlage 2;
Vaststellen van het aanvragen van subsidies en de daarvoor benodigde eigen bijdragen te dekken uit het budget van €
9,2 mln.

10.

Bestuursvoordracht
Verlengde
Molengangenpad

De voorzitter geeft een toelichting en legt uit dat bij afwijking van het voorkeursscenario dit mogelijk kan leiden tot een financieel
onwenselijke situatie.
Dhr. Van Raay geeft aan dat het onderzoek naar de alternatieven in het derde kwartaal klaar moet zijn.
Besloten wordt:
Kennis te nemen van de onderzoeksvragen naar aanleiding van de ‘Motie tracékeuze verlengde molengangpad’ van de
gemeenteraad van Zuidplas;
Vaststellen van het uitvoeren van de onderzoeksvragen;
Vaststellen van het uitgangspunt, dat deze onderzoeken onderdeel uitmaken van het bestemmingsplanproces;
Vaststellen van het extra budget vooralsnog te dekken uit het huidige projectbudget en t.z.t. indien nodig het
projectbudget te verhogen.

Nr.

Agendapunt

Besluit

11.

Bestuursvoordracht
Benoeming van de
bestuurssecretaris

Dhr. Van den Beukel merkt op verheugd te zijn met de aanstelling, zodat continuïteit en kwaliteit in de samenwerking behouden
blijft. De overige AB leden sluiten zicht hierbij aan.

Bestuursvoordracht PDC

De voorzitter geeft een toelichting op het voorstel.

12.

Besloten wordt:
- Dhr. R. van Raay, medewerker van Staatsbosbeheer, per direct te benoemen als bestuurssecretaris van de
Gemeenschappelijke Regeling Rottemeren.

Dhr. De Haas vraagt naar de post toezicht en handhaving: wordt hetzelfde kwaliteitsniveau gehandhaafd?
Dhr. Van Raay legt uit dat binnen het beschikbare budget het huidige niveau van handhaving geborgd blijft. Uiteraard blijft dit een
(bestuurlijk) aandachtspunt. De voorzitter merkt op dat het van belang is om goed op te letten op signalen uit de omgeving, zodat
er geen sprake is van kwaliteitsverlies.
Besloten wordt:
Kennis te nemen van de Producten- en Dienstencatalogus ‘Samen werken aan een groene leefomgeving’;
Kennis te nemen van de financiële doorrekening van de Producten- en Dienstencatalogus;
Vaststellen van de invoering van de Producten- en Dienstencatalogus en de financiële verwerking vanaf begrotingsjaar
2022 middels een begrotingswijziging welke voor wordt gelegd in het DB van 11 oktober en het AB van 13 december 2021;
Kennis te nemen en vaststellen van het addendum op de Samenwerkingsovereenkomst 2019 t/m – 2023 Rottemeren en
Staatsbosbeheer.
13.

Dhr. Van den Beukel geeft een korte toelichting op de reden dit dat voorstel voorligt.
Bestuursvoordracht
Financiële doorkijk schap
Besloten wordt:
Kennis te nemen van het “Projectplan financiering Rottemeren”;
Vaststellen van het “Projectplan financiering Rottemeren” en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van €2.730 ten
laste van de algemene reserve.

Nr.

Agendapunt

Besluit

16.

Rondvraag en sluiting.

Dhr. van den Beukel vraagt naar de stand van zaken over de Rottebanbrug. Dhr. Van Raay geeft aan dat hij nog niet is bijgepraat.
Hij zal vragen of de projectleider een korte update wil geven door een notitie rond te sturen.
Dhr. Van den Beukel geeft aan dat hij bericht heeft gekregen over de afwezigheid van de handhaving. Dit wordt voorgelegd aan
de bestuurssecretaris.
Er is een toehoorder aanwezig. De voorzitter vraagt of de toebehoorder nog iets wilt zeggen.
De toebehoorder merkt op dat de gebruikte toon in de vergadering naar zijns inziens niet altijd even neutraal is tegenover de
agrariërs. De voorzitter geeft aan dat hij het betreurt dat de toon zo overkomt, maar dat dit zeer zeker niet de bedoeling is.
Dhr. De Haas geeft op dat hij graag het gesprek aan wil gaan met de agrariërs over het verlengde Molengangpad. De
toebehoorder geeft aan dat hij hier graag gebruik van wenst te maken.
Dhr. Fortuyn geeft een toelichting op een recentelijk door de rechter gedane uitspraak van een meningsverschil over damwanden
die door de Groene Boog geplaatst. Hierbij wordt gebruik gemaakt van mediation.
Daarnaast geeft dhr. Fortuyn aan dat dit de laatste vergadering zal zijn, die dhr. Wijbenga voorzit. Namens alle bestuurders
spreekt hij zijn dank uit voor de wijze waarop de voorzitter de vergaderingen voor zat. Ook veel dank aan de gemeente
Rotterdam, die door haar financiële bijdrage voor een groot deel bijdraagt aan het succes en de populariteit van de gebieden. Dhr.
Fortuyn wenst dhr. Wijbenga namens het gehele bestuur veel succes en plezier toe in zijn volgende functie.
Dhr. De Haas en dhr. Van den Beukel sluiten zich hierbij aan.
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng tijdens de vergadering en voor hun mooie woorden en fijne
samenwerking. Binnenkort wordt zijn opvolger bekend gemaakt. Er komt een overdrachtsdossier om de overgang soepel te laten
verlopen.

Nr.

Agendapunt

Besluit
Er zijn verder geen punten van commentaar.
De voorzitter sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 juli 2021 te Rotterdam,
de secretaris,

de voorzitter,

dhr. R. van Raay

dhr. V. Karremans

