Algemeen Bestuur 10 december 2018

Verslag en besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren op 9 juli 2018
Aanwezige leden

dhr. B. Wijbenga (gemeente Rotterdam), dhr. D. de Haas (gemeente Zuidplas), dhr. J. Hordijk (gemeente Zuidplas), dhr. S. Fortuyn
(gemeente Lansingerland), mw. K. Arends (gemeente Lansingerland), mw. 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
(accountmanager Staatsbosbeheer), dhr. G.J. Sytsema (ambtelijk secretaris Staatsbosbeheer)

Afwezig

dhr. S. den Langen (gemeente Rotterdam)

Voorzitter

dhr. B. Wijbenga
Plaats
Tijd

Stadhuis Rotterdam
12.40 – 13.00 uur

Nr.

Agendapunt

Besluit

1.

Opening en mededelingen

Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet twee aanwezigen op de publieke tribune welkom. Vervolgens stelt hij de
nieuwe leden van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur voor.

2.

Verslag- en besluitenlijst
vergadering AB Rottemeren
9 april 2018

Zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken en
mededelingen

Geen.

4.

Jaarstukken 2017

Op verzoek van de voorzitter licht de heer van der Meer toe dat er een aangescherpte aangepaste reactie van het
Dagelijks Bestuur ligt. In deze nieuwe reactie is scherper aangegeven wat het Dagelijks Bestuur wil gaan doen om
volgend jaar een eerder verslaglegging van de accountant te verkrijgen. Ook is in de nieuwe reactie helder aangegeven
op welke punten de administratie moet worden verbeterd.
Besloten wordt:
- De jaarstukken 2017 van Recreatieschap Rottemeren vast te stellen;
- Het voordelige jaarresultaat 2017 op € 650.168 vast te stellen om vervolgens in te stemmen met de voordracht
resultaatbestemming;
- In te stemmen met het toevoegen van het voordelige verschil van de realisatie van de brug over de EDP van
€ 583.372 aan de Investeringsreserve;
- In te stemmen met het toevoegen van het restant van het voordelige jaarresultaat 2017 van € 66.796 aan de
Algemene Reserve;
- In te stemmen met het verlengen tot en met 2018 van de volgende kredieten:
o Onderzoek naar toekomstscenario´s;
o Warmteleiding Rotterdam-Leiden.
- In te stemmen met het krediet Evenementen terrein HBB voor een bedrag van € 350.000 met looptijd t/m 2019;
- Kennis te nemen van het accountantsverslag 2017 (rapport van bevindingen), de reactie van het Dagelijks Bestuur
daarop en de goedkeurende controleverklaring van de accountant.

5.

Programmabegroting 2019

De voorzitter geeft aan dat er een sluitende concept Programmabegroting is overgelegd en dat op dit concept door de
betrokken deelnemers positief is gereageerd. Hij wenst de accountmanager en Staatsbosbeheer succes met de
uitvoering.
Besloten wordt:
- De programmabegroting 2019 vast te stellen met een deelnemersbijdrage van € 3.829.946 en kennis te nemen van
de bijbehorende meerjarenraming 2020-2022 van Recreatieschap Rottemeren.

6.

Kader Recreatieschap
Rottemeren

De voorzitter zegt dat de komende tijd hard zal worden gewerkt aan het maken van een nieuw kader en een visie voor
het recreatieschap. Hiervoor zijn uiteraard gelden noodzakelijk. Hij verzoekt de heer van der Meer een korte toelichting te
geven.
De heer van der Meer licht toe dat hier al hard aan gewerkt wordt en dat in samenwerking met stakeholders, zoals
aanwezig op de publieke tribune, al een flink stuk is opgeschoten met het concept kader. Nadat het kader is vastgesteld
door de gemeenteraden van de deelnemers moet vervolgens een visie worden gemaakt met een daarbij behorend
uitvoeringsprogramma.
Mevrouw Arends geeft aan dat zij het goed vindt dat het een integrale visie wordt voor alle doelgroepen en inwoners van
de betrokken gemeenten.
Besloten wordt:
- Goedkeuring te verlenen aan het plan van aanpak Ontwikkeling Visie en Uitvoeringsprogramma gebied Rottemeren;
- Een krediet beschikbaar te stellen ad. € 150.000 voor het ontwikkelen van de Visie en Uitvoeringsprogramma gebied
Rottemeren en dit ten laste te brengen van de Investeringsreserve.

7.

Samenwerkingsovereenkomst
Programma rivieroevers

De heer van der Meer licht toe dat in 2016 al een principebesluit is genomen om € 3.000.000 aan de gemeente
Rotterdam beschikbaar te stellen voor het Programma Rivieroevers, maar dat nu de tijd van uitvoering is gekomen.
Daarom heeft het Dagelijks Bestuur in de voorgaande vergadering ingestemd met de daartoe strekkende
samenwerkingsovereenkomst en dient nu nog het geld feitelijk beschikbaar te worden gesteld. Daartoe dient dit voorstel.
Kern van de samenwerkingsovereenkomst is dat het recreatieschap in het kader van het thema “de Rotte van oorsprong
tot dam” het belang inziet van het verbeteren van de recreatieve mogelijkheden van het binnenstedelijk gebied van de
Rotte en in dat kader daaraan ook wil mee betalen. De gedachte hierachter is dat dit kan bijdragen aan een beter
recreatief gebruik van de Rotte zowel binnenstedelijk als buitenstedelijk. Het bedrag van € 3.000.000 staat overigens al
gereserveerd voor de doel, maar dient alleen nog beschikbaar te worden gesteld.

De voorzitter geeft aan dat hij als voorbeeld de gemeente Leiden kent, waar de verbinding tussen het binnenwater in de
stad en de buitengelegen plassen uitstekend geregeld is. Dit heeft een hele grote meerwaarde voor het recreatieve
gebruik.
Besloten wordt:
Kennis te nemen van de brief van gemeente Rotterdam waarin de gemeente meedeelt dat zij voldoet aan de
cofinancieringseis voor besteding van de bestemmingsreserve Rivieroevers;
Kennis te nemen van de Samenwerkingsovereenkomst “De binnenstedelijke Rotte”;
Een krediet “Bijdrage Programma Rivieroevers” van € 3.000.000 beschikbaar te stellen tot en met 2022 ten laste van
de bestemmingsreserve Rivieroevers als maximale bijdrage aan het programma Rivieroevers Rotte van de
gemeente Rotterdam.
8.

Wijziging Gebiedsverordening
Recreatieschap Rottemeren

Niet behandeld in DB en dus teruggetrokken.

9.

Wijziging aanwijzingsbesluit
honden

Niet behandeld in DB en dus teruggetrokken.

10.

Plankosten
ontwerp/procesbegeleiding
Kwaliteitsimpuls Lage Bergse
Bos

Zonder discussie wordt besloten:
Kennis te nemen van de plankosten voor ontwerp en procesbegeleiding ten behoeve van het project Kwaliteitsimpuls
Lage Bergse Bos;
Goedkeuring te verlenen aan het verhogen van het krediet Kwaliteitsimpuls LBB met € 50.000 en dit ten laste te
brengen van de Bestemmingsreserve Herinrichting Gebied A16.

11.

Rondvraag en sluiting

Mevrouw Arends vraagt of er al informatie beschikbaar is over hoe het op dit moment loopt met de bomensterfte. Dit is
een onderwerp waar veel zorg om is.
De heer van der Meer antwoordt op verzoek van de voorzitter dat het Rottemerengebied in meerdere werkblokken is
opgedeeld om zo met betrekking tot dit onderwerp effectief te kunnen handelen. Zo is begin dit jaar een informatieavond
gehouden in de Bleiswijkse Zoom. Daar gaat het verwijderen van zieke essen vanaf augustus beginnen en tot het najaar
doorlopen. Daar waar nodig zullen ook herplantwerkzaamheden plaatsvinden in het voorjaar van 2019. Inmiddels is ook
begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor het Lage Bergse Bos. Hiervoor zal morgen 10 juli een
informatieavond worden gehouden. De feitelijke aanpak hiervan staat gepland voor de zomer van 2019. De aanpak loopt
op dit moment volgens planning. Het is nog wel de vraag of dat zo zal blijven, omdat de aannemers heel veel werk
hebben aan dit landelijke probleem en het dus onzeker is of de benodigde capaciteit op tijd beschikbaar is. Hetzelfde
geldt voor de nieuwe aanplant, die op dit moment ook al schaars verkrijgbaar is.

De voorzitter zegt dat dit probleem blijkbaar zo actueel en belangrijk is dat het beter is om hier in een volgende
vergadering even goed de tijd voor te nemen.
De heer van der Meer zegt dit toe.
De voorzitter sluit de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 december 2018 te Bleiswijk,
de secretaris,

de voorzitter,

Dhr. F van der Meer

Dhr. B. Wijbenga

