Algemeen Bestuur
Z20-4895 / D20-25743
Verslag en besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren op 2 december 2019
Aanwezig bestuurlijk

dhr. D. de Haas (gemeente Zuidplas), dhr. S. Fortuyn (gemeente Lansingerland), Mw. K. Arends (gemeente Lansingerland), Mw. A. van
Zoelen (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), dhr. F.R. van Raay (ambtelijk secretaris, Staatsbosbeheer)

Afwezig

dhr. B. Wijbenga (gemeente Rotterdam), dhr. S. de Langen (gemeente Rotterdam), dhr. J. Hordijk (gemeente Zuidplas)

Voorzitter

dhr. D. de Haas (gemeente Zuidplas)
Plaats
Tijd

Retraiterie Rottemeren
14.30 uur

Nr.

Agendapunt

Besluit

1.

Opening

De heer De Haas (hierna te noemen: voorzitter) opent de vergadering.
Er zijn vier stemgerechtigde leden en derhalve een quorum.
Op verzoek van de heer Van Raay stemt het algemeen bestuur in met het maken van een geluidsopname van dit overleg ter
uitwerking van de besluitenlijst. Na vaststelling van de besluitenlijst bij de eerstvolgende algemeen bestuursvergadering in
2020, zal de geluidsopname gewist worden.

Insprekers

Inspreker mevrouw M. Hommes namens Platform Eendragtspolder over inrichting evenemententerreinen.
De huidige situatie is dat de ANWB zich inmiddels heeft teruggetrokken. Culinesse wil het evenement in 2020 nog in
Rotterdam organiseren en overweegt een evenementencamping op het evenemententerrein Eendragtspolder, hiervoor is nog
geen aanvraag ontvangen. Met bovenstaande ontwikkelingen is de druk om een tijdelijke omgevingsvergunning aan te vragen
en te investeren in een extra uitrit en ontsluitingsweg afgenomen. Eerst wordt nu de businesscase afgerond, zodat daarna
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besloten kan worden hoe verder. De uitwerking van het beleid evenemententerreinen vindt plaats in het Ontwikkelplan. Daar is
brede participatie met o.a. een klankbordgroep waar de Groenblauwe Alliantie c.q. het Platform EDP in vertegenwoordigd is.
Het door de drie gemeenteraden vastgestelde kader is leidend. Hierin is vermeld dat “een passend evenementenbeleid wordt
geformuleerd voor de locaties Hoge Bergse Bos en Eendragtspolder met daarin onder ander het type evenement, het aantal
evenementen per jaar (niet elke week), de mate waarin moet worden aangesloten bij de ambitie van duurzaam buiten en het
omliggende landschap”.
Inspreker de heer P. Scheublin namens Stichting Rotte-Verband over Verkenning Hoge Bergse Bos.
Het is bekend dat er ideeën zijn m.b.t. kabel-/tokkelbanen. De ondernemer van Outdoor Valley heeft echter nog geen concreet
plan ingediend. Toetsing van dergelijke initiatieven vindt plaats in het Ontwikkelplan, daar is brede participatie met o.a. een
klankbordgroep waar de Groenblauwe Alliantie c.q. de Stichting Rotte-Verband in vertegenwoordigd. Het door de drie
gemeenteraden vastgestelde kader is leidend. Hierin is ten aanzien van openbaarheid het volgende opgenomen: We zorgen
dat het Rottemerengebied primair een openbaar gebied is en blijft. Private initiatieven van ondernemers wegen we zorgvuldig
af tegen het uitgangspunt van openbaarheid.
Op verzoek van de voorzitter heeft de heer Erik Rovekamp (ondernemer van Outdoor Valley) aangegeven dat het zijn intentie
ook is om de openbaarheid gehandhaafd te houden. Daarnaast zullen er tijdens de werkzaamheden geen omheiningen
worden geplaatst, waardoor het gebied openbaar blijft voor een ieder.

Agenda AB 2 december 2019

Er zijn geen punten van commentaar.
Besloten wordt de agenda vast te stellen.

2.

Besluitenlijst AB vergadering
van 8 juli 2019

Er zijn geen punten van commentaar.
Besloten wordt de besluitenlijst van 8 juli 2019 ongewijzigd vast te stellen.

3.

Najaarsrapportage 2019 en 1e
begrotingswijziging 2019

De Najaarsrapportage betreft een tussentijdse rapportage met peildatum 31 juli 2019. De financiële effecten van de
najaarsrapportage zijn opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2019 en betreft in hoofdzaak het toevoegen van ca. € 380.000
opbrengst uit de verkoop van grond en van ruimte-voor-ruimterechten aan de investeringsreserve. Het vaststellen van de 1e
begrotingswijziging 2019 is onder voorbehoud dat er mogelijk nog zienswijzen worden ingediend door de deelnemers.
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Besloten wordt:
 De Najaarsrapportage 2019 van Recreatieschap Rottemeren vast te stellen.
 De 1e begrotingswijziging 2019 die resulteert uit de Najaarsrapportage 2019 vast
te stellen, met het voorbehoud dat er mogelijk nog zienswijzen ingediend worden
door de deelnemers en met dien verstande dat indien er sprake is van
overschotten, na dotatie/vrijval aan de voorziening groot onderhoud, deze aan het
eind van het verslagjaar incidenteel worden terugbetaald aan de deelnemers.
 In te stemmen met het verlengen van de volgende kredieten naar 2020;
waliteitsimpuls LBB

e

fase vaarnetwerk

e

ring Fietspad Kooilaan
Bijdrage plankosten commerciële voorzieningen
- fase II



4.

Normenkader Rechtmatigheid

Ten behoeve van de administratieve verwerking van de jaarschijf kredieten in te
stemmen met het aanpassen van de jaarschijf kredieten 2019 en de dekking vanuit
de reserves zoals aangegeven in de najaarsrapportage (dit verloopt budgetneutraal).

Het betreft een financieel-technisch voorstel dat noodzakelijk is voor de controle van de jaarrekening 2019 door de
accountant. Ten opzichte van het 2018 is de specifieke controle op het eigen aanbestedingsbeleid van het recreatieschap uit
het normenkader gehaald. Dit leidt niet tot een kwalitatief mindere controle omdat tijdens de interim controle van de
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accountant de processen rondom de inkoop- en aanbesteding worden meegenomen. Indien dit wel zou worden opgenomen
leidt dit tot hogere accountantskosten en mogelijke vertraging in het opleveringsproces van de accountantscontrole.
Besloten wordt het normenkader rechtmatigheid 2019 vast te stellen.

5a

Nota reserves en
voorzieningen

Het doel van de Nota Reserves en Voorzieningen het formuleren van beleid is en het vastleggen van de uitgangspunten.
Binnen de voorschriften (BBV en verslaggeving voorschriften voor (onder andere) gemeenschappelijke regelingen) heeft het
schap beleidsruimte om naar eigen inzicht een reserve-en voorzieningenbeleid te voeren.
Besloten wordt de Nota Reserves en Voorzieningen 2019 vast te stellen.

5b

Treasurystatuut

Het treasurystatuut is een beleidsnota die uitvoering geeft aan het onderdeel financiële positie, onderdeel kaderstelling, zoals
opgenomen in artikel 10 van de financiële verordening.
Besloten wordt het Treasurystatuut 2019 vast te stellen.

5c

Financiële verordening

Een Financiële Verordening kan het bestuur nadere invulling geven aan haar kaderstellende rol voor het financiële beleid van
het schap. Bijvoorbeeld door te regelen dat financieel beleid wordt vastgelegd in onderliggende nota’s. Daarnaast kan o.a.
invulling worden gegeven aan kaderstelling, beheer en rapportage en verantwoording m.b.t. de programmabegroting en de
jaarstukken.
Besloten wordt:
 In te stemmen met het intrekken van de huidige Financiële verordening;
 De Financiële verordening 2019 vast te stellen.

5d

Nota weerstandsvermogen

In de Nota Weerstandsvermogen is het beleid ten aanzien van de bepaling, inschatting en beheersing van risico’s beschreven.
Vervolgens is aangegeven hoe het weerstandsvermogen wordt bepaald en hoe dit in de reguliere Planning en Control cyclus
wordt ingebed.
Besloten wordt de Nota Weerstandsvermogen 2019 vast te stellen.
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5e

Nota Investeringen
De Nota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen is een beleidsnota die uitvoering geeft aan het onderdeel financiële
waarderingen en afschrijvingen positie, onderdeel kaderstelling zoals opgenomen in artikel 12 van de financiële verordening.
Besloten wordt de Nota investeren, waarderen en afschrijven 2019 vast te stellen.

5f

Controleverordening

De Controleverordening is van toepassing op de accountantscontrole van de jaarrekening van het jaar 2019 en navolgende
jaren en deze regelt de procedure voor de aanwijzing van de accountant, en de informatievoorziening door en aan de
accountant.
Besloten wordt:
 In te stemmen met het intrekken van de huidige Controleverordening;
 De Controleverordening vast te stellen.

6.

Vervolgproject Biodiversiteit
Rottemeren

Het betreft een vervolg op het reeds lopende project Biodiversiteit. De Provincie Zuid-Holland heeft een subsidiemogelijkheid
opengesteld voor icoonsoorten. Er is een aanvraag ingediend om maatregelen uit te voeren ter verbetering van het biotoop
voor insecten en voor uitbreiding van het leefgebied van de Blauwborst en de Roerdomp. De subsidie aanvraag bedraagt
€ 115.000, met dit voorstel wordt cofinanciering door het schap van € 20.000 voorgesteld.
Besloten wordt:
 In te stemmen met het vervolgproject Biodiversiteit 2020;
 In te stemmen met de aanvraag van een subsidie van € 95.000 uit de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland
2016, Soortenbeleid leefgebieden en maatregelen verbetering natuurwaarden (voor plan van aanpak bij de
subsidieaanvraag zie bijlage);
 Een krediet van € 20.000 beschikbaar te stellen voor personele inzet van Staatsbosbeheer in dit project; Staatsbosbeheer opdracht te geven om samen met Rotta en Ekologika het plan van aanpak verder uit te
werken binnen het taakstellende budget van € 115.000;
 In te stemmen met de beperkte verhoging van de beheerlast die deze ingrepen met zich mee brengen.
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7.

Actualisatie Grondprijsbrief

Op dit moment wordt de Grondprijsbrief 2018 gehanteerd die is gebaseerd op een marktbeeld van eind 2017. Voor een
objectief en marktconform beeld van grondwaarden en vergoedingspercentages adviseert Staatsbosbeheer opdracht te
verlenen aan een onafhankelijke taxateur. Om een schaalvoordeel te creëren qua tijd en kosten adviseert Staatsbosbeheer
tevens om als vijf Zuid-Hollandse (natuur- en) recreatieschappen gezamenlijk één taxateur in te huren die per (natuur- en)
recreatieschap zal rapporteren.
Besloten wordt:
 In te stemmen met een periodieke actualisatie van de Grondprijsbrief.
 In te stemmen met een gezamenlijke opdracht namens de vijf Zuid-Hollandse (natuur-en) recreatieschappen
aan één externe taxateur om objectief en onafhankelijk grondwaarden en vergoedingspercentages te
adviseren voor uw recreatiegebieden.
 Een krediet van € 6.300 ter beschikking te stellen voor uw bijdrage aan deze gezamenlijke externe opdracht,
ten laste van de Algemene Reserve.

8.

Ontwerp en uitvoering
bewegwijzering de Rotte

In nauwe samenspraak met de gemeente Rotterdam is een voorstel ontwikkeld om in één keer de gehele bewegwijzering en
de entrees en markeringen op diverse plekken langs de Rotte, binnen- en buitenstedelijk te plaatsen. Daarmee wordt de
naamgeving “De Rotte” als overkoepelende naam voor het gebied geïntroduceerd. Realisatie vindt plaats in 2020, het jaar dat
750 jaar Dam in de Rotte gevierd wordt. Dit is een uitgelezen kans om “De Rotte” onder de aandacht van een groot publiek te
brengen en daarmee het gebied in de schijnwerpers te zetten.
Binnen het huidige budget kunnen we de bewegwijzering binnen de deelgebieden plaatsen.
Voor deze uitbreiding van de scope van het project wordt een extra budget van € 112.000,- gevraagd. Binnenstedelijk
realiseert en financiert de gemeente Rotterdam markeringen op vijf locaties. Het ontwerp is afgestemd met de gemeente
Rotterdam om eenheid te creëren langs de gehele Rotte.
Besloten wordt:
 Kennis te nemen van de complete reeks ontwerpen van de bewegwijzering de Rotte en de markeringen langs
de Rotte van bron tot dam;
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9.

2e Ring fietspad – koppeling
met opgave groot onderhoud
2020

In te stemmen met de naamgeving “De Rotte” op de entrees en markeringen langs de Rotte als
overkoepelende naam voor het gebied;
In te stemmen met het realiseren van de bewegwijzering “De Rotte” en de markeringen langs de Rotte voor
het recreatieseizoen 2020 op basis van het voorliggende ontwerp;
In te stemmen met het verwijderen van alle huidige interne bewegwijzering en alle bebording van
ondernemers buiten hun eigen terrein;
De gemeenten te verzoeken medewerking te verlenen aan het verwijderen of (ver)plaatsen van bebording om
daarmee bij te dragen aan de eenheid van “De Rotte”;
Een aanvullend krediet van € 112.000,- beschikbaar te stellen om de gehele reeks bewegwijzeringsobjecten,
inclusief entrees en maximaal vijf markeringen langs de Rotte voor het recreatieseizoen 2020 te kunnen
plaatsen en dit te financieren vanuit de investeringsreserve van het schap.

Het betreft een project waartoe reeds in 2016 is besloten en geld voor beschikbaar is gesteld. Er wordt ca. 700 m.
ontbrekende schakel in de parallelle fietsstructuur langs de Rotte gerealiseerd. Doel van deze parallelstructuur is om de
bestaande fietsverbinding langs de Rotte te ontlasten. De ontbrekende schakel wordt volgens de huidige ontwerpnormen
aangelegd met een breedte van 3,5 meter. Het aansluitende bestaande fietspad is 3 meter breed. Voorgesteld wordt het groot
onderhoud van dit bestaande fietspad mee te nemen in het project en circa € 120.000 beschikbaar te stellen om ook dit
gedeelte 3,5 meter breed te maken.
Besloten wordt:
 Kennis te nemen van de stand van zaken van het project 2e Ring Fietspad;
 In te stemmen met het gelijktijdig met het project uitvoeren van Groot Onderhoud aan bestaande fietspad
langs de Rottebandreef tot aan de Hoeksekade;
 De extra investeringskosten, zijnde € 119.580, die gemoeid zijn met het verbreden van het bestaande fietspad
ten laste te brengen van de Investeringsreserve;
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10.

Rondvraag en sluiting

In te stemmen met het vanaf 2020 in de schapsbegroting opnemen van de extra jaarlijkse beheerlasten die
gemoeid zijn met de aanleg van 700 m. nieuwe fietsverbinding en de verbreding van het bestaande fietspad,
zijnde € 4.800.

Mevrouw Arends geeft aan zich zorgen te maken over het gebrek aan verlichting rondom Manege Hillegersberg. Mevrouw
Arends verzoekt om op korte termijn (voor het winterseizoen 2020/2021) openbare verlichting te realiseren langs het fietspad
langs de Bosweg in het Lage Bergse Bos. Dit fietspad leidt naar Manege Hillegersberg en wordt veel gebruikt door kinderen.
De heer Fortuyn onderschrijft het belang van goede verlichting voor de (verkeer)veiligheid, zeker in de donkere
wintermaanden.
Als reactie op de vraag van mevrouw Arends geeft de heer Van der Meer aan dat het vraagstuk openbare verlichting in het
recreatiegebied wordt meegenomen in het Ontwikkelplan en zal worden beoordeeld op aspecten als (sociale) veiligheid,
beeldkwaliteit, gevolgen voor fauna etc. Het juridisch wegbeheer van het desbetreffende fietspad ligt bij gemeente
Lansingerland. Het bestuur heeft de ambitie uitgesproken om dit vraagstuk op te lossen voor het winterseizoen 2020/2021.
Besloten wordt dit onderwerp op de agenda van de eerst volgende AB vergadering te plaatsen.
De voorzitter sluit de vergadering.

Dit verslag is vastgesteld door het algemeen bestuur van het Recreatieschap Rottemeren op 6 juli 2020.

Secretaris

Voorzitter
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