BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR

Datum
Locatie
Kenmerk
Aanwezig

:
:
:
:

Afwezig

:

Nr.
1.

13 december 2018
Gemeentehuis Hellevoetsluis (Oostzanddijk 26)
Dhr. R.M. van der Kooi (gemeente Brielle), mw. M. Roza-de Pijper (gemeente Westvoorne), dhr. M. Hamerslag
(gemeente Spijkenisse), dhr. A.J. Spoon (gemeente Hellevoetsluis), dhr. J.L. Bal (kwartiermaker en beoogd secretaris),
mw. M.L. van Genderen (Staatsbosbeheer), dhr. P. Schop (gemeente Hellevoetsluis), dhr. H.S.A. Abrahams (gemeente
Brielle), dhr. W.A. Sjoukes (gemeente Westvoorne).
Dhr. J.W. Mijnans (gemeente Nissewaard).

Agendapunt
Opening

Besluit
De voorzitter opent de vergadering.
De agenda wordt vastgesteld.
Er zijn zes stemgerechtigde leden.

2.

Mededelingen en
ingekomen stukken

Mededelingen:
- Peilbesluit Oostvoornse Meer
Het dagelijks bestuur heeft aangegeven meer te willen doen met dit onderwerp dan voor kennisgeving
aannemen en wil het uitstel ook bestuurlijk aankaarten bij het Waterschap. De heer Bal onderneemt daartoe
actie.
- Voortgang uitvraag Oud Hoenderhoek
Het bestuur neemt ter kennisgeving aan.
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Agendapunt

Besluit
Ingekomen stukken:
- Uittreedvergoedingen PZH en Rotterdam
Het bestuur neemt ter kennisgeving aan.
- Percelen Moersaatsenweg
Het bestuur neemt ter kennisgeving aan.

3.

Vaststellen besluitenlijst
22 november 2018

De besluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur op 22 november 2018 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

4.

Secretaris en
kwartiermaker
Recreatieschap VoornePutten

De heer Abrahamse merkt op dat in de profielomschrijving bij onderdeel 4.2 de naam G.Z-H nog genoemd staat.
De heer Abrahamse vraagt naar het krediet, valt het budget in de begroting weg? Mevrouw Van Genderen geeft
aan dat dat niet het geval is.
Het bestuur besluit:
- De heer J.L. Bal te benoemen als secretaris van het Recreatieschap Voorne-Putten voor een periode
van 6 maanden (0,6 fte) met ingang van 13 december 2018, bij wijze van detachering;
- Tevens in te stemmen met de aanwijzing van de heer J.L. Bal als kwartiermaker;
- In te stemmen met het instellen van een krediet ter hoogte van 18.804 euro, en deze ten laste te
brengen van de algemene reserve;
- Kennis te nemen van en in te stemmen met de inhoud van de profielschets en resultaatgebieden;
- Kennis te nemen van en in te stemmen met de Bijlage Businesscase Recreatieschap.
[De heer Sjoukes komt binnen, de vergadering kent nu zeven stemgerechtigde leden.]

5.

Samenwerkingsovereenkomst 2019-2020

De heer Van der Kooi geeft een toelichting. Van belang voor deze fase is dat er een faciliteit is voor de periode na
31 december 2018, waarbij op korte termijn en constructief gewerkt gaat worden aan een nieuwe overeenkomst.
Gestreefd wordt naar een datum voor 1 april. Duidelijk is dat de verlenging zoals nu vormgegeven een maximale
houdbaarheid heeft.
De heer Sjoukes vraagt of hij goed begrepen heeft dat de intentie is om in april een nieuwe overeenkomst te
sluiten. Dit heer Bal geeft aan dat dit de intentie is.
Er zijn geen verdere vragen. Het bestuur schaart zich achter de inhoud van de tekst.
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Besluit
De voorzitter zal namens het bestuur de overeenkomst tot verlenging ondertekenen.

6.

Wijziging van de
Het bestuur bespreekt dat de gemeenten Nissewaard en Westvoorne reeds tot besluitvorming zijn gekomen. De
gemeenschappelijke
gemeente Brielle zal op 18 december 2018 een besluit nemen. De gemeente Hellevoetsluis volgt nog.
regeling en verdeelsleutel
Het bestuur besluit:
- Kennis te nemen van onderhavig voorstel;
- De wijziging van de verdeelsleutel vast te stellen;
- De wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor het recreatieschap Voorne-Putten vast te
stellen;
- Een en ander in afstemming met de Provincie Zuid-Holland en in afwachting van de besluitvorming
door de deelnemende raden.

7.

Najaarsrapportage 2018

De heer Abrahamse merkt op het weerstandsvermogen nog steeds te hoog te vinden. Mevrouw Van
Genderen geeft aan dat aan het algemeen bestuur vandaag diverse besluiten worden gevraagd die een
significante afname van het weerstandsvermogen bewerkstelligen. Verdere uitputting van de reserve is
mogelijk, maar omdat van belang is om met nut en noodzaak het geld te besteden is daar nog enige tijd
voor nodig.
Het bestuur besluit:
- De Najaarsrapportage 2018 van het recreatieschap Voorne-Putten vast te stellen;
- Kennis te nemen van het positieve saldo van € 5.559 van de Najaarsrapportage 2018;
- In te stemmen met het toevoegen van een bedrag van € 5.559 aan de Algemene reserve.

8.

Eerste
begrotingswijziging 2018

Geen opmerkingen.
Het bestuur besluit:
- De 1ste begrotingswijziging 2018 die resulteert uit de Najaarsrapportage 2018 vast te stellen.

9.

Normenkader
rechtmatigheid 2018

Geen opmerkingen.
Het bestuur besluit:
- In te stemmen met het Normenkader rechtmatigheid 2018.
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Agendapunt
Steigers Voorne-Putten

Besluit
De heer Abrahamse merkt op dat de driedagenregeling en het gebruik maken van een vuilwatertank aan boord nog
steeds onderwerpen blijven die aandacht vragen en actieve handhaving.
De heer Hamerslag refereert aan de steiger bij het pand in Oud-Hoenderhoek. Zal deze steiger worden
weggehaald? De gemeente Nissewaard denkt graag mee om deze steiger te behouden als dit bijvoorbeeld binnen
het recreatieschap niet lukt. Mevrouw Van Genderen verduidelijkt dat een steiger weggehaald wordt wanneer deze
niet meer veilig is.
Het bestuur besluit:
- Kennis te nemen van onderhavig voorstel;
- De investering in de twintig aangewezen steigers tot 31 december 2020 vast te stellen;
- Het instellen van een krediet ter hoogte van 700.000 euro, uit de investeringsreserve, vast te stellen;
- Het overhevelen van de benodigde middelen vanuit de algemene reserve ten behoeve van de
investeringsreserve vast te stellen.

11.

Actualisatie
Geen opmerkingen.
overeenkomsten
Haringvlietsluizen/Quacks Het bestuur besluit:
trand
- Kennis te nemen van de juridische en feitelijke beheersituatie rondom het Quackstrand en de
Haringvlietsluizen;
- In te stemmen met de te nemen stappen om de lopende gebruikssituatie te actualiseren, met
inachtneming van de beheerlasten;
- Te besluiten een krediet te verstrekken van 7.500 euro ten laste van de investeringsreserve om
voorstaande te realiseren en beschikbaar te houden tot en met 31 december 2019.

12.

Kwaliteitsimpuls VoornePutten Bodemverontreiniging
Krabbeplaat

De heer Abrahamse vraagt naar het ontstaan van de verontreiniging. Ook vraagt hij naar de mogelijkheden om
samen met de ondernemer op te trekken ten aanzien van onderhoud en gebruik.
Is er een kans dat de vervuiling ook op andere strandjes rond het Brielse meer te vinden is? Bijvoorbeeld doordat
het gelijktijdig opgespoten is? Dit wordt nagevraagd binnen de organisatie.

Het bestuur besluit:
- Kennis te nemen van de aangetroffen bodemverontreiniging bij strand Krabbeplaat;
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Besluit
- In te stemmen met het spoedig uitvoeren van de saneringsopgave, waarbij een leeflaag wordt
aangebracht (optie 2), hiertoe de benodigde procedures op te starten en deze sanering gelijktijdig
uit te voeren met het bestek voor de kwaliteitsimpuls;
- In te stemmen met de overheveling van 244.000 euro van de Algemene Reserve naar de
Investeringsreserve;
- Voor deze sanering een budget ter beschikking te stellen van 244.000 euro ten laste van de
Investeringsreserve en beschikbaar te stellen tot en met 31 december 2019.

13.

Kwaliteitsimpuls
Oostvoornse Meer

Mevrouw Roza spreekt namens de gemeente haar waardering uit voor de samenwerking en totstandkoming van
het voorstel.
Het bestuur besluit:
- Kennis te nemen van en in te stemmen met het Definitief Ontwerp voor de Kwaliteitsimpuls
Oostvoornse Meer;
- Kennis te nemen van en in te stemmen met de geraamde beheerlasten;
- In te stemmen met het in uitvoering nemen van de realisatie van de Kwaliteitsimpuls Oostvoornse
Meer.

14.

Procedure vergunning
kitesurfinstructie

Mevrouw Roza is positief over de uitkomst en spreekt haar waardering uit over de voorgestelde procedure en
werkwijze.
De heer Sjoukes is blij met de ontwikkeling dat meer les gegeven kan worden.
Gesproken wordt over de wens voor meerjarige vergunningen. Dat zal bij de verdere ontwikkeling van de nieuwe
procedure worden meegenomen. De kans dat dat lukt is evenwel niet groot.

Het bestuur besluit:
- Kennis te nemen van onderhavig voorstel, houdende
 Een pilot, zoals voorgesteld, alsmede het aanvraagformulier;
 Een toekomstige herziening van de algemene verordening alsmede de legesverordening;
 De opdracht om, op basis van een herziene algemene verordening en legesverordening,
alsmede de resultaten uit de pilot, een definitieve procedure vorm te geven;
 Het gebruikmaken van haar bevoegdheid conform artikel I.3 van de Algemene verordening
van het recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg 2006 om beperkingen en voorwaarden te
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Besluit
stellen aan vergunningen, meer specifiek te besluiten dat ten aanzien van een
standplaatsvergunning ten behoeve van kitesurfinstructie het niet toegestaan is om buiten de
aangegeven zones te treden.

15.

Arboretum/momentenbos Geen opmerkingen.
arboretum
Het bestuur besluit:
- Kennis te nemen van onderhavig voorstel;
- In te stemmen met het aanleggen van een Momentenbos met arboretum in de Uitwaaijer met
gemeente Nissewaard als uitvoerder;
- In te stemmen met een toename van het beheerbudget met een bedrag van 1.026 euro.

16.

Voortgangsrapportage
Kwaliteitsimpuls VoornePutten 2018-1

De heer Abrahamse vraagt naar de exacte locatie, klopt het dat de locatie De Kleine Beer nabij het Samuel
Naarderhuis gelegen ligt? Daarop wordt bevestigend geantwoord. Het bestuur bespreekt dat de locatie een locatie
is die niet vergeten mag worden. Ook wordt besproken dat de gelden verbonden aan die locatie ook uit het budget
gehaald dienen te worden.
Het bestuur besluit:
- Kennis te nemen van de voortgangsrapportage, en;
- Kennis te nemen van het ‘uit de Kwaliteitsimpuls halen’ van locatie Kleine Beer en de opdracht aan
Staatsbosbeheer opdracht te geven tot het uitwerken van een plan van aanpak voor een integrale
gebiedsaanpak;
- Kennis te nemen van de scopewijziging voor locatie Kleine Beer;
- Kennis te nemen van de problemen rondom de aangetroffen bodemverontreiniging op het strand
Krabbeplaat en daarover separaat te besluiten;

17.

Rondvraag en sluiting.

De heer Sjoukes, vraagt naar het peilbesluit Oostvoornse Meer. De heer Van der Kooi geeft aan dat het bestuur
voornemens is het gesprek aan te gaan met het Waterschap en aandacht wil vragen voor de zaak.
De heer Abrahamse vraagt naar de steenbestorting die vanaf de noordkant, vanaf de Brielse brug tot aan
Zwartewaal lijkt te ontbreken. Het Waterschap Hollandse Delta verhuurt de waterranden aan het recreatieschap.
Mevrouw Van Genderen vraagt na bij het beheerteam wat is afgesproken en wat de stand van zaken is van de
waterranden.
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Besluit
Er zijn geen verdere zaken voor de rondvraag.
De voorzitter sluit de vergadering.

Dit verslag is vastgesteld door het algemeen bestuur van het Recreatieschap Voorne-Putten op 04-07-2019

Secretaris

Voorzitter
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