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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
Kennis te nemen van de stand van zaken van het project Investeringsimpuls
steigers Voorne-Putten;
- Kennis te nemen van het voornemen om het project te combineren met de
uitvoering van het programma groot onderhoud 2020, onderdelen steigers en
harde oevers;
- Kennis te nemen van het daartoe opgestelde projectplan Investeringsimpuls
steigers en groot onderhoud steigers en harde oevers 2020;
- In te stemmen met het gelijktijdig met de overige werkzaamheden voorbereiden
van de vervanging van de botenloods (incl. de damwanden);
- Het op 13 december 2018 toegekende krediet voor Steigers Voorne-Putten ad. €
700.000 met € 100.000 te verhogen voor de vervanging van de botenloods, ten
laste van Investeringsreserve;
- In te stemmen met de overheveling van de benodigde middelen ad. € 100.000
vanuit de Algemene Reserve naar de Investeringsreserve;
- Een nader voorstel met betrekking tot de financiële omvang van het programma
groot onderhoud 2020, onderdelen steigers en harde oevers met een voorstel
om deze middelen vanuit de voorziening Groot Onderhoud toe te voegen aan
het krediet voor de investeringsimpuls tegemoet te zien.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Inleiding:
Op 13 december 2018 heeft het Algemeen Bestuur besloten te investeren in het behoud van
een aantal strategisch gelegen steigers en daarmee het behoud van de recreatieve functie
van het gebied, onder meer voor de watersport. Aanleiding voor dit besluit is dat de effecten
van de in 2010 ingezette bezuinigingsmaatregelen nu zichtbaar worden en dat dit leidt tot
een ongewenste verslechtering van de kwaliteit van de voorzieningen en daarmee de
aantrekkelijkheid van het recreatiegebied. De positieve reacties naar aanleiding van de
onlangs uitgevoerde kwaliteitsimpuls in de Bernisse en het Brielse Meer ondersteunen het
besluit van december 2018.
Behalve de investeringsimpuls voor een aantal te behouden steigers staat voor 2020 ook
groot onderhoud aan steigers en harde oevers op de planning. Tenslotte is de staat van
onderhoud van de botenloods bij de werkschuur zo slecht dat vervanging noodzakelijk is.
Om alle werkzaamheden zo efficiënt mogelijk voor te bereiden en uit te voeren wordt
voorgesteld het werk te beschouwen als 1 project.

Opgave
In bijgevoegde projectplan is uitgewerkt wat de opgave is en hoe het project wordt
voorbereid en uitgevoerd. Belangrijkste doel is het behouden en verbeteren van de
recreatieve waarde van het gebied door te investeren in een kwaliteitsverbetering en groot
onderhoud aan de voorzieningen voor de watersport.
De totale opgave omvat:
 Behouden en/of vernieuwen van 20 steigers. Deze steigers liggen op strategisch
interessante plekken voor de recreatieve gebruiker. Daarbij is rekening gehouden
met dagrecreatie, verblijfsrecreatie en mogelijkheden voor vissen;
 Het verwijderen van 12 steigers overeenkomstig het bezuinigingsbesluit uit 2010;
 Het gelijktijdig uitvoeren van groot onderhoud aan harde oevers en steigers
overeenkomstig de meerjaren onderhoudsplanning voor 2020;
 Het uitvoeren van groot onderhoud aan harde oevers en steigers overeenkomstig de
groot onderhoudsplanning vanaf 2021 voor zover dit uit de gehouden inspecties
noodzakelijk blijkt.
 Het vernieuwen van de botenloods (incl. damwanden) van de werkschuur Brielle.
Planning en fasering
Het projectplan gaat uit van een gefaseerde aanpak van de opgave. Op dit moment bevindt
het project zich in de inventarisatiefase. In deze fase is de inventarisatie van zowel de
investeringsimpuls als het groot onderhoud aan steigers en harde oevers uitgevoerd.
In het bestuursbesluit van december 2018 is opgenomen dat gestreefd wordt om de
werkzaamheden gerealiseerd te hebben voor 31 december 2020. Hierbij is vermoedelijk
geen rekening gehouden met de levensduur van de objecten. In het projectplan is een
planning op hoofdlijnen opgenomen. Op basis van deze eerste concept planning moet
worden geconcludeerd, dat realisatie van deze opgave in het 4e kwartaal 2021 op basis van
nog uit te werken inventarisatie waarin ook rekening wordt gehouden met de levensduur van
de objecten. In deze planning is nog geen rekening gehouden met het recreatieseizoen.
Aan u wordt verzocht kennis te nemen van het projectplan en in te stemmen met het
gelijktijdig vervangen van de botenloods (incl. damwanden).

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
2010-173052952 d.d. 19 mei 2010 – Invulling ombuigingen Recreatieschap
D18-43996 d.d. 13 december 2018 – Steigers Voorne-Putten.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Totaal is in de begroting voor de investeringsimpuls een krediet van € 700.000 beschikbaar.
Voor groot onderhoud aan steigers en harde oevers is in de voorziening Groot Onderhoud
een bedrag gepland van € 390.367. Bekend is echter dat een aantal objecten nu reeds aan
het einde van zijn levensduur is terwijl groot onderhoud/vervanging pas in latere jaren in de
meerjarenplanning voorzien is. Dit betreft met name damwanden in haventjes die gebruikt
worden als aanlegvoorziening. Voorgesteld wordt het groot onderhoud 2020 tot uitvoering te
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brengen. De totale (financiële) omvang van deze operatie wordt in de komende maanden
geïnventariseerd. In een nader voorstel zal aan u een besluit worden gevraagd om deze
middelen vanuit de voorziening Groot Onderhoud toe te voegen aan het krediet voor de
investeringsimpuls. Op basis van de nu reeds bekende informatie is vooruitlopend hierop in
het projectplan rekening gehouden met een bedrag van € 975.739 (i.p.v. € 390.367).
Het vervangen van de botenloods (inclusief de damwanden) bij de werkschuur is in de
begroting niet voorzien. Op dit moment is er nog geen onderbouwde kostenraming
beschikbaar, maar verwacht wordt dat deze vervanging ca. € 100.000 zal kosten. In de
uitwerking van het project zal hiervoor een onderbouwde kostenraming gemaakt worden.
Gevraagd wordt om ten behoeve van dit project een bedrag van € 100.000 ten behoeve van
de botenloods uit de Algemene Reserve over te hevelen naar de Investeringsreserve en dit
bedrag toe te voegen aan het krediet voor de investeringsimpuls steigers Voorne-Putten. De
overheveling vanuit de Voorziening Groot Onderhoud is gebaseerd op het gewijzigde Besluit
Begroting en Verantwoording (BBV); met ingang van het verslagjaar 2018 dienen
investeringen met een maatschappelijk nut in de openbare ruimte te worden geactiveerd en
vervolgens op basis van de economische levensduur (jaarlijks) worden afgeschreven.

6. COMMUNICATIE
Niet van toepassing.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE
Niet van toepassing.

Hoogachtend,

Dhr. J.L. Bal,
secretaris

3

