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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
De afronding qua uitvoering en qua financiële verantwoording van de inrichting
van de Kwaliteitsimpuls Quackstrand in 2020 vast te stellen (afronding fase 1).
Het reserveren van het benodigd budget voor fase 2 (de botenhelling en
aanlegsteiger) vast te stellen en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen.
Het vervolg van de Kwaliteitsimpuls (fase3) vast te stellen en hiervoor een
krediet beschikbaar te stellen (te financieren uit het restant budget van de fases
1 en 2).
De prioritering van de maatregelen in fase 3 vast te stellen.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
De inrichting van het Quackstrand van de kwaliteitsimpuls nadert zijn voltooiing. Op de
botenhelling en aanlegsteiger na is het project gerealiseerd binnen het vastgestelde budget.
Afronding fase 1:
In december 2020 wordt de externe accountantscontrole uitgevoerd. Naar huidig inzicht
(november 2020) wordt medio januari 2021 de accountantsverklaring ontvangen. Daarmee
kan het (deel)project Kwaliteitsimpuls Quackstrand, zoals vastgelegd in de
projectovereenkomst met de Landschapstafel Haringvliet van december 2017, voor het
grootste deel worden afgewikkeld. Er is voor de inrichting een voorschot van 80%
ontvangen. Na ontvangst van de accountsverklaring zal de laatste 20% hiervan worden
gedeclareerd. Voor de botenhelling en steiger is tot nu toe respectievelijk 25% en 80%
ontvangen. Dit deel kan dus pas in fase 2 compleet worden afgewikkeld.
Ook de projectovereenkomst met de Landschapstafel Voorne Putten zal hiermee worden
afgerond. Tot nu toe is daarvoor een voorschot van 40% ontvangen en de verwachting is na
ontvangst van de accountantsverklaring de resterende 60% te ontvangen. De financiële
afspraken in de overeenkomsten met Natuurmonumenten en de gemeente Hellevoetsluis
worden dan verantwoord en afgehandeld, zodat er over en weer geen verplichtingen meer
zijn.
Fase 1 van de kwaliteitsimpuls Quackstrand is dan geheel afgerond. Het deelproject
Botenhelling en Aanlegsteiger wordt fase 2.
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Fase 2: deelproject botenhelling en aanlegsteiger Quackstrand
In fase 2 zal de botenhelling en steiger daadwerkelijk gerealiseerd worden. Uiteraard na
vergunningverlening door Rijkswaterstaat en het voornemen tot het sluiten van een
gebruiksovereenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf. Zoals bekend is deze besluitvorming
afhankelijk van de realisatie van twee windmolens op de Haringvlietdam.
Sportvisserij NL, Sportvisserij Zuidwest Nederland, gemeente Hellevoetsluis,
Natuurmonumenten en de Landschapstafel Haringvliet zijn gevraagd om te besluiten:
 Akkoord te gaan met de opsplitsing van het project in twee fases.
 Akkoord te gaan met de door de externe accountant te controleren financiële
verantwoording van de kosten t/m 2020.
 Akkoord te gaan met het beschikbaar houden van de toegezegde financiële bijdragen
en urenbijdrage voor de botenhelling en aanlegsteiger.
Fase 3: vervolg Kwaliteitsimpuls Quackstrand
Afhankelijk van de eindafrekening van fase 1 en reservering van budget voor fase 2 zal er
naar verwachting nog een bedrag resteren.
Het projectteam Quackstrand heeft een lijst opgesteld van maatregelen die in een
vervolgproject prioriteit van uitvoering verdienen en in verschillende voortgangsrapportages
zijn vermeld. Signalen uit de omgeving zijn in deze lijst meegenomen. Uw bestuur wordt
gevraagd in te stemmen met de prioriteitstelling van deze lijst en het resterende budget in
principe hiervoor beschikbaar te stellen. In een volgende vergadering ontvangt u een
aanvullend bestuursvoorstel, met keuzemogelijkheden. Niet alle projectenwensen kunnen
namelijk uitgevoerd worden binnen het resterende budget. Hieronder treft u een lijst met
mogelijk aanvullende projecten voor fase 3, op volgorde van prioriteit:
1. Nieuw toiletgebouw, met een rolstoeltoegankelijk toilet, te combineren met een nieuw
onderkomen van de Helvoetse Reddingsbrigade, na een positief besluit hierover van
de gemeente Hellevoetsluis. De gemeente besluit op 5 november a.s. of een bedrag
van € 200.000 in de begroting van 2021 voor de reddingsbrigade wordt opgenomen.
De geschatte kosten voor het schap zijn 100.000 euro. Hierbij wordt het ontwerp en
model toegepast wat ook in de andere schapsgebieden is gebruikt, aangepast voor
deze specifieke locatie.
2. Daarbij behorend de aanpassing van de inrichting van de huidige locatie, aansluitend
op het reeds gerealiseerde entreeplein en de nieuwe fietsroute. Schatting 40.000
euro, exclusief ontwerp.
3. Betere inrichting van de dam voor het parkeren van auto’s met trailers bij de
botenhelling op grasbetonstenen, geschatte kosten 40.000 euro.
4. Drie dubbele oplaadpalen voor elektrische auto’s. Offerte 20.0000 euro
5. Speelelement op het strand, geschatte kosten 15.000 euro.
6. Extra maatregelen voor mensen met een beperking en kinderwagens, zoals matten
om bij de waterlijn te komen, geschatte kosten 10.000 euro
7. Opknappen van de fietstunnel naar Noordzeestrand. Geschatte kosten 5.000 euro.
Mogelijk met cofinanciering van de gemeente Westvoorne,
De uitvoering van de totale wensenlijst zal ongeveer 230.000 euro bedragen. Dit is nog
exclusief kosten voor projectmanagement en directievoering.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
Diverse voortgangsrapportages, zoals die in 2019 en 2020 in het dagelijks bestuur aan de
orde zijn gekomen, alsmede het DB van 5 november 2020.
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4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Inhoud van het voorstel wordt afgestemd met de betreffende partijen en is als zodanig in de
van toepassing zijnde overeenkomsten opgenomen.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF
De financiële afronding van de Inrichting Quackstrand vindt in 2020 plaats. De financiële
verantwoording wordt in december ter controle aan een externe accountant aangeboden. Na
afronding daarvan vindt de financiële afwikkeling plaats met de diverse (subsidie)partners en
wordt het huidige krediet afgesloten.
Het benodigde budget voor fase 2 (de botenhelling en aanlegsteiger) wordt vanuit fase 1
overgeheveld naar een krediet voor fase 2.
Het restantbudget van de fases 1 en 2 wordt beschikbaar gesteld voor het vervolg van de
kwaliteitsimpuls (fase 3).

6. COMMUNICATIE
De afronding van Fase 1 door middel van een opening zal komend voorjaar plaatsvinden
afhankelijk van de Covid-19 situatie. Het starten van Fase 2 en 3 zal publicitair benut
worden.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer in samenwerking met de projectpartners.

8. VERDERE PROCEDURE
-

-

Verzoeken om interne besluitvorming van Sportvisserij NL en Sportvisserij Zuidwest
Nederland, gemeente Hellevoetsluis, Natuurmonumenten en Landschapstafel
Haringvliet, t.a.v. Fase 2;
Bestuursvoorstel Fase 3 met keuzemogelijkheden voorbereiden;
Uitvoering van uw besluit;

Hoogachtend,

dhr. J.L. Bal
Secretaris
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