Schriftelijke mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande stukken
VP AB 1 juli 2020
Ingekomen stukken:
Nr.

Datum
1. 4 juni 2020

Afzender
College van B&W,
gemeente Brielle

Onderwerp in het kort
Corona-maatregelen 1,5meter
samenleving

Beschouwing en advies
Ingekomen is een brief van het college van Brielle over de
corona-maatregelen met betrekking tot de 1,5m samenleving
in de recreatiegebieden. Verzocht wordt om passende
maatregelen te nemen.
Advies: Kennis nemen van

2. 15 juni
2020

Placemakingsbureau Activiteiten placemaking
Stipo

Ingekomen is een schrijven van het bureau wat de
Placemaking uitvoert. Zij zijn voornemens een aantal
activiteiten uit te voeren om het gebied beter te leren kennen.
Advies: Kennis namen van

Uitgaande stukken:
Nr.

Datum
3. 12 juni
2020

Afzender
Recreatieschap

Onderwerp in het kort
Reactie op brief college Brielle d.d.
4 juni 2020

Beschouwing en advies
Uitgegaan is een reactie op de brief van het college van B&W
van Brielle, waarin gereageerd wordt op de vragen en
verzoeken van het college. Aangegeven is dat het schap
passende maatregelen neemt, conform de 1,5m samenleving
richtlijnen.
Advies: Kennis nemen van

4. 12 juni
2020

Recreatieschap

Brief over onrechtmatig bouwrijp
maken buitengronden Zwartewaal

Uitgegaan is een brief aan de Brielse Kreek B.V. over
werkzaamheden aan het terrein zonder dat daar
toestemming voor is gegeven.
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Nr.

Datum

Afzender

Onderwerp in het kort

Beschouwing en advies
Advies: Kennis nemen van
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Schriftelijke mededelingen:
1. Blauwalg
Momenteel is er sprake van versnelde aangroei van verschillende algen en andere waterplanten. Ter
bevordering van de kwaliteit van het zwem- en vaarwater worden maatregelen getroffen om dit te
beheersen. In het geval dit de verantwoordelijkheid van het waterschap is zal de intentie zijn hierbij
gezamenlijk op te trekken. Dit ter bevordering van de recreatie.
2. Coronamaatregelen – In verband met de RIVM richtlijnen en maatregelen met betrekking tot het
coronavirus, heeft uw schap besloten om coulance te betrachten aangaande de betalingstermijn van
de huur/canon door exploitanten. Er zijn diverse reacties ontvangen voor hulp/steunmaatregelen.
Deze worden door de financiële afdeling beantwoord en beoordeeld.
Voorts hebben ondernemers een verzoek ingediend om hun terras tijdelijk uit te mogen breiden om
aan de 1,5 meter maatregel te kunnen voldoen. Uw schap werkt hier aan mee, onder duidelijke
voorwaarden.
Van de Paasheuvelgroep is een verzoek ontvangen om, op basis van tijdelijkheid, een aantal 2persoonstenten op het erfpachtterrein te mogen plaatsen teneinde de groepsaccommodatie toch te
kunnen benutten dit jaar. Ook hier werkt uw schap onder voorwaarden aan mee.
3. Opening Oostvoornse Meer - Het Recreatieschap Voorne-Putten heeft in opdracht van de
gemeente Westvoorne het project Kwaliteitsimpuls Oostvoornse Meer Noordzijde uitgevoerd.
Binnenkort is het tijd voor een feestelijke afsluiting van dit project. Wij willen dit project dan ook op 21
september 2020 om 16.00 uur feestelijk afsluiten met de bestuurders, ondernemers in het gebied en
ambtelijke vertegenwoordiging. Dit is inmiddels vastgelegd in uw agenda’s. Programma en details
volgen nog.
4. (Her-)opening parkeerplaatsen Abbenbroek – Deze parkeerplaats was gesloten in verband met
eerdere bezuinigingsmaatregelen. Door huidige opening zijn er weer ca 3 parkeerplaatsen, en ca 3
fileparkeerplaatsen beschikbaar. Er is bij de uitvoering rekening gehouden met de mogelijkheid om te
keren/ gemakkelijk achteruit in of uit te parkeren. De borden met verwijzing naar de parkeerplaats zijn
weer in oorspronkelijke staat teruggeplaatst. We zijn erg tevreden over de wijze van uitvoeren en
opleveren door de aannemer. Er is keurig en snel gewerkt. De heropening wordt publicitair benut.
Momenteel wordt geïnventariseerd in de gebieden of de huidige parkeercapaciteit volstaat en of het
aan te raden is om meerdere nu nog gesloten parkeerplaatsen te heropenen.
5. Klimaatdialoog
Het afgelopen jaar zijn voor Voorne Putten voor de klimaatthema’s extreme neerslag, hitte, droogte en
overstromingen de kwetsbaarheden in beeld gebracht en is gewerkt aan de bewustwording en
bestuurlijke agendering.
De projectgroep Voorne-Putten, bestaande uit afgevaardigden van de gemeenten Brielle,
Hellevoetsluis, Nissewaard, Westvoorne en Waterschap Hollandse Delta is bezig om invulling te
geven aan het onderwerp klimaatadaptatie in de regio. Bij de invulling wordt het Deltaplan Ruimtelijke
Adaptatie gevolgd. Dat Deltaplan geeft lokale overheden ambities en een tijdspad om te komen tot
een klimaatadaptatiestrategie en een eerste uitvoeringsagenda voor de komende paar jaar.
De vervolgstap die nu gezet wordt is het voeren van klimaatdialogen met de belangrijkste
stakeholders. Deze dragen, op basis van themadialogen, bij aan het maken van goede afwegingen
voor de adressering van de kwetsbaarheden. Het recreatieschap is als stakeholder
vertegenwoordigd tijdens deze dialogen.
6. Verkenning - Inventarisatie
In de afgelopen periode zijn alle relevante beleidsdocumenten geïnventariseerd. Op basis hiervan is
op hoofdlijnen de ambitie, knelpunten en opgaven benoemd. De uitkomst van de inventarisatie is
goedgekeurd worden door de ambtelijke werkgroep.
Onderzoek
Er is opdracht verstrekt aan bureau Ruimte en Vrije Tijd voor het uitvoeren van een vraagaanbodanalyse. De opdrachtformulering voor de onderzoeksvraag is eerst In de ambtelijke wekgroep
van 3 maart is besproken. Het onderzoek zal de komende maanden plaatsvinden.
Op dit moment is vanwege de Coronacrisis een uitgebreid onderzoek onder recreanten en bezoekers
niet mogelijk. Voorgesteld is om op basis van een theoretisch model onderzoek te doen naar de
relatie tussen Vraag en Aanbod in het gebied. Deze vraag-/aanbodanalyse wordt beperkt beïnvloed

door de gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast worden de burgerpanels van de betreffende
gemeenten ingezet om de meningen van de bezoekers te peilen.
Gezien de huidige situatie is het niet mogelijk om op korte termijn een bijeenkomst met stakeholders
te beleggen. We zullen moeten afwachten hoe e.e.a. zich ontwikkelt. Zodra de omgangsbeperkingen
het weer toelaten kunnen we in het najaar een stakeholderbijeenkomst beleggen waar we de
resultaten van onze verkenning presenteren en de stakeholders daarop laten reflecteren.
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