BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR

Datum
Locatie
Kenmerk
Aanwezig

Afwezig

:
:
:
:

12 mei 2021
MS Teams.

Dhr. R.M. van der Kooi (gemeente Brielle), dhr. H. de Graad (gemeente Westvoorne), dhr. L. Soeterboek
(gemeente Nissewaard), dhr. A.J. Spoon (gemeente Hellevoetsluis), dhr. J.L. Bal (secretaris),
Dhr. F.v.d. Meer (Staatsbosbeheer), dhr. H.S.A. Abrahams (gemeente
Brielle), dhr. W.A. Sjoukes (gemeente Westvoorne), F. van der Meer (Staatsbosbeheer).
:
Dhr. M. Hamerslag (gemeente Nissewaard), Dhr. P. Schop (gemeente Hellevoetsluis), J.W. Mijnans (gemeente
Nissewaard)

Nr.
1.

Agendapunt
Opening

2.

Mededelingen

3.

Vaststellen besluitenlijst
d.d. 9 december 2020

4.

Inzet provinciale
recreatiemiddelen

Besluit

Conform
Het bestuur wordt voorgesteld om:
- Akkoord te gaan met de gezamenlijke brief aan de provincie Zuid-Holland namens de daarin
genoemde recreatieschappen.
Conform
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Nr.

Agendapunt

Besluit
De voorzitter geeft een toelichting op het voorstel en geeft aan dat er voldoende mogelijkheden zijn om verder met
de provincie in gesprek te blijven. De heer Graad vraagt om verdere samenwerking op dit dossier met de andere
recreatieschappen, zonder dit al te zwaar te maken. De heer Abrahams bevestigd de wens tot samenwerking.

5.

Vervanging vaartuig voor
surveillance en
beheertaken

Het bestuur wordt voorgesteld:
- In te stemmen met de vervanging van de huidige, afgeschreven motorboot voor een multifunctionele
werkboot, bestemd voor surveillance, inspectie, beheer en onderhoud;
- Een krediet van € 80.000 ter beschikking te stellen t/m 2021 ten laste van de Algemene Reserve ter
dekking van de aanschaf van dit vaartuig.
Conform

6.

Kwaliteitsimpuls
Oostvoornse Meer –
aanvullende
werkzaamheden 2021

Het bestuur wordt voorgesteld:
- In te stemmen met het verzoek van de gemeente Westvoorne voor het uitvoeren van aanvullende
werkzaamheden t.b.v. het project Kwaliteitsimpuls Oostvoornse Meer;
- Kennis te nemen van de door de gemeente Westvoorne goedgekeurde offerte
Conform

7.

Dekking tekort RO-budget Het bestuur wordt voorgesteld:
- In te stemmen met het in 2021 incidenteel dekken van het ontstane structurele tekort op het RObudget ad € 75.000 vanuit de Algemene Reserve;
- Een nader voorstel voor de dekking van het structurele tekort op het RO-budget vanaf 2022
tegemoet te zien in een volgende vergadering
Conform
De heer Abrahams vraagt of dit in het budget van 2022 is meegenomen. De begroting 2022 zal gelet op de risico’s
worden geoptimaliseerd.

8.

Resultaten aanbesteding
accountant 2021 e.v. en
benoeming

Het bestuur wordt voorgesteld:
- In te stemmen met het aanwijzen en benoemen van de controlerend accountant.

Conform
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Nr.

Agendapunt

Besluit

9.

Project uitgifte in erfpacht Het bestuur wordt voorgesteld:
kavel Oud- In te stemmen met het opstellen van kaders voor het selecteren van een nieuwe ondernemer voor de
Hoenderhoeksedijk 1
kavel Oud Hoenderhoeksedijk 1 te Geervliet;
- In te stemmen met de uitvraag voor het ontwikkelen van bovengenoemde recreatieve locatie
middels een publicatie;
- Een krediet van € 40.000 ter beschikking te stellen t/m 2022 ten laste van de Algemene
reserve/Investeringsreserve ter dekking van de kosten van dit voorstel.
Conform

De heer Abrahams, vraagt hierbij burgerparticipatie toe te passen. Het bestuur gaat hiermee akkoord.
10.

Tijdelijke invulling locatie
Oud-Hoenderhoek

Het bestuur wordt voorgesteld:
- Kennis te nemen van de stand van zaken rondom het ingekomen verzoek om een pop-up
containerbar te realiseren als tijdelijke invulling van de locatie Oud-Hoenderhoek;
- In te stemmen met de vervolgstappen om het tijdelijk initiatief te realiseren;
- Hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met initiatiefnemers af te sluiten;
- Een aangepaste standplaatsvergunning te verstrekken;
- Volmacht te verlenen aan de volgens de mandaatregeling gevolmachtigde van Staatsbosbeheer om
de samenwerkingsovereenkomst namens het schap aan te gaan;
- In te stemmen met een bijdrage van € 15.000,- in de kosten ad € 30.000,- en deze incidenteel te
dekken vanuit de Algemene Reserve.

Conform

Gelet op de contractspartijen wordt mede naar aanleiding van een vraag van de heer Abrahams door de voorzitter
aangegeven dat de onderliggende overeenkomsten zeer zorgvuldig opgesteld. Het bestuur is zich bewust van deze
situatie en zal in deze casus extra zorgvuldigheid toepassen. Hierbij wordt eveneens aan de Wet markt en overheid
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Nr.

Agendapunt

Besluit
getoetst. In de verhouding met andere ondernemers wordt aangegeven dat eenieder de kans heeft gehad ook een
dergelijk initiatief te nemen.
De heer Abrahams vraagt vooraf de evaluatiecriteria op te stellen gelet op het tijdelijk initiatief. De criteria zullen
samenhangen met de uitkomsten van de placemaking die in 2020 is uitgevoerd.

11.

Concept rapport
Verkenning
Ontwikkelrichting

Het bestuur wordt voorgesteld:
- Kennis te nemen van de resultaten van de Verkenning Voorne-Putten
- Het conceptrapport Verkenning Ontwikkelrichting Natuur- en Recreatiegebieden Voorne-Putten
(inclusief bijlagen) vast te stellen als ‘richtinggevend’ document waaraan toekomstige
ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme zullen worden getoetst
- In te stemmen met het voorgestelde vervolgproces: het opstarten van een samenwerkingsproces
tussen overheden en gebiedspartijen met als doel het creëren van draagvlak en het stimuleren en
faciliteren van nieuwe initiatieven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het bestaande netwerk van de
Regiodeal.
- Aan Staatsbosbeheer opdracht geven om hiervoor een plan van aanpak op te stellen.
- Na besluitvorming in het Algemeen Bestuur het rapport verfraaien, publiceren en delen met de
gebiedspartijen.

Conform
12.

Pilot Camperplaatsen

Het bestuur wordt voorgesteld:
- Kennis te nemen van de voorgestelde pilotlocaties om camperplekken te realiseren;
- In te stemmen met het opstarten van een pilot bij de locatie Stompaardsedijk tot en met 31 oktober
2021;
Conform
Er is aandacht voor een mail van TOP-Voorne-Putten, gelet op de positie van campinghouders. De secretaris van
TOP Voorne-Putten licht de mail tijdens de vergadering toe. De vragen in de pilot zullen zich mede richten op deze
verhouding. Het schap heeft niet de behoefte camperplaatsen te exploiteren. Het schap richt zich op goede
samenwerking met de sector en zal de ondernemers betrekken bij de pilot. Op de vraag van de heer Abrahams om
hoeveel plaatsen dit gaat wordt aangeven dat het hier twee plaatsen betreft. Hij geeft verder mee de

4

Nr.

Agendapunt

Besluit
concurrentiepositie wel in beeld te houden. De heer Soeterboek geeft aan dat de plaatsen vooral een
aanjaagfunctie hebben.

13.

Rondvraag en sluiting

-

Dit verslag is vastgesteld door het algemeen bestuur van het Recreatieschap Voorne-Putten op 30 juni 2021

Secretaris

Voorzitter
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