BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR

Datum
Locatie
Kenmerk
Aanwezig:

:
:
:

Afwezig

:

Nr.
1.

23 februari 2022
MS Teams.
dhr. H. de Graad (gemeente Westvoorne), dhr. M. Hamerslag (gemeente Spijkenisse), dhr. A.J. Spoon (gemeente
Hellevoetsluis), dhr. H.S.A. Abrahams (gemeente Brielle), dhr. W.A. Sjoukes (gemeente Westvoorne), Dhr. F. .v.d. Meer
(Staatsbosbeheer), Dhr. R. ’t Hoen (secretaris), Dhr. P. Schop (gemeente Hellevoetsluis),
Dhr. R.M. van der Kooi (gemeente Brielle),

Agendapunt
Opening

Besluit
De voorzitter opent de vergadering.
Er zijn 5 stemgerechtigden

2.

Ingekomen stukken en
Mededelingen

3.

Vaststelling besluitenlijst
AB Recreatieschap 8
december 2021

Start aanpassing GR vanwege fusie Hellevoetsluis, Brielle, Westvoorne (mondeling)
Robert ’t Hoen deelt mee dat gestart is met de voorbereidingen van aanpassing van de GR
Onderhoudsboot (mondeling)
Frans van der Meer deelt mee dat de boot geleverd is en dat een feestelijke ingebruikname gaat volgen.
Conform. Naar aanleiding van het verslag vraagt Henk Abrahams aandacht voor de kap van bomen nabij de
Natukreek. Tegen de afspraken in is ook een bomenrij gekapt aan de waterkant. Frans van der Meer geeft aan dat
hij binnenkort een gesprek met hen heeft en dan dit punt ook zal meenemen ondanks dat de gronden zijn
uitgegeven in erfpacht en de pachter mag bepalen wat hij met de bomen doet zo lang het maarvoldoet aan de
gemeentelijke regels en de boswet.
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Nr.
4.

Agendapunt
Presentatie
Ontwikkelperspectief
Bossen

Besluit
Presentatie is gegeven en complimenten gaan uit naar de stellers. Naar aanleiding van het gesprek dat volgt wordt
aandacht gevraagd om ook bewoners en andere betrokkenen te betrekken bij de uitvoering van het perspectief.
Ook wordt aandacht gevraagd om in het kader van de betaalbaarheid van de uitvoering ook bedrijven, zoals Shell,
te betrekken die CO2-compenserende maatregelen moeten nemen. In lijn met wat ook in het DB is besproken dient
het in samenhang te worden gezien waarbij ook voldoende mogelijkheden moet blijven voor recreatie en ook
bestaande landbouwgebieden (in eigendom van het Schap) niet zonder meer worden omgezet in bos.
Het bestuur besluit met in achtneming van de gemaakte opmerkingen (zie punt 4):
De rapportage Ontwikkelperspectief Bossen recreatiegebieden Voorne-Putten vast te stellen;
In te stemmen met het opstellen van een beheerplan Brielse Meer & Bernisse;
In te stemmen met het uitvoeten van een nadere verkenning van de gebiedsgerichte opgaven bossen Voorne-Putten;
- Twee kredieten van € 50.000, totaal dus € 100.000, ter beschikking te stellen t/m 2022 ten laste van de Algemene Reserve
ter dekking van de kosten van deze voorstellen

5.

Ontwikkelperspectief
Bossen

6.

Het bestuur besluit aangezien het noodzakelijk is om groot onderhoud uit te voeren aan de aanlegvoorziening in de Robbe- en
Vervangen
aanlegvoorziening Robbe- Roggekreek (VPR HOL 058)::
In te stemmen met het geheel vervangen van de aanlegvoorzieningen in deze haven.
en Roggekreek
Een krediet van € 750.000 ter beschikking te stellen t/m 2022 ten laste van de Reserve Vervangingsinvesteringen ter
dekking van de kosten van dit voorstel;
In te stemmen met de overheveling van de benodigde middelen ad. € 750.000 vanuit de Algemene Reserve naar de
reserve Vervangingsinvesteringen.-

7.

Opdrachtvoorstel
Optimalisatie

8.

Evaluatie Pilot
camperplaatsen
Stompaardsedijk

Het bestuur wordt voorgesteld:
In te stemmen met de opdrachtformulering “oplossingsrichtingen ten behoeve van een toekomstbestendig
Recreatieschap Voorne Putten”;
Een krediet van € 43.300 (excl. BTW) ter beschikking te stellen t/m 2022 ten laste van de Algemene Reserve ter
dekking van de kosten van dit voorstel
Naar aanleiding van ontstaat een discussie over het invoeren van betaald parkeren en het gegeven dat in Rockanje
wel betaald parkeren is ingevoerd en in de schapsgebieden niet.
Besloten wordt kennis te nemen van de evaluatie van de pilot camperplaatsen; Stompaardsedijk in recreatiegebied De Bernisse,
waarbij complimenten gegeven worden over het betrekken van Top Voorne Putten bij dit voorstel.
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Nr.
9.

Agendapunt
Huisvesting
reddingsbrigade
Quackstrand

Besluit
Besloten wordt kennis te nemen van het besluit van het DB:
 Kennis te nemen van de brief van gemeente Hellevoetsluis d.d. 3 januari 2022 betreffende de tijdelijke plaatsing van een
reddingspost op het Quackstrand;
 In te stemmen met het verzoek tot tijdelijke plaatsing van deze reddingspost voor de duur van maximaal vijf jaar; en de
gemeente Hellevoetsluis een brief te sturen waarin opgenomen wordt dat het recreatieschap vraagt de voorbereidingstijd
voor de definitieve invulling zo beperkt mogelijk te houden. Dit ook vanuit het belang van de gebruikers, waaronder
minder-validen.
 Aan deze toestemming de voorwaarde te verbinden dat de gemeente Hellevoetsluis en het recreatieschap gelijktijdig een
gezamenlijk ontwerpproces voor een uiterlijk 1 mei 2027 te realiseren gebouw waarin zowel de reddingspost van de
gemeente als de openbare toiletvoorziening van het schap gehuisvest kunnen worden;
 De gemeente Hellevoetsluis schriftelijk te informeren over deze toestemming met de bijbehorende voorwaarden

10.

Memo Reserves en
Voorzieningen

11.

Rondvraag en sluiting

Het voorgestelde besluit klopt niet. Het juiste besluit is:
1. Kennis te nemen van de memo
Dit besluit is genomen
Frans van der Meer geeft aan dat in eerste instantie de schade door de stormen enigszins leek mee te vallen. Er
zijn bomen gesneuveld maar degene die over wegen, fietspaden ed. lagen zijn al weggehaald. Later kwam ook het
bericht dat 2 caravans op camping XXX zijn gesneuveld door bomen die daarop zijn gevallen. Hierbij heeft zich
geen persoonlijk letsel voorgedaan. De verzekering is hiermee aan de slag.
Robert ’t Hoen deelt mee dat er hard wordt gewerkt aan een businesscase voor de regiodeal als ook het laten
vaststellen van de samenwerkingsovereenkomst waar ook het Schap onderdeel vanuit maakt. De voorstellen
worden op dit moment voorbereid en moeten snel klaar zijn. Door besluitvorming begin maart is het mogelijk om
een besluit van de regiodeal te krijgen half maart en maakt het ook mogelijk om de verantwoording over de
werkzaamheden 2021 af te ronden. Daartoe zal volgende week ook een AB belegd moeten worden, waarbij
duidelijk wordt dat naast de DB leden alleen Henk Abrahams beschikbaar is. Aangegeven wordt ook een
schriftelijke ronde te maken als dat nodig is.

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

Secretaris

Voorzitter
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