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diverse 

Schiedam, 28 juni 2010 

Geachte heer/ mevrouw, 

Ter voldoening aan het gestelde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeenschap
pelijke Regeling voor het Natuur- en Recreatiegebied IJsselmonde, doe ik u hierbij toekomen de 
Jaarstukken 2009, de Programmabegroting 2011 met Meerjarenraming 2011-2014 van het Natuur
en Recreatieschap IJsselmonde en de 1e begrotingswijziging 2010. 

Bovenvermelde stukken met bijbehorende bijlagen zijn vastgesteld in de openbare vergadering van 
het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde van 25 juni 2010 te 
Poortugaal. 

Voor de goede orde wijs ik de Deelnemers erop dat men, ingevolge het bepaalde in voornoemde 
Regelingen, binnen acht weken na vaststelling van deze stukken door het Algemeen Bestuur 
daartegen bezwaar kan indienen bij de Kroon. 

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
namens het Algemeen Bestuur van het 
Natuur- en-Recreafieschap IJsselmonde, 

Bank Nederlandse Gemeenten Rek. nr. 28 50 13 165 
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1. Leeswijzer 

De jaarstukken 2009 zijn opgesteld op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). 
Met de jaarstukken legt het schap verantwoording af over beleid (doelen en prestaties) en 
financiën (rekeningresultaat en balans). 

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In de jaarstukken wordt 
verantwoording afgelegd over hetgeen in de programmabegroting 2009 is begroot en welke 
activiteiten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden inclusief de bijbehorende kosten. De 
accountant heeft over de jaarrekening een verklaring afgegeven voor getrouwheid en 
rechtmatigheid. Daarnaast heeft de accountant een accountantsverslag opgesteld. Voor de 
accountantsverklaring en het accountantsverslag wordt verwezen naar de bijlage. De jaarstukken 
worden door het Algemeen Bestuur vastgesteld. 

De opbouw van de jaarstukken is als volgt: 
- In de bestuurlijke samenvatting (hoofdstuk 2) wordt op hoofdlijnen ingegaan op de 

belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2009. 
In de programmaverantwoording (hoofdstuk 3) wordt per programma ingegaan op de drie W-
vragen: 
1. Wat hebben we bereikt? In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan de resultaten die in 

2009 binnen het betreffende programma zijn gerealiseerd. 
2. Wat hebben we gedaan? In dit onderdeel wordt weergegeven wat de status (uitgevoerd, 

in voorbereiding of niet uitgevoerd) is van alle in de programmabegroting opgenomen 
producten. Wanneer er afwijkingen zijn ten opzichte van de programmabegroting zal 
hiervoor een toelichting worden gegeven. 

3. Wat heeft het gekost? Hier worden de financiële resultaten toegelicht waarbij zoveel 
mogelijk een relatie met de eerste twee W-vragen wordt gelegd. De over- dan wel 
onderschrijdingen genoemd bij de derde W-vraag zijn incidenteel tenzij vermeld is dat het 
een structurele over- dan wel onderschrijding is. 

Aan het begin van hoofdstuk 3 is tevens de rekening van baten en lasten van het totaal van 
de programma's opgenomen. Dit overzicht komt terug in de jaarrekening. 
De paragrafen zoals voorgeschreven in het BBV komen aan bod in hoofdstuk 3. Hierbij wordt 
ingegaan op het weerstandsvermogen oftewel de risico's, de Wijze waarop de 
kapitaalgoederen worden onderhouden, de financiering en de wijze waarop de bedrijfsvoering 
plaatsvindt. 

- De jaarrekening 2009 bevat de waarderingsgrondslagen, de balans per 31 december 2009 
met toelichting en de programmarekening met toelichting. 

Wijziging indeling producten 
In 2008 is de indeling van de producten geactualiseerd. In de begroting, de rapportages en de 
jaarstukken is de indeling veranderd waardoor gerelateerde producten direct bij elkaar 
beschreven staan. In voorliggende jaarstukken zijn, ten behoeve van de vergelijkende cijfers, de 
cijfers uit de jaarstukken 2008 omgezet naar de nieuwe indeling. Dit betekent dat de cijfers op 
totalen gelijk zijn aan de vastgestelde jaarstukken 2008 maar dat de verdeling over de 
programma's licht gewijzigd is. De, in de voorjaarsrapportage, doorgevoerde wijzigingen hebben 
betrekking op: 

Het product Economisch & Juridische Zaken is verdeeld over programma 1 en 2. De 
juridische zaken, zoals de gemeenschappelijke regeling en verordeningen, zijn verplaatst 
naar programma 1 aangezien dit bestuurlijke aangelegenheden betreft. Het economisch 
beheer waaronder alle contacten met commerciële partijen en huurders c.q. erfpachters 
inclusief de instanties belast met verzekeringen en belastingen vallen onder programma 2 en 
worden gerekend tot de inrichting, het beheer en de exploitatie van het schapsgebied. De 



baten van Onderhoud en Economisch & Juridische Zaken zijn eveneens samengevoegd 
onder Inrichting, beheer & Exploitatie. 
Het product Marketing & Communicatie is verdeeld over programma 2 en 3. De reguliere 
communicatie-uitingen zijn opgenomen onder programma 2 bij het product Communicatie. De 
marketingactiviteiten zijn meer gericht op ontwikkelingen in de promotie van het schap en zijn 
derhalve verplaatst naar programma 3 onder het product Marketing & Productontwikkeling. 
In programma drie zijn de producten wat breder getrokken en worden producten zoals 
'Planvorming en Gebiedsontwikkeling' en 'Marketing & Productontwikkeling' geleverd. 



2. Bestuurlijke samenvatting 

Na voorafgaande behandeling door het Dagelijks Bestuur heeft het Algemeen Bestuur de 
Jaarstukken 2008, Programmabegroting 2010 en meerjarenraming 2010-2013, de voor- en 
najaarsrapportage en de 1ste en 2de begrotingswijziging 2009 vastgesteld. Verder is goedkeuring 
verleend voor het Samenwerkingsverband Blauwe Verbinding. 

Ten aanzien van de Johannapolder is goedkeuring verleend voor het aangaan van een 
erfpachtovereenkomst en de aanleg van zichtlijnen en voor het Oosterpark is de uitbreiding van 
het Pannenkoekenrestaurant goedgekeurd. Andere onderwerpen waarmee het Algemeen Bestuur 
akkoord is gegaan, zijn: het plaatsen van vergaderstukken op de website, de partiële herziening 
van de gemeenschappelijke regeling en de aanpassing van de volmacht- en mandaatregeling. 

In het Dagelijks Bestuur is een presentatie gehouden over de verkenning van het 
ruiterroutenetwerk IJsselmonde. 

Samenstelling bestuur 

Leden Dagelijks Bestuur 

Naam Gemeente/organisatie Functie 
De heer M. van Engelshoven-
Huls 

Provincie Zuid-Holland Voorzitter 

De heer E.P.E. Goverde Gemeente Rotterdam 
De heer H.M. Bergmann Gemeente Albrandswaard Vice-voorzitter 
De heer D. de Vos Gemeente Barendrecht 
De heer A.L. Dost Gemeente Zwijndrecht 
De heer G.B. van der Vlies Gemeente H-l Ambacht 
De heer E.M. den Boef Gemeente Ridderkerk Secretaris 

Leden Algemeen Bestuur 

Naam Gemeente/organisatie Plaatsvervanger 
De heer M. van Engelshoven-
Huls 

Provincie Zuid-Holland Mevrouw H.M.C. Dwarshuis-
van de Beek 

De heer J.L. Evertse Provincie Zuid-Holland De heer J. Franssen 
De heer E.P.E. Goverde Gemeente Rotterdam De heer L.M. Martijn 
De heer W. Boonzaaijer Gemeente Rotterdam De heer A.J.P. van Hemmen 
De heer H.M. Bergmann Gemeente Albrandswaard De heer M.C.C. Goedknegt 
De heer A.A. Kweekei Gemeente Albrandswaard 
De heer D. de Vos Gemeente Barendrecht De heer C. Versendaal 
De heer B.J. Nootenboom Gemeente Barendrecht De heer S.D. Kelder 
De heer E.M. den Boef Gemeente Ridderkerk De heer P.J.H.M, de Koning 
De heer J. Lagendijk Gemeente Ridderkerk De heer R.C. van Pelt 
De heer G.B. van der Vlies Gemeente H-l Ambacht De heer M.A.J. Doodkorte 
De heer T. Stehouwer Gemeente H-l Ambacht De heer J.A. Buitendijk 
De heer A.J. Willemstein Gemeente Zwijndrecht Mevrouw A.H.D. Hoekstra-van 

der Poort 
De heer A.L. Dost Gemeente Zwijndrecht De heer A.W. Nugteren 



Adviseurs 

Naam Gemeente/organisatie Functie 
De heer A.W. van der Vlies Waterschap Hollandse 

Delta 
Adviseur 

Mevrouw M.A. van Nimwegen Gemeente Rotterdam Penningmeester 



3. P r o g r a m m a v e r a n t w o o r d i n g 

3.1 Algemeen 

Een toelichting op onderstaande programmarekening wordt gegeven bij de beantwoording van de 
3

e Wvraag voor de afzonderlijke programma's verderop in dit hoofdstuk. 

"rogrammarekening' 
Vastgestelde 
begrotings

wijzigingen 
2009 Programmarekening 

Gewone bedrijfsvoering 

Primitieve 
begroting 2009 

Begroting na 
wijzigingen 

2009 
Rekening 2009 Rekening 2008 

Lasten 
Programma 1. Bestuur -325.151 -13.633 338.784 -312.302 311.349 
Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 3.283.943 72.993 3.210.950 2.980.349 2.857.287 
Programma 3. Ontwikkelingen 67.702 -104.270 171.972 -161.972 158.625 
Alg. dekkingsmiddelen, deelnemersbijdrage 
Overige algemene dekkingsmiddelen -17.041 3.610 -13.431 -213 
Totaal lasten -3.693.837 -41.300 -3.735.137 3.454.836 -3.327.261 
Baten 
Programma 1. Bestuur 
Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 627.788 43.782 671.570 676.826 648.812 
Programma 3. Ontwikkelingen 
Alg. dekkingsmiddelen, deelnemersbijdrage 3.066.892 3.066.892 3.066.892 3.003.520 
Overige algemene dekkingsmiddelen 120.000 40.000 80.000 105.751 203.274 
Totaal baten 
Saldo gewone bedrijfsvoering 

3.814.680 3.782 3.818.462 3.849.468 3.855.606 
120.843 37.518 83.325 394.633 528.345 

Incidentele lasten en baten 
Incidentele lasten 754 754 754 -39.962 
Incidentele baten 86.436 86.436 210.054 20.838 
Kredieten lasten -55.120 -199.340 254.460 93.722 -75.394 
Kredieten baten (bijdragen van derden) 
Saldo Incidentele lasten en baten ■55.120 113.658 168.778 116.579 94.618 
Saldo na incidentele lasten en baten 65.723 151.176 85.453 510.211 433.827 

Resultaatbestemming 
Storting reserves 168.600 478.652 647.252 647.252 484.729 
Onttrekking reserves 102.879 629.826 732.705 571.937 327.673 
Saldo resultaatbestemming ■65.721 151.174 85.453 -75.315 -157.056 
Saldo na resultaatbestemming 434.896 276.772 

Toelichting op de financiële resultaten 
De programmarekening is afgesloten met een voordelig resultaat van € 434.896. Dit resultaat is 
toe te schrijven aan: 

lagere bestuurskosten, gecorrigeerd voor hogere accountantskosten 
lagere kosten voor onderhoud, economisch beheer en communicatie 
lagere kosten voor ontwikkelingen 
post onvoorzien is niet benut en lagere bankkosten 
hogere opbrengsten vanuit huren en pachten 
hogere renteopbrengsten 
ontvangen subsidie en draaipremie molen 
opbrengst oud ijzer 
afwikkeling zwembad 
verkoop percelen grond 
overigen  /

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

26.482 
232.604 

10.000 
13.218 
3.253 

25.751 
5.420 

930 
110.768 

6.500 
30 

€ 434.896 

Een uitgebreide toelichting wordt gegeven bij de afzonderlijke programma's. 

1 Voor de gehele rapportage geldt dat de lasten als negatieve bedragen worden gepresenteerd en de baten als positieve 
bedragen. Bij de begrotingswijzigingen betekent een negatief bedrag een neerwaartse bijstelling en een positief bedrag 
een verhoging van het budget. 



3.2 Wat hebben we bereikt? 

Bestuurlijke 
speerpunten PB2009 

Realisatie 
conform 
PB20091 

Toelichting stand van zaken 

Bestuursaangelegenheden 
en Financiën 

Afgerond De voorgenomen bestuursvergaderingen (5 DB's en 2 AB's) zijn 
gehouden. Op relevante momenten is bilateraal met 
bestuurders overlegd. Contacten met diverse partijen zijn 
onderhouden aangaande grotere projecten in de regio, 
waaronder Blauwe Verbindingen en Deltapoort. 

De voor- en najaarsrapportage 2009, jaarstukken 2008 en 
programmabegroting 2010 zijn conform planning geleverd. 
Financiële beleidsadvisering heeft waar nodig plaatsgevonden 
en de overige financiële taken zijn conform voornemen 
uitgevoerd. 

Beheer van gebieden Afgerond De reguliere werkzaamheden zijn op grote lijnen volgens 
planning verlopen, waaronder adviezen, formele reacties op 
plannen en nota's, subsidieaanvragen, uitgegeven 
vergunningen en toestemmingen, contractbeheer en regulier 
onderhoud. 

Herinrichting en 
ontwikkeling gebieden 

In 
uitvoering 

Werkzaamheden voor enkele deelgebieden en omvangrijke 
dossiers hebben vanwege de actualiteit en urgentie voorrang 
gekregen op werken aan het gebiedsplan en de ontwikkelvisie 
Johannapolder. De begin juli gehouden bijeenkomst met 
exploitanten en gebruikers van het Zuidelijk Randpark als 
voorbereiding voor het opstellen van een ontwikkelvisie van dit 
deelgebied vormt de start van opstelling van het gebiedsplan. 

Veel aandacht en tijd is besteed aan bijdragen voor 
Landschapspark Buytenland en Zuidpolder Barendrecht. 
Bijdragen in expertise en tijd zijn geleverd bij de 
voorbereidingen voor de voorgenomen Blauwe Verbinding 
tussen Rotterdam en Oude Maas, die vele raakvlakken met 
enkele schapsgebieden heeft. In de zomer is deelgenomen aan 
een aantal workshops voor het project Deltapoort. 

Uitbreiding gebieden In 
uitvoering 

Het nieuwe gebiedje als uitbreiding van Wevershoek is in 
beheer genomen. Donckse Velden fase 2a (ten oosten van het 
landhuis) is eveneens gereed en aan het schapsareaal 
toegevoegd. Op 9 oktober is dit deelgebied feestelijk 
opgeleverd. 

2 In deze kolom wordt aangegeven of de acties ten behoeve van dit speerpunt in voorbereiding, in uitvoering of afgerond 
zijn. Wanneer er nog geen acties zijn uitgevoerd, wordt in deze kolom 'nog niet in uitvoering' aangegeven. 



Voortgang is geboekt in het proces aangaande mogelijke 
overdracht van de Hooge Nesse aan het NRIJ. 

Bereikbaarheid gebieden Afgerond De verkenning ruiterroutenetwerk is behandeld in het dagelijks 
bestuur. 

Door samenwerking in het project De Blauwe Verbinding is 
aandacht voor een recreatieve waterverbinding verzekerd. 

Productontwikkeling en 
exploitaties 

Afgerond 

In 
uitvoering 

De aanleg van de pitch & putt baan in de Johannapolder is 
grotendeels gereed. Uitbreiding van het pand van Van Gameren 
sport is afgerond, evenals een uitbreiding van de Thermen 
Barendrecht. 

De Camping en Marina Barendrecht heeft haar 
ontwikkelplannen aan het schap gepresenteerd. Uitvoering is 
mede afhankelijk van besluitvorming bij de gemeente. 

Samenwerking en 
promotie 

Afgerond De samenwerking met collega terreinbeheerder Zuid-Hollands 
Landschap verloopt uitstekend. 

Via betrokkenheid bij Deltapoort is de ontbrekende afstemming 
met de regio Drechtsteden geëffectueerd. 

Ten behoeve van promotie van alle recreatiegebieden in Zuid-
Holland is de krant Naar Buiten! in samenwerking met vele 
partijen dit jaar wederom uitgebracht. De krant is door lezers 
enthousiast ontvangen. 

Toezicht en handhaving Afgerond De inzet van Toezicht & Handhaving is met name aangewend 
voor handhaving. 



3.3 Programma 1. Bestuur 

3.3.1 Wat hebben we gedaan? 

Reguliere 
dienstverlening 

Uitvoering 
conform 

begroting3 

Toelichting op de realisatie inclusief de financiële 
consequenties 

Bestuursvergaderingen Afgerond In de verslagperiode zijn vijf vergaderingen van het 
Dagelijks Bestuur (op 20 februari, 13 maart, 15 mei, 26 
juni en 30 oktober) en twee vergaderingen van het 
Algemeen Bestuur (op 26 juni en 4 december) gehouden. 

Beleidsadvisering/ 
overleg 

Afgerond Beleidsadvisering en overleg heeft plaatsgevonden ter 
voorbereiding van de bestuursvergaderingen en als 
vertegenwoordiging van NRIJ in diverse gremia. 

Treasury en 
cashmanagement 

Afgerond De financiering van het schap en de wijze waarop de 
gelden van het schap beheerd worden, komt aan bod in 
paragraaf 3.7.3 Financiering. 

Actualiseren treasurvstatuut 
In het najaar van 2008 heeft een ad-hoc werkgroep 
bestaande uit vertegenwoordigers van Rijk, gemeenten, 
provincies en waterschappen zich gebogen over de vraag 
of de wet- en regelgeving met betrekking tot het uitzetten 
van middelen door decentrale overheden volstaat in 
tijden van onrust op de financiële markten. De werkgroep 
heeft een aantal vaktechnische verbeteringen voor de 
Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale 
Overheden (Ruddo) voorgesteld. De wet Fido 
(Financiering decentrale overheden) is als gevolg hiervan 
op enkele punten aangescherpt. Zo wordt in de regeling 
voor uitzettingen langer dan drie maanden nu een hogere 
credit rating door een erkend ratingbureau van de 
financiële ondernemingen verlangd. Bovengenoemde 
wijzigingen hebben geen gevolgen voor het 
treasurystatuut van uw schap. Er was dan ook geen 
aanleiding om het treasurystatuut van uw schap te 
wijzigen. 

Beleggingen 
In de afgelopen periode is onderzocht op welke wijze 
treasury-activiteiten verder geoptimaliseerd kunnen 
worden. Inzet hiervan is een nog verdere bescherming 
tegen fluctuaties in de markt en het behalen van een 

3 In deze kolom wordt aangegeven of de acties ten behoeve van het product in voorbereiding, in uitvoering of afgerond 
zijn. Wanneer er nog geen acties zijn uitgevoerd, wordt in deze kolom 'nog niet in uitvoering' aangegeven. 
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hoger rendement en/of het besparen op de rente en 
overige kosten. Een aangedragen veelbelovende optie is 
het tussen de verschillende natuur- en recreatieschappen 
elimineren van liquiditeitstekorten en overschotten. Een 
dergelijke werkwijze past binnen de treasury-statuten en 
de regelgeving. De wijze waarop dit zou kunnen 
plaatsvinden en de te treffen maatregelen om dit 
verantwoord te kunnen invoeren, worden in 2010 
onderzocht. 

Financiële 
administratie 

Afgerond Er vond tijdige en systematische vastlegging plaats van 
baten, lasten en in- en uitgaande geldstromen. 
Bijzonderheden hebben zich niet voorgedaan. 

In september heeft de jaarlijkse interim-controle door de 
accountant plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze 
interim-controle is in de managementletter het volgende 
opgenomen: 

de invordering van het proces vorderingen en het 
debiteurenbeheer zijn geïntensiveerd', 

- de begroting 2009 is meer SMART; 
- de gegevensgerichte interne controle op getrouwheid 

en rechtmatigheid is tijdig gestart. 

Tevens zijn enkele verbeterpunten aangegeven voor de 
aanpak en uitvoering van de interne controle. Veel van 
deze verbeterpunten zijn meegenomen bij het aanpassen 
en uitvoeren van het controleplan 2009. 

Bijzondere aandacht in 2009 is uitgegaan naar het 
debiteurenbeheer. Naast het sturen van herinneringen en 
aanmaningen naar niet-betalende debiteuren is besloten 
de vorderingen op de debiteuren die niet door middel van 
een betaling reageren over te dragen aan een 
incassobureau. In de laatste aanmaning wordt aan de 
debiteur meegedeeld dat het niet betalen van de 
vordering zal leiden tot het inschakelen van een 
incassobureau. Het is gebleken dat deze mededeling in 
sommige gevallen debiteuren aanzet tot betaling dan wel 
dat zij contact opnemen en een voorstel doen tot het 
treffen van een betalingsregeling. 

Er staat op dit moment een bedrag van € 34.300 open 
aan langdurig openstaande vorderingen. Voor een 
bedrag van € 11.731 is een voorziening getroffen. Voor 
het overige bedrag is geen voorziening getroffen omdat 
een deel van de debiteuren afloopt door middel van een 
betalingsregeling en het restantbedrag betrekking heeft 
op erfpacht inkomsten. 

Een nadere toelichting op de post (dubieuze) debiteuren 
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is opgenomen in hoofdstuk 4 bij de toelichting op de 
geprognosticeerde balans. 

Jaarstukken Afgerond De jaarstukken zijn op 26 juni 2009 vastgesteld door het 
AB en vervolgens verzonden naar het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De 
accountant heeft goedkeurende verklaringen afgegeven 
voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid. 

Bestuursrapportages Afgerond De voor- en najaarsrapportage zijn opgesteld en de 
daarbij behorende begrotingswijzigingen zijn op 26 juni 
2009 en 4 december 2009 vastgesteld door het AB. 

Programmabegroting Afgerond De programmabegroting 2010 is op 26 juni 2009 
vastgesteld door het AB en verzonden naar BZK. 

Financiële 
beleidsadvisering/ 
ontwikkeling 

Afgerond Alle bestuursvoorstellen met financiële gevolgen zijn 
getoetst en voorzien van een financieel belegvel waarin 
de financiële gevolgen van de beleidsvoornemens en de 
dekking daarvan zijn opgenomen. 

In de najaarsrapportage zijn de risico's van het schap 
geactualiseerd en yoor zover mogelijk gekwantificeerd. 
Dit heeft zijn weerslag op het weerstandsvermogen. Zie 
verder paragraaf 3.7.2. 

Er is geen aanleiding om het beleid dat is vastgesteld 
conform de nota investeren en afschrijven en de nota 
reserves en voorzieningen bij te stellen. 

Juridische 
ondersteuning en 
advisering 

Afgerond De partiële wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling, opgesteld (benoemingsartikel AB-leden) 
conform het gestelde in Wet gemeenschappelijke 
regelingen (Wgr), is in 2009 door het bestuur vastgesteld. 

De mandaat- en volmachtregeling zijn aangepast binnen 
de kaders van de gemeenschappelijke regeling en de 
dienstverleningsovereenkomst (DVO). 

Diverse overeenkomsten, publiek- en privaatrechtelijke, 
zijn inhoudelijk getoetst, mede in relatie tot 
bevoegdheden van het bestuur. 

Een brief van het ministerie van Economische Zaken met 
i 

betrekking tot de Europese Dienstenrichtlijn is 
beantwoord. Aangegeven is dat de regelgeving van het 
schap "europaproof is. 

De tegen de Sportfondsenorganisatie aangespannen 
procedure werd geschikt, na bemiddeling van een 
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ingeschakelde mediator. 

Op 12 juni 2009 heeft de Hoge Raad het cassatieberoep 
afgewezen in een door een aannemer aangespannen 
rechtszaak ter verkrijging van betaling voor niet 
opgedragen werkzaamheden. 
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3.3.2 Financieel overzicht van het totaal van de producten in programma 1 

Vastgestelde 
begrotings
wijzigingen 

2009 

Programma 1. Bestuur Primitieve 
begroting 2009 

Begroting na 
wijzigingen 

2009 
Rekening 2009 Rekening 

2008 

Laster) 
Bestuursondersteuning -227.597 227.597 
Financiën -97.554 97.554 
Bestuurlijke aangelegenheden -338.784 -338.784 -312.302 -311.349 
Totaal lasten -325.151 -13.633 -338.784 -312.302 -311.349 

Baten 
Bestuurlijke aangelegenheden 
Totaal baten 

Saldo gewone bedrijfsvoering -325.151 -13.633 -338.784 -312.302 -311.349 

I ncidentele lasten en baten 
Incidentele lasten 
Incidentele baten 
Kredieten lasten 
Kredieten baten (bijdragen derden) 
Totaal incidentele lasten en baten 

Resultaatbestemming 
Storting reserves 
Onttrekking reserves 
Saldo resultaatbestemming 
Saldo na resultaatbestemming -325.151 -13.633 -338.784 -312.302 -311.349 

Toelichting op de financiële resultaten 

Bestuurlijke aangelegenheden 
Er is in 2009 een onderschrijding geweest van € 26.716 op het budget voor bestuurskosten. In de 
begroting is rekening gehouden met kosten voor bijzondere gebeurtenissen zoals bijeenkomsten, 
drukwerk en inhuur van experts. Er zijn minder bijzondere gebeurtenissen geweest dan voorzien 
waardoor de daadwerkelijke kosten lager zijn uitgevallen. Het restant wordt veroorzaakt door een 
overschrijding (€ 234) op accountantskosten. 
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3.4 Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 

3.4.1 Wat hebben we gedaan? 

Reguliere 
dienstverlening 

Uitvoering 
conform 

begroting4 

Toelichting op de realisatie inclusief de financiële 
consequenties 

Gebiedsplan In 
voorbereiding 

Onderdeel 
communicatie 

Afgerond 

Het proces voor het opstellen van het gebiedsplan wordt 
begin 2010 opgestart. Begin juli is als voorloper hierop 
een bijeenkomst georganiseerd met exploitanten en 
gebruikers van het Zuidelijk Randpark voor het opstellen 
van een ontwikkelvisie voor dit deelgebied als onderdeel 
van het gebiedsplan. 

Promotiemateriaal 
Internet 
De portal recreatiezuidholland.nl, het overkoepelende 
internetmedium van de Zuid-Hollandse 
recreatieschappen is geheel vernieuwd. Behalve een 
nieuw ontwerp is de site ook technisch drastisch 
aangepakt. Het resultaat is een site in een modernere 
vormgeving die gebruiksvriendelijk is vanwege de 
introductie van google maps. Hierdoor zijn recreatieve 
routes, faciliteiten in en aanrijroutes naar de 
recreatiegebieden heel gemakkelijk te vinden en te 
printen. De site wordt voorzien van de bestuursstukken 
en bestuursagenda's, te bekijken via 
www.recreatiegebied-ijsselmonde.nl. De portal heeft tot 
eind december een bezoekersaantal van 42.755 gehad. 
Het bezoekersaantal van de schapssite tot en met eind 
december is 2.930. 

Recreatiekrant naar Buiten 
In het kader van meer samenwerking en het 
overkoepelend communicatiebeleid is de recreatiekrant 
"Naar Buiten" in april opnieuw uitgebracht in een oplage 
van 1,3 miljoen als special in de huis-aan-huiskranten 
van Wegener. De krant was een samenwerking tussen 
de Zuid-Hollandse natuur- en recreatieschappen en 
gemeente Midden-Delfland, Promotie Platform Midden-
Delfland, Zuid-Hollands Landschap, Duinwaterbedrijf 
Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, gemeente Den Haag en 
Natuurmonumenten. In de special kreeg de lezer een 
beeld van de recreatiemogelijkheden 'om de hoek' (hond 
uitlaten, rondje wandelen of fietsen, etc), maar ook van 
de meer bovenregionale recreatiemogelijkheden 
waarvoor men bereid is wat meer kilometers te rijden 

4 In deze kolom wordt aangegeven of de acties ten behoeve van het product in voorbereiding, in uitvoering of afgerond 
zijn. Wanneer er nog geen acties zijn uitgevoerd, wordt in deze kolom 'nog niet in uitvoering' aangegeven. 
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(duiken, klimmen, thematische fietsroutes, etc). 

Maatregelenplan Oosterpark 
In verband met de aanstaande uitvoering van het 
maatregelenplan Oosterpark is overleg gevoerd over de 
communicatie van dit project met de 
samenwerkingspartners Waterschap Hollandse Delta en 
gemeente Ridderkerk. Er is een bouwbord geplaatst en 
een nieuwsbrief verspreid in 2 wijken grenzend aan het 
Oosterpark. 

Promotieactiviteiten 
In het kader van de serie 'Er-op-uit in het groen? Doen!' 
wandelingen zijn twee voorjaarswandelingen 
georganiseerd op 12 april en 10 mei in respectievelijk het 
Zuidelijk Randpark en de Rhoonse en Camisse grienden. 
De wandelingen zijn goed bezocht met een opkomst van 
respectievelijk 360 en 320 deelnemers. De promotie van 
de wandeling gebeurt via de Wegener-huis-aan-
huiskranten, website en via de programmaleaflet. De 
eerste wandelingen zijn als groene tip geplaatst in het 
gehele midden katern van De Groene Agenda uitgave 
maart en april. De oplage van 12.000 wordt voor de helft 
gestuurd aan geïnteresseerde burgers. De andere helft 
wordt verspreid onder VW, boekhandel en andere 
opgegeven organisaties. 

Visma 
In de laatste week van maart heeft het schap, in 
samenwerking met de andere Zuid-Hollandse schappen, 
geparticipeerd met een beursstand aan de Visma, de 
visbeurs voor zowel recreatieve als sportvissers. 
Handhavers van G.Z-H gaven toelichting op het beleid 
voor vissers in de recreatiegebieden en deelden 
foldermateriaal hierover uit. 

Voorlichting 
Flyers regelgeving 
Vooraf aan de Hengelsportbeurs Visma heeft het schap 
bijgedragen aan het tot stand komen van een algemene 
flyer 'Sportvissen' waarin het visbeleid voor recreanten 
staat opgenomen. De flyer 'Paarden in het verkeer" is 
herdrukt. Deze flyers zijn verspreid door handhaving. 

Perscontacten 
Er zijn 11 persberichten verstuurd voor en namens het 
schap over onder andere de wandelingen, de Naar 
Buiten krant en regelgeving over sportvissen, paarden in 
het verkeer en honden uitlaten. 

Het schap is vijf keer benaderd door de media: een 
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journalist van het Algemeen Dagblad in verband met 
recreatiegebied Donckse Velden in Ridderkerk. RTV 
Rijnmond in verband met de oorsprong van stenen 
objecten bij de Johannapolder, aanlegsteiger veerpont 
Rhoons Veer en het AD Rotterdam over een eventuele 
sloop van zwembad Albrandswaard. 

Jaarverslag 
Er is een pr-versie van het jaarverslag 2008 gemaakt. In 
het jaaroverzicht staan de hoogtepunten van het 
afgelopen jaar. Het overzicht was eind juli gereed en is 
verstuurd aan alle relaties en de pers. De pr-versie is ook 
beschikbaar als pdf-download op de schapssite. 

Adviezen en 
relatiebeheer 

Afgerond Met vele partijen zijn contacten gelegd en onderhouden, 
waaronder diverse ruiterverenigingen. Daarnaast zijn 
contacten met de vertegenwoordigers van wijkoverleggen 
in gemeente Ridderkerk aangehaald. 

Waterbeheerplannen 
Er is ingesproken op het Waterbeheerplan 2010-2015 
van Waterschap Hollandse Delta, het Beheer- en 
Ontwikkelplan Rijkswateren van Rijkswaterstaat, het 
Provinciaal Waterplan van de Provincie Zuid-Holland, het 
Stroomgebiedbeheerplan Rijndelta en het Nationaal 
Waterplan, beide van het ministerie van Verkeer & 
Waterstaat. 

Vuilstort Rhoonse Grienden 
Er is overleg gevoerd met DCMR, Waterschap Hollandse 
Delta en projectgroep Landschapspark Buytenland over 
de juridische status van de saneringsbeschikking van het 
Bevoegd Gezag uit 1998 voor het NRIJ. DCMR is 
schriftelijk op de hoogte gesteld van de stand van zaken. 
De provincie Zuid-Holland heeft de gemeente 
Albrandswaard, Waterschap Hollandse Delta en het 
schap verzocht een aanvullend milieuonderzoek op te 
starten en te financieren om inzicht te krijgen of sanering 
van de stort nodig is en welke saneringsmethoden verder 
uitgewerkt moeten worden. Het schapsbestuur heeft 
ingestemd met een financiële bijdrage onder de 
voorwaarde dat dit niet betekent dat het schap bijdraagt 
in de kosten van een eventuele sanering van de 
voormalige stort. Het onderzoek is in december 2009 
gestart en zal in februari 2010 worden opgeleverd. 

Financiële lasten Albrandswaardsedijk 192 
De eigendomsoverdracht aan het schap heeft 
plaatsgevonden op 3 april 2009. Inmiddels is het object in 
beheer gegeven voor antikraakbewoning. 
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Algemene Regels Ruimtelijke Ordening 
Mede namens het schap is overleg gevoerd met de 
minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer over de AMVB Ruimte (Algemene Regels 
Ruimtelijke Ordening). Met het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit is veelvuldig overlegd 
gevoerd over eigendommen en het beheer van RODS 
gebieden. Met de stichting Groen Goud is overleg 
gevoerd over een meer structurele samenwerking op het 
gebied van gebiedsontwikkeling en marketing. 

Beheerplan Natura 
2000 

Afgerond Er is aan meerdere workshops en klankbordgroepen 
deelgenomen inzake Natura 2000 en er is input over 
bestaand gebruik op het gebied van recreatie en 
beheermaatregelen geleverd in relatie tot Natura 2000. 

Monitoring en evaluatie 
terreinbeheer 

Afgerond Het Terrein Beheer Model is de basis voor de 
bedrijfsvoering en aan de hand van diverse inspecties 
worden de reguliere onderhoudswerkzaamheden 
gepland ten einde beheerdoelen te realiseren/na te 
streven of worden adviezen opgesteld om 
beheerdoeltypen aan te passen. 

Contract- & 
Relatiebeheer 

Afgerond Contacten aangehaald met de relaties. Dit heeft onder 
andere geresulteerd in afspraken over het gebruik en 
onderhoud van openbare parkeerplaatsen in Vredepolder 
en ClaraKinderbos. Ook zijn uitbreidings- en 
bouwplannen van ondernemers opgepakt. 

Vastgoedbeheer Afgerond Ten behoeve van de aanleg van een rotonde bij Kleine 
Veld, die tevens toegang biedt tot de camping Oude 
Maas, heeft het AB recent besloten gronden tegen 
marktconforme prijzen te verkopen. 

Rondom de nieuwe recreatiegebieden Wevershoek en 
Sandelingen Ambacht worden afspraken over beheer en 
eigendom gemaakt. 

Vergunningen/ 
toestemmingen 

Afgerond Er zijn 34 aanvragen voor vergunningen en 
toestemmingen in behandeling genomen. De meeste 
aanvragen (9 stuks) betroffen het organiseren van 
barbecues met diverse activiteiten voor onder andere 
scholen. Er waren acht aanvragen voor 
sportevenementen. De overige aanvragen hadden 
betrekking op ventvergunningen, het treffen van tijdelijke 
voorzieningen zoals het plaatsen van een tent, honden 
trainingen/proeven en diverse privé bijeenkomsten, 
waaronder het afsluiten van een huwelijk. Op één na 
konden alle toestemmingen en vergunningen worden 
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verstrekt. 

Verzekeringen Afgerond Er zijn geen bijzonderheden te melden met betrekking tot 
het verzekeringspakket. 

Gastheerschap In uitvoering Het preventief en informatief aanwezig zijn in de 
gebieden is marginaal geweest door de noodzakelijke 
prioriteitstelling ten gunste van handhaving. 

Handhaving Afgerond In de zomer van 2009 heeft op een parkeerplaats aan de 
Oude Maas een groep rondtrekkende personen in 
caravans gestaan. Betreft hier een groep personen met 
Britse en Ierse paspoorten zonder vaste woon- of 
verblijfplaats die zich vooral bezig houden met 
twijfelachtige praktijken in de grond- en wegenbouw. 
Door intensieve controle is de groep in beweging 
gebracht en verwijderd van de parkeerplaats. 

De in het gebied gelegen toeristische fietspaden worden 
nog veelvuldig verkeerd gebruikt door bromfietser en 
ruiters. 

Diverse parkeerplaatsen in het Zuidelijk Randpark zijn in 
gebruik als hangplek voor jongeren met auto's waarbij 
harde muziek wordt geproduceerd. 

In het deelgebied Sandelingen Ambacht worden veel 
activiteiten georganiseerd. Het gebied ontwikkelt zich wat 
dat betreft. 

Het gebruik van de gebieden door hondenbezitters neemt 
nog steeds toe. Het handhaven van de hondenzonering 
in de diverse deelgebieden blijft noodzakelijk om 
conflicten met andere gebruikersgroepen te voorkomen. 

Conform de programmabegroting 2009 is een gestart met 
het projectmatig werken. Het project "Brandmeester" was 
gericht op het tegengaan van kampvuren en de overlast 
van jongeren. Probleem bij het uitvoeren van dit project is 
het tijdstip waarop de controle wordt uitgevoerd. Diensten 
liepen van 20.00 tot 04.00 uur omdat tussen deze tijden 
de overtredingen voornamelijk worden gepleegd. 
Dergelijke diensten dienen, gezien de veiligheidsrisico's, 
te worden uit gevoerd met tenminste 3 of meer 
handhavers. Ook de coördinatie voorafgaand aan de 
inzet vergt tijd omdat getracht wordt ook de 
handhavingspartners bij dergelijke projecten te 
betrekken. Dergelijke acties hebben duidelijke 
conseguenties voor de capaciteit in de reguliere 
surveillance. Door de handhavers werden meerdere 
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groepen jeugd aangetroffen en verbaliseerd. 

Verder is er een project gedraaid met als doel het 
tegengaan van het gebruik van de wegen en paden door 
ruiters. De uitvoering van het project heeft echter niet het 
gewenste resultaat behaald. 

Evenementen 
Het merendeel van de evenementen valt onder de 
categorie kleinschalige evenementen, zoals 
familiefeesten en barbecues. 

Griendpop (in Poortugaal) met ongeveer 2.000 
bezoekers is het meest risicovolle evenement. De 
handhavers hebben samen met de politie intensief 
ingezet op de begeleiding van Griendpop wat op enkele 
kleine vechtpartijen na weinig problemen heeft 
opgeleverd. De samenwerking met de politie op dit 
evenement was uitstekend. 

Risico's voor de handhaver 
In 2009 is door de handhavers ervaren dat de 
maatschappij ten opzichte van hun optreden verhardt. 
Escalatierisico's nemen bij regulier optreden toe. Over 
het algemeen voelen de handhavers zich niet bedreigd 
tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden. 

Om te zorgen dat de handhavers hun werkzaamheden zo 
veilig mogelijk kunnen blijven doen, zijn zij bewapend, 
beschikken over veiligheidsmiddelen en worden zij 
regelmatig getraind in de-escalerend werken. 

Handhavers registeren het niet toelaatbare gedrag wat 
tegen hen wordt geuit in een landelijk agressieregistratie 
systeem. 

Integrale 
veiligheidszorg 

Afgerond De samenwerking met verschillende gemeenten en de 
politie met betrekking tot de handhaving is beperkt. Met 
de toezichthouders van de gemeente Ridderkerk is het 
afgelopen jaar een samenwerking tot stand gekomen. 
Deze samenwerking zou voor de gebieden Donkse 
Velden en Oosterpark te Ridderkerk verder uitgebouwd 
moeten worden. 

De politie is matig actief in de gebieden. Bij evenementen 
zoals Griendpop is er samenwerking, geïnitieerd door de 
handhavers van G-Z.H, die verder goed verloopt. In de 
overige gebieden is de samenwerking nog niet optimaal 
en moet verbeterd worden. 
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Onderhoud van 
recreatiegebieden 

Afgerond Het reguliere onderhoud verloopt volgens planning. Door 
de regelmatige inspecties van de beheergebieden zijn er 
geen onveilige beheersituaties geweest. Vanwege het 
lange mooie zomerseizoen is meer afval (ook illegale 
stortingen) uit de terreinen opgehaald. De spartelbaden 
hebben een goed draaiseizoen achter de rug. 

Het onderzoek aan de molen ten behoeve van de 
stenenmolenziekte is uitgevoerd. De rapportage van de 
onderzoekers wordt begin 2010 verwacht. 

Aan het einde van 2009 heeft het winterweer er toe 
geleid dat in samenwerking met gemeente Hendrik-ldo-
Ambacht de ijsbaan in Sandelingen Ambacht in gebruik 
genomen is. Hierbij werd duidelijk dat de ondergrond 
(wegens zetting na de aanleg) ongelijk en niet voldoende 
vlak was. Het komende jaar zal gebruikt worden om de 
ijsbaan te vlakken. Tevens zullen afspraken met de 
IJsvereniging in oprichting worden gemaakt over het 
beheer. In het kader van de ijspret zijn ook afspraken 
gemaakt met Ridderkerk ten behoeve van plaatsen van 
verlichting om te kunnen schaatsen op de plassen in het 
park. 

In het project ten behoeve van de waterkwaliteits
verbetering in het Oosterpark zijn diverse maatregelen 
uitgevoerd, zoals baggerwerkzaamheden, aanleg van 
een helofytenfilter en een hondenstrand. De hekken die 
in dit kader rond het speelstrand waren geplaatst om 
honden buiten te sluiten, werden massaal gesloopt en 
zijn daarom verwijderd. 

Groot Onderhoud In uitvoering In het streven naar efficiëntie in werken en een 
doelmatige besteding van middelen is gekeken op welke 
wijze kleinere opdrachten, die een groot gedeelte van de 
werkvoorraad van het onderhoud uitmaken, middels 
raamcontracten aanbesteed en uitgevoerd kunnen 
worden. Voor verschillende reguliere 
onderhoudsmaatregelen is onderzocht in hoeverre het 
mogelijk is deze werkzaamheden met een 
aanbestedingsprocedure middels een Overeenkomst Met 
Open Posten (OMOP) weg te zetten. Er is juridische 
deskundigheid ingewonnen in hoeverre in het kader van 
aanbestedingswetgeving werkzaamheden als dienst of 
werk dienen te worden aangemerkt en als gevolg hiervan 
welke aanbestedingsprocedure gevolgd dient te worden. 
Ook zijn/worden nieuwe samenwerkingsverbanden met 
gemeente en andere partijen zoals agrarische 
natuurverenigingen onderzocht. 

Daarnaast is als gevolg van de kredietcrisis en een 
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radicaal veranderende markt, er inmiddels door de bank 
genomen gebrek aan werk bij aannemers, de kwaliteit 
van de werkvoorbereiding verbeterd en de 
aanbestedingsprocedure aangescherpt omdat het risico 
op claims is toegenomen. 

Enerzijds zijn procedures scherper neergezet dan 
voorheen waardoor de voorbereiding in principe meer tijd 
kost maar de feitelijke doorlooptijd in uitvoering 
aanzienlijk wordt verkort. Anderzijds is de arbeidsmarkt 
op dit moment voor de overheid gunstiger dan in de 
voorliggende jaren en is het gelukt de formatie 
grotendeels weer op sterkte te krijgen. Hierdoor is zowel 
kwalitatief als kwantitatief een slag geslagen. Dit heeft 
echter wel een extra beslag op de beschikbare capaciteit 
gelegd. Een herprioritering was dan ook noodzakelijk. 

Het reguliere onderhoud is zoveel mogelijk conform 
planning alsnog uitgevoerd maar doordat hier meer 
capaciteit in ging zitten dan aanvankelijk begroot. In de 
tweede helft van 2009 is ten aanzien van het groot 
onderhoud een flinke slag gemaakt en zijn de 
achterstanden van de afgelopen jaren weggewerkt. 

De voorbereiding en uitvoering van het Groot Onderhoud 
verloopt conform de planning, met uitzondering van de 
volgende projecten: 

GO kunstwerken: voorbereiding in 2009, uitvoering 
eerste kwartaal 2010 
Herstel Brughoofd Barendrechtsebrug: voorbereiding 
en uitvoering 2010 
Hekwerken: voorbereiding 2009, uitvoering tweede 
kwartaal 2010 
Herstel oeverbescherming Jachthaven Rhoon: 
voorbereiding 2009, uitvoering eerste kwartaal 2010 
De werkzaamheden aan de Pendrechtse Molen, het 
fietspad Wevershoek en de inrichting Sandelingen 
Ambacht zijn vanwege de aanhoudende vorst 
aangehouden en worden doorgeschoven naar 2010 
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Kredieten Uitvoering 
conform 

begroting6 

Toelichting op de realisatie inclusief de financiële 
consequenties 

Uitvoeringsplan 
communicatie 2007 - A 

Afgerond In 2009 zijn geen werkzaamheden meer uitgevoerd en het 
krediet wordt afgesloten. 

Uitvoeringsplan 
communicatie 2007 - B 

Afgerond In dit plan is geld aangevraagd voor onder andere 
interactieve communicatie over de Johannapolder. Een 
bewonersavond over dit project is niet doorgegaan en wordt 
nu in het kader van het opstellen van het gebiedsplan 
daarin meegenomen. 

In samenwerking met de vereniging Carnisse Grienden is 
het geplande gidsje flora en fauna in de grienden tot stand 
gekomen. 

Maatregelenplan 
waterkwaliteit 
Oosterpark 

In uitvoering De uitvoering is door de inval van de vorst nog niet geheel 
afgerond. Het project is eind 2009 opgeleverd op de punten 
die gereed zijn. Het hekwerk rond het strandje om honden 
te weren, hadden veel last van vandalisme en zijn 
verwijderd. 

Uitvoeringsplan 
communicatie 2008 

In uitvoering In het kader van het uitvoeringsplan communicatie wordt 
gewerkt aan de nieuwe recreatiekaart. De kaart wordt 
gemaakt in samenwerking met Stichting het Zuid-Hollands 
Landschap en Staatsbosbeheer (SBB). Omdat SBB pas 
laat te kennen heeft gegeven ook mee te willen doen, is de 
uitvoering van de kaart vertraagd. Deze recreatiekaart 
'nieuwe stijl' met een volledig bijgewerkte kaart en een mooi 
overzicht van de vele recreatiemogelijkheden op 
IJsselmonde, zal nu naar verwachting voorjaar 2010 klaar 
zijn. 

Hellingbaan zwembad 
Albrandswaard 

Afgerond De hellingbaan is gereed en het krediet kan worden 
gesloten. 

In 2008 zijn werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve 
dit project. Kleine aanpassingen zullen in 2010 nog 
plaatsvinden. 

Herziening en 
uitbreiding bebording 
hondenbeleid 

In uitvoering van 

Nakomende kosten in 
relatie tot bruikleen 
geven zwembad 

In uitvoering Voor dit krediet hebben dit jaar geen werkzaamheden 
plaatsgevonden. Het bestuur heeft het krediet verlengd tot 
31-12-2010 in afwachting van de verdere ontwikkelingen 
met betrekking tot de herinrichting Johannapolder. 

5 In deze kolom wordt aangegeven of de acties ten behoeve van dit krediet in voorbereiding, in uitvoering of afgerond zijn. 
Wanneer er nog geen acties zijn uitgevoerd, wordt in deze kolom 'nog niet in uitvoering' aangegeven. 
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Aanpassingen 
nutsvoorzieningen 
zwembad 

In uitvoering Het beschikbare bedrag zal naar verwachting niet 
toereikend zijn. In de voorjaarsrapportage 2010 zal een 
voorstel aan het bestuur worden voorgelegd om extra 
financiële middelen beschikbaar te stellen en na 
instemming zullen de werkzaamheden in de 2e helft van 
2010 kunnen worden uitgevoerd. 

Financiële lasten 2009 
aankoop woning 
Albrandswaardsedijk 

Afgerond De financiële lasten voor de aangekochte woning aan de 
Albrandswaardsedijk zijn in 2009 conform besluitvorming 
ten laste van dit krediet gebracht. 

Verkenning 
ruiterroutenetwerk 
IJsselmonde 

Afgerond De Verkenning ruiterroutenetwerk is uitgevoerd in het 
eerste halfjaar van 2009. De bevindingen uit de verkenning 
zijn op hoofdlijnen gepresenteerd in het DB van juni en in 
het DB van 30 oktober 2009 voorgelegd. Het bestuur heeft 
kennis genomen van het rapport en heeft besloten de 
verkenning als ideeënboek te zien ten behoeve van later te 
maken keuzen, zoals in het gebiedsplan. Er is geen krediet 
beschikbaar gesteld voor een nadere uitwerking. 

Aanleg zandstrandje 
Sandelingen Ambacht 

In uitvoering Dit krediet betreft de afkoopsom van Dienst Landelijk 
Gebied/LandinrichtingsCommisie voor aanleg van een 
zandstrand. Er is contact geweest met Waterschap 
Hollandse Delta en de Provincie Zuid-Holland over de 
aanmelding van Sandelingen Ambacht als officiële 
zwemlocatie en de locatie is op de lijst van de Provincie 
Zuid-Holland geplaatst. Het Waterschap is in het derde 
kwartaal van 2009 verzocht de waterkwaliteitsmetingen van 
de afgelopen jaren voort te zetten. In het vierde kwartaal is 
de toezegging van het Waterschap ontvangen dat zij de 
waterkwaliteitsmetingen in 2010 zullen voortzetten. Het 
Bureau Beheer Landbouwgronden is in het derde kwartaal 
van 2009 verzocht om toestemming te geven voor het 
uitvoeren van maatregelen die noodzakelijk zijn om van de 
Sandelingen-Ambacht een officiële zwemlocatie te maken. 

Bewonersavonden 
Gebiedsplan 

In uitvoering In de najaarsrapportage 2009 is dit krediet abusievelijk 
opgenomen onder programma 2 in plaats van programma 
3. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de 
tekst bij programma 3. 
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3.4.2 Financieel overzicht van het totaal van de producten in programma 2 

Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie 
gebieden

1
. . ,;■ .> . .V 

Primitieve 
begroting 2009 

Vastgestelde 
begrotings

wijzigingen 
2009 

Begroting na 
wijzigingen 

2009 
Rekening 2009 

Rekening 
2008 

Lasten 
Economische & Juridische zaken 382.313 382.313 
Marketing & Communicatie 75.517 75.517 
Planvorming & Advisering 91.438 91.438 
Toezicht & Handhaving -127.120 127.120 
Onderhoud 2.607.555 2.607.555 
Inrichting, Beheer & Exploitatie -3.021.143 3.021.143 -2.793.594 2.678.187 
Communicatie 62.687 62.687 -59.635 -54.607 
Regelgeving & Handhaving -127.120 -127.120 -127.120 124.493 
Totaal lasten -3.283.943 72.993 3.210.950 2.980.349 2.857.287 

Baten 
Economische & Juridische zaken 573.002 573.002 
Marketing & Communicatie 
Onderhoud 54.786 -54.786 
Inrichting, Beheer & Exploitatie 671.535 671.535 676.791 648.584 
Communicatie 35 35 35 228 
Regelgeving & Handhaving 
Totaal baten 627.788 43.782 671.570 676.826 648.812 

Saldo gewone bedrijfsvoering 2.656.155 116.775 -2.539.380 2.303.523 2.208.475 

Incidentele lasten en baten 
Incidentele lasten -614 -614 -614 -39.962 
Incidentele baten 79.500 79.500 203.119 20.838 
Kredieten lasten -9.230 139.870 -149.100 -51.297 -29.096 
Kredieten baten (bijdragen derden) 
Totaal incidentele lasten en baten 9.230 -60.984 -70.214 151.207 48.220 

Resultaatbestemming 
Storting reserves 11.000 -43.771 -54.771 -54.771 -196.741 
Onttrekking reserves 17.759 189.586 207.345 109.512 251.376 
Saldo resultaatbestemming 6.759 145.815 . 

201.606 | 
152.574 54.741 54.635 

Saldo na resultaatbestemming 2.658.626 2.457.020 -2.097.575 2.202.060 

Toelichting op de financiële resultaten 
Inrichting, beheer & exploitatie 
Het product inrichting, beheer en exploitatie valt uiteen in onderhoud en economisch beheer. De 
onderschrijding van € 227.549 wordt veroorzaakt door: 

het niet hoeven uitvoeren van schilderwerk; 
 de omvormingen die in 2008 zijn doorgevoerd op het bestek gras (extensivering) waardoor 

minder intensieve grasvegetaties te maaien waren; 
het niet uitvoeren van doorzaaien, bemesten en bezanden van grasvegetaties; 

 door een combibestek met Groot Onderhoud zijn de kosten op het bestek voor de grienden 
lager uitgevallen; 

 het herstel van de wandelpaden Sandelingen Ambacht en het baggeren in het Oosterpark 
zijn niet doorgegaan door de aanhoudende vorst en zal worden doorgeschoven naar 2010; 
de Wevershoek is nog niet in beheer van het schap, de kosten van het beheer zijn echter wel 
in de begroting opgenomen; 
het niet kunnen uitzetten van herstel van de grasvegetaties, als gevolg van brandplekken op 
diverse locaties; 
aanbestedingsvoordeel; 

 daarnaast zijn de energielasten lager uitgevallen dan begroot; 
de belasting en verzekeringskosten zijn lager dan begroot door een tariefsverlaging voor 
buitendijks gelegen gebieden en de verzekeringspremie inzake uitgebreide gebouwen fors is 
verlaagd. 
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Communicatie 
Op communicatie is € 3.052 minder uitgegeven dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt 
doordat facturen lager zijn uitgevallen dan het ingeschatte en / of geoffreerde bedrag. 

Incidentele baten 
De incidentele baten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
-€ 
-€ 
-€ 
-€ 
-€ 

2.577 
76.923 

5.420 
930 

6.500 
-€ 110.769 
€ 203.119 

correctie factuur voorgaand boekjaar 
afkoopsom Sandelingen Ambacht 
subsidie en draaipremie pendrechtse molen 
opbrengst legen oud ijzerbak 
verkoop 2 percelen grond 
afwikkeling zwembad 

Ten aanzien van de incidentele baten als gevolg van de afwikkeling zwembad wordt voorgesteld 
dit bedrag toe te voegen aan de reserve zwembad. In deze reserve zijn middelen beschikbaar 
voor de gehele afwikkeling van de locatie van het zwembad inclusief eventuele sloop- en 
verwijderkosten. 

Kredieten 
Krediet AB besluit Totaal 

krediet 
Additionele 
dienstver

lening 

Totaal 
gerealiseerd 
' tftn 31-12- -

Prognose 
: - 2009 

Realisatie 
2009 

Restant ; 
krediet per 
01-01-2010 

Uitvoeringsplan Communicatie 2007 - A 
Uitvoeringsplan Communicatie 2007 - B 
Maatregelenplan waterkwaliteit Oosterparfc 
Uitvoeringsplan communicatie 2008 
Hellingbaan zwembad Albrandswaard (NJR) 
Herziening en uitbreiding bebording hondenbeleid (NJR; 
Nakomende kosten i.r.t. in bruikleen geven zwembad (N 
Aanpassingen nutsvoorzieningen zwembad (NJR) 
Financiële lasten 2009 aankoop woning Albrandswaard! 
Verkenning Ruiterroutenetwerk IJsselmonde 
Aanleg zandstrandje Sandelingen-Ambacht (VJR) 
Bewonersavonden Gebiedsplan 
Totaal 

08/12/06 
29/06/07 
29/06/07 
07/12/07 
12/12/08 
12/12/08 
12/12/08 
12/12/08 
27106108 
27/06/08 
26/06/09 
26/06/09 

11.200 
16.500 

103.250 
13.380 
22.500 
32.000 
11.067 

130.419 
14.200 
24.414 
33.571 
10.200 

422.701 

1.200 5.610 3.440 
6.000 
3.250 

9.500 1.250 
2.784 100.466 7.275 

2.880 13.380 4.119 
10.000 6.500 

16.895 

7.500 
1.059 

8.414 4.260 20.154 20.154 
4.630 

5.100 
26.374 39.049 149.100 51.297 

2.150 
5.750 

93.191 
9.261 

16.000 
15.105 
11.067 

122.919 
13.141 

33.571 
10.200 

332.355 

Van de jaarschijf 2009 is 34,4 procent gerealiseerd. De redenen per project zijn gegeven in 
paragraaf 3.4.1. waar de realisatie per project is toegelicht. 

Storting reserves 
Conform de programmabegroting is € 3.000 toegevoegd aan de reserve infopanelen en € 8.000 
aan de reserve recreantenonderzoek. Conform de resultaatbestemming 2008 is € 10.200 
overgeboekt vanuit de Algemene Reserve naar de investeringsreserve. Daarnaast is conform 
besluitvorming bij de voorjaarsrapportage € 33.571 inzake kosten van het zandstrandje 
Sandelingen Ambacht toegevoegd aan de investeringsreserve ten behoeve voor uitvoering te 
zijner tijd. 
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Onttrekking reserves 
Conform de resultaatbestemming 2008 is € 10.200 overgeboekt vanuit de Algemene Reserve 
naar de investeringsreserve. Daarnaast is conform de programmabegroting € 4.120 onttrokken 
aan de reserve manege en € 13.639 aan de reserve exploitatie veerdienst. 

Conform besluitvorming bij de voorjaarsrapportage is € 20.556 onttrokken aan de 
investeringsreserve inzake de bijdrage Sandelingen Ambacht. Conform besluitvorming bij de 
voor- en de najaarsrapportage is € 9.700 onttrokken aan de investeringsreserve door een 
verhoging van de afschrijvingslasten met betrekking tot het pand aan de Albrandswaardsedijk. 

Ter dekking van de kredietlasten is € 51.297 onttrokken aan de reserves. 
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3.5 Programma 3. Ontwikkel ingen 

3.5.1 Wat hebben we gedaan? 

Reguliere 
dienstverlening 

Uitvoering 
conform 

begroting4 

Toelichting op de realisatie inclusief de financiële 
consequenties 

Landinrichting 
IJsselmonde 

In uitvoering Voor het project Donckse Velden fase 2b is deelgenomen 
aan de projectgroep en zijn randvoorwaarden voor ontwerp 
en beheer ingebracht. Namens het schap is een reactie op 
het voorontwerpbestemmingsplan Donckse Velden naar de 
gemeente Ridderkerk gestuurd. 

Voor het project Donckse Velden fase 3 is overleg gevoerd 
met Dienst Landelijk Gebied ter voorbereiding van een 
haalbaarheidsanalyse en variantenstudie die eind 2009 aan 
het schapsbestuur en de Landinrichtingscommissie (LC) is 
voorgelegd. Het schapsbestuur heeft haar 
voorkeursvarianten schriftelijk kenbaar gemaakt aan de LC. 

Ontwikkeling van de 
recreatieve routes op 
IJsselmonde 

In uitvoering Blauwe Verbinding 
Het conceptconvenant voor de ontwikkeling van de Blauwe 
Verbinding tussen Landschapspark Buytenland en 
Rotterdam-Zuid is met partijen afgestemd en ter 
goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. Op 26 augustus 
is het samenwerkingsconvenant tussen 8 partijen, namens 
het NRIJ ondertekend door de voorzitter. In november en 
december is overleg gevoerd met de gemeente Rotterdam 
over een conceptuitvoeringsprogramma en welke rol het 
NRIJ op zich zal nemen bij de aanleg van de Blauwe 
Verbinding in het Zuidelijk Randpark. 

Economische & 
Juridische 
ondersteuning 

In uitvoering In de verslagperiode is overleg gevoerd met overheden en 
private partijen omtrent het realiseren van diverse 
ontwikkelingen. 

Zwembad 
In afwachting van verdere visievorming vonden geen 
ontwikkelingen plaats. Wel werd zorggedragen voor 
omheining van de springkuil in verband met de aanleg van 
de pitch & putt golfbaan. 

Pitch & Putt golfbaan 
De aanleg van de pitch & putt golfbaan in het gebied 
Johannapolder is van start gegaan, de erfpachtakte is 
gepasseerd op 17 juli jl. Ingebruikname van de baan wordt 

6 In deze kolom wordt aangegeven of de acties ten behoeve van het product in voorbereiding, in uitvoering of afgerond 
zijn. Wanneer er nog geen acties zijn uitgevoerd, wordt in deze kolom 'nog niet in uitvoering' aangegeven. 
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verwacht in het voorjaar van 2010. 

Fitnesscentrum Johannapolder 
De officiële opening van de uitbreiding heeft 
plaatsgevonden op 31 januari 2009. 

Zuidpolder Barendrecht 
Er werd overleg gevoerd met de gemeente omtrent de 
verwerving in erfpacht van dit nieuw aan te leggen 
recreatiegebied. 

Ontwikkeling Marina 
Barendrecht 

In uitvoering Het waterschap start binnenkort met de aanleg van een 
rotonde in de Achterzeedijk, ter hoogte van Marina 
Barendrecht. De exploitant draagt bij in de kosten en heeft 
hierover met het waterschap afspraken gemaakt. De 
ontsluiting van de jachthaven en de camping wordt hierdoor 
verbeterd. Het schap heeft voor de realisatie van een 
rotonde enige grond verkocht. 

Ontwikkeling Kleine 
Veld 

Afgerond 

Commerciële 
ontwikkeling en 
grondoverdracht 
Hooge Nesse 

In uitvoering Met de gemeente Rotterdam werd overleg gevoerd over de 
verwerving van het eigendom van dit nieuw aan te leggen 
recreatieterrein. 

Kredieten Uitvoering 
conform 

begroting7 

Toelichting op de realisatie inclusief de financiële 
consequenties 

Financiële bijdrage 
inrichting Sandelingen 
Ambacht 

In afronding In verband met een onderhoudsfase vindt de afhandeling 
in 2009, uiterlijk in 2010, plaats. 

Aanleg horeca 
voorzieningen 
Sandelingen Ambacht 

In uitvoering De bruikleenovereenkomst met Dienst Landelijk Gebied 
werd wederom verlengd. De eerder geselecteerde 
horecaondernemer heeft afgehaakt in verband met 
verwachte weerstand van omwonenden tegen een 
bestemmingsplanwijziging, nodig voor de realisatie van 
het ingediende bouwplan. 

Devel bijdrage 
Landinrichting 

In uitvoering Door vertraging rond het peilbesluit voor de Devel is het 
project nog niet opgeleverd door DLG. In december is 
overleg gevoerd met DLG over de voortgang en de 
afwikkeling van de financiën. Op 12 december 2006 is 
het project door het AB vastgesteld voor een bedrag van 

7 In deze kolom wordt aangegeven of de acties ten behoeve van dit krediet in voorbereiding, in uitvoering of afgerond zijn. 
Wanneer er nog geen acties zijn uitgevoerd, wordt in deze kolom 'nog niet in uitvoering' aangegeven. 
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€ 115.550 (25% voor de inrichting van het gebied en 50% 
voor het wandelpad). DLG heeft de uitvoering bijna 
afgerond. De aanlegkosten vallen hoger uit, waardoor 
DLG verzoekt om een hogere bijdrage. De hogere kosten 
worden onder andere veroorzaakt door een duurdere 
brug over de Devel. De kwaliteit van de inrichting is 
hierdoor verbeterd. Besluitvorming hierover wordt aan uw 
bestuur voorgelegd. 

Wevershoek 
uitbreiding 

In uitvoering De inrichting is afgerond. Met DLG zijn gesprekken 
gevoerd over overdracht van de gronden en afspraken 
gemaakt over een tijdelijk beheercontract. In december is 
overleg gevoerd met DLG over een financiële 
overschrijding op het project. Op 12 december 2006 is 
het project door het AB vastgesteld voor een bedrag van 
€ 35.180 (50% bijdrage aan de aanlegkosten van het 
fietspad en 25% aan de overige recreatieve 
voorzieningen). De aanlegkosten zijn hoger uitgevallen, 
waardoor op basis van de eindafrekening extra krediet 
nodig is. De hogere kosten worden veroorzaakt door 
onder andere extra onderzoeken en extra werk in een 
kleinschalig project waarvan het waterschap het 
overgrote deel voor haar rekening heeft genomen. De 
kwaliteitvan de inrichting is hierdoor verbeterd. 
Besluitvorming hierover wordt aan uw bestuur 
voorgelegd. 

Hondenbeleid 
Sandelingen Ambacht 

In uitvoering Binnen dit actiepunt zijn geen nieuwe ontwikkelingen te 
melden. 

Bewonersavonden 
gebiedsplan 

In uitvoering De werkzaamheden voor het gebiedsplan worden begin 
2010 opgestart. Begin juli is een bijeenkomst 
georganiseerd met exploitanten en gebruikers van het 
Zuidelijk Randpark voor het opstellen van een 
ontwikkelvisie. De werkzaamheden zullen doorlopen tot 
medio 2011. 

Beheerdersoverleg Nog niet in 
uitvoering 

Dit project moet nog worden opgestart. 

Ontwikkeling 
landschapspark 
Buytenland 

In uitvoering Er is deelgenomen aan de projectteamvergaderingen en 
aan een tweetal workshops over de identiteit van 
Landschapspark Buytenland. Daarnaast is overleg 
gevoerd met diverse partijen en input gegeven voor het 
conceptinrichtingsplan, het beeldkwaliteitplan en het 
ontwerpbestemmingsplan. Met de provincie en Zuid-
Hollands Landschap zijn voorbereidende overleggen 
gevoerd over het proces om te komen tot definitieve 
afspraken over het toekomstig beheer van 
Landschapspark Buytenland. Dit zal in 2010 starten. 
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Ontwikkeling 
groenblauw casco 
Oost-IJsselmonde 

In uitvoering Er is informatie uitgewisseld met de gemeente 
Zwijndrecht over het traject van de Visie Buitengebied 
van de gemeente. De gemeente start het proces van 
visievorming begin 2010 op. Het NRIJ zal ambtelijk 
vertegenwoordigd zijn in een klankbordgroep. 
Met gemeente Rotterdam is overleg gevoerd over de 
grondoverdracht aan het schap. Ambtelijk is er geen 
beletsel om de grond over te dragen tegen de condities 
van het schap. Begin juli 2009 is contact tot stand 
gekomen met het provinciale project Deltapoort, dat voor 
het gebied tussen Rotterdam en Dordrecht een integrale 
visievorming in beweging heeft gezet. Er is input gegeven 
aan een aantal workshops voor dit project. 

Uitwerking projecten 
Verkenning 
natuurpotenties 

Afgerond De uitkomst van de verkenning wordt in het gebiedsplan 
opgenomen voor de daartoe aangemerkte projecten. De 
overige projecten worden via het regulier onderhoud 
uitgevoerd. 

Ontwikkelingsplan 
Johannapolder 

In uitvoering Aan het nieuwe college van B&W van Albrandswaard is 
in juli een presentatie verzorgd over de ontwikkelvisie 
Johannapolder. 
De aanleg van de pitch & putt golfbaan in het gebied 
Johannapolder is van start gegaan, de erfpachtakte is 
gepasseerd op 17 juli jl. Ingebruikname van de baan 
wordt verwacht in het voorjaar van 2010. 
Met Van Gameren sport zijn afspraken gemaakt over 
tijdelijk gebruik van een klein deel van het voormalig 
zwembadterrein, het contract moet nog getekend 
worden. 

Aanleg zichtlijnen Pitch 
& Putt Johannapolder 

In uitvoering Dit project moet worden uitgevoerd in winterperiode 
2009-2010. 

Beheer Zuidpolder van 
Barendrecht 

In uitvoering In de loop van 2009 is duidelijk geworden dat de 
opdracht voor het schap breder is dan slechts het regelen 
van het beheer voor de 1e fase van het gebied 
Zuidpolder. Zodoende is deelgenomen aan de 
projectgroep Zuidpolder en is er input geleverd op de 
inrichtingsvisie en het bestemmingsplan voor de 
Zuidpolder. De definitieve vaststelling van deze 
documenten door de gemeente Barendrecht heeft nog 
niet plaatsgevonden. 

Eind 2009 is de gemeente Barendrecht gestart met de 
uitwerking van de 1 e 17 hectare van het gebied. In de 
projectteamoverleggen heeft het schap haar input 
geleverd. 
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Ten aanzien van de overdracht van de gronden is 
afgesproken dat de gemeente Barendrecht de gronden in 
erfpacht zal uitgeven aan het schap. De Zuidpolder is 
opgenomen in het instandhoudingsprogramma van het 
Koepelschap Buitenstedelijk Groen. 
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3.5.2 Financieel overzicht van het totaal van de producten in programma 3 

Programma 3. Ontwikkelingen Primitieve 
begroting 2009 

Vastgestelde 
begrotings
wijzigingen 

2208 

Begroting na 
wijzigingen 

2009 
Rekening 2009 Rekening 

2008 

Lasten 
Economische & Juridische zaken -6.449 6.449 
Planvorming & Advisering -61.253 61.253 
Planvorming & Gebiedsontwikkeling 159.140 -159.140 -149.140 146.059 
Marketing & Productontwikkeling 12.832 12.832 -12.832 ■12.566 
Totaal lasten -67.702 -104.270 171.972 161.972 158.625 

Baten 
Planvorming & Gebiedsontwikkeling 
Marketing & Productontwikkeling 
Totaal baten 

Saldo gewone bedrijfsvoering -67.702 104.270 171.972 161.972 -158.625 

Incidentele lasten en baten 
Incidentele lasten 
Incidentele baten 
Kredieten lasten 45.890 59.470 -105.360 42.425 46.298 
Kredieten baten (bijdragen derden) 
Totaal incidentele lasten en baten -45.890 -59.470 -105.360 42.425 46.298 

Resultaatbestemming 
Storting reserves 157.600 -157.600 -157.600 145.000 
Onttrekking reserves 55.120 50.240 105.360 42.425 46.297 
Saldo resultaatbestemming 102.480 50.240 52.240 -115.175 -98.703 
Saldo na resultaatbestemming -216.072 113.500 -329.572 319.572 -303.626 

Toelichting op de financiële resultaten 

Planvorming & Gebiedsontwikkeling 
In 2009 is de post publicatiekosten € 10.000 niet benut. Dit komt doordat geen rapporten zijn 
verschenen en er geen extra drukwerk is geweest. 

Kredieten 

Krediet AB besluit Totaal 
krediet 

Additionele 
dienstver

lening 

Totaal 
gerealiseerd 
t/m 3112

Prognose 
2009 

Realisatie 
2009 

Restant 
krediet per 
01012009 

Financiële bijdrage inrichting Sandelingen Ambacht(s.convo DB 2404) 
Aanleg horecavoorzieningen Sandelingen Ambacht 
Devel bijdrage Landinrichting 
Wevershoek uitbreiding 
Hondenbeleid Sandelingen Ambacht 
Bewonersavonden Gebiedsplan 
Beheerdersoverleg (PB 2009) 
Ontwikkeling Landschapspark Buytenland (PB 2009) 
Ontwikkeling groenblauw casco OostIJsselmonde incl. Hooge Nesse 
Uitwerking projecten Verkenning natuurpotenties (PB 2009) 
Ontwikkelingsplan Johannapolder 
Aanleg zichtlijnen Pitch & Putt Johannapolder 
Beheer Zuidpolder Barendrecht 

DB 2/4/2004 
24/06/05 
15/12/05 
08/12/06 
08/12/06 
26/06/09 
27/06/08 
27/06/08 
27/06/08 
27/06/08 
12/12/08 
26/06/09 
12/12/08 

544.209 
120.000 
115.550 
35.180 
6.000 

10.200 
9.230 

19.750 
9.100 

17.040 
30.000 
38.280 
41.020 

497.783 4.720 

1.073 

7.700 

7.100 

25.000 
5.280 

35.180 720 

200 

8.875 19.170 
1.775 1.350 

6.250 2.250 
38.280 20 

22.520 3.500 15.000 13.995 

41.706 
120.000 
114.477 
34.460 
6.000 

10.000 
9.230 

580 
7.750 

17.040 
27.750 
38.260 
23.525 

Totaal 995.559 67.600 502.356 105.360 42.425 450.778 

Van de jaarschijf 2009 is 40,3 procent gerealiseerd. De redenen per project zijn gegeven in 
paragraaf 3.5.1. waar de realisatie per project is toegelicht. 

Storting reserves 
Conform de programmabegroting is € 157.600 toegevoegd aan de investeringsreserve. 

Onttrekking reserves 
De onttrekking aan de reserves heeft betrekking op de dekking van de kredietlasten. 
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3.6 Algemene dekkingsmiddelen 

Algemene dekkingsmiddelen Primitieve 
begroting 2009 

Vastgestelde 
begrotings
wijzigingen 

2009 

Begroting na 
wijzigingen 

2009 
Rekening 2009 Rekening 

2008 
Lasten 
Overige structurele lasten -4.916 -4916 -213 
Onvoorzien -12.125 3.610 -8.515 
Totaal lasten -17.041 3.610 -13.431 -213 

Baten 
Overige structurele baten 120.000 -40.000 80.000 105.751 203.274 
Deelnemersbijdrage 3.066.892 3.066.892 3.066.892 3.003.520 
Totaal baten 3.186.892 -40.000 3.146.892 3.172.643 3.206.794 

Saldo gewone bedrijfsvoering 3.169.851 -36.390 3.133.461 3.172.430 3.206.794 

Incidentele lasten en baten 
Incidentele lasten -140 -140 -140 
Incidentele baten 6.936 6.936 6.936 
Kredieten lasten 
Kredieten baten (bijdragen derden) 
Totaal incidentele lasten en baten 6.796 6.796 6.796 

Resultaatbestemming 
Storting reserves -434.881 -434.881 -434.881 -142.988 
Onttrekking reserves 30.000 390.000 420.000 420.000 30.000 
Saldo resultaatbestemming 30.000 -44.881 -14.881 -14.881 -112.988 
Saldo na resultaatbestemming 3.199.851 -74.475 3.125.376 3.164.345 3.093.806 

Toelichting op de financiële resultaten 

Overige structurele lasten 
Aan bank- en treasurykosten € 4.703 is minder uitgegeven. 

Onvoorzien 
De post onvoorzien is voor een bedrag van € 8.515 niet benut. Conform besluitvorming bij de 
voorjaarsrapportage is ten laste van de post onvoorzien € 3.610 toegevoegd aan het budget van 
Inrichting, beheer & exploitatiekosten. 

Overige structurele baten 
In 2009 is een aanzienlijk hogere renteopbrengst behaald dan in de najaarsrapportage was 
voorzien. Dit heeft zijn oorzaak in het ter beschikking zijn van een hoger bedrag voor uitzetting 
dan verwacht. De belangrijkste reden hiervoor is dat de daadwerkelijke uitgaven voor 
investeringsprojecten(kredieten) later hebben plaatsgevonden dan voorzien waardoor de 
middelen in de reserves langer beschikbaar blijven voor uitzetting. 

Storting reserves 
Conform besluitvorming bij de voorjaarsrapportage is € 6.796 toegevoegd aan de Algemene 
Reserve en € 350.000 aan de Investeringsreserve. Daarnaast is conform besluitvorming bij de 
najaarsrapportage € 78.085 toegevoegd aan de Algemene Reserve. 

Onttrekking reserves 
Conform de programmabegroting is € 30.000 toegevoegd aan de Algemene Reserve. Conform 
besluitvorming bij de voorjaarsrapportage is € 390.000 onttrokken aan de Algemene Reserve. 
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3.7 Paragrafen 

3.7.1 Onderhoud kapitaalgoederen 

Voor het beheer en onderhoud van de recreatiegebieden hanteert G.Z-H het Terrein Beheer 
Model (TBM). Dit model is gebaseerd op zogenaamde doeltypen (bijvoorbeeld speel- en ligweide, 
houten oever of een brug) waarvoor een gestandaardiseerde inrichting, beheer en normkosten 
zijn bepaald. 

De normkosten omvatten een totaal van regulier onderhoud, groot onderhoud en vervangingen. 
Met het regulier onderhoud worden de jaarlijks terugkerende werkzaamheden bedoeld. Het groot 
onderhoud kent een lagere frequentie en is gericht op het in stand houden van het element 
(verlengen van de levensduur). Na de theoretische levensduur is binnen TBM een bedrag 
geraamd voor een totale vervanging. Voor deze vervanging wordt jaarlijks een reservering 
gemaakt door middel van een dotatie aan de voorziening Groot Onderhoud. Deze theoretische 
levensduur is gebaseerd op ervaringscijfers maar uiteraard ook onder voorwaarde dat het 
benodigde groot onderhoud aan het betreffende element uitgevoerd wordt. 

Het totaal van alle doeltypen binnen een recreatiegebied bepaalt daarmee de benodigde 
budgetten voor beheer en onderhoud. Specifiek voor groot onderhoud en vervangingen wordt 
jaarlijks een bedrag gedoteerd in een Voorziening Groot Onderhoud. Op basis van planmatig 
beheer worden vervolgens groot onderhoudsmaatregelen uitgevoerd welke gedekt worden uit 
deze voorziening. Het regelmatig uitvoeren van (technische) inspecties geeft input voor de 
planning van het groot onderhoud en de vervangingen. Op deze wijze wordt een zorgvuldig en 
duurzaam kapitaalgoederenbeheer nagestreefd binnen de gebieden. 

Op basis van de planning van de over te dragen gebieden vanuit de Landinrichtingscommissie is 
het Toekomstscenario 1 opgesteld. Dit scenario geeft aan welke kosten én in welk jaar de kosten 
voor het regulier en groot onderhoud van de afzonderlijke gebieden worden opgenomen in de 
begroting van het schap. Met het vaststellen van Toekomstscenario 1 is ervoor gezorgd dat de 
nieuwe gebieden vanaf het moment van overdracht conform de berekeningen vanuit het Terrein 
Beheer Model in de begroting van het schap zijn opgenomen. 

3.7.2 Weerstandsvermogen en risico's 

In het Algemeen Bestuur van 7 december 2007 is de nota Weerstandsvermogen vastgesteld. 
Hierin is onder andere opgenomen: 

een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; 
- een inventarisatie van de risico's; 

het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's. 

Het weerstandsvermogen weerspiegelt de mate waarin het schap in staat is middelen vrij te 
maken om de risico's, die zich in de praktijk voordoen, op te vangen zonder dat dit betekent dat 
het beleid veranderd dan wel ingekrimpt moet worden. Het vermogen om het beleid door te 
zetten, is afhankelijk van de omvang van de weerstandscapaciteit. Door uitgaven vanuit de 
reserves verandert de weerstandscapaciteit. Tevens kunnen ook de risico's in de tijd wijzigen. 

Het minimaal noodzakelijke weerstandsvermogen op basis van in te schatten risico's is berekend 
op € 197.586. Bij het vaststellen van de nota heeft het Algemeen Bestuur besloten om het 
minimale niveau van de Algemene Reserve vast te stellen op € 278.054. Gezien het grote aantal 

35 



p.m. posten adviseren wij u dit niveau vooralsnog te handhaven. De beschikbare 
weerstandscapaciteit op basis van de vrije ruimte binnen de reserves van het schap is € 291.241. 

De risico-inventarisatie en de gevolgen hiervan voor de weerstandscapaciteit zijn geactualiseerd. 
Op dit moment zijn de volgende risico's benoemd: 

Risico Kans Incidenteel / 
Structureel 

Financiële 
impact 

Uitgaande van 
vier jaar* 

1. Toekomstscenario 1 Laag Risico Structureel € p.m. €p.m. 
2. Rente-inkomsten Midden Risico Structureel € 28.000 € 28.000 
3. Subsidie Programma 

Beheer 
Laag Risico Incidenteel € 64.786 € 64.786 

4. Onderhoud in relatie tot 
Habitatgebieden 

Midden Risico Structureel €p.m. €p.m. 

5. Milieuverontreinigingen Midden Risico Incidenteel € p.m. € p.m. 
6. Schade aan 

eigendommen 
Midden Risico Incidenteel € 12.500 € 12.500 

7. Klimaatverandering Midden Risico Structureel €p.m. €p.m. 
8. Pendrechtse Molen Hoog Risico Incidenteel € p.m. € p.m. 
9. Zwembad Albrandswaard Midden Risico Incidenteel € p.m. €p.m. 
10. Rhoonse Veer Midden Risico Structureel € p.m. €p.m. 
11. Inkoop- en aanbesteding Laag Risico Incidenteel € 16.000 € 16.000 
12. Niet-gekwantificeerde 

risico's (2% van de structurele 
inkomsten) 

€ 76.300 €76.300 

Totaal € 197.586 € 197.586 
' Bij de bepaling van de totale financiële impact voor alle risico's worden de incidentele risico's eenmalig meegenomen. Bi 
structurele risico's wordt de verwachte financiële impact per jaar met vier vermenigvuldigd. 
* Hoog risico wordt voor 80%, midden risico wordt voor 50% meegenomen en laag risico wordt voor 20% meegenomen. 

1. Toekomstscenario 1 
In 2006 is een financieringsmodel opgesteld voor de aanleg en onderhoud van gebieden vallend 
onder of nieuwe gebieden die worden toegevoegd aan Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde. 
Op basis van dit model is afgesproken te groeien naar het, volgens het Terrein Beheer Model 
(TBM), benodigde bedrag voor groot onderhoud. In het Toekomstscenario 1 is in beeld gebracht 
welke deelgebieden door Dienst Landelijk Gebied (DLG) namens de Landinrichtingscommissie 
(LC) aan IJsselmonde zullen worden overgedragen en wanneer. Daarnaast bevat het 
Toekomstscenario 1 inkomstenverhogingen en ombuigingen die nodig zijn om de extra uitgaven 
te kunnen realiseren. 

Mocht de overdracht van gebieden door LC sneller gaan dan gepland dan is het benodigde 
budget hoger en zal het schap meer middelen moeten vrijmaken dan op dit moment reeds 
voorzien. 

2. Renterisico's 
Het schap heeft in de begroting een budget van € 120.000 aan rente-inkomsten opgenomen. 
Deze inkomsten zijn gebaseerd op de uit te zetten liquide middelen, de marktrente en de 
verwachte ontwikkelingen in deze rente ten tijde van het opstellen van de begroting. Het risico is 
dat de rente-inkomsten in de praktijk hoger of lager kan uitvallen, dan de rente waarmee in de 
begroting rekening is gehouden. Dit heeft direct gevolgen voor de exploitatie aangezien de rente
inkomsten mede zorgen voor een sluitende exploitatie. Als gevolg van de wereldwijde kredietcrisis 
is de rente op de geldmarkt sinds eind 2008 sterk gedaald (zie ook paragraaf Financiering) en 
vallen de rente-inkomsten lager uit dan verwacht. Gekeken over een langere periode valt het 
renterisico binnen een marge van 1,5% van de voor uitzetting beschikbare middelen (vlottende 
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activa). Voor het schap betekent dit dat het renterisico geraamd kan worden op een bedrag van 
€ 56.000. Aangezien dit een midden risico betreft, wordt 50% van dit geraamde bedrag 
meegenomen, zijnde € 28.000. 

3. Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer 
Subsidie Programma Beheer is de subsidieregeling voor de bos en natuurterreinen in Nederland. 
Per doeltype wordt een prijs per hectare ontvangen. Overigens zijn daarbij diverse eisen van 
toepassing. Het belangrijkste voor deelname aan de subsidies is dat men eigenaar of erfpachter 
is van het terrein waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Het schap moet de subsidie per 
tijdvak aanvragen. Het risico is dat in een volgend tijdvak minder subsidie wordt ontvangen of dat 
de subsidie moet worden terugbetaald over het lopende tijdvak. In bovengenoemd risico is de 
financiële impact van eventuele terugbetaling meegenomen. 

Twee factoren zijn in deze van belang. Ten eerste mogen er geen fundamentele wijzigingen in het 
gebied worden aangebracht, zodat bijvoorbeeld niet meer het hele gebied aan het betreffende 
doeltype kan worden toegewezen. Ten tweede moet het schap het beheer van het gebied hebben 
uitgevoerd conform de eisen die per doeltype zijn beschreven. 

De financiële impact van het risico Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer is vergroot als 
gevolg van vergroting en uitbreiding van de subsidie. Het bedrag is gebaseerd op de 
subsidietoekenning voor de periode 2008-2013 van € 53.104 per jaar (totaal € 318.624) en voor 
de periode 2006-2011 van € 884,08 per jaar (totaal € 5.304) (totaal € 323.928). Aangezien het 
hier om een laag risico gaat, wordt in de berekening van het weerstandsvermogen 20% van 
€ 323.928, zijnde € 64.786 meegenomen. 

4. Onderhoud in relatie tot Habitatgebieden 
De Rhoonse en Carnisse Grienden bevinden zich in het Natura 2000-gebied 'Oude Maas', dat is 
aangewezen op basis van de HabitatRichtlijn (HR). Dit betekent dat voor dit gebied een Natura 
2000-beheerplan moet worden opgesteld. Rijkswaterstaat is daarvoor de trekker en is hiermee 
bezig. Het schap is als terreinbeheerder bij overleggen over dit beheerplan betrokken. Omdat de 
exacte beheeropgave nog niet bekend is, is ook nog niet duidelijk welke beheermaatregelen 
genomen moeten worden om de natuurdoelstellingen te halen. Als daarin voor het schap in de 
toekomst een taak komt te liggen, kan dit mogelijk voor extra kosten zorgen ten aanzien 
van wijzigingen in het beheer. 

5. Milieuverontreinigingen 
In een gebied als IJsselmonde kunnen milieuverontreinigingen aanwezig zijn die momenteel niet 
bij het schap bekend zijn en waarvan de veroorzaker na ontdekking niet kan worden 
aangesproken. In een aantal gevallen kan het schap echter wel verantwoordelijk gehouden 
worden voor de kosten van sanering. De kosten hiervoor zullen pas bekend worden wanneer een 
dergelijke milieuverontreiniging wordt aangetroffen. 

In een groot aantal gebieden binnen IJsselmonde bevindt zich vervuild havenslib, met name langs 
de Oude Maas is veel vervuild havenslib gebruikt. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen komen voor 
bestaande gebieden, zal nagegaan moeten worden of er vervuiling is. Indien er sprake is van 
vervuiling zal eerst een saneringsplan moeten worden opgesteld. Dit is bijvoorbeeld relevant voor 
de ontwikkeling van de Johannapolder. 

In de Rhoonse Grienden ligt een voormalige huisvuilstort uit de periode 1960-1968 aan de 
buitenzijde van de dijk. De locatie is in eigendom van zowel het Natuur- en Recreatieschap 
IJsselmonde als het Waterschap Hollandse Delta. Er is overleg gevoerd met DCMR, Waterschap 
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Hollandse Delta en projectgroep Landschapspark Buytenland over de juridische status van de 
saneringsbeschikking van het Bevoegd Gezag uit 1998 voor het NRIJ. DCMR is schriftelijk op de 
hoogte gesteld van de stand van zaken. De provincie Zuid-Holland heeft de gemeente 
Albrandswaard, Waterschap Hollandse Delta en het schap verzocht een aanvullend 
milieuonderzoek op te starten en te financieren om inzicht te krijgen of sanering van de stort nodig 
is en welke saneringsmethoden verder uitgewerkt moeten worden. Het schapsbestuur heeft 
ingestemd met een financiële bijdrage onder de voorwaarde dat dit niet betekent dat het schap 
bijdraagt in de kosten van een eventuele sanering van de voormalige stort. Het onderzoek is in 
december 2009 gestart en zal in februari 2010 worden opgeleverd. 

De parkeerplaats bij de jachthaven Rhoon in de Johannapolder ligt deels op de vuilstort langs de 
grienden. Dit kan gevolgen hebben voor de uitvoering van herontwikkelingsplannen in de 
Johannapolder. 

6. Schade aan eigendommen 
Het schap wordt geconfronteerd met schade aan eigendommen. Deze schade wordt veroorzaakt 
door derden (vandalisme, graffiti, diefstal, enzovoort) of is het gevolg van extreme 
weersomstandigheden. In de begroting is (onder regulier onderhoud) rekening gehouden met de 
gevolgen van deze vormen van schade (met relatief beperkte financiële consequenties). De 
gevolgen zijn ingrijpender wanneer gebouwen (toilethuisjes, steunpunten, servicepunten, 
enzovoort) of civieltechnische kunstwerken (als bruggen, steigers, enzovoort) worden vernield. 
Deze vernielingen, die zich in het gebied van IJsselmonde steeds vaker voordoen, brengen 
hogere kosten met zich mee. 

In het gebied vinden daarnaast steeds meer afvaldumpingen plaats. Dit brengt kosten met zich 
mee, zeker wanneer het gaat om zwaardere milieuverontreinigingen. De hoogte van de kosten is 
volledig afhankelijk van de aard van de vervuiling en kan dan ook pas ingeschat worden op het 
moment dat de vervuiling ontdekt wordt. Per geval worden de kosten geraamd op € 5.000. Voor 
de risico-inschatting wordt uitgegaan van 5 gevallen per jaar. Aangezien het een midden risico 
betreft, wordt in het weerstandsvermogen een bedrag van € 12.500 meegenomen. 

7. Klimaatverandering 
Door extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering is het risico aanwezig dat 
door bijvoorbeeld droogte of extreme regenval schade aan recreatievoorzieningen in 
schapsgebieden ontstaat. Voorbeelden van schades zijn verdroging en afsterven van 
grasvegetaties en/ of beplanting en oeverafslag langs watergangen en recreatiepiassen. Kans en 
omvang zijn voor dit risico moeilijk in te schatten en derhalve als p.m. post opgenomen. 

8. Pendrechtse Molen 
Het monument de Pendrechtse Molen heeft de 'stenenmolenziekte' (doorlaten van regen aan de 
binnenzijde van de molen). Voor deze molen is meegewerkt aan een proef uitgevoerd door de TL) 
Delft. Op dit moment is nog onbekend wat de noodzakelijke ingrepen zijn om de molen te 
herstellen. Wanneer uit het onderzoek gebleken is wat de kosten zijn om de molen te herstellen, 
zal de voorziening voor de Pendrechtse Molen - bestemd voor het groot onderhoud - op peil 
worden gebracht zodat ook de kosten gerelateerd aan deze stenenmolenziekte uit de voorziening 
kunnen worden gedekt. 
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9. Zwembad Albrandswaard 
Na het faillissement van Sportfondsen is het binnenbad in bruikleen gegeven bij de gemeente 
Albrandswaard. Het buitenzwembad is niet meer in gebruik. Eventuele kosten die zich kunnen 
voordoen die voor rekening van het schap komen zijn kosten voor sloop of aanpassingen in het 
gebied. Op dit moment heeft het schap nog geen standpunt ingenomen over de toekomstige 
bestemming van het zwembad. Wanneer dit duidelijk is, kunnen de hiermee samenhangende 
kosten worden geschat. 

10. Rhoonse Veer 
Er is een 10-jarig contract afgesloten voor de exploitatie van het Rhoonse Veer. Hierbij zijn 
afspraken gemaakt tussen een aantal gemeenten en het schap die elk subsidie verstrekken voor 
de exploitatie. Het risico is dat één van de subsidieverstrekkers de bijdrage stopzet. Op dat 
moment is namelijk een gedeelte van de exploitatie niet meer gedekt. Vooral vanuit recreatief 
oogpunt is het in stand houden van het pontje belangrijk. 

11. Inkoop-en aanbesteding 
Het voeren van aanbestedingen vergt zorgvuldigheid. Fouten in de procedure kunnen leiden tot 
claims en tot het moeten uitstellen van de gewenste doelen. Daarnaast is het schap voor de 
kosten afhankelijk van wat de markt aanbiedt via de aanbestedingen. Voor de berekening inzake 
het weerstandsvermogen wordt gerekend met 3% van de werken die door derden wordt 
uitgevoerd. Dit betekent dat het risico voor IJsselmonde € 20.000 bedraagt. Aangezien het hier 
een hoog risico betreft, wordt 80% van dit bedrag meegenomen in het weerstandsvermogen, 
zijnde € 16.000. 

12. Niet-gekwantificeerde risico's 
Voor de niet-gekwantificeerde risico's wordt uitgegaan van 2% van de structurele inkomsten. Het 
rijk stelt voor de gemeenten die vallen onder het artikel 12-regime, de minimale buffer van de 
algemene reserve ook op 2% van de som van de structurele inkomsten (€ 76.300). Dit bedrag is 
daarmee het minimaal gewenste / benodigde weerstandsvermogen voor niet gekwantificeerde 
risico's. 
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3.7.3 Financiering (treasury) 

Treasury en cashmanagement 
In het treasurystatuut worden de kasgeldlimiet en de renterisiconorm genoemd waaraan voldaan 
moet worden conform de wet FIDO (financiering decentrale overheden). Aan beide normen wordt 
voldaan. 

Kasgeldlimiet 
Tot het kasgeld behoren alle vlottende schulden < 1 jaar, de contante gelden in kas, de uitstaande 
gelden < 1 jaar en de tegoeden / schulden rekening-courant. Doel van de kasgeldlimiet is het 
beperken van de renterisico's op de korte schuld. De korte schuld is bedoeld voor de lopende 
uitgaven en zodoende is de limiet gekoppeld aan het begrotingstotaal. De kasgeldlimiet is 
vastgesteld op 8,2% van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. 

Renterisiconorm 
Renterisico is het geldbedrag aan leningen dat in een bepaald jaar aan renteherziening en 
herfinanciering onderhevig is. Het renterisico mag maximaal 20% van het begrotingstotaal per 1 
januari van het betreffende jaar bedragen. De renterisiconorm benadrukt het belang van een 
goede spreiding van de leningenportefeuille en de renterisico's. 

Renteontwikkeling 
De rente op de geldmarkt (kortlopende uitzettingen) is gedaald. Deze daling is ingezet in het 
derde kwartaal 2008 en heeft zich in 2009 voortgezet. Onderstaande grafiek geeft deze 
ontwikkeling weer. 

111111111111 I.I 111111111111 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

De ECB (Europese Centrale Bank) heeft om de inflatie en de gevolgen van de kredietcrisis te 
beperken de rente in een aantal stappen verlaagd tot 1%. Een en ander heeft een neerwaarts 
effect op de renteopbrengsten. In de voorjaars- en najaarsrapportage 2009 is met deze 
ontwikkeling al rekening gehouden. De daling was echter minder dan voorzien in de 
najaarsrapportage. Bovendien is er minder aanspraak gemaakt op de reserves vanwege de 
lagere uitgaven op de kredieten, waardoor de renteopbrengsten hoger zijn dan verwacht in de 
najaarsrapportage. 
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3.7.4 Bedrijfsvoering 

De afspraken over de dienstverlening door G.Z-H aan het schap zijn vastgelegd in de 
Dienstverleningsovereenkomst (DVO). In 2007 is de dienstverleningsovereenkomst voor de 
periode 2008-2012 tussen het schap en de provincie Zuid-Holland bekrachtigd. De activiteiten die 
in het kader van de reguliere dienstverlening worden uitgevoerd, zijn per programma toegelicht in 
de programmaverantwoording. 

3.7.5 Verbonden partijen 

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin het Natuur
en Recreatieschap IJsselmonde zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Het schap 
heeft geen verbonden partijen. 
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4. Jaa r reken ing 

4.1 Balans per 31 december 2009 

Voor resultaatbestemming 

ACTIVA 
31 december 

2009 
31 december 

2008 

Vaste activa 
Materiële vaste activa 

Vlottende activa 
Debiteuren 
Overige vorderingen 

Liquide middelen 
Liquide middelen, rekening-courant 

Totaal 

2.820.176 
2.820.176 

592.170 
317.227 
274.943 

4.422.185 
4.422.185 

7.834.531 

2.662.866 
2.662.866 

640.907 
319.835 
321.072 

4.143.503 
4.143.503 

7.447.276 

PASSIVA 
31 december 

2009 
31 december 

2008 

Eigen vermogen 
Algemene reserve 
Bestemmingsreserves 
Nog te bestemmen resultaat 

Voorzieningen 
Voorzieningen 

Langlopende schulden 
Langlopende leningen 
Waarborgsommen 

Kortlopende schulden 
Crediteuren 
Overige schulden 

Totaal 

2.646.713 
523.777 

1.688.041 
434.896 

1.568.785 
1.568.785 

2.902.368 
2.902.368 

716.665 
495.952 
220.713 

7.834.531 

2.136.502 
604.289 

1.255.442 
276.772 

1.104.646 
1.104.646 

3.248.804 
3.247.304 

1.500 

957.324 
344.193 
613.131 

7.447.276 
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4.2 Programmarekening 2009 

Programmarekening 
Gewone bedrijfsvoering 

Primitieve 
begroting 2009 

Vastgestelde 
begrotings

wijzigingen 
2009 

Begroting na 
wijzigingen 

2009 
Rekening 2009 Rekening 2008 

Lasten 
Programma 1. Bestuur -325.151 -13.633 338.784 312.302 311.349 
Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 3.283.943 72.993 -3.210.950 2.980.349 2.857.287 
Programma 3. Ontwikkelingen 67.702 -104.270 171.972 161.972 -158.625 
Alg. dekkingsmiddelen, deelnemersbijdrage 
Overige algemene dekkingsmiddelen 17.041 3.610 13.431 -213 
Totaal lasten -3.693.837 41.300 3.735.137 -3.454.836 -3.327.261 
Baten 
Programma 1. Bestuur 
Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 627.788 43.782 671.570 676.826 648.812 
Programma 3. Ontwikkelingen 
Alg. dekkingsmiddelen, deelnemersbijdrage 3.066.892 3.066.892 3.066.892 3.003.520 
Overige algemene dekkingsmiddelen 120.000 40.000 80.000 105.751 203.274 
Totaal baten 3.814.680 3.782 3.818.462 3.849.468 3.855.606 
Saldo gewone bedrijfsvoering 120.843 37.818 83.325 394.633 528.345 

Incidentele lasten en baten 
Incidentele lasten 754 754 754 -39.962 
I ncidentele baten 86.436 86.436 210.054 20.838 
Kredieten lasten -55.120 199.340 254.460 93.722 75.394 
Kredieten baten (bijdragen van derden) 
Saldo incidentele lasten en baten 55.120 ■113.658 168.778 115.679 -94.518 
Saldo na incidentele lasten en baten 65.723 -151.176 -85.453 510.211 433.827 

Resultaatbestemming 
Storting reserves 168.600 478.652 647.252 -647.252 484.729 
Onttrekking reserves 102.879 629.826 732.705 571.937 327.673 
Saldo resultaatbestemming -65.721 151.174 85.453 76.315 157.056 
Saldo na resultaatbestemming 434.896 276.772 

Toelichting op de financiële resultaten 

De programmarekening is afgesloten met een voordelig resultaat van € 434.896. Dit resultaat is 
toe te schrijven aan: 

 /

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

26.482 
232.604 

10.000 
13.218 
3.253 

25.751 
5.420 

930 
110.768 

6.500 
30 

€ 434.896 

lagere bestuurskosten, gecorrigeerd voor hogere accountantskosten 
lagere kosten voor onderhoud, economisch beheer en communicatie 
lagere kosten voor ontwikkelingen 
post onvoorzien is niet benut en lagere bankkosten 
hogere opbrengsten vanuit huren en pachten 
hogere renteopbrengsten 
ontvangen subsidie en draaipremie molen 
opbrengst oud ijzer 
afwikkeling zwembad 
verkoop percelen grond 
overigen 

1 Voor de gehele rapportage geldt dat de lasten als negatieve bedragen worden gepresenteerd en de baten als positieve 

bedragen. Bij de begrotingswijzigingen betekent een negatief bedrag een neerwaartse bijstelling en een positief bedrag 

een verhoging van het budget. 
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4.3 Waarderingsgrondslagen 

De jaarrekening 2009 is opgesteld conform de voorschriften van het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV). Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva 
gewaardeerd op nominale waarde en afgerond op bedragen van € 1,- nauwkeurig. 

Materiële vaste activa 
Op 7 december 2007 heeft het Algemeen Bestuur de nota Investeren en Afschrijven vastgesteld. 
Hierin is het volledige beleid ten aanzien van materiële vaste activa beschreven. 

De waardering van materiële vaste activa vindt plaats op basis van de aanschafwaarde waarop 
de verrichte lineaire afschrijvingen in mindering worden gebracht. De afschrijvingen geschieden 
op basis van de verkrijgingprijs en de geschatte economische levensduur waarover de lasten 
evenredig worden gespreid. 

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden niet geactiveerd tenzij 
het Algemeen Bestuur van het schap in een specifiek geval besluit dit wel te doen, bijvoorbeeld 
wanneer vanuit financieel oogpunt belangrijke investeringen in de openbare ruimte anders niet 
gedaan kunnen worden. Indien dergelijke investeringen wel geactiveerd worden, zal dit specifiek 
in het bestuursbesluit worden opgenomen conform het vastgestelde beleid in de Nota Investeren 
en Afschrijven. 

Indien investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden geactiveerd, 
vindt de afschrijving hiervan eveneens lineair plaats waarbij resultaatafhankelijke extra 
afschrijvingen zijn toegestaan mits de financiële positie dat toelaat. Eventuele extra afschrijvingen 
zullen in de begroting of via een separaat voorstel aan het bestuur ter goedkeuring worden 
voorgelegd. 

Vlottende activa en passiva 
De vorderingen en schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Voorzieningen 
De voorzieningen worden tegen de nominale waarde gewaardeerd. 

Waarborgsommen 
Waarborgsommen zijn conform het BBV opgenomen onder langlopende schulden. 

Waarderingsgrondslagen voor resultaatbepaling 
Baten en lasten 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 
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4.4 Toelichting op de balans 

4.4.1 Vaste activa 

Materiële Vaste Activa 

Het BBV onderscheidt de navolgende investeringen: 

1. Investeringen met economisch nut 
2. Investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte 

Investeringen met economisch nut 
Investeringen hebben een economisch nut wanneer ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen 
bijdragen aan het genereren van middelen. Vanuit het BBV is het verplicht investeringen met een 
economisch nut te activeren. 

Investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte 
Voor de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut geldt dat het de 
voorkeur verdient deze niet te activeren. Ten aanzien van deze investeringen geldt echter wel dat 
de keuzemogelijkheid (=beleidsvrijheid) bestaat om deze investeringen te activeren. In de 
jaarrekening 2009 is per investering de besluitvorming toegepast. Investeringen zijn hierbij ten 
laste gebracht van het resultaat 2009, geheel of gedeeltelijk gedekt uit de voorgestelde reserves 
en/of voorzieningen dan wel geactiveerd. 

De afschrijvingen op zowel materiële vaste activa met economisch nut als materiële vaste activa 
met maatschappelijk nut zijn conform de afschrijvingslasten op de staat van activa (zie bijlage 1). 

2009 2008 
Materiële vaste activa met economisch nut 
Boekwaarde 1 januari 
Investeringen 268.000 
Afschrijvingen 6.700 
Overige verminderingen 
Boekwaarde 31 december 261.300 

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut 
Boekwaarde 1 januari 2.662.866 1.471.958 
Investeringen 1.300.000 
Afschrijvingen 103.990 109.092 
Overige verminderingen 
Boekwaarde 31 december 2.558.876 2.662.866 

De investeringen bij materiële vaste activa met economisch nut hebben betrekking op de aankoop 
van het pand Albrandswaardsedijk 192. 

4.4.2 Vlottende activa 

Debiteuren 

2009 2008 
Debiteuren 328.958 331.566 
Voorziening dubieuze debiteuren 11.731 11.731 
Boekwaarde 31 december 317.227 319.835 
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Van het openstaande saldo per 31 december 2009 is € 285.977 ontvangen tot en met half maart 
2010. 

Overige vorderingen 

Overige vorderingen 
2009 2008 

- Nog te ontvangen bedragen 212.034 120.567 
- Door te berekenen kosten 54.334 162.259 
- Overige vord; bestuurders Sportfondsen Albrandsw - 205.181 
- Voorz vord bestuurders Sportfondsen Albrandsw - 205.181-
- Compensabele BTW 8.450 38.246 
- Diversen 125 

274.943 321.072 

Specificatie nog te ontvangen bedragen: 2009 2008 
Afwikkeling Betuwe route 58.850 58.850 
Rente Fortis 92.322 7.136 
2x terugbetaalde borg 1.000 
Subsidie Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer 53.392 53.392 
verkoop 2 percelen grond 6.470 
diversen 1.189 

212.034 120.567 

Specificatie door te berekenen kosten: 2009 2008 
energiekosten en afwikkeling faillissement SFA 54.224 
energie zwembad Albrandswaard 151.719 
huisvestingskosten GZH 110 10.540 

5*334 162.259 

4.4.3 Liquide middelen 

Liouide middelen 

2009 2008 

- Kas 147 74 
- Rekening-courant BNG 765.021 999.248 
- Rekening-Courant Postbank 31.025 32.815 
- Rekening-Courant Fortis 3.111.366 
- Fortis ondernemers topspaarrekening 3.625.992 

4.422.185 4.143.503 

Voor een nadere toelichting op de liquide middelen wordt verwezen naar paragraaf 3.7.3. 
Financiering. 
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4.4.4 Eigen vermogen 

Reserves 

Algemene reserve 

2009 2008 

Boekwaarde 1 januari 604.289 513.271 
Stortingen 361.653 149.638 
Onttrekkingen 442.165 58.620 
Boekwaarde 31 december 523.777 604.289 

De algemene reserve heeft als belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiële 
tegenvallers. 

Specificatie stortingen: 
- bestemming resultaat 2008 276.772 
- conform 1ste begrotingswijziging 6.796 
- conform 2de begrotingswijziging 78.085 
Totaal 361.653 

Specificatie onttrekkingen: 
conform programmabegroting 30.000 

- conform 2de begrotingswijziging 10.200 
- conform 1ste begrotingswijziging 390.000 
- uitvoeringsplan communicatie 2007a 3.440 
- uitvoeringsplan communicatie 2007b 1.250 
- maatregelenplan waterkwaliteit Oosterpark 7.275 

Totaal 442.165 

Bestemmingsreserves 

Investeringsreserve 

2009 2008 

Boekwaarde 1 januari 517.917 298.733 
Stortingen 551.371 324.091 
Onttrekkingen 107.894 104.907 
Boekwaarde 31 december 961.394 517.917 

Het doel van de Investeringsreserve is het dekken van investeringskosten van de (land)inrichting 
van diverse nieuwe gebieden. 
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Specificatie stortingen: 
- cf. jaarrekening - bestemming resultaat 2008 10.200 
- cf. programmabegroting 157.600 
- cf. 1ste begrotingswijziging 383.571 
Totaal 551.371 

Specificatie onttrekkingen: 
- cf. programmabegroting 
- cf. 1ste begrotingswijziging 46.456 
- cf. 2de begrotingswijziging 16.200-
- 13509 I-Verkenning ruiterroute 20.154 
- 12505 I- Aankoopkosten Woning Albrandswaardsedijk 192 1.059 
- 22501 l-Herplant populierenbos Kievietsweg 6.500 
- 12503 I-Aanpassingen nutsvoorzieningen zwembad 7.500 
- 13507 l-Bewonersavonden Gebiedsplan 200 
- 13505 l-Wevershoek uitbreiding 720 
- 22503 I-Beheer Zuidpolder Barendrecht 13.995 
- 13513 I-Ontwikkelingsplan Johannapolder 2.250 
- 13510 I-Ontwikkeling Landschapspark Buyten 19.170 
- 13511 I-Ontwikkeling groenblauw casco Oost 1.350 
- 22504 I-Aanleg zichtlijnen Pitch & Putt 20 
- 21500 I-Inrichting Sandelingen Ambacht 4.720 
Totaal 107.894 

Bestemmingsreserve Herinrichting Zuidelijk Randpark 

2009 2008 

Boekwaarde 1 januari 523.679 634.551 
Stortingen 
Onttrekkingen -_ 110.872 
Boekwaarde 31 december 523.679 523.679 

De Reserve Herinrichting Zuidelijk Randpark is bestemd voor het gelijknamige recreatiegebied op 
de grens van de gemeenten Barendrecht en Rotterdam. Het park ligt pal ten noorden van de 
A15/Betuwespoorlijn en bestaat uit verschillende deelgebieden. Met deze reserve worden de 
kosten gedekt die nodig zijn om het Zuidelijk Randpark opnieuw in te richten als recreatiegebied. 
Deze herinrichting is het gevolg van de aanleg van de Betuwelijn en Tramplus. Het Natuur- en 
Recreatieschap IJsselmonde heeft geld ontvangen voor de verkoop van gronden aan de 
Nederlandse Spoorwegen voor de aanleg van de Betuweroute. Met deze middelen is 
geherinvesteerd in het park om de gevolgen van de aanleg van de Betuweroute te compenseren 
(kwaliteitsimpuls). Met het overgebleven geld is deze reserve gevormd. 

Bestemmingsreserve Manege 

2009 2008 

Boekwaarde 1 januari 4.120 19.525 
Stortingen 
Onttrekkingen 4.120 15.405 
Boekwaarde 31 december - 4.120 

De Reserve Manege is gevormd voor de ontvangen afkoopsom voor de erfpacht. Deze 
afkoopsom wordt gebruikt om de derving van de jaarlijkse erfpachtinkomsten te dekken. Derhalve 
valt jaarlijks een bedrag vrij ten gunste van de exploitatie. Deze vrijval heeft in 2009 plaats 
gevonden. Met deze vrijval is de reserve volledig ingezet. 
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Bestemmingsreserve Exploitatie Veerpont 

2009 2008 

Boekwaarde 1 januari 71.036 84.675 
Stortingen 
Onttrekkingen 13.639 13.639 
Boekwaarde 31 december 57.397 71.036 

De Reserve Exploitatie Veerpont dient ter dekking van het exploitatietekort van de Rhoonse 
veerpont. Deze reserve is in 2004 gevormd voor de duur van 10 jaar ter dekking van de 
frictiekosten bij de privatisering van het Rhoonse Veer. Jaarlijks wordt € 13.639 aan deze reserve 
onttrokken ter dekking van de exploitatie. 

Bestemmingsreserve Zwembad 

2009 2008 

Boekwaarde 1 januari 85.395 85.395 
Stortingen 
Onttrekkingen 
Boekwaarde 31 december 85.395 85.395 

De Reserve Zwembad Albrandswaard is in 2003 ingesteld om als egalisatiereserve de voor- en 
nadelen van de privatisering van het zwembad voor het schap te egaliseren. Met de afwikkeling 
van het faillissement van het zwembad en het in bruikleen geven van het zwembad bij de 
gemeente Albrandswaard verandert het doel van deze reserve. Voorgesteld wordt deze reserve 
te bestemmen ter dekking van eventuele kosten voor sloop of aanpassingen in het gebied rondom 
het zwembad (risico 9 binnen het Weerstandsvermogen). 

Bestemmingsreserve Recreantenonderzoek 

2009 2008 

Boekwaarde 1 januari 50.294 42.294 
Stortingen 8.000 8.000 
Onttrekkingen 4.119 
Boekwaarde 31 december 54.175 50.294 

De Reserve Recreantenonderzoek is gevormd voor het uitvoeren van verschillende onderzoeken 
in het kader van marketing en communicatie (naar bijvoorbeeld bezoekersaantallen, 
marktonderzoeken, enzovoort). Jaarlijks wordt vanuit de exploitatie € 8.000 gedoteerd aan deze 
reserve. In 2009 is € 4.119 onttrokken ter dekking van het krediet Communicatieplan 2008. 

Bestemmingsreserve Infopanelen 

2009 2008 

Boekwaarde 1 januari 3.000 0 
Stortingen 3.000 3.000 
Onttrekkingen 
Boekwaarde 31 december 6.000 3.000 

Vanaf het jaar 2008 zal het schap jaarlijks een bedrag storten in de reserve informatiepanelen om 
één keer in de vier jaar de kosten van informatiepanelen te kunnen betalen. Volgens planning 
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wordt in 2011 de inhoud van de informatiepanelen vervangen. Jaarlijks wordt vanuit de exploitatie 
€ 3.000 aan deze reserve gedoteerd. 

Nog te bestemmen resultaat 

2009 2008 

Het voordelig exploitatieresultaat bedraagt: 434.896 276.772 

Het resultaat wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve. Bij de vaststelling van de jaarrekening 
neemt het bestuur een besluit over de uiteindelijke bestemming van het saldo. Dit wordt door 
middel van een begrotingswijziging bij het vaststellen van de jaarstukken geëffectueerd. 

4.4.5 Voorzieningen 

Voorziening Groot Onderhoud 

2009 

Boekwaarde 1 januari 
Stortingen 
Onttrekkingen 
Boekwaarde 31 december 

1.051.468 
1.026.782 
577.643 

1.500.608 

2008 

926.593 
916.010 
791.135 

1.051.468 

Groot Onderhoud is noodzakelijk ten einde de duurzame instandhouding van de gebieden te 
garanderen. Regulier onderhoud kent een jaarlijkse cyclus. Groot Onderhoud heeft.een cyclus 
groter dan één jaar. Voor het verrichten van groot onderhoud is een voorziening Groot Onderhoud 
beschikbaar. Het doel van deze voorziening is de lasten van groot onderhoud gelijkmatig over de 
jaren te verdelen. 

Op 23 juni 2006 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met TBM en is een ingroeiregeling 
'Toekomstscenario 1' vastgesteld om te komen tot de met TBM berekende budgetten voor 
regulier onderhoud en een toereikende voorziening voor groot onderhoud. Met de vaststelling van 
Toekomstscenario 1 is geregeld dat de nieuwe gebieden qua regulier en groot onderhoud gedekt 
zijn binnen de schapsbegroting. Aangezien nog niet alle gebieden in beheer zijn, is er nog steeds 
sprake van een ingroeiregeling voor groot onderhoud. 

Specificatie stortingen: 
- conform programmabegroting 
- conform 1ste begrotingswijziging 
Totaal 

Specificatie onttrekkingen: 
- groot onderhoud 
Totaal 

979.717 
47.065 

1.026.782 

577.643 
577.643 
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Voorziening Pendrechtse Molen 

2009 2008 

Boekwaarde 1 januari 53.177 68.545 
Stortingen 15.000 10.420 
Onttrekkingen -_ 25.788 
Boekwaarde 31 december 68.177 53.177 

De voorziening Pendrechtse Molen is gevormd voor het groot onderhoud aan de Pendrechtse 
Molen. Voor het groot onderhoud aan deze molen is bovendien subsidie aangevraagd. De 
ontvangen subsidies worden toegevoegd aan deze voorziening en de kosten die gemaakt worden 
voor het groot onderhoud worden onttrokken aan deze voorziening. Daarnaast wordt deze 
voorziening gebruikt voor de mogelijke kosten verbonden aan het aanpakken van de 
'stenenmolenziekte'. Met ingang van 2009 wordt aan deze voorziening jaarlijks weer een storting 
(€ 15.000) gedaan. Dit om de kosten voor de stenenmolenziekte te kunnen opvangen. Op dit 
moment zijn de totaal benodigde kosten nog niet in te schatten. 

4.4.6 Schulden 

Langlopende schulden 

Langlopende leningen 

2009 2008 

Boekwaarde 1 januari 3.247.304 3.626.274 
Vermeerderingen 
Aflossingen 344.936 378.970 
Boekwaarde 31 december 2.902.368 3.247.304 

In 2009 waren de rentelasten € 147.468. 

Waarborgsommen 
2009 2008 

Boekwaarde 1 januari 1.500 1000 
Vermeerderingen 3.000 500 
Aflossingen 4.500 
Boekwaarde 31 december -_ 1.500 

Kortlopende schulden 

Crediteuren 
2009 2008 

- Crediteuren 495.952 344.193 

Van het openstaande saldo bij crediteuren is tot en met half maart 2010 € 470.566 voldaan. 
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Overige schulden 

2009 2008 

- Nog te ontvangen facturen 168.927 169.839 
- Sportfondsen Albrandswaard (SFA) 71.754 
- Nog te betalen omzetbelasting (belastingdienst) 14.116 46.934 
- Nog te betalen lasten 11.268 218.960 
- Nog te betalen rente 25.297 28.721 
- Vooruitontvangen bedragen 1.105 76.923 

220.713 613.131 

Specificatie nog te ontvangen facturen: 2009 2008 

leveranties diensten van derden 3.811 21.863 
doorbelasten kosten GZH 4.500 
additionele uren GZH 149.282 114.724 
bijdrage kosten zwembad Albrandswaard 28.752 
energielasten 10.571 
waterschapslasten 1.671 
doorberekening PZH 2.129 
diversen 1.463 

168.927 169.839 

Specificatie nog te betalen lasten: 2009 2008 

veerdienst Rhoon 5.000 
accountantskosten 5.200 5.000 
zwembad Albrandswaard detacheringskosten 146.205 
bijdrage veer Zwijndrecht 15.000 
bijdrage voetveer P/Z 15.000 
leveranties diensten van derden 22.423 
molenaar Pendrechtse molen 9.166 
privatisering Golfbaan 6.166 
doorbelasting GZH 265 
diversen 804 

11.268 218.960 

In tegenstelling tot 2008 zijn de facturen van beiden voetveren in 2009 ontvangen. 
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4.5 Toelicht ing programmarekening 

4.5.1 Toelichting Programma 1 

Programma 1. Bestuur Primitieve 
begroting 2009 

Vastgestelde 
begrotings

wijzigingen 
2909 ' 

Begroting na 
wijzigingen 

2009 
Rekening 2009 Rekening 

2008 

Lasten 
Bestuursondersteuning 227.597 227.597 
Financiën -97.554 97.554 
Bestuurlijke aangelegenheden 338.784 338.784 -312.302 311.349 
Totaal lasten 325.151 -13.633 338.784 312.302 -311.349 

Baten 
Bestuurlijke aangelegenheden 
Totaal baten 

Saldo gewone bedrijfsvoering ■325.151 ■13.633 338.784 -312.302 -311.349 

Incidentele lasten en baten 
Incidentele lasten 
Incidentele baten 
Kredieten lasten 
Kredieten baten (bijdragen derden) 
Totaal incidentele lasten en baten 

Resultaatbestemming 
Storting reserves 
Onttrekking reserves 
Saldo resultaatbestemming 
Saldo na resultaatbestemming 325.151 13.633 338.784 -312.302 311.349 

Toelichting op de financiële resultaten 

Gewone bedrijfsvoering 
Lasten gewone bedrijfsvoering 

Post / product Resultaat v/n' Toelichting 

Bestuursondersteuning 26.716 V In de begroting voor bestuursondersteuning is voorzien in 
kosten die het gevolg zijn van bijzondere gebeurtenissen. 
Gedacht moet worden aan kosten voor het organiseren 
van bijeenkomsten, drukwerk, inhuur van experts, et 
cetera. In 2009 hebben minder bijzondere gebeurtenissen 
plaatsgevonden waardoor de kosten lager zijn dan 
begroot. 

Overigen 234 N Financiën 

Totaal 26.482 V 

1 Een voordelig resultaat wordt aangegeven met een 'v'. Een nadelig resultaat wordt aangegeven met een 'n'. 
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4.5.2 Toelichting Programma 2 

Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie 
gebieden 

Primitieve 
begroting 2009 

Vastgestelde 
begrotings

wijzigingen 
2009 

Begroting na 
wijzigingen 

2009 
Rekening 2009 Rekening 

2008 

Lasten 
Economische & Juridische zaken 382.313 382.313 
Marketing & Communicatie 75.517 75.517 
Planvorming & Advisering 91.438 91.438 
Toezicht & Handhaving 127.120 127.120 
Onderhoud -2.607.555 2.607.555 
Inrichting, Beheer & Exploitatie ■3.021.143 3.021.143 -2.793.594 2.678.187 
Communicatie 62.687 62.687 -59.635 -54.607 
Regelgeving & Handhaving 127.120 127.120 -127.120 -124.493 
Totaal lasten -3.283.943 72.993 3.210.950 -2.980.349 2.857.287 

Baten 
Economische & Juridische zaken 573.002 573.002 
Marketing & Communicatie 
Onderhoud 54.786 54.786 
Inrichting, Beheer & Exploitatie 671.535 671.535 676.791 648.584 
Communicatie 35 35 35 228 
Regelgeving 8i Handhaving 
Totaal baten 627.788 43.782 671.570 676.826 648.812 

Saldo gewone bedrijfsvoering -2.656.155 116.775 2.539.380 2.303.523 2.208.475 

Incidentele lasten en baten 
Incidentele lasten -614 614 -614 39.962 
Incidentele baten 79.500 79.500 203.119 20.838 
Kredieten lasten 9.230 139.870 -149.100 51.297 29.096 
Kredieten baten (bijdragen derden) 
Totaal incidentele lasten en baten -9.230 -60.984 -70.214 151.207 48.220 

Resultaatbestemming 
Storting reserves 11.000 -43.771 -54.771 -54.771 -196.741 
Onttrekking reserves 17.759 189.586 207.345 109.512 251.376 
Saldo resultaatbestemming 6.759 145.815 152.574 54.741 54.635 
Saldo na resultaatbestemming -2.658.626 201.606 2.457.020 -2.097.575 -2.202.060 

Toelichting op de financiële resultaten 

Gewone bedrijfsvoering 
Lasten gewone bedrijfsvoering 
Post / product Resultaat v/n

9 Toelichting 

Inrichting, beheer & 
exploitatie 

227.549 V Deze onderuitputting is het gevolg van: 
het niet hoeven uitvoeren van schilderwerk. De 
geraamde kosten (€ 12.500) zijn derhalve niet 
gemaakt. 
de omvormingen die in 2008 zijn doorgevoerd op het 
bestek gras (extensivering) waardoor minder 
intensieve grasvegetaties te maaien was en daarnaast 
is het doorzaaien, bemesten en bezanden van 
grasvegetaties niet uitgevoerd. De hiervoor geraamde 
kosten (€ 41.500) zijn niet gemaakt. 

 door een combibestek met Groot Onderhoud zijn de 
kosten op het bestek voor de grienden lager 
uitgevallen (€ 5.000). 
het herstel van de wandelpaden Sandelingen Ambacht 
en het baggeren in het Oosterpark zijn niet 
doorgegaan door de aanhoudende vorst konden deze 

1 Een voordelig resultaat wordt aangegeven met een 'v'. Een nadelig resultaat wordt aangegeven met een 'n'. 
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werkzaamheden niet meer in 2009 worden uitgevoerd. 
Het bedrag voor deze werkzaamheden is € 37.000. 

- de Wevershoek is nog niet in beheer van het schap, 
de kosten van het beheer zijn echter wel in de 
begroting opgenomen (€ 12.000). 
het niet kunnen uitzetten van herstel van de 
grasvegetaties, als gevolg van brandplekken op 
diverse locaties (€ 25.000) en zal worden 
doorgeschoven naar 2010. 

- aanbestedingsvoordeel op een onderhoudsbestek 
(€ 15.000). 

- de energielasten lager uitgevallen dan begroot 
(€ 32.000). 

- de belasting- en verzekeringskosten zijn lager dan 
begroot doordat het Hoogheemraadschap een 
tariefsverlaging heeft doorgevoerd voor buitendijks 
gelegen gebieden en de verzekeringspremie inzake 
uitgebreide gebouwen fors is verlaagd. Het bedrag 
van onderschrijding op belastingen en verzekeringen 
bedraagt in totaal € 38.000. 

- de uitgaven op de post huren en pachten zijn € 8.000 
lager en de kosten met betrekking tot de veerdienst 
zijn € 1.500 minder dan in de begroting was 
opgenomen. 

Doordat enkele werkzaamheden, onder andere vanwege 
de aanhoudende vorst, niet meer in 2009 konden worden 
uitgevoerd, is het budget niet volledig benut. Om de 
werkzaamheden in 2010 alsnog uit te kunnen voeren, 
wordt het bestuur geadviseerd bij resultaatbestemming ten 
laste van het resultaat 2009 het benodigde budget 
hiervoor beschikbaar te stellen. 

Communicatie 3.052 V Deze onderschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt 
doordat facturen lager zijn uitgevallen dan het ingeschatte 
en / of geoffreerde bedrag. 

Totaal 230.601 V 
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Baten gewone bedrijfsvoering 

Post / product Resultaat v/n Toelichting 

Inrichting, beheer & 
exploitatie 

5.256 V De baten zijn hoger als gevolg van het doorvoeren van de 
indexering op de bedragen. 

Totaal 5.256 V 

Incidentele baten en lasten 
Incidentele lasten 

Post / product Resultaat Toelichting 

Factuur voorgaand 
boekjaar 

614 De incidentele lasten betreffen een correctie van een 
factuur uit het voorgaande boekjaar. 

Totaal 614 

Incidentele baten 

Post / product Resultaat Toelichting 

Sandelingen Ambacht 76.923 In 2009 is een afkoopsom ontvangen van de Dienst 
Landelijk Gebied voor herstelmaatregelen in Sandelingen 
Ambacht. 

Facturen 2008 2.577 Facturen van voorgaand boekjaar waarop een correctie in 
2009 heeft plaatsgevonden. 

Pendrechtse molen 5.420 Opbrengst subsidie en draaipremie van de Pendrechtse 
molen. 

Verkoop oud ijzer 930 Opbrengst vanuit de verkoop van oud ijzer. 

Afwikkeling zwembad 110.769 Dit betreft de afwikkeling van het faillissement van het 
zwembad na de uitspraak van de mediator. 

Verkoop grond 6.500 Conform het bestuursbesluit van het AB 26 juni 2009 zijn 2 
percelen grond verkocht. Het betreft grond nabij het Kleine 
Veld en camping/jachthaven de Oude Maas ten behoeve 
van aanleg van een rotonde. 

Totaal 203.119 
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Kredieten lasten 

Post / product Uitputting 
jaarschijf 2009 

Toelichting 

Uitgaven op kredieten 51.297 In paragraaf 3.4.2 is de specificatie van de uitgaven per 
krediet opgenomen. Daarnaast wordt in paragraaf 3.4.1 een 
toelichting gegeven op de stand van zaken van elk 
afzonderlijk project. De uitgaven voor alle kredieten 
ongeacht de dekking zijn aangegeven bij de kredieten 
lasten. 

Resultaatbestemming 
Storting reserves 
Conform de programmabegroting 2009 is € 3.000 gedoteerd aan de reserve infopanelen en 
€ 8.000 aan de reserve recreantenonderzoek. Daarnaast wordt conform de besluitvorming bij de 
voorjaarsrapportage 2009 € 33.571 toegevoegd aan de investeringsreserve ten behoeve van de 
aanleg zandstrandje Sandelingen Ambacht. Van het jaarresultaat 2008 is € 10.200 toegevoegd 
aan de investeringsreserve voor het krediet bewonersavonden Gebiedsplan. 

Onttrekking reserves 
Conform de resultaatbestemming 2008 is € 10.200 overgeboekt vanuit de Algemene Reserve 
naar de investeringsreserve. Daarnaast is conform de programmabegroting € 4.120 onttrokken 
aan de reserve manege en € 13.639 aan de reserve exploitatie veerdienst. 

Conform besluitvorming bij de voorjaarsrapportage is € 20.556 onttrokken aan de 
investeringsreserve inzake de bijdrage Sandelingen Ambacht. Conform besluitvorming bij de 
voor- en de najaarsrapportage is € 9.700 onttrokken aan de investeringsreserve door een 
verhoging van de afschrijvingslasten met betrekking tot het pand aan de Albrandswaardsedijk. 

Ter dekking van de kredietlasten is € 51.297 onttrokken aan de reserves. 
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4.5.3 Toelichting op Programma 3 

Programma 3. Ontwikkelingen Primitieve 
begroting 2009 

Vastgestelde 
begrotings

wijzigingen 
2009 

Begroting na 
wijzigingen 

2009 
Rekening 2009 Rekening 

2008 

Lasten 
Economische 8, Juridische zaken 6.449 6.449 
Planvorming 8, Advisering 61.253 61.253 
Planvorming 8 Gebiedsontwikkeling -159.140 -159.140 -149.140 -146.059 
Marketing 8, Productontwikkeling 12.832 12.832 12.832 -12.566 
Totaal lasten 67.702 -104.270 -171.972 -161.972 158.625 

Baten 
Planvorming & Gebiedsontwikkeling 
Marketing & Productontwikkeling 
Totaal baten 

Saldo gewone bedrijfsvoering 67.702 104.270 -171.972 -161.972 158.625 

Incidentele lasten en baten 
Incidentele lasten 
Incidentele baten 
Kredieten lasten 45.890 -59.470 105.360 42.425 46.298 
Kredieten baten (bijdragen derden) 
Totaal incidentele lasten en baten -45.890 -59.470 -105.360 42.425 46.298 

Resultaatbestemming 
Storting reserves -157.600 -157.600 157.600 -145.000 
Onttrekking reserves 55.120 50.240 105.360 42.425 46.297 
Saldo resultaatbestemming ■102.480 50.240 52.240 115.175 -98.703 
Saldo na resultaatbestemming 216.072 -113.500 -329.572 319.572 -303.626 

Toelichting op de financiële resultaten 

Gewone bedrijfsvoering 
Lasten gewone bedrijfsvoering 

Post / product Resultaat v/n
1 

Toelichting 

Planvorming en 
gebiedsontwikkeling 

10.000 V De post publicatiekosten is niet benut. Dit komt doordat 
geen rapporten zijn verschenen en er geen extra 
drukwerk is geweest. 

Totaal 10.000 V 

Incidentele baten en lasten 
Kredieten lasten 

Post / product Onderuitputting 
jaarschijf 2009 

Toelichting 

Uitgaven op 
kredieten 

42.425 In paragraaf 3.5.2 is de specificatie van de uitgaven per krediet 
opgenomen. Daarnaast wordt in paragraaf 3.5.1 een toelichting 
gegeven op de stand van zaken van elk afzonderlijk project. 

Resultaatbestemming 
Storting reserves 
Conform de programmabegroting 2009 is € 157.600 toegevoegd aan de investeringsreserve. 

Onttrekking reserves 
Ter dekking van de uitgaven op de kredieten binnen programma 3 is € 42.425 ten laste gebracht 
van de investeringsreserve. 

' Een voordelig resultaat wordt aangegeven met een V . Een nadelig resultaat wordt aangegeven met een 'n'. 
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4.5.4 Toelichting Algemene Dekkingsmiddelen 

Algemene dekkingsmiddelen 
■ V '  . Primitieve 

begroting 2009 

Vastgestelde 
' beigrotings'' 
wijzigingen 

Begroting na 
wijzigingen 

2009 
Rekening 2009 Rekening 

2008 

Lasten 
Overige structurele lasten -4.916 -4.916 -213 
Onvoorzien -12.125 3.610 8.515 
Totaal lasten -17.041 3.610 13.431 213 

Baten 
Overige structurele baten 120.000 ■40.000 80.000 105.751 203.274 
Deelnemersbijdrage 3.066.892 3.066.892 3.066.892 3.003.520 
Totaal baten 3.186.892 40.000 3.146.892 3.172.643 3.206.794 

Saldo gewone bedrijfsvoering 3.169.851 36.390 3.133.461 3.172.430 3.206.794 

Incidentele lasten en baten 
Incidentele lasten 140 -140 -140 
Incidentele baten 6.936 6.936 6.936 
Kredieten lasten 
Kredieten baten (bijdragen derden) 
Totaal incidentele lasten en baten 6.796 6.796 6.796 

Resultaatbestemming 
Storting reserves 434.881 434.881 434.881 142.988 
Onttrekking reserves 30.000 390.000 420.000 420.000 30.000 
Saldo resultaatbestemming 30.000 4.881 14.881 -14.881 112.988 
Saldo na resultaatbestemming 3.199.851 74.475 3.125.376 3.164.345 3.093.806 

Toelichting op de financiële resultaten 

Gewone bedrijfsvoering 
Lasten gewone bedrijfsvoering 

Post / product Resultaat v/n" Toelichting 

Overige structurele 
lasten 

4.703 V Onderschrijding op de bank en treasurykosten. 

Onvoorzien 8.515 V De post onvoorzien is voor een bedrag van € 8.515 niet 
benut. Conform besluitvorming bij de voorjaarsrapportage 
is ten laste van de post onvoorzien € 3.610 toegevoegd 
aan het budget van Inrichting, beheer & exploitatiekosten. 

Totaal 13.218 V 

Baten gewone bedrijfsvoering 

Post / product Resultaat v/n Toelichting 

Financiën 25.751 V De daadwerkelijke renteopbrengsten zijn hoger uitgevallen 
dan de in de najaarsrapportage bijgestelde prognose. 

Totaal 25.751 V 

11 Een voordelig resultaat wordt aangegeven met een V . Een nadelig resultaat wordt aangegeven met een 'n'. 
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Incidentele baten en lasten 
Incidentele lasten 
Post / product Resultaat Toelichting 

Correctie jaarstukken 
2006 

140 Begin 2009 is gebleken dat in de jaarstukken 2006 
opgenomen een nog te ontvangen bedrag van € 140 niet 
meer zal worden ontvangen. 

Totaal 140 

Incidentele baten 
Post / product Resultaat Toelichting 

Correctie 
gereserveerde 
bedragen 

6.936 Enkele in 2005 gereserveerde bedragen als gevolg van 
privatisering van de golfbaan hoeven niet meer te worden 
betaald waardoor deze reserveringen kunnen vrijvallen. 

Totaal 6.936 

Resultaatbestemming 
Storting reserves 
Conform de besluitvorming bij de voorjaarsrapportage is € 6.796 toegevoegd aan de Algemene 
Reserve. Daarnaast is € 350.000 toegevoegd aan de investeringsreserve voor de reeds 
aangegane verplichtingen in het kader van Toekomstscenario 1 voor wat betreft de bijdragen voor 
grondaankopen vanuit de Landinrichting. Het resultaat van de najaarsrapportage (€ 78.085) is 
toegevoegd aan de Algemene Reserve. 

Onttrekking reserves 
Conform de programmabegroting is € 30.000 onttrokken aan de Algemene Reserve. Conform de 
besluitvorming bij de voorjaarsrapportage is € 390.000 onttrokken aan de Algemene Reserve. 
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Bijlage 1 Staat van activa 

Kapitaalobjecten Historische 
kostprijs 

Bijdragen 
van het Rtjk 

Netto 
investering 

Initiële 
afschrijving 

Boekwaarde 
bij aanvang 

Termijn 
Totaal 

Investeringen 
2009 

Des-
tnvesteringen 

Afschrijvingen 
t/m 2004 

Boekwaarde 
31-12-2008 

Afschrijvingen 
2009 

Ovenge 
verminderingen 

2009 
Boekwaarde 
31-122009 

OEVERS OUDE MAAS 
Wegen en fietspaden 
Ziedewijdseland 
Polder buitenland 
Spuiveld 
Hogeveld 
Johannapolder 
Vredepolder 
Nieuwe Polder 
Kleine Veld 
Veerplaat 
Terrein Deltaziekenhuis 
Opstallen 
Voorzieningen oevers O.M. 
Bijdrage ZMP Polder/medeg 
Rioolpersleiding 
Voorbereidende werkzaamh. 
Inventaris en terr.meub.52% 
Grond pannekoekenhuis 
Renovatie gazons 
Koeweide 
Spartelvijvers 
Grond Oude Maas domeinen 
TOTAAL OEVERS OUDE MAAS 

OOSTERPARK 
Oosterpark 
Inventaris en terreinmeubilair 10% 
Bebording 
Groot onderhoud boerderij 
Onderhoud infrastructuur 
Stalletje kinderboerderij 
Parkeerplaats Pannenkoekenhuis 
TOTAAL OOSTERPARK 

ZUIDELIJK RANDPARK 
Zuidelijk Randpark 
Beheersfonds Pendr. Molen 
Inventaris en terr.meubilair 19% 
Aanvraag vergunning 
Boerderij 
Inrichting deelgebied lil 
Grondwerken Clarabos 
Inplant bos Kooiwalbos 
Afvalbakken picknicksets 
Bebording 
Molenstee 
Molenstee ( 2e fase) 
Clarabos 
Zuidelijk Randpark (voorg Jm) 
Inrichting Vaanbos 
TOTAAL ZUIDELIJK RANDPARK 

WAAUDEVELGEBIED 
Waal/Wevershoek 
Inventaris en t meub 19% 
Schelpenpad 
TOTAAL WAAUDEVELGEBIED 

1.478.655,59 
208.246,74 

1.107.452,89 
300.655.26 
271.928.70 

1.297.118.50 
1.405.842,87 
1.954.517,16 

362.377.99 
4.183,40 

48.148.80 
88.422.25 

217.375.24 
60.419.47 

149.275.09 
61.084.26 

162.431.99 
46.512.47 

7.459.24 
33.956.06 
18.031.62 

1.300000.00 
10.582.095.59 

57.968.61 
31.896.67 

743.07 
6.211.62 
7.359.18 
4.147.73 

21.034,38 
129.361,26 

304.847,23 
23.256,24 
62.245.49 

1245.63 
197.678,01 
309.470.39 

79.177.39 
106.667.39 

7 080,33 
575,85 

287.929,16 
22 864.13 

223.380.07 
223 265.03 
119.679.35 

1.969 361.69 

458 248.14 
58.329,82 

6 804,19 
523 382,15 

1.215.466 
62.763 

716.719 
131.541 
115.590 
545.481 
780.240 

1.283.758 
240.922 

37.844 

27.227 
20.420 
20.375 

5 220.388 

263.189 
143.483,940 

390.734 
169.114 
156.339 
751.637 
625.603 
670.759 
121.456 

4.183 
10.304 
88.422 

190.148 
39.999 

128 900 
61.084 

140.389.62 
46.512 

7.459 
33.956 
18.032 

1.300.000 
5361.707 

1.356.453 
178.661 
879.581 
276.138 
225006 

1.134.027 
1.136.725 
1.618.856 

310.323 
1.674 

40 773 
25.650 
94.860 
53.159 
58.426 
26.566 

118.780 
3.987 
1.705 

7.541.348 

122.203 
27.586 

227 872 
24.518 
46.922 

163.092 
269.118 
335.661 

52.055 
2.510 
7.376 

62.772 
122515 

7.260 
90.850 
34.519 
43.652 
42.526 

5.754 
33.956 
18.032 

1.300000 

35 
35 

15/35 
5/35 
35 
35 
35 

15/35 
35 
20 
35 

20/35 
35 

35/20 
15/35 

35 
10 
35 
10 
20 
10 

3.040.748 SflÖ 

193.628.91 
143.483.94 
242617,25 
169.114.36 
140.698.34 
739.091,49 
482 073.59 
473.311.00 

93.693.21 
3.137.63 
4.993.80 

55.609.44 
105.608.41 

39.091,80 
57.924.17 
38.800.10 

140.389.62 
13.289.37 
6.902,40 

11.885.62 
10.067,65 
10 067,65 

3.175.479,75 

39.479.85 

102 542,24 

71.764,79 
118.468.74 

13.881.44 
209.13 

4.720,54 
15.693.09 
62.839,90 

59.619.99 
15.293.04 

30.565.26 

15.279.24 
751.33 

1.300000.00 

7.520,16 

11.393,58 

17.941,20 
19.744.78 
3.470,36 

209.13 

4.279.93 
5.425,03 

2.839.05 
1.747,78 

1.697,80 
751,33 

1.851.108.68 77.020.13 

0.00 
4.238.76 

0.00 
0.00 
0.00 

57.968.61 
27.657.91 

743,07 
6.211.62 
7.359,18 
4.147,73 

21034.38 

43 383,66 
22.974.44 

223.03 
1.242,45 
2.207,87 

125.122,50 70.031,45 

14.585 
8.922 

520 
4.969 
5.151 
4.148 

21.034 

5/20 
10 
10 
10 
10 
15 
25 

59.329.81 0,00 

57.968.61 
27.657,91 

743,07 
5.590,48 
7.359,16 
1.106.07 
2.524.13 

1.935.58 
15.144.73 

276,52 
841,38 

102.949.45 17.080.31 1.117.90 

179.810.41 
18.443.44 
8.053.69 

0,00 
165 673,54 
266 551.86 
65 158.76 
63.075.45 

0.00 
0.00 

227.534.48 
0.00 

163.448,91 
0.00 
0,00 

125.036.82 
4.812,80 
54 191.80 
1.245.63 

32 004.47 
42 918.53 
14.018,63 
43 591.94 
7.080.33 
575,85 

60.394.68 
22864.13 
59.931,16 

223.265,03 
119.679,35 

228.466,54 
19.520.26 
43.979.02 

373.46 
16.943.25 

272.522,70 
66.360.82 
66.812,33 
3483.22 
230,52 

228469,05 
0,00 

165.161,02 
6.378.79 

0,00 

76.381 
3.736 
18 266 

872 
180 735 
36.948 
12.817 
39.855 
3.597 
345 

59.460 
22.864 
58.219 

216.886 
119 679 

5/35 
35 
10 
10 
35 
35 
35 
35 
5 
5 
35 
35 
35 
35 
35 

109.184.22 
2.039.46 
54.191,80 
1.245.63 

32.004.47 
14.544.34 
4.005.69 
12.455.17 
7.080.33 
575,85 

13 028.14 
4.572,83 
13 698.38 
51 031,84 
13.677,64 

2.223.26 

23.475.03 
8.410.86 

26.154.89 

40 455.94 
15 678.26 
39.383.46 

146.717,15 
92324,07 

1.224.79 
400.52 

1 245.47 

1.727.65 
653,26 

1.712,33 
6.379.01 
3.419,41 

1 157.750,54 811 611,15 850.660,71 0,00 333.335.79 394.822.92 16.899.96 

318.795,58 
8.053,69 

326 849,27 

139.452.56 
50.276.13 
6 804.19 

342 627.66 
43.218.03 

397.06 

115.620 
15.112 
6 407 

35 
10 
5 

51.740.47 
50.276.13 
6.804.19 

196.532.88 

T 
386.242.75 0.00 108820.79 71.764.45 

31.959,69 

91.148.66 

53 823,59 
98.723.96 
10.411.08 

4.720.54 
11.413.16 
57.414.87 

56.780.94 
13.545.26 

30.565.26 

13.581,44 

1.300.000.00 
1.774.088.45 

1.659, 
14.303, 

2.085,74 

22.250.24 
8.010.34 

24.909,42 

38.728,29 
15 025.00 
37,671.13 

140.338.14 
88.904.66 

377.922.96 

67.777.54 

67.777.54 



NATUURTERREINEN 
Rhoonse orienden 
Aankopen gronden 
Inrichting 
Comm. App/machines 
Materiaal werktuigen 
Ondefkomen griendwerkers 
Tweewieltrekker 
Klepelmaaibak 
Camisse orienden 
Aankopen gronden 
Grondwerken en beplanting 
TOTAAL NATUURTERREINEN 

ZWEMBAD ALBRANDSWAARD (buba) 
Geluidsinstallatie 
Onderhoud 
Advies hygiënische maatregelen 
Tractor 
Tractor 
Maaier 
Hogedrukpomp 
Waterstofzuiger 
Renovatie buitenbad 
Renovatie buitenbad (2e fase) 
Renovatie kassagebouw 
Rondpompcapadteit filters 
TOTAAL ZWEMBAD ALBR.WAARD (BUBA) 

ZWEMBAD ALBR. WAARD (biba) 
Opstallen 
Inventaris (brandkastluie trap) 
Inventaris (div) 
Tuinmeubilair 
Kluisjes 
Waterstofzutger 
TOTAAL ZWEMBAD ALBR.WAARD (blba) 

WAAL- EN WEIDEBAD 
Panelen 
Waterstofzuiger 
Pomp 
TOTAAL WAAL-EN WEIDEBAD 

JACHTHAVEN RH.GRIENDEN 
Grond 
TOTAAL JACHTHAVEN RH.GRIENDEN 

206.708,56 
266.304,45 

3.471,87 
6 124.67 

13.058.05 
4.645.43 
6325.99 

440.708.15 
877.152,00 

1.824.499,16 

6.976.42 
65.421.49 
10.930,66 
13 881.59 
5.328,58 
4.645,44 
1.575.13 
3.623.04 

1.859.059.33 
123.467.45 
115.838.10 
25 204,00 

2.235.951.23 

8.708.13 
7227.74 

12.923.15 
2.697,65 
4.767,53 

10.869,13 
47.193.33 

4.536.36 
3 623,04 
6.246,74 

14.406.14 

260.923,62 
260.923,62 

132.596.85 
82422.82 

0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 

193.731.03 
364.922,34 
773.673,04 

0,00 

0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 

74.111.70 
183.881.63 

3.471.87 
6.124.67 

13.058.05 
4.645.43 
6.325.99 

246.977.12 
512.229.66 

1.050.826.12 

6.976,42 
65421,49 
10.930,66 
13.881,59 
5.328.58 
4.645,44 
1.575.13 
3.623.04 

1.859.059.33 
123.467,45 
115.838.10 
25204.00 

2.235.951.23 

8.708.13 
7.227,74 

12.923.15 
2.697,65 
4.767,53 

10.869.13 
47.193.33 

204.053.39 
242.364.24 

3.158,95 
1.797,70 

108.84 
0.00 
0.00 

334.864,23 
669.093,26 

1.455.440,61 

1.395.15 
41.330,30 
6.558.71 
1 850.97 

444.25 
309.70 
130.92 

0,00 
0,00 
0.00 

108,84 
600,49 

2.510,70 
0.00 
0.00 
0,00 

3.220.03 

2.655 
23.940 

313 
4.327 

12.949 
4.645 
6.326 

105.844 
208.059 

369058,55 

5.581 
24.091 
4.372 

12.031 
4.884 
4.336 
1.444 
3.623 

1.859.059 
123.467 
115.838 
25 204 

2.183.931.23 

8.599 
6.627 

10.412 
2.698 
4.768 

10.869 

SS 

35 
35/5 

5 
5 
10 
5 
5 

35 
35/10 

5 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
10 
35 
35 
35 
20 

10 
10 
5 
5 
5 
10 

0.00 

0,00 0,00 

74.111,70 
183.881.63 

3.471.87 
6.124.67 
9.249.45 
4.645,43 
6.325,99 

190.527.03 
477.209,87 

6976,42 
65 421.49 
10.930,86 
13.881.59 
5.328.58 
4 645.44 
1.575.13 
2.306,30 

1.085.718.58 
19.347,11 
13.238,64 
1.260,00 

6.230.36 
5.661,30 

12.923.15 
2.697,65 
4.767,53 
6.918.61 

42.337.57 

42.337.57 42.337.57 | 

0,00 

0.00 

4.536.36 
3.623.04 
6.246,74 

14.406,14 

260.923,62 
260.923.62 

907,11 
0.00 
0.00 

907,11 

0,00 
0,00 

3.629 
3.623 
6.247 

13.499,03 

260.924 

5 
10 
5 

0.00 

0,00 
0,00 

4536,36 
3.623.04 
6.246,74 

260 923,62 
260.923.62 

260.923.62 | 



INDIRECTE KOSTEN 
Opstallen 
Energie besp. Maatregelen 
Inventaris 
Installaties 
Disagio en kst geldleningen 
Overige act. en inv 
Adviezen derden 
Bodemonderzoek 
Arbo-wet 
Milieuwetgeving 
Werktuigen 
Werktuigen 
Beheersplannen 
Kniktractor 
Inventaris steunpunt 
Infopanelen, NRY70010 
Zitmaaier 
Voorbereiding ruiterroutes 
TOTAAL INDIRECTE KOSTEN 

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 
Beheersplannen 
Recreantenonderzoek 
Beheersplannen 
Omzetten geldlening 
Doelmatigheidsonderzoek 

iEconomisch Nut 
|woning Albrandswaardsedijk 192 

311.009.16 
27 780.42 

154.495.83 
27.509.52 
60.590,10 
26.851.99 
18 471.12 
7.338.99 
3.730.53 

20.769.52 
7.114,21 

24.260,37 
242.590.44 

19.579.14 
19.784,13 
38.120,00 
11.533,00 
9.075,60 

1.030.604,07 

20.634.58 
54.236.04 

140.952.49 
63.529.00 

3.725.54 
283.077,65 

7.506.43 
1.662.20 

0.00 
0.00 
0.00 

6.552.59 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 

15.721,22 

0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

303.502,73 
26.118.22 

154.495.83 
27.509,52 
60.590.10 
20.299.40 
18.471,12 
7.338,99 
3.730,53 

20.769.52 
7.114,21 

24.260.37 
242.590.44 

19.579.14 
19.784,13 
38.120.00 
11.533.00 
9.075.60 

1.014.882.85 

20.634.58 
54.236,04 

140.952.49 
63.529,00 

3.725.54 
283.077,65 

0,00 
21.304,53 

153 359,56 
15.613.22 
58.911.56 
26.049.71 
13.129.68 
4.403,71 
2238.04 

12.461,71 
3.411,75 
3.214.13 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

314.097,60 

0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 

311.009 
6.476 
1.136 

11.896 
1.679 

802 
5.341 
2.935 
1.492 
8.308 
3.702 

21.046 
242.590 

19.579 
19.784 
38.120 
11533 
9.076 

716.506,47 

20 635 
54.236 

140.952 
63.529 

3.726 
283.077,65 

10/20 
10 

5/20 
10/15 

30 
3/15 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
7 
5 
10 
10 
5 

5 
5 
5 
14 
5 

0.00 

0.00 

0,00 

293.068.29 
26 118.22 

154.495,83 
27.509,52 
60.590.10 
20.299.40 
18.471.12 
7.338.99 
3.730.53 

20.769.52 
7.114,21 

24.260,37 
242.590.44 

16.782.12 
19.784.13 
3.812.00 
1.153.30 
1.815.12 

949.703,21 

20.634.58 
43.388.83 
84.571.49 
9.075,57 
2.980,43 

160.650,90 

19.060,00 
5.766,50 

24.826,50 

3.812.00 
1.153.30 

4.965.30 

15.248.00 
4.613,20 

19.861,20 

268 000.00 261.300,00 

18.900.855,89 7.498 621,17 11.402.234,72 10 942 008,08 7.958.847,81 I 268.000.001 0.00 | 5.786.487.53 2.662.863.95 110.690.20~ 2.820.175.75 
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Bijlage 2 Staat van reserves en voorzieningen 

RESERVES 
Omschrijving 

Reserves 
per 

1-1-2009 
Resultaat 

2008 

Stortingen 
in 

2009 

Onttrekking 
in 

2009 
Resultaat 

2008 

Reserves 
per 

31-12-2009 

Algemene reserve 
Investeringsreserve 
Reserve herinrichting ZRP 
Bestemmingsreserve manege 
Reserve infopanelen 
Reserve exploitatie veerpont 
Reserve Zwembad Albrandswaard 
Reserve Recreantenonderzoek 

604.289 
517.917 
523.679 

4.120 
3.000 

71.036 
85.395 
50.294 

276.772 84.881 
551.371 

3.000 

8.000 

442.165 
107.894 

4.120 

13.639 

4.119 

523.777 
961.394 
523.679 

0 
6.000 

57.397 
85.395 
54.175 

Totaal reserves 1.859.730 276.772 647.252 571.937 2.211.817 

VOORZIENINGEN 
Groot onderhoud 
Pendrechtse molen 

1.051.468 
53.177 

1.026.782 
15.000 

577.643 1.500.608 
68.177 

Totaal voorzieningen 1.104.645 1.041.782 577.643 1.568.785 



Bijlage 3 Deelnemersbijdrage 

Verdeling deelnemersbijdrage Aandeel in nadelig 
exploitatiesaldo : 

Percentage: Inwoneraantallen 
pei-1/1/2008 

Provincie Zuid-Holland 
Gemeente Rotterdam 
Overige gemeenten 

Gemeente Albrandswaard 
Gemeente Barendrecht 
Gemeente Hendrik-ldo-Ambacht 
Gemeente Ridderkerk 
Gemeente Zwijndrecht 

TOTAAL 

613.378 
1.380.101 
1.073.412 

131.478 
267.088 
147.199 
264.478 
263.169 

1.073.412 

3.066.892 

12% 
25% 
14% 
25% 
25% 
100% 

20% 
45% 
35% 

22.213 
45.124 
24.869 
44.683 
44.462 

181.351 
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Bijlage 4 Langlopende leningen 

OVERZICHT RENTE EN AFLOSSING LANGLOPENDE SCHULDEN 

Geldgever Looptijd 
in jaren 

Besluit Vervaldag 
rente I rente I afloss. 

Schuld 
restant 

1-1-2009 
Aflossing 

2009 

Schuld 
restant 

31-12-2009 
Rente 
2009 

Per
centage 
5,160% 
4,410% 
3,900% 
4,620% 
5,300% 

10 BNG 
12 BNG 
13 BNG 
14 |BNG 
16 BNG 

20 
20 
20 
20 
14 

10-02-00 
09-06-95 
10-12-98 
10-12-98 
14-06-02 

21-feb 
29-nov 
26-jul 
29-nov 
2-dec 

21-feb 
29-nov 
26-jul 

29-nov 
2-dec 

90.756 
907.560 
238.235 

1.247.896 
762.857 

45.378 
45.378 
34.034 

124.790 
95.357 

45.378 
862.182 
204.201 

1.123.106 
667.500 

2.667 
39.846 
8.720 

56.211 
40.024 

Totaal 3.247.304 344.936 2.902.368 147.468 
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Bijlage 5 Evaluatie Toekomstscenario 1 

De vastgestelde overdracht van nieuwe landinrichtingsgebieden aan het Natuur
en Recreatieschap IJsselmonde is verwerkt in de schapsbegroting. De "oude" nog lopende 
landinrichtingsprojecten op IJsselmonde (Wevershoek en Donckse Velden 2a) zijn grotendeels in 
2009 afgerond en in beheer overgedragen aan het NRIJ middels een beheerovereenkomst. De 
definitieve overdracht in beheer aan het schap zal in het voorjaar van 2010 plaatsvinden na 
de eigendomsoverdracht. De inrichting van het deelgebied Devel heeft vertraging opgelopen en 
zal in 2010 door de Landinrichtingscommissie aan het schap opgeleverd worden. 

In het Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (ILG) 2007-2013 zijn de overige nog uit 
te voeren projecten van het landinrichtingsprogramma IJsselmonde opgenomen. Dienst Landelijk 
Gebied (DLG) inventariseert in opdracht van de Landinrichtingscommissie de haalbaarheid van 
enkele uit te voeren landinrichtingsprojecten. Dit omvat onder andere de projecten Donckse 
Velden fase 3, De Nes en de resthectares. Het schapsbestuur zal in de loop van 2010 zo nodig 
aparte voorstellen ter besluitvorming krijgen voorgelegd over de uitvoering van deze projecten. Na 
besluitvorming zal een aangepaste planning in de begroting worden verwerkt. 

Voor het deelgebied de Hooge Nesse zal in 2010, in verband met de overdracht van het 
eigendom aan het NRIJ, een voorstel voor de financiële dekking van het tijdelijk beheer aan het 
bestuur worden voorgelegd, vooruitlopend op de planvorming voor de definitieve inrichting en 
beheer van dit gebied. 
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Bijlage 6 Begrotingswijzigingen 2009 

1
E BEGROTINGSWIJZIGING 2009 NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE 

Begroting 2009 1* Begrotingswijziging 
2008 

Begroting 2009 na 
begrotingswijziging 

Lasten en baten gewone bedrijfsvoering 
Programma bestuur -325.151 -13.630 338.781 
Programma beheer, onderhoud en exploitatie gebied 2.656.155 24.452 -2.631.703 
Programma ontwikkelingen 67.702 104.270 171.972 
Programma algemene dekkingsmiddelen: 

 Financiën 120.000 40.000 80.000 
 Overige lasten en baten -4.917 -4.917 
 Onvoorzien -12.125 3.610 8.515 
 Deelnemersbijdrage 3.066.892 3.066.892 

Totaal lasten en baten gewone bedrijfsvoering 120.841 129.838 8.997 

Incidentele lasten en baten 
Kredieten -55.120 -10.200 65 320 
Overige incidentele lasten en baten 83.719 83.719 
Saldo buitengewone lasten en baten -55.120 73.519 18.399 

Resultaatbestemming 
Storting reserves 168.600 -400.567 -569.167 
Onttrekking reserves 102.879 456.886 559.765 
Saldo resultaatbestemming ■65.721 56.319 9.402 

Saldo na resultaatbestemming 

ALDUS VASTGESTELD DOOR HET ALGEMEEN BESTUUR VAN NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE 
IN DE OPENBARE VERGADERING VAN 26 JUNI 2009 

DE SECRETARIS, DHR. E.M. DEN BOEF DE VOORZITTER, DHR. M. VAN ENGELSHOVENHULS 
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2E BEGROTINGSWIJZIGING 2009 NATUUR- EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE 

Begroting 2009 1* Begrotingswijziging 
2008 

Begrotingswijziging 
2008 

Begroting 2009 na 
begrotingswijziging 

Lasten en baten gewone bedrilfsvoering 
Programma bestuur -325.151 -13.630 -338.781 
Programma beheer, onderhoud en exploitatie gebied 24.452 92 323 -2.539.380 
Programma ontwikkelingen -67.702 -104.270 -171.972 
Programma algemene dekkingsmiddelen: 

- Financiën 120.000 -40.000 80.000 
- Overige lasten en baten -4.917 -4.917 
- Onvoorzien -12.125 3.610 
- Deelnemersbiidrage 3.066.892 3.066.892 

Totaal lasten en baten gewone bedrilfsvoering 120.841 •129.838 92.323 83.329 

Incidentele lasten en baten 
Kredieten -55.120 -10.200 -189.140 
Overige incidentele lasten en baten 83.719 1.963 85.682 
Saldo buitengewone lasten en baten -55120 73.618 -187.177 

Resultaatbestemming 
Storting reserves -168.600 -400.567 -78 085 -647.252 
Onttrekking reserves 102 879 456.886 172.940 732.705 
Saldo resultaatbestemming -68.721 86.319 94.885 86.453 

Saldo na resultaatbestemming 

ALDUS VASTGESTELD DOOR HET ALGEMEEN BESTUUR VAN NATUUR- EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE 
IN DE OPENBARE VERGADERING VAN 4 DECEMBER 2009 

DE SECRETARIS, DHR. E.M. DEN BOEF DE VOORZITTER, DHR. M. VAN ENGELSHOVEN-HULS 

Lasten en baten gewone bedrijfsvoering 

Programma bestuur 
1ste begrotingswijziging 

Programma beheer, onderhoud en exploitatiegebied 
1ste begrotingswijziging 

primitieve begroting 1ste begr wijziging 2de begr wijziging begr. na wijziging 

325.151-
13.630- 338.781-
13.630- 338.781-

2.656.155-
24.452 
24452 2.539.380-

Programma ontwikkelingen 
1ste begrotingswijziging 

67.702-
104.270- 171 972-
104.270- 171.972-

Programma algemene dekkingsmiddelen 
1 ste begrotingswijziging: verhoging rentebaten 
1 ste begrotingswijziging: onvoorzien 

120.000 
12.125-

40.000-
3.610 

80.000 
8.515-
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Kredieten 
Beheerdersoverleg 
Ontwikkeling Landschapspark Buytenland 
Ontwikkeling groenblauw casco Oost-Ijsselmonde 
Uitwerking projecten Verkenning natuurpotenties 
Bewonersaovnden Gebiedsplan 
Maatregelenplan waterkwaliteit 
Verkenning ruiterroute 
Aankoopkosten Woning Albrandswaardsedijk 192 
Wevershoek uitbreiding 
Hellingbaan zwembad Albrandswaard 
Aanleg zichtlijnen Pitch & Putt Johannapolder 
Bewonersavonden Gebiedsplan 
Ontwikkeling Landschapspark Buytenland 
Ontwikkeling groenblauw casco Oost-Ijsselmonde 
Ontwikkelingsplan Johannapolder 
Beheer Zuidpolder Barendrecht 
Uitvoeringsplan communicatie 2008 

9.230-
19.750-
9.100-

17.040-
10.200-

9.230 
10.875 

7.325 
17.040 
5.100 

100.466-
20.154-

35.180-
10.000-
38 280-

6.250-
15.000-
13.380-

8.875-
1.775-

5.100-
100 466-
20.154-

35.180-
10 000-
38.280-

6.250-
15.000-
13.380-

Totaal kredieten 55.120- 10.200- 189.140- 254 460-

Overioe incidentele lasten en baten 
saldo incidentele lasten/baten 
afkoopsom Sandelingen Ambacht 
Facturen voorgaand boekjaar 

6.796-
76.923-

83.719- 1.963-

6.796-
76 923-

1.963-
85.682-

Stortino reserves 
conform begroting 
dotatie Investeringsreserve tbv zandstrandje S-A 
dotatie Investeringsreserve tbv bewonersavond Gebiedsplan 
dotatie Algemene Reserve vrijval middelen 
dotatie Investeringsreserve van Algemene Reserve 
2de begrotingswijziging (toevoegen resulaat njr) 

168.600-

168.600-

33.571-
10.200-
6.796-

350.000-

400.567- 78.085-

168.600. 
33.571 
10.200 
6.796 

350.000 
78.085 

647.252 

Onttrekking reserves 
conform begroting 
overboeking naar de Investenngsreserve 
overboeking naar de Investeringsreserve 
dekking verlaging rentebaten 
eigen bijdrage schap maatregelen onderhoud 
dekking lasten woning Albrandswaardsedijk 
kredietlasten (zie kredieten) 

47.759 

55.120 

350.000 
10.200 
40.000 
20.586 
25.900 
10.200 

16 200-
189 140 

47.759 
350 000 
10.200 
40.000 
20.586 
9.700 

254 460 
102.879 456.886 732.705 
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1. Inleiding 

1.1 Opdracht 

Uw gemeenschappelijke regeling heeft met ons een meerjarige overeenkomst gesloten inzake de 
controle van uw jaarrekening. Met de opdrachtbevestiging van 29 oktober 2009 heeft u ons 
opdracht gegeven tot het controleren van de jaarrekening 2009. Het algemeen bestuur heeft voor 
het jaar 2009 geen onderwerpen benoemd waaraan wij tijdens de jaarrekeningcontrole specifieke 
aandacht moeten besteden. 

Gezamenlijke risicoanalyse als basis 

Onze accountantscontrole start met het maken van een analyse van de risico's waar u als 
gemeenschappelijke regeling mee te maken heeft. Deze risicoanalyse is een gezamenlijke actie 
van ons controleteam en vertegenwoordigers van uw gemeenschappelijke regeling (Groensenice 
Zuid-Holland) en maakt deel uit van ons pre-auditgesprek. Het doel hiervan is op basis van de 
gezamenlijke kennis van uw organisatie en uw omgeving en branche tot een zo volledig en 
bruikbaar mogelijke risicoanalyse te komen, die als basis voor verdere controlewerkzaamheden 
dient. Het gaat hierbij om de externe risico's en de risico's in de bedrijfsvoering. Bij deze 
inventarisatie ligt de focus op de risico's in de voor de jaarrekening relevante processen. 

Onze risicoanalyse en daarop gebaseerde controleaanpak richten zich niet uitsluitend op de jaar
rekening zelf, maar ook op het systeem van inteme beheersing. Hoe beter dat systeem functio
neert, hoe meer zekerheid er bestaat dat betrouwbare informatie wordt opgeleverd, zowel tussen
tijds als bij de jaarrekening. Omdat deze inteme beheersing het gehele jaar goed dient te func
tioneren, hoeven wij met de aanvang van onze controle niet te wachten totdat de jaarrekening 
gereed is. Onze controle vindt daarom voor een belangrijk deel al in de tweede helft van het 
boekjaar plaats. Wij onderzoeken tijdens de interim-controle de proces- en programmarisico's, om 
te bepalen of hierin voldoende beheersmaatregelen (de AO/IC) zijn getroffen. Het product van 
deze fase van de controle is een managementletter met daarin aanbevelingen ter verdere 
verbetering van de inteme beheersing. Onze managementletter is op 1 december 2009 aan 
Groenservice Zuid-Holland (hierna: G.Z-H) aangeboden. 

Bij de jaarrekeningcontrole stellen wij vast of de jaarrekening is opgesteld volgens de geldende 
verslaggevingsvoorschriften (het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten, 
hierna: BBV), of de door u opgestelde jaarrekening een getrouw beeld geeft en of de baten en 
lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Ook stellen wij vast of de posten in de 
jaarrekening adequaat zijn toegelicht. Onze controle houdt niet in dat wij alle posten in detail 
controleren. Onze aanpak heeft als doel om belangrijke onjuistheden en/of onrechtmatigheden te 
ontdekken, rekening houdend met de materialiteitsgrenzen zoals vastgelegd in het Besluit accoun
tantscontrole provincies en gemeenten (BAPG). 
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De producten van onze jaarrekeningcontrole zijn de accountantsverklaring bij de jaarrekening en 
het accountantsverslag. 

De belangrijkste bevindingen vanuit onze controle en de daaraan gekoppelde adviezen hebben wij 
in dit verslag opgenomen. Wij vragen de komende periode uw aandacht voor het opvolgen van de 
gegeven adviezen die naar onze mening direct bijdragen aan een verbetering van de verslagleg
ging, het inzicht in de financiële positie dan wel de verbetering van de inteme beheersing van uw 
organisatie. Wij adviseren u om de follow-up van de bevindingen te bewaken. 

1.2 Onafhankelijkheid 

De voorschriften over onafhankelijkheid zijn door onze beroepsorganisatie van regis
teraccountants (het NIVRA) opgenomen in de "Nadere Voorschriften inzake onafhankelijkheid 
van de openbaar accountant" (hierna: NVO) en vormen een belangrijk onderdeel van het 'nor
menkader' waaraan een accountant moet voldoen. De naleving van de NVO is binnen de organi
satie van Deloitte ingebed. 

Op basis van onze toetsing aan het 'normenkader' en waar nodig aanvullend getroffen maatrege
len concluderen wij dat onze onafhankelijkheid als certificerend accountant bij uw natuur- en 
recreatieschap in 2009 voldoende is gewaarborgd. 

2. Vermogen en resultaat 

2.1 Algemeen 

In het BBV wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen resultaatbepaling en 
resultaatbestemming. Alle baten en lasten dienen via de programmarekening te lopen. Er mogen 
geen baten of lasten rechtstreeks in het eigen vermogen worden gemuteerd. 

De mutaties in het eigen vermogen vinden plaats door middel van de resultaatbestemming. Het 
resultaat vóór bestemming bedraagt € 510.000 voordelig. Per saldo is tussentijds reeds € 75.000 
aan de resenes gedoteerd, zodat het uiteindelijke nog te bestemmen jaarresultaat € 435.000 
voordelig bedraagt. Dit bedrag is afzonderlijk vermeld onder het eigen vermogen in de balans. 



Deloitte <s 

25juni20I0 
103.172/009-lp 

In het hierna volgende overzicht hebben wij de mutaties in de resenes schematisch weergegeven 
(x€ 1.000): 

Oiitw ikkclin'i'-Kijicn ";\vrmöjiinl 

Stand van de reserves per 1 januari 2.137 1.703 

Tussentijdse resultaatbesiemming tijdens boekjaar 

Nog te bestemmen resultaat bij jaarrekening 

Totaal (= resultaat vóór bestemming) 

75 

435 

510 

157 

277 

434 

Stand per 31 december 2.647 2.137 

De resenes van uw natuur- en recreatieschap zijn in 2009 met een bedrag van € 510.000 
toegenomen. Dit komt overeen met het resultaat voor bestemming. 

De omvang van uw reserves bedraagt ultimo 2009 34% van het balanstotaal (2008: 29% van het 
balanstotaal). In de nota weerstandsvermogen van 7 december 2007 is uitgegaan van een 
minimaal gewenst niveau van de algemene reserve van € 278.000. De direct beschikbare 
weerstandscapaciteit van uw natuur- en recreatieschap is € 291.000 en loopt vóór op het 
wenselijke niveau volgens de nota weerstandsvermogen. 

Voor een meer uitgebreide analyse van het rekeningresultaat over het jaar 2009 verwijzen wij naar 
de toelichting op de programmarekening en het overzicht van incidentele baten en lasten dat is 
opgenomen in deze toelichting. 

3. Controlebevindingen jaarrekening 2009 

3.1 Inleiding 

Wij zijn op 1 maart 2010 gestart met de controle van de jaarrekening 2009. Bij aanvang van de 
jaarrekeningcontrole was de kwaliteit van de ter controle aangeboden conceptjaarrekening 
voldoende om onze controle te starten en af te ronden. De dossienorming was adequaat en tevens 
hebben wij volledige medewerking van de medewerkers van G.Z-H. gehad bij het uitvoeren van 
onze controlewerkzaamheden. 
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In dit hoofdstuk rapporteren wij u de belangrijkste bevindingen ten aanzien van de jaarrekening 
2009. 

3.2 Vooraeningen 

In de jaarrekening van het natuur- en recreatieschap zijn enkele voorzieningen opgenomen. Om de 
toereikendheid van deze voorziening vast te kunnen stellen is een goed inzicht noodzakelijk in de 
toekomstige uitgaven en dekking. Het BBV schrijft voor dat voorzieningen periodiek dienen te 
worden geactualiseerd. Indien er geen (recente) onderbouwing aanwezig is, is het vormen van een 
voorziening niet toegestaan. Bij onze controle hebben wij vastgesteld dat alle voorzieningen op de 
korte termijn toereikend zijn en onderbouwd zijn door middel van een "beheerplan". Om ook in 
de toekomst aan de BBV-eis te kunnen voldoen adviseren wij u om de onderbouwing van de 
toekomstige uitgaven en dekking van de voorzieningen in 2010 te actualiseren. 

3 3 Wijziging programmarekening 

Met ingang van 2009 is de indeling van uw programmarekening gewijzigd. De wijziging heeft 
betrekking op de toerekening van de kostensoorten aan de verschillende programma's binnen de 
programmarekening. Gerelateerde producten zijn nu bij elkaar verantwoord. Door de wijziging 
zijn de programmabegroting en jaarrekening qua indeling identiek aan elkaar. Ook de 
vergelijkende jaarrekeningcijfers 2008 zijn in de jaarrekening 2009 aangepast op basis van de 
gewijzigde indeling. De nieuwe indeling van de programmarekening biedt een goed inzicht, 
waarbij de kostensoorten op een juiste wijze worden toegerekend aan de verschillende producten 
op de programma's. 

4. Administratieve organisatie en inteme beheersing 2009 

4.1 Algemeen 

Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole hebben wij in september 2009 een interim-controle 
uitgevoerd. Deze interim-controle is in belangrijke mate gericht op de opzet, het bestaan en de 
werking van maatregelen van administratieve organisatie en de inteme beheersing (AO/IB), voor 
zover van belang voor onze controle op de betrouwbaarheid van de in de jaarrekening opgenomen 
gegevens. 

Wij hebben onze bevindingen vastgelegd in een gedetailleerde managementletter. Voor onze 
specifieke bevindingen en overige aanbevelingen verwijzen wij u graag naar onze 
managementletter. Hierna volgt een korte samenvatting. 
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Uit onze onderzoeken en besprekingen tijdens de interim-controle leiden wij af dat de G.Z-H in 
2009 diverse stappen heeft gezet om de inteme beheersing te verbeteren. Wij noemen enkele 
ontwikkelingen: 

• (Verbijzonderde) gegevensgerichte inteme controles op zowel getrouwheid als 
rechtmatigheid zijn tijdig opgestart; 

• De begroting 2009 is meer SMART gemaakt: 

• Het tijdschrijfsysteem wordt effectiever gebruikt: 

• De invordering van het proces van vorderingen en debiteurenbeheer is geïntensiveerd. 

Wij zijn van mening dat dit goede ontwikkelingen zijn. 

Binnen de G.Z-H is het actualiseren van de administratieve organisatie al enkele jaren een 
aandachtspunt. De beschikbare procesbeschrijvingen dekken niet volledig de belangrijkste proces
sen af en zijn in een aantal gevallen niet meer actueel. Naar onze mening zijn actuele proces
beschrijvingen belangrijk voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering en om kritisch-positief 
na te denken over mogelijke verbeteringen in de dagelijkse werkzaamheden. Bovendien zijn 
procesbeschrijvingen waardevol voor werkoverdracht en als basis voor de inteme controle. 
Kortom, procesbeschrijvingen zijn een belangrijk (kwaliteitsinstrument in de inteme beheersing. 
Wij adviseren u aan het beschrijven van de administratieve organisatie de komende periode goede 
aandacht te schenken. 

De afgelopen jaren is binnen de G.Z-H gewerkt aan de invoering van een adequaat systeem van 
(verbijzonderde) inteme controle, mede ingegeven door de verplicht gestelde rechtmatig-
heidscontrole. Inmiddels heeft de G.Z-H enkele jaren enaring opgedaan met het uitvoeren van 
verbijzonderde inteme controle en is de kwaliteit van de uitvoering duidelijk verbeterd. Met de 
G.Z-H. hebben wij van gedachten gewisseld over mogelijkheden om de inteme controle nog 
verder te optimaliseren. In het begin van het 2e halljaar 2010 zullen wij hierover nader in overleg 
treden met de G.Z-H. 

4.2 Verbijzonderde interne controle 

In het kader van de jaarrekeningcontrole van uw natuur- en recreatieschap hebben wij met u 
afgesproken dat de G.Z-H. inteme controles uitvoert. Bij de start van onze jaarrekeningcontrole 
op 1 maart 2010 waren de inteme controles tot en met eind januari 2010 uitgevoerd. 

Bij onze review van de intern uitgevoerde controles constateerden wij dat de uitgevoerde 
werkzaamheden qua omvang niet toereikend waren voor onze jaarrekeningcontrole. Dit als gevolg 
van de administratieve boekingen die nog na januari 2010 zijn gemaakt. De G.Z-H. heeft de 
resterende inteme controles op 22 maart afgerond. 
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Voor de uitkomsten uit de interne controles verwijzen naar paragraaf 6 van het 
accountantsverslag. 

4 3 Interne kaderregeling 

De G.Z-H. heeft over 2009 interne controle op rechtmatigheid uitgevoerd op basis van het 
normenkader en de inteme kaderregeling. De inteme kaderregeling is intern beleid en maakt geen 
deel uit van het normenkader. Alleen afwijkingen van het normenkader zijn relevant voor de 
toetsing van de rechtmatigheid in het kader van onze jaarrekeningcontrole. De uitkomsten van de 
inteme controle op naleving van de kaderregeling worden door G.Z-H. gebmikt voor verbetering 
van de inteme bedrijfsvoering. 

4.4 Automatisering 

Onze jaarrekeningcontrole is gericht op het geven van een oordeel omtrent de jaarrekening zelf en 
is niet primair gericht op het doen van uitspraken omtrent de betrouwbaarheid en de continuïteit 
van de geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of van onderdelen daan'an. Onze bevin
dingen daaromtrent raken dan ook slechts die onderdelen die wij onderzocht hebben, wat wil zeg
gen dat wij ter zake geen volledigheid pretenderen. Hien'oor is een specifiek daarop gericht 
onderzoek noodzakelijk. 

5. Fraude 

Van de accountant wordt op grond van de regels van de beroepsorganisatie (NIVRA) een profes
sioneel-kritische houding verwacht ten aanzien van afwijkingen van materieel belang als gevolg 
van fraude in de jaarrekening. Ter invulling van deze professioneel-kritische houding zal de 
accountant een inschatting moeten maken van de frauderisico's, zich een beeld moeten vormen 
van de maatregelen van inteme beheersing die de G.Z-H. heeft getroffen om mogelijke fraudes 
van materieel belang te voorkomen, en te bezien of deze maatregelen effectief zijn. 

Wanneer sprake is van een aanwijzing voor fraude, dan zal de accountant dit moeten communi
ceren met. afhankelijk van de aard van de fraude, de G.Z-H., uw dagelijks bestuur en, in sommige 
gevallen (fraude in de top van de organisatie) en wanneer onvoldoende herstelwerkzaamheden 
worden ondernomen, uw algemeen bestuur. 
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Om invulling te geven aan de eerdergenoemde verplichting hebben wij een fraudediscussie 
gevoerd binnen het controleteam en met het management van de G.Z-H.. waarbij wij de nadruk 
hebben gelegd op de eventuele mogelijkheden van materiële onjuistheden als gevolg van fraude in 
de jaarstukken, en op preventieve maatregelen daarbij. Van de G.Z-H. hebben wij de bevestiging 
ontvangen dat er over 2009 intern geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. 

Daarnaast hebben wij conform onze beroepsregels zelfstandig werkzaamheden uitgevoerd die 
erop waren gericht om het risico van het "omzeilen" van de inteme beheersingsmaatregelen door 
het management te detecteren. Tevens hebben wij specifieke controles uitgevoerd op memoriaal
boekingen, controles van schattingen en zijn wij alert geweest op significante en ongebruikelijke 
transacties. 

Geen aanwijzingen dat er sprake is geweest van materiële fraude 

Hoewel wij, zoals hienoor beschreven, een kritische houding hebben ten opzichte van risico's 
van fraude in de jaarrekening, merken wij op dat onze controle niet specifiek gericht is op het 
ontdekken van fraude. Tijdens de uitvoering van onze controle van de jaarrekening 2009 hebben 
wij geen aanwijzingen verkregen dat er sprake is geweest van fraude. 

6. Controle rechtmatigheid 

6.1 Implementatie rechtmatigheid 

Bij de jaarrekening 2009 hebben wij voor de rechtmatigheid van de totstandkoming van baten, 
lasten en balansmutaties een goedkeurend oordeel afgegeven. Conform 2008 heeft de G.Z-H 
inteme controle uitgevoerd op de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen. De basis 
voor de rechtmatigheidscontrole is het normen- en toetsingskader 2009 dat het algemeen bestuur 
heeft vastgesteld. 

Belangrijke actiepunten die in 2009 werden opgepakt zijn: 

• Instellen van een controlfunctie: 

• Inteme controle heeft tussentijds plaatsgevonden; 

• Gestructureerde vastleggingen van de inteme controlewerkzaamheden. 

Wij zijn van mening dat de G.Z-H. de rechtmatigheidscontrole 2009 voortvarend heeft opgepakt. 



Deloitte 

10 
25 juni 2010 
103.172/009-lp 

Wel zien wij nog enkele verbeterpunten: 

• Het frequent en tijdig communiceren van bevindingen en aanbevelingen; 

• Het tijdig opstellen van een rapportage: 

• Het opnemen van een toelichting in de paragraaf Bedrijfsvoering over de wijze waarop de 
rechtmatigheidscontrole is vorm gegeven. 

Uit de inteme controle op de rechtmatigheid en de getrouwheid zijn geen bijzonderheden 
gebleken, welke relevant zijn voor ons oordeel. 

6.2 Begrolingsrechtmatigheid 

Het systeem van budgetbeheer en -bewaking moet waarborgen dat de baten en lasten binnen de 
begroting blijven en dat belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen tijdig worden 
gemeld aan het algemeen bestuur, zodat deze tijdig (binnen het begrotingsjaar) een besluit kan 
nemen. Een systeem met onvoldoende waarborgen voor tijdige melding aan het algemeen bestuur 
van budgetoverschrijdingen heeft het risico in zich dat inbreuk wordt gemaakt op het budgetrecht 
van het algemeen bestuur. 

Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de Kademota 2009. De belangrijkste 
inhoudelijke aanpassing betreft de vaststelling dat het overschrijden van de begroting altijd 
onrechtmatig is, maar niet in alle gevallen hoeft te worden meegewogen in het 
accountantsoordeel. Essentieel is dat het algemeen bestuur nadere regels kan stellen wanneer 
kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten (1), kos-
tenoverschrijdingen passend binnen het beleid (2) en kostenoverschrijdingen bij open-einde-
regelingen (3) moeten meewegen bij het oordeel van de accountant. In die gevallen dat het 
algemeen bestuur geen nader beleid stelt, geldt het uitgangspunt dat deze kostenoverschrijdingen 
door de accountant niet worden betrokken bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende 
accountantsverklaring kan worden afgegeven. 
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Daarnaast moet de accountant in het verslag van bevindingen deze kostenoverschrijdingen. waar
van het algemeen bestuur in de jaarrekening moet aangeven dat ze nog dienen te worden 
geautoriseerd, aan de orde stellen. Voor het jaar 2009 is hier geen sprake van. 

Wij vertrouwen erop u hiermee van dieast te zijn en met deze rapportage een zinvolle bijdrage te 
leveren aan de bestuurlijke behandeling van de jaarrekening. 

Hoogachtend. 

Deloitte Accountants B.V. 

E.H.A. Arxhoek RA 



Deloitte 

Aan het algemeen bestuur van het 
Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde 
Postbus 341 
3100 AH SCHIEDAM 

Accountantsverklaring 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de jaarrekening 2009 van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde te Den Haag, 
bestaande uit de balans per 31 december 2009 en de programmarekening over 2009 met de 
toelichtingen, gecontroleerd. 

Verantwoordelijkheid van hel dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde is verantwoordelijk voor 
het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in 
overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. 

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als 
de activa en passiva getrouw dient weer te geven, en dat de in de jaarrekening verantwoorde 
baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming 
betekent in overeenstemming met de begroting, en met de van toepassing zijnde wettelijke 
regelingen waaronder inteme verordeningen. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het 
ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het 
opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de 
activa en passiva, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude 
of fouten beval en voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving, het kiezen en 
toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van 
schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. 

Verantwoordelijklieid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle, als bedoeld in artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle 
verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit accountantscontrole 
provincies en gemeenten. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons 
geldende gedragsnomien en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te \ oeren 
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van 
materieel belang bevat. 
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Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren 
werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, 
waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het 
opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de 
activa en passiva, alsmede het voor de naleving van de wet- en regelgeving relevante inteme 
beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de 
controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn. maar die niet tot 
doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het inteme beheersingssysteem van de 
gemeenschappelijke regeling. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de 
aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving, van de 
redelijkheid van schattingen die het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling heeft 
gemaakt, een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening, alsmede een evaluatie van het 
normenkader voor rechtmatigheid zoals vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 4 december 
2009. 

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor 
onzekerheden 3% van de totale lasten. Deze goedkeuringstolerantie is door het algemeen bestuur 
vastgesteld d.d. 4 december 2009. Wij zijn van mening dat de door oas verkregen controle-
informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

Oordeel 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde een 
getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2009 als van 
de activa en passiva per 31 december 2009 in overeenstemming met het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze 
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn 
gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke 
regelingen waaronder inteme verordeningen. 

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van 
regelgevende instanties 

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet 
melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de 
jaarrekening. 

Voorburg, 25 juni 2010 
Deloitte Accountants B.V. 

Was getekend. 

E.H.A. Arxhoek RA 



Reactie namens DB op Accountantsverslaq 2009 Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde 

De accountant heeft de jaarstukken 2009 gecontroleerd en een rapport opgesteld naar aanleiding van deze 
controle. De controlebevindingen hadden betrekking op: 
1. Ontwikkeling en analyse vermogen en resultaat 
2. Controlebevindingen jaarrekening 
3. Administratieve organisatie en inteme beheersing 
4. Fraude 
5. Controle rechtmatigheid 

1 Ontwikkeling en analyse vermogen en resultaat 
De accountant meldt geen bijzonderheden. 

2 Controlebevindingen jaarrekening 
De accountant gaat vooral in op de actualisatie van voorzieningen. De actualisatie van de onderbouwing 
van de toekomstige uitgaven en dekking van de voorzieningen maakt onderdeel uit van de reguliere 
bedrijfsvoering. Het advies van de accountant om hier in 2010 bijzondere aandacht aan te besteden wordt 
overgenomen. 

3 Administratieve organisatie en interne beheersing 
De accountant geeft aan dat er wederom stappen zijn gezet om de interne beheersing te verbeteren. Het 
advies van de accountant om aan de administratieve organisatie de komende periode goede aandacht te 
schenken wordt overgenomen. G.Z-H heeft na de reorganisatie van 2008 een plan opgesteld om het 
procesmanagement te verbeteren. Dit plan voorziet in het actualiseren van een aantal belangrijke 
processen die o.a. als gevolg van de reorganisatie zijn gewijzigd. Met de uitvoering van dit plan wordt in de 
loop van 2010 gestart. 

Mede op basis van de uitkomsten van de door G.Z-H uitgevoerde interne rechtmatigheidcontroles kon de 
accountant vaststellen dat de jaarstukken rechtmatig tot stand zijn gekomen. In overleg met de accountant 
zal de interne controle in 2010 verder worden geoptimaliseerd. 

4 Fraude 
De accountant vermeldt dat er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is geweest van materiële fraude. 

5 Controle rechtmatigheid 
Zoals hierboven vermeld wordt in overleg met de accountant de interne controle in 2010 verder 
geoptimaliseerd. De door de accountant genoemde verbeterpunten worden daarbij meegenomen. De wijze 
waarop de rechtmatigheidcontrole is vorm gegeven zal in de bedrijfsvoeringparagraaf van de 
najaarsrapportage 2010 worden toegelicht. 
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1. Inleiding 
Voor u ligt de programmabegroting 2011 en de meerjarenbegroting 2011-2014 van het Natuur- en 
Recreatieschap IJsselmonde. 

De grondslagen en kaders voor deze begroting worden uiteengezet in hoofdstuk 2. 

Het programmaplan (hoofdstuk 3) is als volgt opgebouwd: 
- Programma 1 Bestuur 
- Programma 2 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 
- Programma 3 Ontwikkeling 
- Algemene dekkingsmiddelen 

In paragraaf 3.2 "Wat willen we bereiken?" worden de missie en/of doelstellingen conform de 
Gemeenschappelijke Regeling weergegeven. Deze gelden voor alle programma's. In deze paragraaf 
worden daarnaast de speerpunten van het schap toegelicht. Deze speerpunten zijn zaken waaraan in 
2011 specifieke aandacht gegeven zal worden. 

In de paragraaf "Wat gaan we doen?" is een tabel opgenomen met alle projecten, plannen en/of 
producten. Er wordt, indien van toepassing, vermeld op welk speerpunt het project, plan of product 
betrekking heeft en welke prestaties geleverd worden. Indien er geen referentie naar een speerpunt is 
opgenomen, valt de activiteit onder de reguliere werkzaamheden. Vervolgens is een aanzet gemaakt om 
voor de begrotingsjaren 2011-2014 aan te geven wanneer de prestaties worden geleverd. Per 
programma wordt tot slot, voor zover relevant, een nadere toelichting gegeven op de projecten, plannen 
en producten. 

Net als bij voorgaande programmabegrotingen worden ook in voorliggende programmabegroting nieuwe 
kredieten aangevraagd. In de paragraaf "Wat gaan we doen" worden de nieuw aangevraagde kredieten 
inhoudelijk toegelicht. Een financiële specificatie van de nieuw aangevraagde kredieten is opgenomen in 
bijlage 2. 

In de paragraaf "Wat gaat het kosten?" worden per product de lasten en baten gepresenteerd. In de 
financiële toelichtingen worden eventuele beleidswijzigingen ten opzichte van de begroting 2010 
toegelicht. 

In hoofdstuk 4, Beleidslijnen voor het beheer, zijn de volgens het BBV verplichte paragrafen opgenomen, 
te weten: 
1 Onderhoud Kapitaalgoederen 
2 Weerstandsvermogen en risico's 
3 Financiering 
4 Bedrijfsvoering 
5 Verbonden partijen 

Hoofdstuk 5 bevat de geprognosticeerde balans met toelichting. In hoofdstuk 6 is de exploitatiebegroting 
weergegeven. In de exploitatiebegroting worden de cijfers 2011 toegelicht en vergeleken met voorgaande 
jaren. De meerjarenraming is opgenomen en toegelicht in hoofdstuk 7. 



Ter informatie zijn de volgende bijlagen opgenomen: 
Bijlage 1 Investeringen materiële voorzieningen met maatschappelijk nut 
Bijlage 2 Kredieten 
Bijlage 3 Stand en verloop voorzieningen 
Bijlage 4 Stand en verloop reserves 
Bijlage 5 Conversie van kostensoorten naar producten 
Bijlage 6 Deelnemersbijdragen per deelnemer 
Bijlage 7 Langlopende schulden 
Bijlage 8 Stand van zaken ingroeiregeling/heroverweging/toekomstscenario 
Bijlage 9 Legesverordening 



2. Grondslagen van de begroting 

Op voorliggende Programmabegroting 2011 en meerjarenraming 2011 - 2014 zijn de bepalingen uit het 
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) toegepast. 

Presentatiewijze staat van baten en lasten 
De staat van baten en lasten is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 
1. gewone bedrijfsvoering 
2. incidentele baten en lasten 
3. resultaatbestemming 

Ad. 1 
Onder gewone bedrijfsvoering zijn de structurele exploitatielasten en -baten van de reguliere 
schapsactiviteiten opgenomen. Dit zijn de jaarlijks min of meer in gelijke vorm en omvang terugkerende 
activiteiten. 

Ad. 2 
Onder de incidentele baten en lasten zijn de exploitatieposten opgenomen die niet onder de gewone 
bedrijfsvoering vallen. Het betreft vooral investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte en 
overige kredieten die worden gedekt uit de algemene of bestemmingsreserves. 

Ad. 3 
Het onderdeel resultaatbestemming bevat alle mutaties (stortingen en onttrekkingen) van de reserves van 
het schap. 

Kaders 
De inflatiecorrectie voor 2011 ten opzichte van 2010 is door het Centraal Planbureau (CPB) bepaald op 
0,75 %. Dit is de prijsmutatie van het Bruto Binnenlands Product (pBBP) zoals weergegeven in de Macro 
Economische Verkenning. Door de correcties voor verschillen tussen begrote en werkelijke inflatie in 
voorgaande jaren is het totale percentage lager. De correcties op het inflatiecijfer van 4,02% afgegeven 
voor 2010 zorgen ervoor dat de totale correctie voor 2011 voor lonen en prijzen uitkomt op een negatief 
percentage van 2,99 %. 

De deelnemersbijdrage wordt bepaald door het totaal aan lasten te verminderen met de overige baten. 
De deelnemersbijdrage is in principe niet lager dan de deelnemersbijdrage van het voorgaande jaar 
gecorrigeerd voor de prijsindex. Dit geldt alleen wanneer er geen wijzigingen zijn in het beleid. Bij 
wijzigingen in het beleid kan positieve of negatieve gevolgen hebben voor de deelnemersbijdrage 
afhankelijk van het soort wijziging. 

Bij brief van 22 december 2009 hebben B&W van de gemeente Vlaardingen namens nagenoeg alle 
deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling Koepelschap Buitenstedelijk Groen de uitgangspunten 
voor de programmabegroting 2011 van het Koepelschap, maar met name ook voor de begrotingen 2011 
van de diverse natuur- en recreatieschappen die via de deelnemers onder het Koepelschap vallen, 
geformuleerd. In deze brief wordt gerefereerd aan de economische recessie in relatie tot de 
overheidsfinanciën, de van rijkswege te verwachten bezuinigingen vanaf 2011 en de tegenvallers 
waarmee gemeenten in de breedte worden geconfronteerd, zoals lagere opbrengsten van onroerend-
zaakbelasting en leges alsmede teruglopende grondverkopen. Kortom, de gemeenten verwachten voor 
forse ombuigingstaakstellingen te staan en vinden het onvermijdelijk dat in het algemeen 
gemeenschappelijke regelingen als verlengd lokaal bestuur met de begroting 2011 hieraan een bijdrage 
leveren via een verlaging van de gemeentelijke bijdrage aan de natuur- en recreatieschappen met 5%. 



Wanneer na bovenstaande acties een batig saldo resulteert voor de begroting zal het vastgestelde beleid 
ten aanzien van de resultaatbestemming en de deelnemersbijdrage worden gevolgd: 
1. Een extra dotatie aan de voorziening groot onderhoud indien de voorziening groot onderhoud niet op 

niveau is en er geen ingroeiregeling is. Wanneer er wel een ingroeiregeling is maar de doelstellingen 
in de afgelopen periode niet gehaald zijn, kan ook een extra dotatie aan de voorziening groot 
onderhoud plaatsvinden; 

2. Reservering van middelen voor door het bestuur gewenste maar nog niet financieel afgedekte nieuwe 
investeringen; 

3. Overige door het bestuur gewenste reserveringen; 
4. Extra afschrijvingen van geactiveerde investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte; 
5. Verlaging deelnemersbijdrage, mits er geen lopende ingroeiregeling meer is en punt 1 tot en met 4 

niet van toepassing zijn. 

Deze beleidslijn wordt ook gevolgd bij het bestemmen van het jaarrekeningresultaat. 

Investeren en afschrijven 
In de door het bestuur vastgestelde nota investeren en afschrijven is het beleid met betrekking tot 
activeren en afschrijven van investeringen vastgelegd. Deze begroting voldoet aan deze nota en het 
BBV. 

Kort samengevat worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
Investeringen met economisch nut boven € 10.000 worden geactiveerd. Er wordt jaarlijks lineair op 
afgeschreven gedurende de levensduur van het actief; 
Nieuwe investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte worden bij voorkeur niet 
geactiveerd maar komen direct ten laste van het resultaat. Het Algemeen Bestuur is bevoegd te 
besluiten dergelijke investeringen wel te activeren; 
Groot onderhoud, inclusief vervangingsinvesteringen, wordt direct afgeboekt van de voorziening groot 
onderhoud en dus niet geactiveerd. Vervangingsinvesteringen maken onderdeel uit van het Terrein 
Beheer Model (TBM). 



3. Het programmaplan 

3.1. Programmaplan algemeen 

De in deze Programmabegroting benoemde programma's zijn: 
programma 1: Onder het programma Bestuur staan de diensten en producten beschreven ten behoeve 

van directe ondersteuning van het bestuur, 
programma 2: Onder het programma Beheer, onderhoud en exploitatie van gebieden staan de diensten, 

producten en werken beschreven die behoren bij het beheren en exploiteren van de 
bestaande natuur- en recreatiegebieden (functiebehoud), 

programma 3: Onder het programma Ontwikkelingen staan de diensten, producten en werken 
beschreven die behoren bij het (her)inrichten, de ontwikkeling van nieuwe gebieden en 
nieuw beleid binnen de werkingssfeer van de gemeenschappelijke regeling. 

De algemene dekkingsmiddelen worden afzonderlijk toegelicht. In deze toelichting is het totaal van de 
dekkingsmiddelen opgenomen die niet gekoppeld zijn aan een specifiek programma, zoals onvoorzien en 
de deelnemersbijdragen. 

De cijfers in onderstaande recapitulatiestaat worden verderop in dit hoofdstuk bij de 3e W-vraag 
toegelicht. 

Recapitulatiestaat Programma's Rekening 
2009 

Begroting 
2010 

Begroting 
2011 

Lasten en baten gewone bedrijfsvoering 
Programma 1. Bestuur -312.302 -352.403 -323.567 
Programma 2. Beheer, onderhoud en 
exploitatie gebieden 

-2.303.523 -2.526.938 -2.444.589 

Programma 3. Ontwikkelingen -161.972 -178.885 -164.859 
Alg. dekkingsmiddelen, deelnemersbijdrage 3.066.892 3.190.181 3.097.500 
Overige algemene dekkingsmiddelen 105.538 32.273 57.876 

Saldo gewone bedrijfsvoering 394.633 164.229 222.361 

Incidentele lasten en baten 
Incidentele lasten -754 
Incidentele baten 210.054 
Kredieten lasten -93.722 -240.000 -676.977 
Kredieten baten (bijdragen derden) 

Saldo incidentele lasten en baten 115.579 -240.000 -676.977 

Saldo na incidentele lasten en baten 510.212 -75.771 -454.616 

Resultaatbestemming 
Storting reserves -647.252 -236.000 -266.000 
Onttrekking reserves 571.937 311.772 720.616 

Saldo resultaatbestemming 75.315- 75.772 454.616 

Saldo na resultaatbestemming 434.896 

In bovenstaande tabel zijn de lasten als negatieve bedragen opgenomen en de baten als positieve bedragen. 



Belangrijkste verschillen vergeliikingsciifers gewone bedrijfsvoering 2009, 2010 en 2011 
Alle lasten zijn gecorrigeerd voor loon- en prijsmutaties (-2,99%) en de bezuinigingstaakstelling (5%). 
Daarnaast zijn in voorliggende begroting de volgende wijzigingen doorgevoerd: 
- De accountantskosten zijn ten opzichte van de programmabegroting 2010 geactualiseerd op basis 

van de verwachtingen voor 2011. 
- De afschrijvingen zijn geactualiseerd op basis van de staat van activa; 

De budgetten voor belastingen, verzekeringen, afschrijvingen, huren en pachten en energie en water 
zijn geactualiseerd naar de verwachtingen voor 2011. De realisatiecijfers over 2009 zijn hiervoor als 
basis gebruikt. 
Veerdienst Rhoon en bijdragen veren zijn geactualiseerd op basis van vastliggende afspraken. 

- Het budget voor bestuurskosten is geactualiseerd naar de verwachtingen voor 2011. De 
realisatiecijfers over 2009 zijn hiervoor als basis gebruikt. 

- Het budget voor bank- en treasurykosten is geactualiseerd naar de verwachtingen voor 2011. De 
realisatiecijfers 2009 zijn hiervoor als basis gebruikt. 

- De rentebaten zijn geactualiseerd naar op basis van de verwachtingen voor 2011. 
De baten binnen Inrichting, Beheer & Exploitatie zijn eveneens geactualiseerd. De baten uit 
economisch beheer zijn aangepast aan de gerealiseerde inkomsten in 2009 en het meerjarig 
perspectief ten aanzien van de ontwikkeling van de baten vanuit huren en pachten en gemaakte 
afspraken (Rhoons Veer). 

Deelnemersbijdrage 
De deelnemersbijdrage is gecorrigeerd voor loon- en prijsmutaties (- 2,99 %). Daarnaast is op de 
deelnemersbijdrage de bezuinigingstaakstelling van 5 % verwerkt. De deelnemersbijdrage is tevens 
verhoogd met de onderhoudslasten voor de nieuwe gebieden 'Hooge Nesse' en 'Zuidpolder Barendrecht'. 
Voor de 'Hooge Nesse' is € 76.500 opgenomen (bedrag is gebaseerd op tijdelijk eenvoudig onderhoud) 
en voor de 'Zuidpolder Barendrecht' € 81.000. 

Kredietlasten en baten 
Bij de kredietlasten wordt aangegeven wat de verwachte uitgaven 2011 zullen zijn voor de 
investeringsprojecten. Met deze programmabegroting worden de volgende nieuwe kredieten 
aangevraagd: 

Ontwikkeling Landschapspark Buytenland 
Ontwikkeling Groenblauwcasco Oost-IJsselmonde 
Herinrichting Zuidelijk Randpark 
Ontwikkeling Johannapolder 

In vergelijking met de vastgestelde begroting 2010 zijn de kredietlasten fors hoger. Dit wordt veroorzaakt 
doordat er in 2009 nieuwe kredietplanningen zijn opgesteld voor de projecten. Deze nieuwe planningen 
zijn in voorliggende begroting opgenomen en worden bij voor- en najaarsrapportage voor de begroting 
2010 gewijzigd. 

Resultaatbestemming 
De storting in de reserves is als volgt opgebouwd: 

Dotatie aan de investeringsreserve € 255.000 
Dotatie aan de reserve infopanelen € 3.000 
Dotatie aan de reserve recreantenonderzoek € 8.000 

Totaal € 266.000 

Aan de dotatie van de Investeringsreserve is ten opzichte van de begroting 2010 € 30.000 toegevoegd. 
Vanuit de Algemene Reserve is dit extra bedrag toegevoegd ter dekking van de nieuwe kredieten. 



De onttrekking aan de reserves is als volgt opgebouwd: 
Onttrekking aan de reserve exploitatie veerpont € 13.639 
Onttrekking aan de Algemene Reserve € 30.000 
Onttrekking aan de investeringsreserve ten behoeve van uitvoering projecten (P3) € 656.977 

- Onttrekking aan de reserve herinrichting Zuidelijk Randpark € 20.000 
Totaal € 720.616 

Vanuit de Algemene Reserve is € 30.000 onttrokken om de dekking van alle nieuw aangevraagde 
kredieten in 2011 mogelijk te maken. 



3.2. Wat willen we bereiken? 

Missie / (maatschappelijke^ doelen van het schap 

Missie / (maatschappelijke) 
doelen van het schap 

Taakstelling uit Gemeenschappelijke Regeling 
Het schap heeft tot doel het in onderlinge samenhang: 
a. behartigen van de bovengemeentelijke belangen van de 

openluchtrecreatie en waar mogelijk het toerisme binnen het 
gebied; 

b. bewaren en bevorderen van het natuur- en landschapsschoon 
binnen het gebied. 

Tot de taakstelling hoort onder meer het inrichten, beheren, 
exploiteren, ontsluiten en ontwikkelen van groengebieden. 

Uitgangspunten missie uit Schapsvisie NRY 2009-2012 
- het groenblauwe casco 
- de uitbreiding van het recreatieve areaal 
- recreatieve knooppunten 
- netwerken toegespitst op recreanten profielen 
- de economische kansen (voornamelijk) aan het water 

De onderwerpen voor het schap zijn afgeleid uit de gemeenschappelijke regeling, de schapsvisie en/of 
het gebiedsplan. In onderstaand overzicht wordt toegelicht welke speerpunten voor 2011 gelden. Dit zijn 
de onderwerpen waar in 2011 speciale aandacht aan zal worden besteed. 

Onderwerpen Speerpunten in 'Wat willen we bereiken?' 

Bestuursaangelegenheden en 
Financiën 

De besturen van Deltapoort en Recreatieschap hebben dezelfde 
recreatieve ontwikkeling van Oost-IJsselmonde voor ogen. 

De deelgemeente Hoogvliet wordt betrokken bij de wijze van 
aansluiting van haar groengebieden op het groenblauw netwerk op 
IJsselmonde. 

Regelen van de financiële inbedding van beheer en onderhoud en 
waar relevant ontwikkeling van Hooge Nesse en Landschapspark 
Buytenland. 

Herinrichting en ontwikkeling 
van gebieden 

Het definitieve gebiedsplan NRIJ is medio 2011 ter vaststelling aan 
het schapsbestuur aangeboden. 

De Johannapolder (inclusief recreatief knooppunt) en Zuidelijk 
Randpark (inclusief Blauwe Verbinding als schakel in het 
vaametwerk) worden uitgewerkt in herinrichtingsplannen. 

Uitbreiding gebieden In relatie tot Deltapoort is in nauwe samenwerking met Zwijndrecht 
in overeenstemming met hun ontwikkelde structuurvisie 
Buitengebied een bestemming gevonden voor het inmiddels nieuwe 
schapsgebied Hooge Nesse. 

In 2011 wordt naar verwachting door de projectorganisatie een 
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nrichtingsplan voor het Landschapspark Buytenland uitgewerkt. Het 
recreatieschap participeert hierin. 

Zuidpolder Barendrecht fase 1 wordt aan het schap in beheer 
overgedragen. Het beheerplan wordt afgerond. 

Bereikbaarheid gebieden De wijze van ontwikkeling van de drie recreatieve knooppunten ter 
ontsluiting van het Landschapspark Buytenland is helder. Zo 
mogelijk vindt planuitwerking plaats. 

De verbinding stad-land speelt bij de herinrichting van het Zuidelijk 
Randpark een belangrijke rol. 

Productontwikkeling en 
exploitaties 

Innovatieve speelconcepten zijn bij de herinrichtingsplannen van het 
Zuidelijk Randpark en/of de Johannapolder opgenomen. 

Nieuwe exploitaties worden aangetrokken dan wel bestaande 
uitgebreid om het aanbod voor de recreant te verbeteren en tegelijk 
de inkomsten van het schap te verhogen. 
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3.3. P r o g r a m m a 1 . B e s t u u r 

3.3.1. Wat gaan we doen? 
In deze paragraaf wordt, op project-, plan- en productniveau, aangegeven welke prestaties worden 
geleverd om de doelstellingen van het schap te realiseren. Per onderdeel wordt aangegeven welk 
onderwerp c.q. speerpunt (zie paragraaf 3.2) het betreft: 

Gewone bedrijfsvoering 
Samenvatting producten en prestaties gewone bedrijfsvoering 

Als er een X in één van de kolommen is opgenomen, betekent dit dat de prestatie in die periode in 
uitvoering, gereed of vastgesteld is. 

Product Onder
werp/ 
speer
punt 

Prestaties 2011 2012 2013 2014 

Bestuurlijke aangelegenheden 

Bestuursproducten 1 4 vergaderingen van het DB 
2 vergaderingen van het AB 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

Juridische Zaken Juridische beleidsvoorstellen en 
advisering, waaronder: 

Gemeenschappelijke regeling; 
- Volmacht en mandaat; 

Algemene verordening; 
- Belastingverordeningen (leges 

en precario); 
Dienstverleningsovereenkomst. 

Financiën Programmabegroting 
2 Bestuursrapportages 
Jaarstukken 
Nota investeren & afschrijven 
Nota reserves & voorzieningen 
Nota weerstandsvermogen 
Treasurybeleid 
Overige financiële 
beleidsvoorstellen en -
advisering 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Toelichting gewone bedrijfsvoering 

Product Toelichting 

Bestuursproducten Dit product omvat de ondersteuning, voorbereiding, verslaglegging en 
afhandeling van vergaderingen van het Dagelijks en het Algemeen Bestuur. 
Daarnaast worden representatieve en andere bijzondere gelegenheden voor 
het schapsbestuur georganiseerd. Onder Bestuursproducten valt: 
- het ambtelijk ondersteunen van het schapsbestuur; 

het vertegenwoordigen van het schapsbestuur dan wel ondersteunen 
van schapsbestuurders naar buiten toe (bijvoorbeeld in ambtelijk 
overleg, bewonersavonden, contacten met de pers); 

- het initiëren van nieuwe ontwikkelingen (namens het bestuur van het 
schap) die voor het recreatieschap van belang zijn. 

Het aantal bestuursvergaderingen zal worden teruggebracht tot 4 
vergaderingen van het DB (was voorheen 5 vergaderingen) en 2 
vergaderingen van het AB. Hiermee wordt bijgedragen aan de 
bezuinigingstaakstelling voor 2 0 1 ! Zie ook onderstaande toelichting bij 
Juridische zaken. 

Juridische zaken Dit product omvat juridische advisering en het opstellen, toepassen en 
evalueren van wet- en regelgeving. 

Door deregulering zal worden bijgedragen aan de bezuinigingstaakstelling 
voor 2011. Dit wordt gerealiseerd door: 

Mandateren van bevoegdheden van het AB in de gemeenschappelijke 
regeling (artikel 9) voor zover de Wet Gemeenschappelijke Regeling zich 
daartegen niet verzet. 
Evalueren en aanpassen van de Algemene Verordening. Hierdoor kan 
mogelijk worden bespaard op de administratieve lasten van de uitgifte 
van toestemmingen, vergunningen en ontheffingen. 

Financiën Besluiten van het schapsbestuur worden vertaald naar financiële producten 
zoals de jaarrekening, programmabegroting en bestuursrapportages. Daarbij 
wordt ingespeeld op specifieke eisen en wensen van het schapsbestuur. Op 
basis van deze financiële producten is het schapsbestuur in staat beleid vast 
te stellen en op de uitvoering hiervan bij te sturen. 

Op basis van de resultaten van een proef met het Nationaal Groenfonds, 
waarbij ervaring wordt opgedaan met het betalingsverkeer, worden in het 
begrotingsjaar mogelijk voorstellen gedaan voor onderbrengen van treasury 
bij het Nationaal Groenfonds. Redenen voor deze proef zijn: 

het op een duurzame wijze beleggen van de middelen van de schappen; 
het afdekken van beleggingsrisico's, middelen in het Nationaal 
Groenfonds zijn namelijk 100% gedekt door het ministerie van Financiën; 

- mogelijkheid tot het lenen en uitlenen van middelen tussen schappen 
waarbij beide schappen voordelen behalen (lenende partij betaalt een 
lagere rente dan de marktrente, uitlenende partij ontvangt een hogere 
rente dan de marktrente); 

- mogelijkheid tot het verkrijgen van groenverklaringen indien er toch op 
de geldmarkt leningen moeten worden aangetrokken. 
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3.3.2. Wat gaat het kosten? 

Programma 1. Bestuur Lasten 2011 Baten 2011 Saldo 2011 Saldo 2010 

Gewone bedrijfsvoering per product 
Bestuurlijke aangelegenheden 323.567 -323.567 -352.403 

Totaal gewone bedrijfsvoering 323.567 -323.567 -352.403 

Incidentele lasten en baten 
Incidentele lasten 
Incidentele baten 
Kredieten lasten 
Kredieten baten (bijdragen derden) 

Totaal incidentele lasten en baten 

Resultaatbestemming 
Storting reserves 
Onttrekking reserves 
Saldo resultaatbestemming 

Saldo na resultaatbestemming 323.567 -323.567 -352.403 

In bovenstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen als positieve bedragen. Bij het saldo wordt het resultaat van baten minus 
lasten weergegeven. Een negatief resultaat betekent dat de lasten hoger zijn dan de baten. 

Financiële toelichting programma ! Bestuur 

Alle kosten met uitzondering van de accountantskosten zijn gecorrigeerd voor loon- en prijsmutaties 
(-/- 2,99%) en de bezuinigingstaakstelling (5%). De accountantskosten zijn ten opzichte van de 
programmabegroting 2010 geactualiseerd op basis van de verwachtingen voor 2011 Daarnaast is de 
post bestuurskosten is verlaagd op basis van realisatiecijfers 2009, deregulering en besturen op 
hoofdlijnen met minder bestuursvergaderingen als gevolg. 
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3.4. Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 

3.4.1. Wat gaan we doen? 
In deze paragraaf wordt, op project-, plan- en productniveau, aangegeven welke prestaties worden 
geleverd om de doelstellingen van het schap te realiseren. Per onderdeel wordt aangegeven welk 
onderwerp c.q. speerpunt (zie paragraaf 3.2) het betreft. 

Gewone bedrijfsvoering 
Samenvatting producten en prestaties gewone bedrijfsvoering 

Als er een X in één van de kolommen is opgenomen, betekent dit dat de prestatie in die periode in 
uitvoering, gereed of vastgesteld is. 

Product Onder
werp/ 
speer
punt 

Prestaties 2011 2012 2013 2014 

Inrichting, Beheer & Exploitatie 

Terreinbeheer Inspecties 
Storingsdiensten 
Uitvoering 
Groot Onderhoud 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

Economisch Beheer Contractbeheer 
Relatiebeheer 
Operationeel vastgoedbeheer 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

Communicatie 

Communicatie Communicatiebeleid 
Promotiematerialen 
Internet 
Voorlichting 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

Regelgeving & Handhaving 

Regelgeving & 
Handhaving 

Afhandelen van verzoeken voor 
vergunningen, ontheffingen en 
toestemmingen 

X X 
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Toelichting gewone bedrijfsvoering 

Product Toelichting 

Terreinbeheer Onder het product terreinbeheer wordt verstaan de integrale regie over het 
dagelijks beheer van de gebieden. Het is gericht op schone, veilige en goed 
onderhouden gebieden voor optimaal gebruik door de recreant. Het beheer 
wordt uitgevoerd op basis van het Terrein Beheer Model (TBM) waarin de 
cyclus van het beheer als geheel (integraal) in kaart gebracht is. Op basis 
van de wensen van het bestuur over inrichting en kwaliteitsniveau -
vastgelegd in het schapsplan - wordt met behulp van het Terrein Beheer 
Model een duidelijke financiële (lange termijn) doorkijk gemaakt waar het 
gaat om de beheerslasten van het betreffende schapsgebied. Om de 
kwaliteit van dit deelproduct te handhaven en waar nodig te verbeteren, 
wordt gebruik gemaakt van de vakdeskundigheid, gebiedskennis en het 
netwerk van de diverse medewerkers onder lokale bezoekers en 
exploitanten. Dagelijks beheer van de gebieden omvat onder meer de 
volgende zaken: 

Inspecties 
Inspecties worden uitgevoerd om de stand van zaken van de gebieden 
inzichtelijk te houden. Indien nodig kunnen op basis hiervan directe acties 
opgezet worden gericht op het voorkomen van calamiteiten en/ of onveilige 
situaties. Ook kunnen vergelijkingen plaatsvinden inzake het onderhoud 
conform langetermijnplanning versus de praktijksituatie. Inspecties vormen 
tevens input voor evaluatie van het proces. Daarnaast kan sprake zijn van 
keuringen e/o inspecties vanuit bepaalde regelgeving. Tot slot wordt door 
middel van inspecties getoetst of de gebiedskwaliteit in de praktijk strookt 
met die van de uitgangspunten (TBM). 

Storingsdiensten 
In de storingsdiensten worden calamiteiten gemeld en direct afgehandeld. 
Dit levert een belangrijke bijdrage aan de verhoging van de veiligheid, maar 
ook aan de hygiëne binnen en uitstraling van de gebieden. 

Uitvoering 
De daadwerkelijke uitvoering van werkzaamheden in de gebieden bestaat uit 
onderhoud en (her)inrichting. Bij onderhoud wordt onderscheid gemaakt 
tussen regulier onderhoud met een cyclus van maximaal een jaar en groot 
onderhoud met een cyclus van meer dan een jaar. 

Door omvorming/herinrichting in de bestaande gebieden evenals 
extensiveren van onderhoud zal een bezuiniging van 5% worden 
gerealiseerd. Dit zal worden doorgevoerd in de voorbereidingen voor de 
benodigde werkzaamheden in 2011 zodat de beschikbare middelen efficiënt 
worden ingezet. Om een dergelijke versobering te kunnen effectueren, kan 
dit eenmalig leiden tot meerkosten. Indien dit het geval is, zal het bestuur 
hierover via de rapportages worden geïnformeerd. 
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Product Toelichting 

Voor het overzicht van projecten groot onderhoud is gebruik gemaakt van de 
hoofddoeltypen uit het Terrein Beheer Model. 

Benodigd groot onderhoud: 

Bos & Beplanting 
Gras & Open Ruimte 

scdSÏ gMMiM 

Water & Oevers 
Wegen & Paden 

Overig 

SL 
280.000 

90.000 
90.000 

180.000 

387.500 
Totaah 1.027.500 

Bovenstaande ramingen zijn inclusief de dienstverlening door G.Z-H. 

Afschrijvingslasten 
De activa met economisch nut en de activa met maatschappelijk nut waarop 
wordt afgeschreven behoren tot de inrichting van het gebied. De 
afschrijvingslasten worden daarom opgenomen bij terreinbeheer. 

Economisch Beheer Onder dit beheer valt: 

Contractbeheer: alle werkzaamheden inzake contracten en overeenkomsten 
tussen het schap en ondernemers, huurders, pachters, verenigingen of 
overige partijen binnen beheergebieden van de recreatieschappen. 

Relatiebeheer, dit sluit hierop aan en omvat de communicatie met 
(potentiële) contractanten. Hierbij worden problemen, klachten en/of 
knelpunten en ontwikkelingsmogelijkheden doorgenomen. Daarnaast vallen 
hieronder de contacten met recreanten, gebruikersgroepen, recreatieve 
verenigingen, vrijwilligers en dergelijke. 

Operationeel vastgoedbeheer: dit waarborgt de zakelijke rechten van het 
schap op de onroerende zaken binnen het werkingsgebied. Hieronder wordt 
mede verstaan aan- en verkoop, uitgifte in erfpacht, verhuur van de percelen 
grond en verzekeringen/belastingen, energie & water. 

Communicatie In het kader van communicatie worden de volgende activiteiten verricht: 

Communicatiebeleid 
- Specifiek communicatiebeleid voor het schap 
Het communicatiebeleid voor het schap wordt bepaald door de context van 
samenwerking met regiopartners. Het werkingsgebied van het schap is 
uitgangspunt maar de (partners van de) omliggende gebieden worden er 
nadrukkelijk bij betrokken. Bij recreanten de specifieke kwaliteiten van het 
gebied tot uiting brengen (zie Schapsplan par 3.5). 
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Product Toelichting 

- Schappenoverstiigend communicatiebeleid 
In het communicatieplan als onderdeel van het gebiedsplan dat in 2011 
wordt vastgesteld zal naast de schapsspecifieke communicatie, de 
schappenoverstijgende communicatie opgenomen worden. Er wordt 
steeds meer gewerkt volgens een gestandaardiseerd communicatiebeleid. 
Dit houdt in dat door schappenbrede communicatie en standaardisatie van 
promotiemateriaal de naamsbekendheid en herkenbaarheid van de 
schapsgebieden wordt vergroot. Speerpunten daarin zijn: dienstverlening 
aan recreant, innovatie en kwaliteitsverbetering. Het houdt in dat de 
gebieden van de verschillende schappen in Zuid-Holland meer via één 
overkoepelende stijl gepromoot zullen worden. Door een onderscheid te 
maken tussen verschillende recreantenprofielen wordt een effectievere en 
efficiëntere inzet van geld en middelen mogelijk. Daarnaast zal nog 
meer samenwerking worden gezocht met derden om synergie tussen 
verschillende beleidsvelden, organisaties en activiteiten te bereiken en de 
recreant een breed beeld van de recreatiemogelijkheden te geven. 

- Promotiemateriaal 
Om de doelstellingen uit het communicatieplan te realiseren, wordt een scala 
aan promotiemiddelen ingezet. De middelen zullen aansluiten op de 
informatiebehoefte van de (potentiële) bezoekers. 

- Internet 
- www.recreatiezuidholland.nl 
Bij de middelen zal de gezamenlijke site www.recreatiezuidholland.nl in de 
totale promotie een steeds prominentere plaats innemen. De portal krijgt 
steeds meer een centrale functie in de promotie maar zal ook een duidelijke 
relatie krijgen met andere promotiemiddelen. Daarnaast zal het aanbod aan 
diensten via de site toenemen, zoals het kunnen downloaden van gpsroutes, 
het zelf kunnen samenstellen van routes, et cetera. Tevens wordt 
een digitale nieuwsbrief uitgebracht waarin nieuws over bijvoorbeeld nieuwe 
voorzieningen en activiteiten wordt gemeld. Binnen deze site wordt 
ingezoomd op de toegevoegde waarde van uw schap. De schapssite trekt 
ca. 2000 bezoekers op jaarbasis. 

- Promotieactiviteiten 
Om de recreatiemogelijkheden van het schap te promoten en de 
naamsbekendheid te verhogen, wordt het schap vertegenwoordigd op 
relevante beurzen en markten. Daarbij wordt per schapsgebied bekeken of 
het beste ingezet kan worden op regionale of meer op lokale promotie. 

- Voorlichting 
- acfteve persbenadering 
Voor het schap wordt een actief persbeleid gevoerd. Nieuws wordt door 
middel van persberichten verspreid onder de lokale en regionale pers. 

- contacten met recreanten 
Hieronder valt onder meer het beantwoorden van vragen van recreanten. 
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Product Toelichting 

Door versobering van de producten zal een besparing van 5% worden 
gerealiseerd. 

Regelgeving Algemene Verordening 
De recreatiegebieden zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Dit betekent niet 
dat alles altijd mag en kan. Uit het oogpunt van doelstellingen van het schap 
en de openbare orde en veiligheid is daarom voor een aantal activiteiten 
vergunning, ontheffing of toestemming nodig. Vergunningen en ontheffingen 
kunnen worden verleend op basis van de Algemene Verordening. 

Het is voor betrokkenen en aanvragers mogelijk om bezwaar aan te tekenen 
tegen een afgegeven vergunning, ontheffing of een weigering. Deze 
bezwaren worden namens het schap afgehandeld. 

In 2010 en 2011 zal voor zover mogelijk worden ingezet op deregulering. 
Motto hierbij is regels voor wat moet en mogelijkheden voor wat er kan. Op 
deze wijze kan het aantal vergunningen en toestemmingen omlaag, 
waardoor de inzet hierop kan worden beperkt. Tevens zal de handhaving 
zich dan meer kunnen richten op de essentiële zaken in het kader van 
schoon, heel en veilig. 

Legesverordening 
Bij de berekening van de tarieven voor een vergunning of ontheffing voor het 
gebruik van de openbare gebieden en/of wateren geldt het principe, dat er 
geen afbreuk mag worden gedaan aan het karakter van openbaarheid. 
Alléén de administratieve afdoening van de gevraagde beschikking wordt 
voor een deel in rekening gebracht. De inkomsten zijn voor uw schap. De 
tarieven zijn getoetst aan die van de andere (natuur- en) recreatieschappen 
en de gemeentelijke deelnemers in onder andere de provincies Zeeland en 
Zuid-Holland. In dit geheel is dus vooral gelet op de belangen van de 
recreant en gebruiker van het gebied: de totstandkoming van uniforme 
regelgeving en tariefstelling. De thans gekozen systematiek houdt in dat de 
tarieven jaarlijks zullen worden geïndexeerd. 

Handhaving De handhavers houden zich primair bezig met de handhaving van de wet- en 
regelgeving, de bescherming van de belangen van het recreatieschap en het 
waarborgen van de veiligheid van recreanten. Daarnaast is tevens onderdeel 
van de handhavingtaak het oppakken van de regierol in de handhaving. 
Waar enkele jaren geleden het gastheerschap een belangrijke plek had 
binnen het takenpakket van de handhavers, is deze in de loop van de tijd 
verschoven. Deze verschuiving houdt nagenoeg gelijke trend met een 
veranderende maatschappij, waaruit de roep om en noodzaak tot 
handhaving steeds duidelijker is geworden. 

Qua prioriteit wordt dan ook in eerste instantie invulling gegeven aan de 
daadwerkelijke handhaving en de regie op de handhaving. Zodra er een 
capaciteitstekort ontstaat, zal dit vooral ten koste van het gastheerschap 
gaan. 
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Product Toelichting 

ongewenste uitwassen zoals vervuiling, vernieling en lawaai. Door 
regelmatig en direct contact met beheerders c.q. exploitanten wordt getracht 
dit probleem beheersbaar te houden. Verder zullen alle vandalisme-uitingen 
geregistreerd worden met tijdstip en locatie. Hierdoor komen locaties die 
regelmatig doelwit zijn van vernielingen snel in beeld en zal er extra op 
gesurveilleerd worden. 

Regierol handhaving 
De context waarbinnen de handhavers G.Z-H namens het schap de regierol 
op zich willen nemen, is de regie op het gebied van handhaving in de voor 
natuur en recreatie ingerichte gebieden. Omdat de handhavers van G.Z-H 
vaak al meerdere jaren in het recreatiegebied actief zijn, beschikken zij over 
veel gebiedskennis. Daarnaast zijn zij als geen ander bekend met de 
specifieke regelgeving en problematiek van de verschillende deelgebieden. 
Van alle handhavingspartners is G.Z-H de continue factor in de gebieden; zij 
zijn bijna dagelijks in het gebied aanwezig. Zij hebben een gedifferentieerd 
netwerk van samenwerkings- en (in)formele overlegcircuits tussen overheid, 
maatschappelijke organisaties, burgers, belangengroepen en bedrijven. 
Zowel voor de daadwerkelijke handhaving als het initiëren van 
samenwerking wordt het schap als trekker gezien. Kerntaken en capaciteit 
spelen uiteraard een rol bij de mogelijkheden dit goed op te pakken. Ook het 
komend jaar zal de regierol weer zo goed mogelijk worden ingevuld om niet 
alleen met eigen handhavers maar gezamenlijk met de partners zo 
gestructureerd en optimaal mogelijk de problemen op te lossen. 

Op het budget van Regelgeving & Handhaving wordt niet bezuinigd in 
verband met het garanderen van de veiligheid. Dit wordt gerealiseerd door 
het schrappen van niet noodzakelijke regelgeving hetgeen leidt tot een 
besparing op de controle van de regelgeving waardoor meer capaciteit 
ingezet kan worden ten gunste van de veiligheid. 
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Product Toelichting 

Gastheerschap 
De rol van gastheer krijgt nog steeds aandacht. Een aantal zaken die 
traditioneel zijn verbonden aan het gastheerschap, zoals voorlichting over de 
mogelijkheden van het gebruik van het gebied zijn onveranderd gebleven. 
Dit blijft plaatsvinden door zichtbaar en aanspreekbaar te zijn, waarbij er 
servicegericht naar de bezoekers wordt opgetreden. Het gastheerschap 
houdt ook in dat als onderdeel van de handhavingketen in de pro-actie, 
preventie en preparatiefase een rol wordt vervuld. Hierin wordt in een vroeg 
stadium, door te luisteren naar de wensen over bijvoorbeeld (her)inrichting, 
voorlichting en informatievoorziening, vanuit het gastheerschap kennis benut 
om andere stappen in de handhavingketen een vervolg te geven of om te 
voorkomen dat in een later stadium veel inzet moet worden gepleegd op 
handhaving. 

Handhaving 
De daadwerkelijke handhaving zal op 2 manieren worden ingevuld, te weten: 
de aanpak tijdens reguliere surveillances en de projectmatige aanpak. 
Tijdens de reguliere surveillance worden alle vormen van ongewenst gedrag 
zoveel mogelijk aangepakt. Indien dit niet kan in verband met de veiligheid 
van de handhaver of indien het beoogde resultaat niet op die wijze kan 
worden bereikt zal overgegaan worden op een projectmatige aanpak. 
Hieronder wordt verstaan een kortstondige, effectieve en stevige inzet om 
het geconstateerde probleem op te lossen, veelal in samenwerking met de 
partners. 

1 - Reguliere handhaving 
Behelst vooral de volgende aandachtspunten: 
- hondenoverlast op strand en ligweide 

illegale dumpingen 
vandalisme/vernielingen 
handhaving regelgeving honden 
natuurbeschermingwet 

2 - Projectmatig werken 
Met andere handhavingpartners zullen ook komend jaar afspraken worden 
gemaakt over de uitvoering van de handhavingprojecten, met als doel 
gezamenlijk met meer capaciteit de beoogde resultaten te behalen. 
Aandachtspunten voor projectmatige aanpak: 

kampvuren 
verkeer (crossen met voertuigen) 
visserij (visstroperij) 

- overlast jeugd (vernielingen/druggebruik); een aantal problemen die 
samen hangt met hangplekken van jeugd is door de handhavers niet aan 
te pakken zonder samenwerking met de politie. Op verschillende locaties 
in het gebied zullen gezamenlijke acties plaats gaan vinden met als doel 
het bestrijden van vandalisme en druggebruik. 

Vandalisme 
Vandalisme aan het terreinmeubilair blijft punt van aandacht. Het 
recreatiegebied is een favoriete verzamelplaats voor jongeren met soms 
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3.4.2. Wat gaat het kosten? 

Programma 2. Beheer, onderhoud en 
exploitatie gebieden Lasten 2011 Baten 2011 Saldo 2011 Saldo 2010 

Gewone bedrijfsvoering per product 
Inrichting, Beheer & Exploitatie 2.935.418 672.786 -2.262.632 -2.329.502 
Communicatie 60.094 -60.094 -65.206 
Regelgeving & Handhaving 121.863 -121.863 -132.230 

Totaal gewone bedrijfsvoering 3.117.375 672.786 -2.444.589 -2.526.938 

Incidentele lasten en baten 
Incidentele lasten 
Incidentele baten 
Kredieten lasten 
Kredieten baten (bijdragen derden) 

Totaal incidentele lasten en baten 

Resultaatbestemming 
Storting reserves 11.000 -11.000 -11.000 
Onttrekking reserves 13.639 13.639 71.772 
Saldo resultaatbestemming 11.000 13.639 2.639 60.772 

Saldo na resultaatbestemming 3.128.375 686.425 -2.441.950 -2.466.166 

In bovenstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen als positieve bedragen. Bij het saldo wordt het resultaat van baten minus 
lasten weergegeven. Een negatief resultaat betekent dat de lasten hoger zijn dan de baten. 

Financiële toelichting programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 

Gewone bedrijfsvoering per product 
De lasten voor Inrichting, Beheer & Exploitatie, Communicatie en Regelgeving & Handhaving zijn 
gecorrigeerd voor loon- en prijsmutaties. Daarnaast zijn de lasten van Inrichting, Beheer & Exploitatie en 
Communicatie door de bezuinigingstaakstelling van 5% verlaagd. Binnen Inrichting, Beheer & Exploitatie 
zijn daarnaast op de volgende posten nog andere mutaties doorgevoerd: 

Het budget voor energie- en waterlasten is verlaagd op basis van de realisatiecijfers 2009. Daarnaast is 
het budget voor de posten belastingen en verzekeringen is verlaagd op basis van de realisatiecijfers 
2009. 

De bijdrage aan het Rhoons Veer vanuit het schap is gelijk gehouden. Een gedeelte van deze uitgaven 
bestaat uit het doorsluizen van bijdragen derden (€ 68.000) inzake de exploitatie van deze veerdienst. 
Bijdragen veren gelijk gehouden aan 2010 als gevolg van gemaakte afspraken. 

Het budget voor huren en pachten is geactualiseerd in verband met lopende contracten. 

Resultaatbestemming 
In 2011 wordt € 8.000 gedoteerd aan de reserve recreantenonderzoek en € 3.000 aan de reserve 
infopanelen. Bovendien wordt € 13.639 onttrokken aan de reserve exploitatie veerpont. 
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3.5. Programma 3. Ontwikkelingen 

3.5.1. Wat gaan we doen? 
In deze paragraaf wordt, op project-, plan- en productniveau, aangegeven welke prestaties worden 
geleverd om de doelstellingen van het schap te realiseren. Per onderdeel wordt aangegeven welk 
onderwerp c.q. speerpunt (zie paragraaf 3.2) het betreft. 

Gewone bedrijfsvoering 
Samenvatting producten en prestaties gewone bedrijfsvoering 

Als er een X in één van de kolommen is opgenomen, betekent dit dat de prestatie in die periode in 
uitvoering, gereed of vastgesteld is. 

Product Betreft 
beleids
uitgangs
punt c.q. 
speer
punt 

Prestaties 2011 2012 2013 2014 

Planvorming & Gebiedsontwikkeling 

Schapsvisie 2,3,4 Evaluatie en herijking schapsvisie 
2009-2012 

X 

Gebiedsplan en 
investeringsplan 

1,2,3,4 Uitvoering jaarschijven van het 
investeringsplan X X 

Planadviezen 2,3,4 Uitwerken planadviezen 

Gebiedsontwikkeling 2,3,4 Opstellen inrichtingsplannen 
deelgebieden Landinrichting 

X 

Marketing & Productontwikkeling 

Marketing Planmatig afstemmen van bestaande 
en/of nieuwe producten en diensten 
op wensen/behoeften 

X 

Productontwikkeling Ontwikkeling van door het bestuur 
gewenste producten 

X 
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Toelichting gewone bedrijfsvoering 

Product Toelichting 

Schapsplan: 
schapsvisie en 
gebiedsplan in één 

Basis voor de programma's vormt de beleidscyclus. Deze wordt gevormd door 
de schapsvisie, het gebiedsplan, het beheerplan en het werkplan. 

Schapvisie 
De Schapsvisie Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde 2009-2012 is door het 
Algemeen Bestuur vastgesteld in 2008. Deze visie beschrijft het bestuurlijke en 
maatschappelijke krachtenveld, de beleids-Zruimtelijke context en de 
recreatievraag, formuleert een visie, gaat in op de rol van het schap en vertaalt 
dit naar opgaven voor de komende vier jaren. 

Geb/'ecfsp/an 
De schapsvisie wordt vervolgens vertaald in een gebiedsplan. Met behulp van 
het gebiedsplan maakt het bestuur een afweging tussen enerzijds de doelen die 
zij wil bereiken en anderzijds de kosten die totstandkoming en instandhouding 
met zich meebrengen. Op basis van een landschappelijke en ruimtelijke analyse 
van het werkingsgebied en aan de hand van inzichten die met behulp van 
marktonderzoek zijn ontstaan, wordt een doeltypekaart opgesteld. Hierin zijn de 
gewenste vormen van recreatie naar opvangcapaciteit vertaald in zogenoemde 
doeltypen en kwaliteit van het onderhoudsniveau. Met behulp van het Terrein 
Beheer Model worden de kosten voor instandhouding aan de hand van 
normprijzen berekend. 

Het gebiedsplan geeft ook inzicht in geschikte locaties voor specifieke 
commerciële doeleinden. Zij gaat in op de identiteit (branding) van een gebied. 
In het gebiedsplan staan eveneens locaties voor bepaalde typen evenementen 
en dergelijke vermeld. Een marketingcommunicatieplan maakt deel uit van het 
gebiedsplan. Daarnaast wordt het plan vergezeld van een 
meerjarenraming/begroting en investeringsplan waarin: 

Een prioritering is opgenomen ten aanzien van alle voornemens zoals 
herinrichtingen en vastgoedontwikkeling; 

- Inzicht wordt geboden in de inkomstenontwikkeling voor de komende jaren; 
De meerjarenbegroting voor het totale onderhoud wordt in een beheerplan 
verder uitgewerkt in een raming en planning (zie hiervoor product Inrichting, 
Beheer & Exploitaties). 

Het gebiedsplan komt in samenspraak met recreanten en deelnemers tot stand. 
Het gebiedsplan voor IJsselmonde wordt in 2010 opgesteld en begin 2011 aan 
het bestuur ter vaststelling voorgelegd. 

Integratie tot één schapsplan 
In het kader van de bezuinigingen wordt in de toekomst de schapsvisie 
samengevoegd tot één document met het gebiedsplan. Omdat de schapsvisie al 
is vastgesteld door het schapsbestuur zal in IJsselmonde de bestaande 
schapsvisie 2009-2012 worden geïntegreerd in het gebiedsplan tot het 
schapsplan. 
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Product Toelichting 

Planadviezen Inspraak op structuur-, streek- en bestemmingsplannen en initiatieven van 
derden. Op basis van de schapvisie zal het bestuur inhoudelijk worden 
geadviseerd over het in te nemen standpunt ten aanzien van initiatieven die de 
doelstelling van het schap raken. Zo worden bijvoorbeeld adviezen uitgebracht 
met betrekking tot milieueffectrapportages, de Zwemwaterrichtlijn, maatregelen 
voortkomend uit de Waterbeheerplannen en de Kaderrichtlijn Water, input voor 
de op te stellen beheerplannen voor Natura 2000 geleverd en het bestuur 
geadviseerd ten aanzien van beleids- en uitvoeringsprogramma's zoals 
bijvoorbeeld provinciale en gemeentelijke structuurvisies en Deltapoort. 
Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan initiatieven en plannen van derden 
op het vlak van recreatie en toerisme. 

Gebiedsontwikkeling Landinrichting IJsselmonde 
De planvorming van de hierna genoemde recreatiegebieden zal in 2011 
doorlopen. De provincie maakt hierover afspraken met de 
Landinrichtingscommissie IJsselmonde in het Investeringsbudget Landelijk 
Gebied (ILG). De mogelijkheid tot aankoop van gronden zal medebepalend zijn. 
Het gaat om de volgende terreinen: 
- Donckse Velden fase 2b (terrein ten westen van Huys ten Donck, 12 ha) 
- Donckse Velden fase 3 (zoekgebied 26 ha, ten zuiden van de 
Rotterdamseweg) 
- De Nes/Waaloever (13 ha ) 
- Recreatiedeel Waalbos 
- Resthectares Oost-IJsselmonde 

Vanuit het schap worden proactief voorstellen voor de inrichting van de 
deelgebieden ingebracht. 

Johannapolder 
In het investeringsplan van het gebiedsplan zal budget worden opgenomen voor 
de verdere uitwerking van de inrichtingsvisie voor de Johannapolder. 

Marketing 

Marktonderzoek 

Het deelproduct Marketing zorgt voor het planmatig afstemmen van bestaande 
en/of nieuwe producten en diensten op de wensen en behoeften van bestaande 
of potentiële klanten. Voor een overheidsorganisatie betekent dit een goede 
balans tussen klantbehoefte, klanttevredenheid en maatschappelijk welzijn. 
Maatschappelijke ontwikkelingen en trends op het gebied van recreatie worden 
gevolgd en vertaald naar innovatieve concepten, producten en activiteiten. 

In 2010 is het schappenbreed Recreantenonderzoek gehouden. Daarnaast 
zullen de uitkomsten uit relevante externe onderzoeken betrokken worden bij de 
marketing en productontwikkeling van de recreatiegebieden en in de benadering 
van doelgroepen. 

Productontwikkeling In opdracht van het bestuur worden producten voor de gebruikers van de 
gebieden ontwikkeld. Er zal vooral gezocht worden naar samenwerking met 
ondernemers, gemeenten en maatschappelijke organisaties. 
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Kredieten 
Samenvatting kredieten 

Project / plan / 
product 

Betreft 
beleids
uitgangs
punt c.q. 
speer
punt 

Prestaties 2011 2012 2013 2014 

Ontwikkeling 
Landschapspark 
Buytenland 

3,4 Input leveren voor het recreatief 
programma inrichtingsplan en 
vastleggen van eigendom, beheer 
en onderhoud met gebiedspartners 

X 

Zuidpolder van 
Barendrecht 

Voorbereidingen treffen voor het in 
beheer nemen van de eerste fases 
van de Zuidpolder van Barendrecht 
in nauwe samenwerking met 
projecttrekker, de gemeente 
Barendrecht: 
- detailleren van het 

inrichtingsplan; 
opstellen van 
doeltypenkaarten; 
afspraken vastleggen over 
eigendom, beheer en 
onderhoud; 
berekenen van de 
beheerlasten. 

X 

Ontwikkeling 
groenblauwe casco 
Oost-IJsselmonde 
inclusief Hooge Nesse 

2,3,4 Initiatieven nemen om de 
ontwikkeling van het groenblauwe 
casco te versnellen 

Zuidelijk 
Rand park/Blauwe 
Verbinding 

2,4 Opstellen definitief ontwerp en 
inrichtingsplan 

Horecavoorziening 
Sandelingen Ambacht 

Aanleg nutsvoorzieningen en een 
toegangsweg 

Ontwikkeling 
Johannapolder 

Opstellen en vaststellen voorlopig 
en definitief ontwerp Johannapolder 
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Toelichting kredieten 

Krediet Toelichting 

Ontwikkeling 
Landschapspark 
Buytenland 

Het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde zal onder leiding van de 
provincie Zuid-Holland in samenwerking met gemeenten Albrandswaard en 
Barendrecht, Waterschap Hollandse Delta, Zuid-Hollands Landschap en 
Stadregio Rotterdam de inrichtingsplannen uitwerken voor de realisatie van 
600 hectare natuur- en recreatiegebied in het Landschapspark Buytenland. 
Het schap zal specifiek inzetten op ontwikkeling van voldoende recreatieve 
opvangcapaciteit, een aantrekkelijk programma, goede en aantrekkelijke 
routestructuren naar de omgeving en afstemming van de recreatieve 
zonering op de bestaande natuur- en recreatiegebieden langs de Oude 
Maas. Afspraken over verdeling en financiering van beheerstaken tussen 
toekomstig beheerders Zuid-Hollands Landschap, Natuur- en 
Recreatieschap IJsselmonde, Waterschap en derden (agrariërs) zullen nader 
worden uitgewerkt. 

Voor de ontwikkeling Landschapspark Buytenland wordt, net als voor 2010, 
een additioneel krediet aangevraagd. Het krediet bedraagt € 25.000 ten laste 
van de investeringsreserve waarvan € 22.500 bestemd voor additionele 
dienstverlening. Het restant wordt benut voor materiële uitgaven. 

Zuidpolder van 
Barendrecht 

In 2011 zal het NRIJ naar planning de eerste fases van de Zuidpolder van 
Barendrecht in beheer gaan nemen. Indien de gemeente meerdere gronden 
verworven heeft, zal voor deze gronden in nauwe samenwerking met 
projecttrekker, de gemeente Barendrecht, het inrichtingsplan gedetailleerder 
uitgewerkt worden en zullen hiervoor doeltypenkaarten opgesteld worden. 
Tevens worden nadere afspraken aangaande het vastleggen over eigendom, 
beheer en onderhoud gemaakt. Daarnaast zullen de beheerlasten berekend 
worden om de inrichting binnen het beschikbare beheerbudget te houden. 

Ontwikkeling 
Groenblauwcasco Oost-
IJsselmonde inclusief 
Hooge Nesse 

In 2011 zal het NRIJ in het kader van de uitvoering van het gebiedsplan 
IJsselmonde de ontwikkeling van het groenblauwe casco in Oost-
IJsselmonde verder uitwerken. Projecten en programma's zoals 
landinrichting (resthectares), de Deltapoort en afstemming met het 
Uitvoeringsprogramma Drechtsteden worden hierin meegenomen. De 
gemeente Zwijndrecht zal in 2010 haar Visie op het Buitengebied van 
Zwijndrecht opstellen en vaststellen. Belangrijk onderdeel is de ontwikkeling 
van de door het schap in 2010 verworven Hooge Nesse. De ontwikkeling van 
Hooge Nesse zal integraal plaatsvinden met de omliggende polders en 
recreatiegebieden. Voor de ontwikkeling van het groenblauwe casco Oost-
IJsselmonde inclusief Hooge Nesse wordt een additioneel krediet van 
€ 13.500 aangevraagd ten laste van de investeringsreserve. Hiervan is 
€ 10.800 bestemd voor additionele dienstverlening. Het restant van het 
krediet wordt ingezet voor materiële uitgaven. 

Zuidelijk 
Randpark/Blauwe 
Verbinding 

In 2010 wordt een definitief ontwerp en inrichtingsplan uitgewerkt voor het 
Zuidelijk Randpark. In nauwe samenwerking met gemeente Rotterdam en 
het Waterschap Hollandse Delta zal de Blauwe Verbinding tussen Rotterdam 
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Krediet Toelichting 

en de Oude Maas in dit recreatiegebied worden ingepast. De intentie is om 
in 2010 te komen tot een geconcretiseerd uitvoeringsprogramma tussen 
partijen. Vanuit de Reserve Herinrichting Zuidelijk Randpark wordt in 2011 
€ 20.000 gevraagd voor de werkzaamheden in het kader van het opstellen 
van het inrichtingsplan. 

Horecavoorziening 
Sandelingen-Ambacht 

Dit krediet is bestemd voor het aanleggen van nutsvoorzieningen en een 
toegangsweg naar de te realiseren horecavestiging in dit recreatiegebied. 
Vanwege vertraging in de levering van het erfpacht c.q. eigendom van het 
gebied aan het schap is het nog niet tot aanleg van deze 
voorziening gekomen. Het eigendom is medio 2010 aan het schap 
overgedragen, waarna de voorbereidingen voor de horeca weer opgepakt 
konden worden. 

Ontwikkeling 
Johannapolder 

In 2010 zullen in het gebiedsplan de kaders en uitgangspunten en de 
ontwikkelingsvisie voor de Johannapolder worden vastgelegd. Onderdelen 
zijn; de herontwikkeling van het buitengebied van het voormalige zwembad, 
de ontwikkeling van de recreatieboulevard bij de jachthaven en de 
ontwikkeling van de Johannapolder als knooppunt voor het Landschapspark 
Buytenland. De ontwikkelvisie zal in 2011 worden uitgewerkt in een 
voorontwerp en definitief ontwerp. Vanuit de Investeringsreserve wordt in 
2011 € 30.000 gevraagd voor de werkzaamheden in het kader van het 
opstellen van het inrichtingsplan. 
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3.5.2. Wat gaat het kosten? 

Programma 3. Ontwikkelingen; Lasten 2011 Baten 2011 Saldo 2011 Saldo 2010 

Gewone bedrijfsvoering per product 
Planvorming & Gebiedsontwikkeling 152.558 -152.558 -165.537 
Marketing & Productontwikkeling 12.301 -12.301 -13.347 

Totaal gewone bedrijfsvoering 164.859 -164.859 -178.885 

Incidentele lasten en baten 
Incidentele lasten 
Incidentele baten 
Kredieten lasten 676.977 -676.977 -240.000 
Kredieten baten (bijdragen derden) 

Totaal incidentele lasten en baten 676.977 -676.977 -240.000 

Resultaatbestemming 
Storting reserves 255.000 -255.000 -225.000 
Onttrekking reserves 706.977 706.977 240.000 
Saldo resultaatbestemming 255.000 706.977 451.977 15.000 

Saldo na resultaatbestemming 1.096.836 706.977 -389.859 -403.885 

In bovenstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen als positieve bedragen. Bij het saldo wordt het resultaat van baten minus 
lasten weergegeven. Een negatief resultaat betekent dat de lasten hoger zijn dan de baten. 

Financiële toelichting programma 3. Ontwikkeling 

Gewone bedrijfsvoering per product 
De lasten voor Planvorming & Gebiedsontwikkeling en Marketing & Productontwikkeling zijn gecorrigeerd 
voor loon- en prijsmutaties en de bezuinigingstaakstelling van 5%. 

Kredieten lasten 
Specificatie kredieten 
Omschrijving Totaal krediet Bijdragen derden Uitgaven Urn 2010 2011 2012 2013 . 2 0 1 4 2015 e.v. 
Grondaankoop Donckse Velden 2A 
en 2B (Toekomstscenario 1) 

292.477 292.477 

Bijdrage inrichting Waaloever 
(Toekomstscenario 1) 

105.000 52.500 52.500 

Bijdrage inrichting resthectares 
(Toekomstscenario 1) 

315.000 105.000 105.000 105.000 

Ontwikkeling Landschapspark 
Buytenland (nieuw) 

25.000 
25.000 

Ontwikkeling Groenblauwcasco Oost-
Ijsselmonde (nieuw) 

13.500 13.500 

Horecavoorziening Sandelingen-
Ambacht (verlenging) 

120.000 120.000 

Herinrichting Zuidelijk Randpark 
(nieuw, gedekt vanuit reserve 
Herinrichting Zuideliik Randpark) 

20.000 20.000 

Zuidpolder Barendrecht 41.020 22.520 18.500 
Ontwikkeling Johannapolder (nieuw) 30.000 30.000 
Totaal programma 3 961.997 180.020 676.977 105.000 0 0 

Resultaatbestemming 
Stortingen 
In 2011 wordt vanuit de exploitatie € 225.000 gedoteerd aan de investeringsreserve om te kunnen 
voldoen aan de verplichtingen die het schap is aangegaan ten aanzien van de landinrichting 
(Toekomstscenario 1). Om alle aangevraagde nieuwe kredieten mogelijk te maken is € 30.000 
toegevoegd aan de Investeringsreserve vanuit de Algemene Reserve. 
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Onttrekkingen 
Ter dekking van de kredietlasten wordt € 656.977 onttrokken aan de Investeringsreserve. Daarnaast 
wordt € 20.000 onttrokken aan de reserve Herinrichting Zuidelijk Randpark. Om alle aangevraagde 
nieuwe kredieten mogelijk te maken is € 30.000 onttrokken aan de Algemene Reserve. 
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3.6. Algemene dekkingsmiddelen 

Algemene dekkingsmiddelen Lasten 2011 Baten 2011 Saldo 2011 Saldo 2010 

Gewone bedrijfsvoering per product 
Overige structurele baten en lasten 500 70.000 69.500 44.886 
Onvoorzien 11.624 -11.624 -12.612 
Deelnemersbijdrage 3.097.500 3.097.500 3.190.181 

Totaal gewone bedrijfsvoering 12.124 3.167.500 3.155.376 3.222.454 

Incidentele lasten en baten 
Incidentele lasten 
Incidentele baten 
Kredieten lasten 
Kredieten baten (bijdragen derden) 

Totaal incidentele lasten en baten 

Resultaatbestemming 
Storting reserves 
Onttrekking reserves 
Saldo resultaatbestemming 

Saldo na resultaatbestemming 12.124 3.167.500 3.155.376 3.222.454 

In bovenstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen als positieve bedragen. Bij het saldo wordt het resultaat van baten minus 
lasten weergegeven. Een negatief resultaat betekent dat de lasten hoger zijn dan de baten. 

Toelichting algemene dekkingsmiddelen 

In vergelijking met 2010 is het budget voor bankkosten geactualiseerd op basis van de realisatiecijfers 
2009. De post onvoorzien en de deelnemersbijdrage zijn gecorrigeerd voor loon- en prijsmutaties en de 
bezuinigingstaakstelling van 5%. 
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4. Beleidslijnen voor het beheer (paragrafen) 

4.1. Onderhoud Kapitaalgoederen 

Voor het beheer en onderhoud van de recreatiegebieden hanteert G.Z-H het Terrein Beheer Model 
(TBM). Dit model is gebaseerd op zogenaamde doeltypen (bijvoorbeeld speel- en ligweide, houten oever 
of een brug) waarvoor een gestandaardiseerde inrichting, beheer en normkosten zijn bepaald. 

De normkosten omvatten een totaal van regulier onderhoud, groot onderhoud en vervangingen. Met het 
regulier onderhoud worden de jaarlijks terugkerende werkzaamheden bedoeld. Het groot onderhoud kent 
een lagere frequentie en is gericht op het in stand houden van het element (verlengen van de 
levensduur). Na de theoretische levensduur is binnen TBM een bedrag geraamd voor een totale 
vervanging. Voor deze vervanging wordt jaarlijks een reservering gemaakt door middel van een dotatie 
aan de voorziening Groot Onderhoud. Deze theoretische levensduur is gebaseerd op ervaringscijfers 
maar uiteraard ook onder voorwaarde dat het benodigde groot onderhoud aan het betreffende element 
uitgevoerd wordt. 

Het totaal van alle doeltypen binnen een recreatiegebied bepaalt daarmee de benodigde budgetten voor 
beheer en onderhoud. Specifiek voor groot onderhoud en vervangingen wordt jaarlijks een bedrag 
gedoteerd in een Voorziening Groot Onderhoud. Op basis van planmatig beheer worden vervolgens groot 
onderhoudsmaatregelen uitgevoerd welke gedekt worden uit deze voorziening. Het regelmatig uitvoeren 
van (technische) inspecties geeft input voor de planning van het groot onderhoud en de vervangingen. 
Op deze wijze wordt een zorgvuldig en duurzaam kapitaalgoederenbeheer nagestreefd binnen de 
gebieden. 

Op basis van de planning van de over te dragen gebieden vanuit de Landinrichtingscommissie is het 
Toekomstscenario 1 opgesteld. Dit scenario geeft aan welke kosten én in welk jaar de kosten voor het 
regulier en groot onderhoud van de afzonderlijke gebieden worden opgenomen in de begroting van het 
schap. Met het vaststellen van Toekomstscenario 1 is ervoor gezorgd dat de nieuwe gebieden vanaf het 
moment van overdracht conform de berekeningen vanuit het Terrein Beheer Model in de begroting van 
het schap zijn opgenomen. 

4.2. Weerstandvermogen en risico's 

In het Algemeen Bestuur van 7 december 2007 is de nota Weerstandsvermogen vastgesteld. Hierin is 
onder andere opgenomen: 
- een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; 

een inventarisatie van de risico's; 
het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's. 

Het weerstandsvermogen weerspiegelt de mate waarin het schap in staat is middelen vrij te maken om 
de risico's, die zich in de praktijk voordoen, op te vangen zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd 
dan wel ingekrimpt moet worden. Het vermogen om het beleid door te zetten, is afhankelijk van de 
omvang van de weerstandscapaciteit. Door uitgaven vanuit de reserves verandert de 
weerstandscapaciteit. Tevens kunnen ook de risico's in de tijd wijzigen. 

Het minimaal noodzakelijke weerstandsvermogen op basis van in te schatten risico's is berekend op 
€ 197.586. Bij het vaststellen van de nota heeft het Algemeen Bestuur besloten om het minimale niveau 
van de Algemene Reserve vast te stellen op € 278.054. Gezien het grote aantal p.m. posten wordt dit 
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niveau vooralsnog gehandhaafd. De beschikbare weerstandscapaciteit op basis van de vrije ruimte 
binnen de reserves van het schap is € 291.241. 

De risico-inventarisatie en de gevolgen hiervan voor de weerstandscapaciteit zijn geactualiseerd. Op dit 
moment zijn de volgende risico's benoemd: 

Risico Kans Incidenteel / 
Structureel 

Financiële 
impact 

Uitgaande van 
vier jaar* 

1. Toekomstscenario 1 Laag Risico Structureel €p.m. €p.m. 
2. Rente-inkomsten Midden Risico Structureel €28.000 € 28.000 
3. Subsidie Programma 

Beheer 
Laag Risico Incidenteel €64.786 € 64.786 

Onderhoud in relatie tot 
Habitatgebieden 

Midden Risico Structureel €p.m. € p.m. 

5. Milieuverontreinigingen Midden Risico Incidenteel € p.m. €p.m. 
6. Schade aan 

eigendommen 
Midden Risico Incidenteel € 12.500 € 12.500 

7. Klimaatverandering Midden Risico Structureel €p.m. €p.m. 
8. Pendrechtse Molen Hoog Risico Incidenteel €p.m. €p.m. 
9. Zwembad Albrandswaard Midden Risico Incidenteel €p.m. €p.m. 
10. Rhoonse Veer Midden Risico Structureel €p.m. € p.m. 
11. Inkoop- en aanbesteding Laag Risico Incidenteel € 16.000 € 16.000 
12. Niet-gekwantificeerde 

risico's (2% van de structurele 
inkomsten) 

€ 76.300 € 76.300 

Totaal € 197.586 € 197.586 
* Bij de bepaling van de totale financiële impact voor alle risico's worden de incidentele risico's eenmalig meegenomen. Bi 
structurele risico's wordt de verwachte financiële impact per jaar met vier vermenigvuldigd. 
* Hoog risico wordt voor 80%, midden risico wordt voor 50% meegenomen en laag risico wordt voor 20% meegenomen. 

1. Toekomstscenario 1 
In 2006 is een financieringsmodel opgesteld voor de aanleg en onderhoud van gebieden vallend onder of 
nieuwe gebieden die worden toegevoegd aan Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde. Op basis van dit 
model is afgesproken te groeien naar het, volgens het Terrein Beheer Model (TBM), benodigde bedrag 
voor groot onderhoud. In het Toekomstscenario 1 is in beeld gebracht welke deelgebieden door Dienst 
Landelijk Gebied (DLG) namens de Landinrichtingscommissie (LC) aan IJsselmonde zullen worden 
overgedragen en wanneer. Daarnaast bevat het Toekomstscenario 1 inkomstenverhogingen en 
ombuigingen die nodig zijn om de extra uitgaven te kunnen realiseren. 

Mocht de overdracht van gebieden door LC sneller gaan dan gepland dan is het benodigde budget hoger 
en zal het schap meer middelen moeten vrijmaken dan op dit moment reeds voorzien. 

2. Renterisico's 
Het schap heeft in de begroting een budget van € 120.000 aan rente-inkomsten opgenomen. Deze 
inkomsten zijn gebaseerd op de uit te zetten liquide middelen, de marktrente en de verwachte 
ontwikkelingen in deze rente ten tijde van het opstellen van de begroting. Het risico is dat de rente-
inkomsten in de praktijk hoger of lager kan uitvallen, dan de rente waarmee in de begroting rekening is 
gehouden. Dit heeft direct gevolgen voor de exploitatie aangezien de rente-inkomsten mede zorgen voor 
een sluitende exploitatie. Als gevolg van de wereldwijde kredietcrisis is de rente op de geldmarkt sinds 
eind 2008 sterk gedaald (zie ook paragraaf Financiering) en vallen de rente-inkomsten lager uit dan 
verwacht. Gekeken over een langere periode valt het renterisico binnen een marge van 1,5% van de voor 
uitzetting beschikbare middelen (vlottende activa). Voor het schap betekent dit dat het renterisico 
geraamd kan worden op een bedrag van € 56.000. Aangezien dit een midden risico betreft, wordt 50% 
van dit geraamde bedrag meegenomen, zijnde € 28.000. 

33 



3. Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer 
Subsidie Programma Beheer is de subsidieregeling voor de bos en natuurterreinen in Nederland. Per 
doeltype wordt een prijs per hectare ontvangen. Overigens zijn daarbij diverse eisen van toepassing. Het 
belangrijkste voor deelname aan de subsidies is dat men eigenaar of erfpachter is van het terrein 
waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Het schap moet de subsidie per tijdvak aanvragen. Het risico is 
dat in een volgend tijdvak minder subsidie wordt ontvangen of dat de subsidie moet worden terugbetaald 
over het lopende tijdvak. In bovengenoemd risico is de financiële impact van eventuele terugbetaling 
meegenomen. 

Twee factoren zijn in deze van belang. Ten eerste mogen er geen fundamentele wijzigingen in het gebied 
worden aangebracht, zodat bijvoorbeeld niet meer het hele gebied aan het betreffende doeltype kan 
worden toegewezen. Ten tweede moet het schap het beheer van het gebied hebben uitgevoerd conform 
de eisen die per doeltype zijn beschreven. 

De financiële impact van het risico Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer is vergroot als gevolg van 
vergroting en uitbreiding van de subsidie. Het bedrag is gebaseerd op de subsidietoekenning voor de 
periode 2008-2013 van € 53.104 per jaar (totaal € 318.624) en voor de periode 2006-2011 van € 884,08 
per jaar (totaal € 5.304) (totaal € 323.928). Aangezien het hier om een laag risico gaat, wordt in de 
berekening van het weerstandsvermogen 20% van € 323.928, zijnde € 64.786 meegenomen. 

4. Onderhoud in relatie tot Habitatgebieden 
De Rhoonse en Carnisse Grienden bevinden zich in het Natura 2000-gebied 'Oude Maas', dat is 
aangewezen op basis van de HabitatRichtlijn (HR). Dit betekent dat voor dit gebied een Natura 2000-
beheerplan moet worden opgesteld. Rijkswaterstaat is daarvoor de trekker en is hiermee bezig. Het 
schap is als terreinbeheerder bij overleggen over dit beheerplan betrokken. Omdat de exacte 
beheeropgave nog niet bekend is, is ook nog niet duidelijk welke beheermaatregelen genomen moeten 
worden om de natuurdoelstellingen te halen. Als daarin voor het schap in de toekomst een taak komt te 
liggen, kan dit mogelijk voor extra kosten zorgen ten aanzien van wijzigingen in het beheer. 

5. Milieuverontreinigingen 
In een gebied als IJsselmonde kunnen milieuverontreinigingen aanwezig zijn die momenteel niet bij het 
schap bekend zijn en waarvan de veroorzaker na ontdekking niet kan worden aangesproken. In een 
aantal gevallen kan het schap echter wel verantwoordelijk gehouden worden voor de kosten van 
sanering. De kosten hiervoor zullen pas bekend worden wanneer een dergelijke milieuverontreiniging 
wordt aangetroffen. 

In een groot aantal gebieden binnen IJsselmonde bevindt zich vervuild havenslib, met name langs de 
Oude Maas is veel vervuild havenslib gebruikt. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen komen voor 
bestaande gebieden, zal nagegaan moeten worden of er vervuiling is. Indien er sprake is van vervuiling 
zal eerst een saneringsplan moeten worden opgesteld. Dit is bijvoorbeeld relevant voor de ontwikkeling 
van de Johannapolder. 

In de Rhoonse Grienden ligt een voormalige huisvuilstort uit de periode 1960-1968 aan de buitenzijde 
van de dijk. De locatie is in eigendom van zowel het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde als het 
Waterschap Hollandse Delta. Er is overleg gevoerd met DCMR, Waterschap Hollandse Delta en 
projectgroep Landschapspark Buytenland over de juridische status van de saneringsbeschikking van het 
Bevoegd Gezag uit 1998 voor het NRIJ. DCMR is schriftelijk op de hoogte gesteld van de stand van 
zaken. De provincie Zuid-Holland heeft de gemeente Albrandswaard, Waterschap Hollandse Delta en het 
schap verzocht een aanvullend milieuonderzoek op te starten en te financieren om inzicht te krijgen of 
sanering van de stort nodig is en welke saneringsmethoden verder uitgewerkt moeten worden. Het 
schapsbestuur heeft ingestemd met een financiële bijdrage onder de voorwaarde dat dit niet betekent dat 
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het schap bijdraagt in de kosten van een eventuele sanering van de voormalige stort. Het onderzoek is in 
december 2009 gestart en eerste helft 2010 opgeleverd. 

De parkeerplaats bij de jachthaven Rhoon in de Johannapolder ligt deels op de vuilstort langs de 
grienden. Dit kan gevolgen hebben voor de uitvoering van herontwikkelingsplannen in de Johannapolder. 

6. Schade aan eigendommen 
Het schap wordt geconfronteerd met schade aan eigendommen. Deze schade wordt veroorzaakt door 
derden (vandalisme, graffiti, diefstal, enzovoort) of is het gevolg van extreme weersomstandigheden. In 
de begroting is (onder regulier onderhoud) rekening gehouden met de gevolgen van deze vormen van 
schade (met relatief beperkte financiële consequenties). De gevolgen zijn ingrijpender wanneer 
gebouwen (toilethuisjes, regiokantoren, servicepunten, enzovoort) of civieltechnische kunstwerken (als 
bruggen, steigers, enzovoort) worden vernield. Deze vernielingen, die zich in het gebied van IJsselmonde 
steeds vaker voordoen, brengen hogere kosten met zich mee. 

In het gebied vinden daarnaast steeds meer afvaldumpingen plaats. Dit brengt kosten met zich mee, 
zeker wanneer het gaat om zwaardere milieuverontreinigingen. De hoogte van de kosten is volledig 
afhankelijk van de aard van de vervuiling en kan dan ook pas ingeschat worden op het moment dat de 
vervuiling ontdekt wordt. Per geval worden de kosten geraamd op € 5.000. Voor de risico-inschatting 
wordt uitgegaan van 5 gevallen per jaar. Aangezien het een midden risico betreft, wordt in het 
weerstandsvermogen een bedrag van € 12.500 meegenomen. 

7. Klimaatverandering 
Door extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering is het risico aanwezig dat door 
bijvoorbeeld droogte of extreme regenval schade aan recreatievoorzieningen in schapsgebieden ontstaat. 
Voorbeelden van schades zijn verdroging en afsterven van grasvegetaties en/ of beplanting en 
oeverafslag langs watergangen en recreatiepiassen. Kans en omvang zijn voor dit risico moeilijk in te 
schatten en derhalve als p.m. post opgenomen. 

8. Pendrechtse Molen 
Het monument de Pendrechtse Molen heeft de 'stenenmolenziekte' (doorlaten van regen aan de 
binnenzijde van de molen). Voor deze molen is meegewerkt aan een proef uitgevoerd door de TU Delft. 
Op dit moment is nog onbekend wat de noodzakelijke ingrepen zijn om de molen te herstellen. Wanneer 
uit het onderzoek gebleken is wat de kosten zijn om de molen te herstellen, zal de voorziening voor de 
Pendrechtse Molen - bestemd voor het groot onderhoud - op peil worden gebracht zodat ook de kosten 
gerelateerd aan deze stenenmolenziekte uit de voorziening kunnen worden gedekt. 

9. Zwembad Albrandswaard 
Na het faillissement van Sportfondsen is het binnenbad in bruikleen gegeven bij de gemeente 
Albrandswaard. Het buitenzwembad is niet meer in gebruik. Eventuele kosten die zich kunnen voordoen 
die voor rekening van het schap komen zijn kosten voor sloop of aanpassingen in het gebied. Op dit 
moment heeft het schap nog geen standpunt ingenomen over de toekomstige bestemming van het 
zwembad. Wanneer dit duidelijk is, kunnen de hiermee samenhangende kosten worden geschat. 

10. Rhoonse Veer 
Er is een 10-jarig contract afgesloten voor de exploitatie van het Rhoonse Veer. Hierbij zijn afspraken 
gemaakt tussen een aantal gemeenten en het schap die elk subsidie verstrekken voor de exploitatie. Het 
risico is dat één van de subsidieverstrekkers de bijdrage stopzet. Op dat moment is namelijk een 
gedeelte van de exploitatie niet meer gedekt. Vooral vanuit recreatief oogpunt is het in stand houden van 
het pontje belangrijk. 
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11. Inkoop- en aanbesteding 
Het voeren van aanbestedingen vergt zorgvuldigheid. Fouten in de procedure kunnen leiden tot claims en 
tot het moeten uitstellen van de gewenste doelen. Daarnaast is het schap voor de kosten afhankelijk van 
wat de markt aanbiedt via de aanbestedingen. Aangezien het hier om een hoog risico gaat, wordt in de 
berekening van het weerstandsvermogen 80% van € 20.000, zijnde € 16.000 meegenomen. 

Een ander risico met betrekking tot inkoop- en aanbesteding wordt gevormd door de innovatieve 
aanbestedingsvormen zoals bijvoorbeeld Engineering & Construct. Dit vergt een andere manier van 
werken, organiseren, werkvoorbereiding en directievoering. Omdat hierin nu pas ervaring wordt 
opgedaan, wordt dit opgenomen als p.m.-post. 

12. Niet-gekwantificeerde risico's 
Voor de niet-gekwantificeerde risico's wordt uitgegaan van 2% van de structurele inkomsten. Het rijk stelt 
voor de gemeenten die vallen onder het artikel 12-regime, de minimale buffer van de algemene reserve 
ook op 2% van de som van de structurele inkomsten (€ 76.300). Dit bedrag is daarmee het minimaal 
gewenste / benodigde weerstandsvermogen voor niet gekwantificeerde risico's. 
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4.3. Financiering 

Financiering van de vaste activa van het schap vindt op dit moment voornamelijk plaats met vreemd 
vermogen (zie bijlage langlopende schulden). De overtollige kasmiddelen van het schap zijn bij de Bank 
Nederlandse Gemeenten en de Fortis bank Nederland uitgezet. Met de Bank Nederlandse Gemeenten 
(BNG) is een overeenkomst voor financiële dienstverlening afgesloten. Het schap is hierdoor in staat haar 
liquiditeitenbeheer te optimaliseren. Bij de Fortis bank Nederland wordt een speciale (spaar) rekening 
aangehouden. Uitgangspunt voor het verwachte rendement is de rentevisie van de Bank Nederlandse 
Gemeenten. De werkelijke rentevergoeding is afhankelijk van de ontwikkelingen op de geldmarkt en de 
beschikbaar zijnde liquide middelen. 

In het treasurystatuut worden de kasgeldlimiet en de renterisiconorm genoemd waaraan voldaan moet 
worden conform de wet FIDO (financiering decentrale overheden). Aan beide normen wordt voldaan. 

Kasgeldlimiet 
Tot het kasgeld behoren alle vlottende schulden < 1 jaar, de contante gelden in kas, de uitstaande gelden 
< 1 jaar en de tegoeden / schulden rekening-courant. Doel van de kasgeldlimiet is het beperken van de 
renterisico's op de korte schuld. De korte schuld is bedoeld voor de lopende uitgaven en zodoende is de 
limiet gekoppeld aan het begrotingstotaal. De kasgeldlimiet is vastgesteld op 8,2% van het totaal van de 
jaarbegroting bij aanvang van het jaar. 

Renterisiconorm 
De renterisiconorm stelt een limiet aan het renterisico over de lange termijn financiering. Het renterisico is 
het geldbedrag aan leningen dat in een bepaald jaar aan renteherziening en herfinanciering onderhevig 
is. Het renterisico mag maximaal 20% van het begrotingstotaal per 1 januari van het betreffende jaar 
bedragen. De renterisiconorm benadrukt het belang van een goede spreiding van de leningenportefeuille 
en de renterisico's. 

4.4. Bed r i j f s voe r i ng 

Reguliere dienstverlening G.Z-H. 

Productomschrijving 

1. Bestuur 2. Beheer, 
onderhoud en 
expl. gebieden 

3. Ontwikkeling Alg. dekkings
middelen 

Totaal 

Bestuurlijke aangelegenheden 286.183 286.183 
Inrichting, beheer en exploitatie 541.131 541.131 
Communicatie 36.902 36.902 
Regelgeving & Handhaving 121.863 121.863 
Planvorming & Gebiedsontwikkeling 142.972 142.972 
Marketing & Productontwikkeling 12.301 12.301 

Subtotaal 286.183 699.896 155.273 1.141.353 

Dienstverlening in uitgaven voorziening 
Groot Onderhoud 141.724 

Totaal 1.283.077 

De dienstverlening G.Z-H is ten opzichte van 2010 gecorrigeerd voor loon- en prijsstijgingen. De 
dienstverlening in de uitgaven voor het Groot Onderhoud zijn berekend op basis van de geplande 
werkzaamheden in 2011. 
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4.5. Verbonden partijen 

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin het Natuur- en 
recreatieschap IJsselmonde zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Het schap heeft geen 
verbonden partijen. 
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5. Geprognosticeerde Balans 

OMSCHRIJVING 

ACTIVA 

Vaste activa met economisch nut 
Vaste activa met maatschappelijk nut 
Vlottende activa 

TOTAAL ACTIVA 

PASSIVA 

Algemene reserve 
Bestemmingsreserves 
Voorzieningen 
Langlopende leningen 

TOTAAL PASSIVA 

31 december 2010 

252.367 
2.455.846 
2.178.778 

4.886.991 

697.764 
1.081.277 

550.524 
2.557.426 

4.886.991 

31 december 2011 

243.433 
2.352.815 
1.418.653 

4.014.901 

667.764 
656.661 
432.609 

2.257.868 

4.014.901 

Toelichting op de geprognosticeerde balans per 31 december 2011 

ACTIVA 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 

Het BBV onderscheidt de navolgende investeringen: 

1. Investeringen met economisch nut 
2. Investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte 

Investeringen met economisch nut 
Investeringen hebben een economisch nut wanneer ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen 
bijdragen aan het genereren van middelen. Vanuit het BBV is het verplicht investeringen met een 
economisch nut te activeren. 

Investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte 
Voor de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut geldt dat het de voorkeur 
verdient deze niet te activeren. Ten aanzien van deze investeringen geldt echter wel dat de 
keuzemogelijkheid (=beleidsvrijheid) bestaat om deze investeringen te activeren. Bij het gereedkomen 
van deze investeringen worden deze investeringen apart in beeld gebracht als investeringen 
maatschappelijk nut op de staat van materiële vaste activa. 
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Materiële vaste activa met economisch nut 
Geraamde boekwaarde 1 januari 252.367 
Investeringen 
Afschrijvingen 8.933 
Overige verminderingen 
Geraamde boekwaarde 31 december 243.433 

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut 
Geraamde boekwaarde 1 januari 2.455.846 
Investeringen 
Afschrijvingen 103.032 
Overige verminderingen 
Geraamde boekwaarde 31 december 2.352.815 

Vlottende activa 

Geraamde boekwaarde per 1 januari 2.178.778 
Mutatie liquide en deposito belegde middelen - -760.126 
Geraamde boekwaarde 31 december . 1.418.653 

De vlottende activa hebben betrekking op de liquide en deposito belegde middelen. Voor een nadere 
toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf Financiering. 

PASSIVA 

Algemene reserve 

Geraamde boekwaarde 1 januari 697.764 
Bij: Stortingen 0 
Af: Onttrekkingen 30.000 
Geraamde boekwaarde 31 december 667.764 

De algemene reserve heeft als belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiële 
tegenvallers. 

Voor de uitvoering van de nieuwe kredieten is € 30.000 onttrokken en toegevoegd aan de 
Investeringsreserve. 
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Bestemminqsreserves 

Investeringsreserve 

Geraamde boekwaarde 1 januari 410.677 
Bij: Stortingen 255.000 
Af: Onttrekkingen 656.977 
Geraamde boekwaarde 31 december 8.700 

Het doel van de Investeringsreserve is het dekken van investeringskosten van de (land)inrichting 
van diverse nieuwe gebieden. 

In 2011 is € 225.000 toegevoegd aan de investeringsreserve om aan haar verplichtingen te kunnen 
voldoen inzake Toekomstscenario 1 inclusief alle bijbehorende bijdragen in grondaankopen en 
inrichtingswerkzaamheden. 

Ter dekking van de uitgaven voor kredieten wordt in 2011 € 656.977 onttrokken aan de 
investeringsreserve. 

Bestemmingsreserve Herinrichting Zuidelijk Randpark 

Geraamde boekwaarde 1 januari 413.679 
Bij: Stortingen 0 
Af: Onttrekkingen 20.000 
Geraamde boekwaarde 31 december 393.679 

De Reserve Herinrichting Zuidelijk Randpark is bestemd voor het gelijknamige recreatiegebied op de 
grens van de gemeenten Barendrecht en Rotterdam. Het park ligt pal ten noorden van de 
A15/Betuwespoorlijn en bestaat uit verschillende deelgebieden. Met deze reserve worden de kosten 
gedekt die nodig zijn om het Zuidelijk Randpark opnieuw in te richten als recreatiegebied. Deze 
herinrichting is het gevolg van de aanleg van de Betuwelijn en Tramplus. Het Natuur- en Recreatieschap 
IJsselmonde heeft geld ontvangen voor de verkoop van gronden aan de Nederlandse Spoorwegen voor 
de aanleg van de Betuweroute. Met deze middelen is geïnvesteerd in het park om de gevolgen van de 
aanleg van de Betuweroute te compenseren (kwaliteitsimpuls). Met het overgebleven geld is deze 
reserve gevormd. 

In 2011 worden uitgaven voor het opstellen van het herinrichtingsplan van het Zuidelijk Randpark 
voorzien. 

Bestemmingsreserve Exploitatie Veerpont 

Geraamde boekwaarde 1 januari 43.758 
Bij: Stortingen 0 
Af: Onttrekkingen 13.639 
Geraamde boekwaarde 31 december 30.119 

De Reserve Exploitatie Veerpont dient ter dekking van het exploitatietekort van de Rhoonse veerpont. 
Deze reserve is in 2004 gevormd voor de duur van 10 jaar ter dekking van de frictiekosten bij de 
privatisering van het Rhoonse Veer. Jaarlijks wordt € 13.639 aan deze reserve onttrokken ter dekking van 
de exploitatie. 
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Bestemmingsreserve zwembad 

Geraamde boekwaarde 1 januari 196.163 
Bij: Stortingen 0 
Af: Onttrekkingen 0 
Geraamde boekwaarde 31 december 196.163 

De Reserve Zwembad Albrandswaard is in 2003 ingesteld om als egalisatiereserve de voor- en nadelen 
van de privatisering van het zwembad voor het schap te egaliseren. 

Bestemmingsreserve Recreantenonderzoek 

Geraamde boekwaarde 1 januari 8.000 
Bij: Stortingen 8.000 
Af: Onttrekkingen 0 
Geraamde boekwaarde 31 december 16.000 

De Reserve Recreantenonderzoek is gevormd voor het uitvoeren van verschillende onderzoeken in het 
kader van marketing en communicatie (naar bijvoorbeeld bezoekersaantallen, marktonderzoeken, 
enzovoort). Jaarlijks wordt vanuit de exploitatie € 8.000 gedoteerd aan deze reserve. 

Bestemmingsreserve Infopanelen 

Geraamde boekwaarde 1 januari 9.000 
Bij: Stortingen 3.000 
Af: Onttrekkingen 0 
Geraamde boekwaarde 31 december 12.000 

Vanaf het jaar 2008 zal het schap jaarlijks een bedrag storten in de reserve informatiepanelen om één 
keer in de vier jaar de kosten van informatiepanelen te kunnen betalen. Dit heeft als voordeel dat de 
lasten voor het schap gelijkmatig over de jaren worden verdeeld. Het schap neemt niet meer eens in de 
vier jaar een groot bedrag ineens ten laste van de reserve, maar doteert jaarlijks een kleiner bedrag. 
Jaarlijks wordt vanuit de exploitatie € 3.000 aan deze reserve gedoteerd. 
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Voorzieningen 

Voorziening Groot Onderhoud 

Geraamde boekwaarde 1 januari 466.744 
Bij: Stortingen 895.205 
Af: Onttrekkingen 1.027.500 
Geraamde boekwaarde 31 december 334.449 

Groot Onderhoud is noodzakelijk ten einde de duurzame instandhouding van de gebieden te garanderen. 
Regulier onderhoud kent een jaarlijkse cyclus. Groot Onderhoud heeft een cyclus groter dan één jaar. 
Voor het verrichten van groot onderhoud is een voorziening Groot Onderhoud beschikbaar. Het doel van 
deze voorziening is de lasten van groot onderhoud gelijkmatig over de jaren te verdelen. 

Op 23 juni 2006 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met TBM en is een ingroeiregeling 
'Toekomstscenario 1' vastgesteld om te komen tot de met TBM berekende budgetten voor regulier 
onderhoud en een toereikende voorziening voor groot onderhoud. Met de vaststelling van 
Toekomstscenario 1 is geregeld dat de nieuwe gebieden qua regulier en groot onderhoud gedekt zijn 
binnen de schapsbegroting. Aangezien nog niet alle gebieden in beheer zijn, is er nog steeds sprake van 
een ingroeiregeling voor groot onderhoud. 

Voorziening Pendrechtse Molen 

Geraamde boekwaarde 1 januari 83.780 
Bij: Stortingen 14.380 
Af: Onttrekkingen 0_ 
Geraamde boekwaarde 31 december 98.160 

De voorziening Pendrechtse Molen is gevormd voor het groot onderhoud aan de Pendrechtse Molen. 
Voor het groot onderhoud aan deze molen is bovendien subsidie aangevraagd. De ontvangen subsidies 
worden toegevoegd aan deze voorziening en de kosten die gemaakt worden voor het groot onderhoud 
worden onttrokken aan deze voorziening. Daarnaast wordt deze voorziening gebruikt voor de mogelijke 
kosten verbonden aan het aanpakken van de 'stenenmolenziekte'. Met ingang van 2009 wordt aan deze 
voorziening jaarlijks weer een storting gedaan. Dit om de kosten voor de stenenmolenziekte te kunnen 
opvangen. Op dit moment zijn de totaal benodigde kosten nog niet in te schatten. 

Langlopende schulden 

Langlopende leningen 

Boekwaarde 1 januari 2.557.426 
Vermeerderingen 
Aflossingen 299.558 
Boekwaarde 31 december 2.257.868 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden en de overlopende passiva zijn in de geprognosticeerde balans gesaldeerd 
opgenomen onder de sluitpost vlottende activa. 
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6. Exploitatiebegroting 

6 . 1 . P r o g r a m m a r e k e n i n g 

Programmarekening Rekening 
2009 

Begroting 
2010 

Begroting 
2011 

Gewone bedrijfsvoering 
Lasten 
Programma 1. Bestuur -312.302 -352.403 -323.567 
Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden -2.980.349 -3.170.627 -3.117.375 
Programma 3. Ontwikkelingen -161.972 -178.885 -164.859 
Alg. dekkingsmiddelen, deelnemersbijdrage 
Overige algemene dekkingsmiddelen -213 -17.727 -12.124 
Totaal lasten -3.454.835 -3.719.641 -3.617.925 
Baten 
Programma 1. Bestuur 
Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 676.826 643.688 672.786 
Programma 3. Ontwikkelingen 
Alg. dekkingsmiddelen, deelnemersbijdrage 3.066.892 3.190.181 3.097.500 
Overige algemene dekkingsmiddelen 105.751 50.000 70.000 
Totaal baten 3.849.468 3.883.869 3.840.286 
Saldo gewone bed rijfevoering 394.633 164.228 222.361 

Incidentele lasten en baten 
Incidentele lasten -754 
Incidentele baten 210.054 
Kredieten lasten -93.722 -240.000 -676.977 
Kredieten baten (bijdragen van derden) 
Saldo incidentele lasten en baten 115.579 -240.000 -676.977 
Saldo na incidentele lasten en baten 

Resu Itaatbestemmi ng 
Storting reserves -647.252 -236.000 -266.000 
Onttrekking reserves 571.937 311.772 720.616 
Saldo resultaatbestemming -75.315 75.772 454.616 
Saldo na resultaatbestemming 434.896 

In bovenstaande tabel zijn de lasten als negatieve bedragen opgenomen en baten als positieve bedragen. 

Belangrijkste verschillen vergeliikingsciifers gewone bedrijfsvoering 2009, 2010 en 2011 
Alle lasten zijn gecorrigeerd voor loon- en prijsmutaties (-2,99%) en de bezuinigingstaakstelling (5%). 
Daarnaast zijn in voorliggende begroting de volgende wijzigingen doorgevoerd: 

De accountantskosten zijn ten opzichte van de programmabegroting 2010 geactualiseerd op basis 
van de verwachtingen voor 2011. 
De afschrijvingen zijn geactualiseerd op basis van de staat van activa; 
De budgetten voor belastingen, verzekeringen, afschrijvingen, huren en pachten en energie en water 
zijn geactualiseerd naar de verwachtingen voor 2011. De realisatiecijfers over 2009 zijn hiervoor als 
basis gebruikt. 
Veerdienst Rhoon en bijdragen veren zijn geactualiseerd op basis van vastliggende afspraken. 

- Het budget voor bestuurskosten is geactualiseerd naar de verwachtingen voor 2011. De 
realisatiecijfers over 2009 zijn hiervoor als basis gebruikt. 
Het budget voor bank- en treasurykosten is geactualiseerd naar de verwachtingen voor 2011. De 
realisatiecijfers 2009 zijn hiervoor als basis gebruikt. 
De rentebaten zijn geactualiseerd naar op basis van de verwachtingen voor 2011. 
De baten binnen Inrichting, Beheer & Exploitatie zijn eveneens geactualiseerd. De baten uit 
economisch beheer zijn aangepast aan de gerealiseerde inkomsten in 2009 en het meerjarig 
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perspectief ten aanzien van de ontwikkeling van de baten vanuit huren en pachten en gemaakte 
afspraken (Rhoons Veer). 

Deelnemersbijdrage 
De deelnemersbijdrage is gecorrigeerd voor loon- en prijsmutaties (- 2,99 %). Daarnaast is op de 
deelnemersbijdrage de bezuinigingstaakstelling van 5 % verwerkt. De deelnemersbijdrage is tevens 
verhoogd met de onderhoudslasten voor de nieuwe gebieden 'Hooge Nesse' en 'Zuidpolder Barendrecht'. 
Voor de 'Hooge Nesse' is € 76.500 opgenomen (bedrag is gebaseerd op tijdelijk eenvoudig onderhoud) 
en voor de 'Zuidpolder Barendrecht' € 81.000. 

Kredietlasten en baten 
Bij de kredietlasten wordt aangegeven wat de verwachte uitgaven 2011 zullen zijn voor de 
investeringsprojecten. Met deze programmabegroting worden de volgende nieuwe kredieten 
aangevraagd: 

Ontwikkeling Landschapspark Buytenland 
Ontwikkeling Groenblauwcasco Oost-IJsselmonde 
Herinrichting Zuidelijk Randpark 
Ontwikkeling Johannapolder 

In vergelijking met de vastgestelde begroting 2010 zijn de kredietlasten fors hoger. Dit wordt veroorzaakt 
doordat er in 2009 nieuwe kredietplanningen zijn opgesteld voor de projecten. Deze nieuwe planningen 
zijn in voorliggende begroting opgenomen en worden bij voor- en najaarsrapportage voor de begroting 
2010 gewijzigd. 

Resultaatbestemming 
De storting in de reserves is als volgt opgebouwd: 
- Dotatie aan de investeringsreserve € 255.000 

Dotatie aan de reserve infopanelen € 3.000 
Dotatie aan de reserve recreantenonderzoek € 8.000 

Totaal € 266.000 

Aan de dotatie van de Investeringsreserve is ten opzichte van de begroting 2010 € 30.000 toegevoegd. 
Vanuit de Algemene Reserve is dit extra bedrag toegevoegd ter dekking van de nieuwe kredieten. 

De onttrekking aan de reserves is als volgt opgebouwd: 
Onttrekking aan de reserve exploitatie veerpont € 13.639 

- Onttrekking aan de Algemene Reserve € 30.000 
- Onttrekking aan de investeringsreserve ten behoeve van uitvoering projecten (P3) € 656.977 
- Onttrekking aan de reserve herinrichting Zuidelijk Randpark € 20.000 

Totaal € 720.616 

Vanuit de Algemene Reserve is € 30.000 onttrokken om de dekking van alle nieuw aangevraagde 
kredieten in 2011 mogelijk te maken. 
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6.2. Programma 1. Bestuur 

Begrotingscijfers samenstellende producten van het programma bestuur 

Programma 1. Bestuur 

Lasten 
Bestuurlijke aangelegenheden 
Totaal lasten 

Baten 
Bestuurlijke aangelegenheden 
Totaal baten 

Saldo gewone bedrijfsvoering 

Incidentele lasten en baten 
Incidentele lasten 
Incidentele baten 
Kredieten lasten 
Kredieten baten (bijdragen derden) 
Totaal incidentele lasten en baten 

Resultaatbestemming 
Storting reserves 
Onttrekking reserves 
Saldo resultaatbestemming 
Saldo na resultaatbestemming 

Rekening 
2009 

312.302 
312.302 

-312.302 

Begroting 
2010 

352.403 
352.403 

-352.403 

-312.302 -352.403 

Begroting 
2011 

323.567 
323.567 

-323.567 

-323.567 

In bovenstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen als positieve bedragen. Bij het saldo wordt het resultaat van baten minus 
lasten weergegeven. Een negatief resultaat betekent dat de lasten hoger zijn dan de baten. 

Toelichting 

Alle kosten met uitzondering van de accountantskosten zijn gecorrigeerd voor loon- en prijsmutaties 
(-/- 2,99%) en de bezuinigingstaakstelling (5%). De accountantskosten zijn ten opzichte van de 
programmabegroting 2010 geactualiseerd op basis van de verwachtingen voor 2011. Daarnaast is de 
post bestuurskosten is verlaagd op basis van realisatiecijfers 2009, deregulering en besturen op 
hoofdlijnen met minder bestuursvergaderingen als gevolg. 
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6.3. Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 

Begrotingscijfers samenstellende producten van het programma beheer, onderhoud en exploitatie 

Programma 2. Beheer, onderhoud en 
exploitatie gebieden 1 << ; 
Lasten 
Inrichting, Beheer & Exploitatie 
Communicatie 
Regelgeving & Handhaving 
Totaal lasten 

Baten 
Inrichting, Beheer & Exploitatie 
Communicatie 
Regelgeving & Handhaving 
Totaal baten 

Saldo gewone bedrijfsvoering 

Incidentele lasten en baten 
Incidentele lasten 
Incidentele baten 
Kredieten lasten 
Kredieten baten (bijdragen derden) 
Totaal incidentele lasten en baten 

Resultaatbestemming 
Storting reserves 
Onttrekking reserves 
Saldo resultaatbestemming 
Saldo na resultaatbestemming 

Rekening, 
42ÖÖ9 ; 

2.793.594 
59.635 

127.120 
2.980.349 

676.791 
35 

676.826 

-2.303.523 

614 
203.119 

51.297 

151.208 

54.771 
109.512 
54.741 

-2.097.574 

Begroting 
2010 

2.973.190 
65.206 

132.230 
3.170.627 

643.688 

643.688 

-2.526.939 

11.000 
71.772 
60.772 

-2.466.166 

Begroting 
2011 

2.935.418 
60.094 

121.863 
3.117.375 

672.786 

672.786 

-2.444.589 

11.000 
13.639 
2.639 

-2.441.950 

In bovenstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen als positieve bedragen. Bij het saldo wordt het resultaat van baten minus 
lasten weergegeven. Een negatief resultaat betekent dat de lasten hoger zijn dan de baten. 

Toelichting 

Gewone bedrijfsvoering per product 
De lasten voor Inrichting, Beheer & Exploitatie, Communicatie en Regelgeving & Handhaving zijn 
gecorrigeerd voor loon- en prijsmutaties. Daarnaast zijn de lasten van Inrichting Beheer & Exploitatie en 
Communicatie door de bezuinigingstaakstelling van 5% verlaagd. Binnen Inrichting, Beheer & Exploitatie 
zijn daarnaast op de volgende posten nog andere mutaties doorgevoerd: 

Het budget voor energie- en waterlasten is verlaagd op basis van de realisatiecijfers 2009. Daarnaast is 
het budget voor de posten belastingen en verzekeringen is verlaagd op basis van de realisatiecijfers 
2009. 

De bijdrage aan het Rhoons Veer vanuit het schap is gelijk gehouden. Een gedeelte van deze uitgaven 
bestaat uit het doorsluizen van bijdragen derden (€ 68.000) inzake de exploitatie van deze veerdienst. 
Bijdragen veren gelijk gehouden aan 2010 als gevolg van gemaakte afspraken. 

Het budget voor huren en pachten is geactualiseerd in verband met lopende contracten. 
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Resultaatbestemming 
In 2011 wordt € 8.000 gedoteerd aan de reserve recreantenonderzoek en € 3.000 aan de reserve 
infopanelen. Bovendien wordt € 13.639 onttrokken aan de reserve exploitatie veerpont. 
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6.4. Programma 3. Ontwikkeling 

Begrotingscijfers samenstellende producten van het programma ontwikkeling 

Programma 3. Ontwikkelingen 

Lasten 
Planvorming & Gebiedsontwikkeling 
Marketing & Productontwikkeling 
Totaal lasten 

Baten 
Planvorming & Gebiedsontwikkeling 
Marketing & Productontwikkeling 
Totaal baten 

Saldo gewone bedrijfsvoering 

Incidentele lasten en baten 
Incidentele lasten 
Incidentele baten 
Kredieten lasten 
Kredieten baten (bijdragen derden) 
Totaal incidentele lasten en baten 

Resultaatbestemming 
Storting reserves 
Onttrekking reserves 
Saldo resultaatbestemming 
Saldo na resultaatbestemming 

Rekening 
2009 

149.140 
12.832 

161.972 

-161.972 

42.425 

-42.425 

157.600 
42.425 

-115.175 
-319.572 

Begroting 
2010 

165.537 
13.347 

178.885 

-178.885 

240.000 

Begroting 
2011 

152.558 
12.301 

164.859 

-164.859 

676.977 

-240.000 

225.000 
240.000 

15.000 
-403.885 

-676.977 

255.000 
706.977 
451.977 

-389.859 

In bovenstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen als positieve bedragen. Bij het saldo wordt het resultaat van baten minus 
lasten weergegeven. Een negatief resultaat betekent dat de lasten hoger zijn dan de baten. 

Toelichting 

Gewone bedrijfsvoering per product 
De lasten voor Planvorming & Gebiedsontwikkeling en Marketing & Productontwikkeling zijn gecorrigeerd 
voor loon- en prijsmutaties en de bezuinigingstaakstelling van 5%. 

Kredieten lasten 
Ter dekking van de kredietlasten is € 676.977onttrokken aan de reserves. 

Resultaatbestemming 
Stortingen 
In 2011 wordt vanuit de exploitatie € 225.000 gedoteerd aan de investeringsreserve om te kunnen 
voldoen aan de verplichtingen die het schap is aangegaan ten aanzien van de landinrichting 
(Toekomstscenario 1). Om alle aangevraagde nieuwe kredieten mogelijk te maken is € 30.000 
toegevoegd aan de Investeringsreserve vanuit de Algemene Reserve. 

Onttrekkingen 
Ter dekking van de kredietlasten wordt € 656.977 onttrokken aan de Investeringsreserve. Daarnaast 
wordt € 20.000 onttrokken aan de reserve Herinrichting Zuidelijk Randpark. Om alle aangevraagde 
nieuwe kredieten mogelijk te maken is € 30.000 onttrokken aan de Algemene Reserve. 
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6.5. Algemene dekkingsmiddelen 

Begrotingscijfers samenstellende producten van de algemene dekkingsmiddelen 

Algemene dekkingsmiddelen 

Lasten 
Overige structurele lasten 
Totaal lasten 

Baten 
Deelnemersbijdrage 
Overige algemene dekkingsmiddelen 
Totaal baten 

Saldo gewone bedrijfsvoering 

Incidentele lasten en baten 
Incidentele lasten 
Incidentele baten 
Kredieten lasten 
Kredieten baten (bijdragen derden) 
Totaal incidentele lasten en baten 

Resultaatbestemming 
Storting reserves 
Onttrekking reserves 
Saldo resultaatbestemming 
Saldo na resultaatbestemming 

Rekening 
:2009^ 

213 
213 

3.066.892 
105.751 

3.172.643 

3.172.430 

140 
6.936 

6.796 

434.881 
420.000 
-14.881 

3.164.345 

Begroting 
2010 

17.727 
17.727 

3.190.181 
50.000 

3.240.181 

3.222.454 

3.222.454 

Begroting 
2011 

12.124 
12.124 

3.097.500 
70.000 

3.167.500 

3.155.376 

3.155.376 

In bovenstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen ais positieve bedragen. Bij het saldo wordt het resultaat van baten minus 
lasten weergegeven. Een negatief resultaat betekent dat de lasten hoger zijn dan de baten. 

Toelichting 

In vergelijking met 2010 is het budget voor bankkosten geactualiseerd op basis van de realisatiecijfers 
2009. De post onvoorzien en de deelnemersbijdrage zijn gecorrigeerd voor loon- en prijsmutaties en de 
bezuinigingstaakstelling van 5%. 
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7. De exploitatiebegroting in meerjarig perspectief 
Recapitulatiestaat Programma's Begroting 

2011 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 

Lasten en baten gewone bedrijfsvoering 
Programma 1. Bestuur -323.567 -325.803 -325.803 -325.803 
Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie -2.444.589 -2.474.780 -2.668.227 -2.691.474 
Programma 3. Ontwikkeling -164.859 -164.859 -164.859 -164.859 
Alg. dekkingsmiddelen, deelnemersbijdrage 3.097.500 3.129.926 3.323.373 3.357.418 
Overige algemene dekkingsmiddelen 57.876 57.876 57.876 57.876 

Saldo gewone bedrijfsvoering 222.361 222.360 222.360 233.158 

Incidentele lasten en baten 
Incidentele lasten 
Incidentele baten 
Kredieten lasten -676.977 -105.000 
Kredieten baten (bijdragen van derden) 

Saldo incidentele lasten en baten -676.977 -105.000 

Saldo na incidentele lasten en baten -454.616 117.360 222.360 233.158 

Resultaatbestemming 
Storting reserves -266.000 -236.000 -236.000 -236.000 
Onttrekking reserves 720.616 118.639 13.639 2.841 

Saldo resultaatbestemming 454.616 -117.361 -222.361 -233.159 

Saldo na resultaatbestemming 

In bovenstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen als positieve bedragen. Bij het saldo wordt het resultaat van baten minus 
lasten weergegeven. Een negatief resultaat betekent dat de lasten hoger zijn dan de baten. 

Toelichting 

De meerjarenplanning is opgesteld op basis van prijspeil 2011. Omdat de ontwikkeling van de prijsindex 
in de toekomst niet bekend is, is geen rekening gehouden met indexering voor de komende jaren. De 
mutaties in de reserves en voorzieningen worden meegenomen conform bestuursbesluiten. 

In de meerjarenraming is rekening gehouden met de mutaties inzake de ingroeiregeling voor het regulier 
en groot onderhoud. 
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Bijlage 1. Staat van activa 
Totaal 

Investeringen 
2007 

Hrstonsche 
kostpnjs 

BijOragen 
van het Rijk 

Netto 
investering 

Initiële 
afcchrijving 

Boekwaarde 
bïj aanvang 

Termijn Boekwaarcle 
31122007 

Afcchnjvingen 
2008 

Investering 
2009 

Afschnjvtngen 
2009 

Boekwaarde 
31-12-2009 

Afschrijvingen 
2010 

Boekwaarde 
31122010 

Afschrijvingen 
2011 

Boekwaarde 
31122011 

MATERIELE VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK 
|NUT 

OEVERS OUDE MAAS 
Wegen en fietspaden 
Polder buitenland 
Vredepolder 
Nieuwe Polder 
Kleine VeM 
Veerplaat 
Terrein Deltaziekenhuts 
Opstallen 
Voorzieningen oeveis O.M 
Roolpeisleiding 
Voorbereidende werkzaamh. 
Grond pannekoekenhuis 
Koeweide 
Spartelvijvere 
Grond Oude Maas domeinen 
TOTAAL OEVERS OUDE MAAS 

OOSTERPARK 
Stalletje kinderboerderij 
Parkeerplaats Pannenkoekenhuis 
TOTAAL OOSTERPARK 

ZUIDELIJK RANDPARK 
Beheersfonds Pendr. Molen 
Inrichting deelgebied III 
Grondwerken Clarabos 
Inplant bos Kooiwalbos 
Molenstee 
Molenstee (2e fase) 
Clarabos 
Zurfelijk Randpark ( voorg Jm) 
Inrichting Vaanbos 
TOTAAL ZUIDELIJK RANDPARK 

WAAUDEVELGEBIED 
WaaDWeveishoek 
TOTAAL WAAUDEVELGEBIED 

NATUURTERREINEN 
Rhoon;enrienden 
Aankopen gronden 
TOTAAL NATUURTERREINEN 

JACHTHAVEN RH.GRIENDEN 
Grond 
TOTAAL JACHTHAVEN RH.GRIENDEN 

INDIRECTE KOSTEN 
Infopanelen. NRY70010 
Zitmaaier 
TOTAAL INDIRECTE KOSTEN 

MATERIËLE VASTE ACTIVA MET ECONOMISCH NUT 

Woning Albrandswaaidsedqk 192 

1.478655.59 
1.107 452.89 
1.405 842,87 
1.954.517.16 

362 377.99 
4 183.40 

48 148.80 
88 422,25 

217.375.24 
149 275.09 
61.064.26 
46 512.47 
33 956.06 
18 031.62 

1.300 000.00 
10.582,095.59 

4,147,73 
2 ' O M , » 

129,361,26 

23 256.24 
309470.39 
79 177.39 

106 667.39 
287.929.16 
22864,13 

223 380.07 
223 265.03 
119 679.35 

1969 361.69 

458248.14 
523 382.15 

38 120.00 
11533,00 

1 030 604,07 

1215 466 
716 719 
780 240 

1.283 758 
240 922 

37.844 

27,227 
20 375 

5220 388 

263.189 
390 734 
625603 
670 759 
121456 

4183 
10 304 
88 422 

190 148 
128 900 
61.084 
46512 
33 956 
18 032 

1300000 

1.356 453 
879 581 

1.136 725 
161BBS6 

310 323 
1674 

40,773 
25 650 
94.860 
58.426 
26 566 
3 987 

5 361.707 7.541.348 

122 203 
227 872 
269.118 
335 661 
52 055 
2.510 
7.376 

62.772 
122 515 
90 850 
34 519 
42.526 
33 956 
18 032 

1300 000 

35 
15/35 
35 

15/35 
35 
20 
35 

20/35 
35 

15/35 
35 
35 
20 

47 000.01 
113 935.82 
89 705,99 

138 213.52 
17.351.80 

418.29 
4 720.54 

19 973.02 
68 264.93 
62 459.04 
17 040.82 
30 565.26 
16 977.04 
2 554.49 

7.520.16 
11 393.58 
17.941.20 
19.744.78 
3 470.36 
209.16 

4.279,93 
5,425,03 
2 839.05 
1.747,78 

1,697.80 
1 803.16 

39 479.85 
102 542.24 
71 764,79 

118 468,74 
13 881,44 

209.13 
4,720,54 

15693,09 
62 839.90 
59619.99 
15 293.04 
30 565.26 
15.279.24 

751.33 

7 520.16 
11 393.58 
17 941.20 
19.744.78 
3 470.36 

209.13 

4 279.93 
5 425.03 
2 839.05 
1.747.78 

1 697.80 
751.33 

31.959.69 
91.148.66 
53 823.59 
98 723.96 
10,411,08 

4.720.54 
11413.16 
57 414.87 
56780.94 
13 545.26 
30 565.26 
13 581.. 

7 520.16 
11393.58 
17.941.20 
19 744,78 
3 470.36 

4279.93 
5 425.03 
2 839.05 
1 747.78 

1 697,80 

3.040 748 631 414.97 -ym 

24 439.53 
79 755.08 
35 882.39 
78 979.18 
6 940.72 

4 720.54 
7.133.23 

51 989.84 
53 941.89 
11.797.48 
30 565,26 
11883.64 

1300000.00 

7 520.16 
11393.58 
17 941.20 
19 744,78 
3 470,36 

4 279,93 
5 425.03 
2.839.05 
1.747.78 

1 697,80 

16 919,37 
68 361.50 
17.941,19 
59 234.40 

3 470.36 

4720.54 
2.853.30 

46 564.81 
51.102.84 
10 049.70 
30.565.26 
10 185.84 

1 698 028.78 

4 147.73 
21 034.38 

4 148 
21034 

2.212.10 
15 986.11 

276.52 1.935.58 
15144,73 
7 080.3 

276.52 
841.38 

1 117.91 

1659,06 
14 303.35 841.38 

1 117190 

1.382.54 
' 3 461,97 

276.52 
841.38 

18.443.44 
266 551.86 
65.158.76 
63.075.45 

227.534.48 
0.00 

163 448,91 
0.00 
0.00 

1.157.750154 

4.812.60 
42918,53 
14 018.63 
43 591.94 
60 394.68 
22 864,13 
59 931.16 

223 265.03 
119679.35 
811611.15 

19 520.26 
272.522.70 
66.360,82 
66 812.33 

228469.05 
0.00 

165.161.02 
6 378.79 

0.0O 
1.116 Toolaa 

3 736 
36.948 
12817 
39 855 
59.460 
22 864 
58219 

216 886 
_!19679 

2 360.78 
24 699.82 
8 811.38 

27,400.36 
42.183.59 
16 331.52 
41.095.79 

153 096.16 
95 743.48 

0.00 722.8 

137.52 
1 224.79 

400.52 
1 245.47 
1.727.65 

653.26 
1.712.33 
6 379.01 
3 419.41 

411.722.88 16 899.96 

2 223.26 
23 475.03 

8 410.86 
26 154,89 
40.455.94 
15678.26 
39 383.46 

146 717.15 
92 324.07 

394 82292 

137.52 
1.224,79 

400.52 
1 245,47 
1 727,65 

653.26 
171233 
6 379.01 
3 419.41 

16.899,96 

2.085.74 
22250.24 
8 010.34 

24 909.42 
38 728.29 
15025.00 
37 671.13 

140.338.14 
88904.66 

377.922.96 

137.52 
1 224.79 

400,52 
1.245.47 
1.727.65 

653.26 
1.712.33 
6,379,01 
3419,41 

16 899,96 

1948.22 
21 025.45 
7609.82 

23 663.95 
37 000.64 
14,371.74 
35 958,80 

133.959.13 
85 485.25 

137.52 
1 224.79 

400.52 
1 245.47 
1 727.65 

653.26 
1.712.33 
6 379.01 
3419.41 

361 023.00 16 899.96 

139 452.5 
196.532.6 

115620 
137 139.40 m 

3 986.91 
3986.91 

193 731.03 
773 673:04 

246 977.12 334 864.23 
1.455 440.61 

105.844 
369058.55 

42 337.57 
42.337:57 

42 337.57 
42.337.57 ■ ' 2 3 3 7 - 5 7 ; 

0.00 
-ftöë 

260923.62 
260 923.62 

36 120.00 
11533.00 

1 014 882.85 

_aoo 
0.00 

38120 
11.533 

10 
10 

0.00 
0,00 

260 923.62 
260 923.62 

22 672.00 
6 919.80 

3 812.00 
1.153,30 

260 923.62 
260 923.62 

19 060.00 
5 766,50 

18 900 655.89 10.942 008.08 7 958 847,81 1471955,53 109091,58 2662865,95 

3 81200 
1 153.30 

260 923.62 
260 923.62 

15 248.X 
4 613.20 

268 000.001 6.700.001 261300.001 8 933.331 252 366.67 

3 812.00 
1 153.30 

11 436.00 
3 459.90 

14 895.90 

3 812.00 
1.153.30 

1.810.70 
19 800.66 
7 209.30 

22418,48 
35,272.99 
13 718.48 
34 246.47 

127,580.12 
82 065.84 

344 123.04 

tas

42.337.57 
42.337.57 

7 624.00 
23 
9 930:60 

8 933.331 243,433.34 

268002.001 110692.201 2820175,751 111.965.071 2708212.67 111963.07| 2 596 249.60 



Bijlage 2. Kredieten 

Programma 3 Ontwikkeling 
Omschrijving Totaal krediet Bijdragen derden Uitgaven t/m 2010 2011 2012 2013 2014 2015 e.v. 
Grondaankoop Donckse Velden 2A 
en 2B (Toekomstscenario 1) 

292.477 292.477 

Bijdrage inrichting Waaloever 
(Toekomstscenario 1) 

52.500 52.500 52.500 

Bijdrage inrichting resthectares 
(Toekomstscenario 1) 

210.000 105.000 105.000 105.000 

Ontwikkeling Landschapspark 
Buytenland (nieuw) 

25.000 
25.000 

Ontwikkeling Groenblauwcasco Oost-
Ijsselmonde (nieuw) 

13.500 13.500 

Horecavoorziening Sandelingen-
Ambacht (verlenging) 

120.000 120.000 

Herinrichting Zuidelijk Randpark 
(nieuw, gedekt vanuit reserve 
Herinrichting Zuideliik Randpark) 

20.000 20.000 

Zuidpolder Barendrecht 41.020 22.520 18.500 
Ontwikkeling Johannapolder 30.000 30.000 
Totaal programma 3 804.497 180.020 676.977 105.000 

Ten aanzien van de kredietlasten kan vermeld worden dat met deze programmabegroting de volgende 
nieuwe kredieten worden aangevraagd: 
- Ontwikkeling Landschapspark Buytenland (dekking uit Investeringsreserve) 

Ontwikkeling Groenblauwcasco Oost-IJsselmonde (dekking uit Investeringsreserve) 
Herinrichting Zuidelijk Randpark (dekking uit reserve Herinrichting Zuidelijk Randpark) 
Ontwikkeling Johannapolder 

De resterende kredietlasten worden bepaald door reeds aangegane verplichtingen inzake bijdragen in 
grondaankopen vanuit Toekomstscenario 1. 



Bijlage 3. Stand en verloop van voorzieningen 
Staat van voorzieningen 

Saldo 
1-1-2010 

Vermeer-
derinqen 

Vermm-
derinqen 

Saldo 
1-1-2011 

Vemneer-
derinqen 

Vermin-
derinqen 

Saldo 
31-12-2011 

Voorziening Groot Onderhoud 
Voorziening Pendrechtse Molen 

1.591.728 
68.177 

922.796 
15.603 

2.047.779 466.744 
83.780 

895.205 
14.380 

1027.500 

Totaal 1.6S9.90S 938.399 2.047.779 550.624 909.685 1.027.500 

334.449 
98.160 

432.609 

Meerjarig perspectief verloop voorzieningen 

Saldo 
1-1-2012 

Vermeer
deringen 

2012 

Vermin
deringen 

2012 
Saldo 

31-12-2012 

Vermeer
deringen 

2013 

Vermin
deringen 

2013 
Saldo 

31-12-2013 

Vermeer
deringen 

2014 

Vermin
deringen 

2014 
Saldo 

31-12-2014 
Voorziening Groot Onderhoud 
Voorziening Pendrechtse Molen 

334.449 
98.160 

954.484 
15.603 

pm 
pm 

1.288.933 
113.763 

954.484 
15.603 

pm 
pm 

2.243.417 
129.366 

954.484: 
15.603 

pm 
pm 

3.197.901 
144.969 

Totaal 432.609 970.087 1.402.696 970.087 2.372.783 970.087 3.342.870 
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Bijlage 4. Stand en verloop van reserves 
Staat van reserves 

Saldo 
1-1-2010 

Resultaat 
.2009. 

Venmeer-
d°ringen 

Verniin-
derinqen 

Saldo 
1-1-2011 

Vermeer-
dennoen 

Vermin
deringen 

Saldo 
31-12-2011 

Algemene Reserve 

BESTEMMINGSRESERVES 
Investeringsreserve 
Bestemmingsfeserve Herinnchting Zuidelijk Randpark 
Bestemmingsreserve Manege 
Bestemmmgsneserve Exploitatie Veeipont 
Bestemmingsreserve Frictiekosten Golfbaan 
Bestemmingsfeserve zwembad 
Bestemmingsreserve Recreantenondefzoek 
Bestemmingsreserve Infopanelen 

Subtotaal bestemmlngsreserves 

Totaal 

969.706 
523.679 

0 
57.397 

0 
85.395 
54.175 
6.000 

1.696.363 

434 896 

225.000 

110.768 
8.000 
3.000 

346.768 

260.909 

784.029 
110.000 

13.639 

54 175 

961.843 

697.764 

410.677 
413.679 

0 
43.768 

0 
196.163 

8.000 
9.000 

1.081.277 

255.000 

8.000 
3.000 

30.000 

656.977 
20.000 

8.700 
393.679 

0 
30.119 

0 
196.163 

16.000 
12.000 

656.661 

2.220.130 434.896 346.768 1.222.752 1.779.041 266.000 720.616 

Meerjarig perspectief staat van reserves 

Saldo 
1-1-2012 

Vermeer
deringen 

2012 

Vermin-
denngen 

2012 
Saldo 

31-12-2012 

Vermeer-
denngen 

2013 

Vermin
deringen 

2013 
Saldo 

31-12-2013 

Vermeer
deringen 

2014 

Vermin
deringen 

2014 
Saldo 

31-12-2014 
Algemene Reserve 

BESTEMMINGSRESERVES 
Investeringsreserve 
Bestemmingsreserve Herinrichting Zuidelijk Randpi 
Bestemmingsreserve Manege 
Bestemmingsreserve Exploitatie Veerpont 
Bestemmingsreserve Frictiekosten Golfbaan 
Bestemmingsreserve zwembad 
Bestemmingsreserve Recreantenonderzoek 
Bestemmingsreserve Infopanelen 

Subtotaal bestemmlngsreserves 

8.700 
393.679 

0 
30.119 

0 
196.163 
16.000 
12.000 

656.661 

225.000 

6.000 
3.000 

236.000 

105.000 

13.639 

118.639 

128.700 
393.679 

0 
16.480 

0 
196.163 

24.000 
15.000 

774.022 

225.000 

8.000 
3.000 

236.000 

13.639 

13.639 

667.764 

353.700 
393.679 

0 
2.841 

0 
196.163 
32.000 
18.000 

996.383 

8.000 
3 000 

2.841 

667.764 

353.700 
393.679 

0 
0 
0 

196.163 
40.000 
21.000 

1.004.642 

Totaal 1.324.425 236.000 118.639 1.441.786 236.000 13.639 1.664.147 11.000 2.841 1.672.306 
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Bijlage 5. Conversie van kostensoorten naar producten (CBS) 
Productomschrijving lasten 2010 balen 2010 Isaldo2010 lasten 2011 baten 2011 saldo 2011 

m Bestuursproducten 
dienstverlening G.ZH 
bestuurskosten 

Juridische Zaken 
dienstverlening G.ZH 

Financien 
dienstverlening G.ZH 
accountantskosten 
bank en treasurykosten 
rentebaten 

tnrlci SflL Beheer en 
Terreinbeheer 

Exploitatie 

dienstverlening G.ZH 
ifschrijvingen 

energie en waterverbruik 
rentelasten over leningen 
leveranties en diensten derden 
dotatie voorziening groot onderhoud 
dotatie voorziening Pendrechtse Molen 
subsidie natuurbeheer 

Economisch beheer 
dienstverlening G.ZH 
belastingen 
verzekeringen 
kosten woning Albrandswaardsedijk 192 
Ottevanger exploitatie (veerdienst Rhoon) 
bijdragen gemeenten exploitatie veerdienst 
advieskosten 
bijdragen veren 
huren en pachten 

Communicatie 
dienstverlening G.ZH 
publiciteit en voorlichting 

Regelgeving & Hei 
dienstverlening G.ZH 

"■g 

PlBnvormlng en Gebiodsontwlkkeling 
dienstverlening G.ZH 
publicatiekosten 

«toricetfng & Pm 
dienstverlening G.ZH 

Onvoorzien 
onvoorziene lasten 

Totaal gewone bedrijfsvoering 

Incidentele lasten en beten 
kredieten (ontwikkeling) lasten 
kredieten (ontwikkeling) bijdragen derden 

RESULTAAT VOOR BESTEMMING 

Resul taatbesiemming 
dotatie reseive recreantenonderzoek 
dotatie reserve infopanelen 
onttrekking Algemene Reserve 
onttrekking reserve manege 
onttrekking reserve exploitatie veerpont 
onttrekking investeringsreserve tbv Albrandswaardsedijk 192 
onttrekking investeringsreserve tbv kredieten 
dotatie investeringsreserve 
onttrekking reserve Zuidelijk Randpark tbv kredieten 
onttrekking investeringsreserve tbv kredieten 
dekking te zoeken voor de nieuwe gebieden 

RESULTAAT NA BESTEMMING 

Deelnemersbijdrage 
Hooge Nesse (regulier en groot onderboud) 
Zuidpolder Barendrecht (stapsgewijze ingroel naar 75 ha) 

Totale deelnemersbijdrage 

Totaaltelling lasten en baten 

205.692 
31 .OM 

90.658 
10 818 
5.114 

668.324 
111.965 
40.000 
130.978 
697.552 
922.796 
15.603 

42.542 
80.724 
44.610 
3.600 

124.808 

15.603 
30.000 
44.084 

40.042 
25.165 

155.135 
10.402 

240.000 

240.000 

3.959.641 

8.000 
3.000 

13.639 
28.133 

20.000 
220.000 

1.005.460 

3.190.181 

2.184.720-

205.692

31.054

189.565 
26.383 

189.565

26.383

90.658

10.818

5.114

60.000 

63.550 
11.000 

500 

83.550

11.000

500

70.000 
56.590-

668.324-
111.965-
40.000-

130.978-
697.552-
922.796-

15.603-
54.786 

501.924 
111965 
20.000 

116.505 
7S6.B60 
895.205 

14.380 

25.050

501.924

111.965

20.000

116.505

756.860

895.205

14.380

54.786 
2.532.433

42.542

80.724

44.610

3.600

124.808

68.000 
15.603

30.000

476.818 

2416.839 

39.207 
75.000 
30.000 
3 600 

124.808 

14.380 
30.000 
44.084 

39.207-
75 000-
30.000-
3.600-

124.808

68.000 
14.380

30.000

505.916 
202.931 

40.042

25.165

36.902 
23.191 

256.922 

36.902. 
23.191

155.135

10.402

165.537

142.972 
9.586 

■752156 

142.972

9 586

240.000 676.977 676.977-

240.000-

3.265.953-

8.000

3.000

30.000 

13.639 
28.133 

225.000-
20.000 

220.000 

676.977 

4.137.402 

6.000 
3.000 

20.000 
656.977 

676.977-

3.394.616-

8.000

3.000

30.000 

255.000-
20.000 

656.977 

75.772 266.000 

76.500 
81.000 

2.940.000 
76.500 
81.000 

3.097.500 

4.560.902 
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Bijlage 6. Deelnemersbijdragen per deelnemer 

Deelnemers Inwoneraantallen per 1 
-."■ 1-2009 " ^ ■/.-

Aandeel in nadelig 
exploitatiesaldo 

Percentage 

Provincie Zuid-Holland 
Gemeente Rotterdam 
Overige gemeenten 

Totaal 

Gemeente Albrandswaard 
Gemeente Barendrecht 
Gemeente Hendrik-ldo-Ambacht 
Gemeente Ridderkerk 
Gemeente Zwijndrecht 

Totaal 

22.974 
45.861 
25.881 
44.646 
44.312 

183.674 

619.500 
1.393.875 
1.084.125 
3.097.500 

135.603 
270.692 
152.761 
263.520 
261.549 

1.084.125 

20,0% 
45,0% 
35,0% 

100,0% 

12,5% 
25,0% 
14,1% 
24,3% 
24,1% 

100,0% 
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Bijlage 7. Langlopende schulden 
OVERZICHT RENTE EN AFLOSSING LANGLOPENDE SCHULDEN 2011 

nr. geldgever duur contractbedrag besluit vervaldag 
rente afl. 

perc. restant 
01-01-2011 

ten laste van 
rente aflossing 

restant 
31-12-2011 

Bank Ned.Gem. leningnr. 400094796 
Bank Ned.Gem. leningnr. 400081787 
Bank Ned.Gem. leningnr. 400083810 
Bank Ned.Gem. leningnr. 400088784 
totaal 

1.335.000 
1.588.231 
680.670 

2.495.791 
6.099.692 

14-06-02 
19-11-93 
09-06-95 
10-12-98 

02-12-09 
29-11-09 
26-07-09 
01-10-09 

02-12-09 
29-11-09 
26-07-09 
01-10-09 

5,300 
4,410 
3,900 
4,620 

572.143 
816.804 
170.165 
998.314 

29.916 
35.843 
6.065 

44.681 

95.357 
45.378 
34.034 

124.790 

476.786 
771.426 
136.131 
873.524 

2.557.426 116.505 299.558 2.257.868 
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Bijlage 8 Stand van zaken Toekomstscenario 1 

De vastgestelde overdracht van nieuwe landinrichtingsgebieden aan het Natuur- en Recreatieschap 
IJsselmonde is verwerkt in de schapsbegroting. De "oude" nog lopende landinrichtingsprojecten op 
IJsselmonde (Wevershoek en Donckse Velden 2a) zijn grotendeels in 2009 afgerond en in beheer 
overgedragen aan het NRIJ middels een beheerovereenkomst. De definitieve overdracht in beheer aan 
het schap zal in het voorjaar van 2010 plaatsvinden na de eigendomsoverdracht. De inrichting van het 
deelgebied Devel heeft vertraging opgelopen en zal in 2010 door de Landinrichtingscommissie aan het 
schap opgeleverd worden. 

In het Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (ILG) 2007-2013 zijn de overige nog uit te 
voeren projecten van het landinrichtingsprogramma IJsselmonde opgenomen. Dienst Landelijk Gebied 
(DLG) inventariseert in opdracht van de Landinrichtingscommissie de haalbaarheid van enkele uit te 
voeren landinrichtingsprojecten. Dit omvat onder andere de projecten Donckse Velden fase 3, De Nes en 
de resthectares. Voor het deelgebied de Hooge Nesse is in de programmabegroting 2011 voor 
onderhoud € 76.500 opgenomen. 
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Bijlage 9 Legesverordening 

Het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde;gezien het voorstel van Dagelijks 
Bestuur van XX 2010 en gelet op het bepaalde in artikel 9, onder j van de gemeenschappelijke 
regeling Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde; 

BESLUIT: 

de "Legesverordening voor het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde" als volgt vast te stellen. 

Artikel 1 Het gebied waarbinnen de verordening van toepassing is. 

Deze verordening geldt voor het werkingsgebied zoals aangegeven in artikel 1.1, onder a, van de 
Algemene Verordening voor het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde 2007. 

Artikel 2 Aard van de heffing en het belastbaar feit. 

Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake van het door of namens het natuur- en 
recreatieschap verlenen van diensten, zoals bedoeld in deze verordening en in de daarbij behorende 
tarieventabel. 

Artikel 3 Belastingplicht. 

1 De leges worden geheven van de aanvrager, dan wel van degene voor wie de dienst wordt 
aangevraagd; 

2 Indien op grond van het bepaalde in het eerste lid meer dan één belastingplichtige ten opzichte 
van een verleende dienst valt aan te wijzen en één van dezen het verschuldigde bedrag voldoet, 
is de andere belastingplichtige van de belastingschuld bevrijd. 

Artikel 4 Heffingsgrondslag en tarief. 

1. De leges worden geheven naar het aantal eenheden, bepaald en berekend aan de hand van het 
gestelde in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van de in de 
verordening opgenomen bepalingen en de in de tabel gegeven aanwijzingen; 

2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde 
eenheid als een volle eenheid gerekend 

3. Het Dagelijks Bestuur stelt, waar nodig jaarlijks, de wijziging van de tarieventabel vast. 

Artikel 5 Wijze van heffing. 

De leges worden door of namens hét Dagelijks Bestuur geheven bij wege van een gedagtekende 
schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of een 
geschreven stuk waaruit het verschuldigde bedrag blijkt. 
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Artikel 6 Tijdstip van betaling/geldigheid vergunning, ontheffing en toestemming. 

1. De leges moeten worden betaald vóór de datum van de inwerkingtreding van de vergunning, 
ontheffing en/of toestemming welke door of namens het Dagelijks Bestuur is afgegeven; 

2. Bij een niet tijdige betaling wordt de vergunning, ontheffing en/of toestemming geacht niet te zijn 
verleend; 

3. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door de indiening van een bezwaar- en 
beroepschrift. 

Artikel 7 Betalingsregeling. 

Door of namens het Dagelijks Bestuur kan, onder te stellen voorwaarden, op schriftelijk verzoek van de 
belastingplichtige, een betalingsregeling worden getroffen. 

Artikel 8 Kwijtschelding. 

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend. 

Artikel 9 Teruggaaf en vermindering van leges. 

1. Gehele of gedeeltelijke teruggaaf en vermindering van leges ter zake van een in deze 
verordening en de daarbij behorende tarieventabel omschreven dienst kan alleen op schriftelijk 
verzoek verleend worden in gevallen als bedoeld in artikel I.5, onder c, van de Algemene 
Verordening voor het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde 2007; 

2. Het in het eerste lid bedoelde verzoek dient binnen zes weken na het besluit tot intrekking of 
wijziging van een vergunning of ontheffing bij het Dagelijks Bestuur te worden ingediend; 

3. Door of namens het Dagelijks Bestuur wordt beslist op het in het eerste lid bedoelde verzoek. 

Artikel 10 Vrijstelling. 

Afhankelijk van de aard van de aanvraag om een vergunning, ontheffing en/of toestemming, kan door of 
namens het Dagelijks Bestuur worden beslist om geen leges te heffen. In ieder geval worden geen leges 
geheven voor: 
a. diensten die ter voldoening aan wettelijke/administratieve voorschriften kosteloos moeten worden 

verstrekt; 
b. het gebruik van de openbare terreinen en wateren door (beherende) overheidsinstanties in het 

kader van de reguliere taakuitoefening, waaronder politie, brandweer en (geneeskundige) 
hulpdiensten. 

Artikel 11 Nadere regels door het Dagelijks Bestuur. 

Het Dagelijks Bestuur kan nadere regels met betrekking tot de heffing van de leges geven. 
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Artikel 12 Inwerkingtreding. 

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 in werking. 

Artikel 13 Citeerartikel. 

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening voor het Natuur- en Recreatieschap 
IJsselmonde. 
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TARIEVENTABEL behorende bij de "Legesverordening voor het Natuur- en Recreatieschap 
IJsselmonde" 
A. Gebruik openbare terreinen en wateren (Hoofdstuk II Algemene Verordening Natuur- en Recreatieschap 
IJsselmonde 2007) 

rtikelnummer: Aanvraag voor: krti 
11.2 

iedrag (€): 
Ontheffing geluidsinstrument/toestel voor het weergeven 32,55 
van muziek of menselijke stem (per gebeurtenis) 

11.3, eerste lid Ontheffing aanleggen of hebben van vuur (per 
gebeurtenis) 

32,55 

1.4, eerste lid Ontheffing voor doen betreden door rijdieren, trekdieren of|66,10 
(per gebeurtenis) vee i 

I.6 Ontheffing voor beoefenen van modelsport met een 
miniatuurvoer-, vaar- of vliegtuig: 

• voor een dag; 
> voor één jaar of een gedeelte van één jaar 

10,30 
140,-

1.12 Ontheffing voor het parkeren van een voertuig voorzien 
van handelsreclame gedurende één jaar of een gedeelte 
van één jaar 

76,65 

11.17, tweede lid Ontheffing voor het rijden met een voertuig op: 
de ligweiden; 
de strandjes 

• voor één dag; 
• voor één maand, of een gedeelte daarvan; 

voor één jaar of een gedeelte van één jaar 

16,25 
32,55 
66,10 

11,19, eerste lid Ontheffing voor het hebben van motoren op of in 
vaartuigen op de openbare wateren in het gebied: 

• voor één week, of een gedeelte daarvan; 
• voor één maand, of een gedeelte daarvan; 
« voor één jaar, of een gedeelte daarvan 

16,25 
32,55 
66,10 

II.22, eerste lid Ontheffing voor het laten liggen van een vaartuig op 
openbare wateren tussen zonsondergang en zonsopgang 

• voor één week, of een gedeelte daarvan; 
• voor één maand, of een gedeelte daarvan; 
• voor één jaar, of een gedeelte daarvan 

16,25 
32,55 
66,10 

II 23 Ontheffing voor het innemen van ligplaats met een 
vaartuig langer dan tien meter in de haventjes en kreken 
en aan steigers, welke in eigendom en beheer van het 
schap zijn: 

• voor één week, of een gedeelte daarvan; 
• voor één maand, of een gedeelte daarvan; 
• voor één jaar, of een gedeelte daarvan 

16,25 
32,55 
66,10 

II24, eerste lid Ontheffing van de driedagenregeling om met een vaartuig 
een ligplaats in te nemen: 

• voor een week, of een gedeelte daarvan; 
• voor een maand, of een gedeelte daarvan; 
• voor een jaar, of een gedeelte daarvan 

16,25 
32,55 
66,10 
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1.28 Ontheffing om met een motorvaartuig één of meer 
personen voort te bewegen door de lucht aan een 
parachute, vlieger of soortgelijk voorwerp: 

• voor een week, of een gedeelte daarvan; 
• voor een maand, of een gedeelte daarvan; 
• voor een jaar, of een gedeelte daarvan 

16,25 
32,55 
66,10 

II.29, eerste lid Ontheffing om zich gedurende het badseizoen met een 
zeilplank te bevinden op de strandjes of op het water 
binnen een afstand van 5 meter vanaf de met een 
ballenlijn aangegeven strandjes: 

• voor een week, of een gedeelte daarvan; 
• voor een maand, of een gedeelte daarvan; 
« voor een jaar of. een gedeelte daarvan 

16,25 
32,55 
66,10 

II.30, eerste lid Ontheffing (voor < één jaar) voor het in openbare wateren 
maken of het hebben van: 

- een aanleggelegenheid, steiger, vlonder, plankier 
of vlot per werk/per m2 (met een minimum van) 

16,25 (63,05) 

een verhard terras per m2 (met een minimum van) 16,25 (63,25) 

een paal, per stuk (met een minimum van) 

een beschoeiing of oeververdediging, niet 
bestaande uit levend organisch materiaal, per 
strekkende meter (met een minimum van) 

een golfbreker/per strekkende meter (met een 
minimum van) 

een hijsmast, hijskraan of brug, per stuk 

een botenhuis, bergruimte, optrekje of 
onderkomen, per m3 (met een minimum van) 

een windscherm of erfafscheiding hoger dan 1 
meter boven maaiveld, per m2 (met een minimum 
van) 

16,25 (63,05) 

15,75(63,05) 

66,10(306,65) 

166,-

1,65(166,05) 

12,60(63,05) 

Bij een aanvraag om een wijziging van de in dit hoofdstuk 
genoemde ontheffingen, wordt 50% van het 
oorspronkelijke bedrag berekend. 

Indien het een uitbreiding van de in de bestaande 
ontheffing genoemde werken betreft, wordt alleen voor die 
uitbreiding leges geheven, conform de in de 
bovenstaanste tabel gehanteerde tarieven. 

Indien over de bovengenoemde aanvragen overleg met 
gemeente(n), waterschap en/of andere beheerders van de 
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openbare grond dient plaats te vinden, wordt het daarbij 
behorende bedrag verhoogd met € 52,30 

B. Andere zaken van openbare belang (Hoofdstuk IV Algemene Verordening Natuur- en Recreatieschap 
IJsselmonde 2007) 
Artikelnummer: Aanvraag voor: Bedrag (€): 
V.1, eerste lid Vergunning voor het uitoefenen van handel op of aan de 

openbare terreinen en/of openbare wateren goederen te 
koop aan te bieden, te verkopen, te venten of af te geven 
dan wel diensten aan te bieden: 

• voor één dag; 
* voor < één jaar, of een gedeelte daarvan 

32,55 
166,-

IV.2, eerste lid Vergunning voor het innemen van een standplaats of 
igplaats met de bedoeling goederen of waren aan te 
bieden, te verkopen of te verhuren dan wel diensten aan 
e bieden: 

• voor één dag; 
» voor < één jaar, of een gedeelte daarvan 

32,55 
166,-

Een aanvraag om een wijziging van de in dit hoofdstuk 
genoemde vergunningen bedraagt de helft (50%) van de 
bij die vergunningen genoemde bedragen. 

C. Bepalingen ter bescherming van het landschap en de natuur (Hoofdstuk v Algemene verordening Natuur-
en Recreatieschap IJsselmonde 2007) 
Artikelnummer: Aanvraag voor: Bedrag (€): 
V.2, eerste lid Ontheffing (voor < één jaar) voor een opslagplaats: 

• voor de eerste 500m2 en vervolgens 166,10 
• vanaf 500m2 tot 1000m2, een meerprijs per m2 0,41 
• vanaf 1000 m2 tot 5000m2, een meerprijs per m2 0,36 
• vanaf 5000m2 tot 10000m2, een meerprijs per 0,31 

m2 0,21 
• vanaf > 10000m2, een meerprijs per m2 

Bij een aanvraag om een wijziging van de in dit hoofdstuk 
genoemde ontheffing, wordt 50% van het oorspronkelijke 
bedrag berekend. 

Indien het een uitbreiding van de in de bestaande 
ontheffing genoemde werken betreft, wordt alleen voor 
die uitbreiding leges geheven, conform de in de 
bovenstaande tabel gehanteerde tarieven. 

Indien over de onder V.2 bedoelde ontheffing overleg met 
gemeente(n), waterschap en/of andere beheerders van 
de openbare grond dient plaats te vinden, wordt het 
daarbij behorende bedrag verhoogd met € 52,30. 
Dit bedrag is ook van toepassing in geval van overleg met 
genoemde instanties over wijziging van de hiervoor 
aangegeven ontheffing. 
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Bijlage 1. Begrotingswijziging 

1 S T E BEGROTINGSWIJZIGING NATUUR- EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE 

Primitieve begroting Voorgestelde 
Begrotingswijzigingen 

Begroting 2010 
na wijzigingen 

Gewone bedrijfsvoering per product 
Lasten 
PI bestuur 352.403- 352.403-
P2 beheer, onderhoud en exploitatie 3.170.626- 21.666- 3.192.292-
P3 ontwikkeling 178.884- 178.884-
Algemene dekkingsmiddelen 17.726- 4.614 13.112-
Subtotaal 3.719.639- 17.052- 3.736.691-
Baten 
PI bestuur 
P2 beheer, onderhoud en exploitatie 643.688 29.098 672.786 
P3 ontwikkeling 
Algemene dekkingsmiddelen 3.240.181 3.240.181 
Subtotaal 3.883.869 29.098 3.912.967 
Totaal Gewone Bedrilfsvoering 164.228 12.046 176.276 
Incidentele lasten en baten 
Incidentele lasten 
Incidentele baten 
Kredieten lasten 240.000- 536.643- 776.643-
Dekking kredieten (bijdrage derden) 
Totaal Incidentele lasten en baten 240.000- 536.643- 776.643-

Saldo na incidentele lasten en baten 75.772- 524.597- 600.367-

Resultaat bestemming 
Storting reserves 236.000- 184.814- 420.814-
Onttrekking reserves 311.772 709.411 1.021.183 
Saldo resultaatbestenwning 75.772 524.597 600.369 
Saldo na resultaatbestemming 

ALDUS VASTGESJTELD DOOR HET ALGEMEEN BESTUUR VAN NATUUR- EN RECREATIESCHAP 
IJSSELMONDE IN DE OPENBARE VERGADERING VAN 25 JUNI 2010 

DE SEC IS, DHR. B.J. NOOTENBOOM DE VOORZITTER, DHR. M. VAN ENGELSHOVEN-HULS 
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