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Schiedam, 4 mei 2011 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Ter voldoening aan het gestelde in artikel 34, lid 1, van de Gemeenschappelijke Regeling voor het 
Natuur- en Recreatiegebied IJsselmonde, doe ik u hierbij de ontwerp-programmabegroting 2012 
van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde toekomen. 

Deze ontwerp-programmabegroting is door het Dagelijks Bestuur van het Natuur- en Recreatie
schap IJsselmonde tijdens de vergadering van 29 april jl. behandeld en voorlopig vastgesteld. 

Artikel 34, lid 3, geeft aan dat de Deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling blijk van hun 
gevoelen kunnen geven over de ontwerp-begroting. Uw eventuele reactie zullen wij dan voegen 
bij de aanbieding aan het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde. 

Wij zijn voornemens de onderhavige ontwerp-programmabegroting 2012 ter vaststelling aan het 
Algemeen Bestuur aan te bieden in de vergadering van 17 juni 2011. 

Hoogachtend, 

namens het Dagelijks Bestuur van 
het Natuur- en Recreatieschagjjjsselmonde, 

Bank Nederlandse Gemeenten, IBAN rek.nr.: NL14 BNGH 028.50.13.165 BIC-code: BNGHNL2G 
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1. Leeswijzer 

Voor u ligt de programmabegroting 2012 en de meerjarenbegroting 2012 - 2015 van 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. Daarnaast worden 
in deze paragraaf de speerpunten van het schap toegelicht. Deze speerpunten zijn zaken waar in 
2012 specifieke aandacht gegeven zal worden. 

In de paragraaf "Wat gaan we doen?" is een tabel opgenomen met alle projecten, plannen en/of 
producten. Indien van toepassing, wordt 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 2012-2015 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. 

In de paragraaf "Wat gaan we doen" wordt per reeds vastgesteld project/krediet de jaarschijf 2012 
inhoudelijk toegelicht. 

In de paragraaf "Wat gaat het kosten?" worden per producten de lasten en baten gepresenteerd. In de 
financiële toelichtingen worden eventuele beleidswijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 
2011 toegelicht. 

In paragraaf 3.7 zijn de volgens het BBV verplichte paragrafen opgenomen: 
1. Onderhoud kapitaalgoederen 
2. Weerstandsvermogen en risico's 
3. Financiering 
4. Bedrijfsvoering 

Hoofdstuk 4 bevat de geprognosticeerde balans met toelichting en exploitatiebegroting. Hier worden 
de cijfers 2012 toegelicht en vergeleken met voorgaande jaren. De meerjarenraming is opgenomen en 
toegelicht in hoofdstuk 5. 

Ter informatie zijn de volgende bijlagen opgenomen: 
Bijlage 1 Staat van vaste activa 
Bijlage 2 Nieuwe en lopende kredieten 
Bijlage 3 Staat van reserves en voorzieningen 
Bijlage 4 Conversie van kostensoorten naar producten 
Bijlage 5 Deelnemersbijdrage per deelnemer 



2. Grondslagen van de begroting 

Op voorliggende programmabegroting 2012 en meerjarenraming 2012 - 2015 zijn de bepalingen uit 
het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) toegepast. 

Presentatie staat van lasten en baten 
De staat van lasten en baten is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 
1. Gewone bedrijfsvoering 
2. Incidentele lasten en baten inclusief kredieten 
3. Dotaties en onttrekkingen reserves / 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 dotaties en onttrekkingen reserves bevat alle mutaties (stortingen en onttrekkingen) 
van de reserves van het schap. 

Kaders 
In de Macro Economische Verkenning, opgesteld door het Centraal Planbureau (CPb), is voor 2012 
geen percentage voor de prijsmutatie van het Bruto Binnenlands Product (pBBP) afgegeven. De 
werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen heeft ervoor gekozen - bij 
het ontbreken van een percentage vanuit CPb) - voor prijsmutaties het percentage van 2010 aan te 
houden (2%). Voor de loonkostenontwikkeling wordt een percentage van 0% verwacht. Het 
trendpercentage voor 2012 voor loon- en prijsmutaties komt daarmee uit op 1,75%. Als gevolg van 
correcties voor verschillen tussen begrote en werkelijke inflatie in voorgaande jaren komt het totale 
percentage voor loon- en prijsmutaties voor 2012 uit op 3%. 

Bezuinigingen 
In het kader van het Koepelschap Buitenstedelijk Groen is voor de periode van 2011 tot en met 2014 
een bezuiniging op de deelnemersbijdrage van 10 % op het bestaande areaal opgenomen. Nieuwe 
ontwikkelingen, areaalaanpassingen en het beleidsterrein Handhaving & Toezicht worden ontzien bij 
de verwerking van deze bezuinigingen. In 2012 is, als onderdeel van de voornoemde bezuinigingen, 
in de voorliggende begroting een taakstelling van 3 % op de deelnemersbijdrage verwerkt. 

Deelnemersbijdrage 
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. ! 

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 reserve groot onderhoud aangezien de reserve groot onderhoud nog niet 
op niveau is; 

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

3. Overige door hét 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. Uitzondering 
hierop kunnen werkzaamheden uit meerjarige onderhoudsbestekken zijn die worden doorgeschoven 
in de tijd. Het is mogelijk dat een deel van het voordelige resultaat moet worden gereserveerd om 
deze in de resterende looptijd van het bestek nog uit te voeren onderhoudswerkzaamheden te 
dekken. 

Investeren, waarderen en afschrijven 
In 2010 heeft het bestuur de Kadernota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen vastgesteld. 
Deze kadernota bevat het beleid ten aanzien van het activeren en afschrijven van investeringen. 
Voorliggende begroting voldoet aan de beleidslijnen uitgezet in de kadernota en het BBV. 

Samengevat worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
- Investeringen met economisch nut boven € 25.000 worden geactiveerd. Er wordt jaarlijks lineair 

afgeschreven op het actief gedurende de levensduur van het actief; 
- Investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte worden bij voorkeur niet geactiveerd 

maar komen direct ten laste van het resultaat. In voorkomende gevallen is het Algemeen Bestuur 
wel bevoegd te besluiten dergelijke investeringen te activeren; 
Groot onderhoud, inclusief vervangingsinvesteringen, wordt direct afgeboekt van de reserve groot 
onderhoud en dus niet geactiveerd. 



3. Programmaplan 

3.1 Toelichting programmaplan 

De in deze programmabegroting benoemde programma's zijn: 
Programma 1: Het programma Bestuur omvat de diensten en producten ten behoeve van directe 

ondersteuning van het bestuur. 
Programma 2: Het programma Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden omvat de diensten, 

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

Programma 3: Het programma Ontwikkelingen omvat de diensten, producten en werken die behoren 
bij het (her)inrichten, de ontwikkelingen 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. 

Lasten en baten gewone bedrijfsvoering 
Programma 1. Bestuur -324.979 -324.067 -254.200 
Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden -2.320.171 -2.444.588 -2.506.604 
Programma 3. Ontwikkelingen -169.456 -164.859 
Alg. dekkingsmiddelen, deelnemersbijdrage 

-164.900 
3.190.181 3.097.500 3.151.665 

Overige algemene dekkingsmiddelen 75.944 58.376 -11.600 
451.519 222.362 214.361 

Incidentele lasten ^^^^$3^^m^mmmimsmmm&^mmmÊmk 
-36.291 

Incidentele baten 49.865 
Kredieten -422.644 -676.977 -494.477 
Kredieten baten (bijdragen derden) 
Totaal Incidentele baten en lasten -409.070 -676.977 -494.477 
Saldo na Incidentele lasten en baten 42.449 -454.615 -280.116 

Storting reserves -596.263 -266.000 -272.500 
Onttrekking reserves 725.744 720.616 552.616 
Saldo resultaatbestemming 129.481 454.616 280.116 
Saldo na resultaatbestemming 171.930 -0 
In bovenstaande tabel zijn de lasten als negatieve bedragen opgenomen en de baten als positieve bedragen. 

Vergelijking lasten en baten gewone bedrijfsvoering 2010, 2011 en 2012 
In het kader van het Koepelschap Buitenstedelijk Groen is voor de periode tot en met 2014 een 
bezuiniging op de deelnemersbijdrage van 5 % op het bestaande areaal openomen. Nieuwe 
ontwikkelingen, areaalaanpassingen en het beleidsterrein Handhaving & Toezicht worden ontzien bij 
de verwerking van deze bezuinigingen. In 2012 is in de voorliggende begroting een taakstelling van 
3 % op de deelnemersbijdrage verwerkt. 
De inflatiecorrectie (loon- en prijsmutaties) van voorgaande jaren ad 3% tezamen met de 
bezuinigingstaakstelling van 3% leidt bij het bestaande areaal tot een 0% mutatie op de begroting. 
Daarnaast zijn in de voorliggende begroting de volgende wijzigingen doorgevoerd: 
- de afschrijvings- en rentelasten zijn geactualiseerd naar de verwachtingen voor 2012; 

het budget voor de post belastingen en verzekeringen is geactualiseerd naar de verwachtingen 
voor 2012; j 

- binnen de begroting is Handhaving & Toezicht uitgesloten van de taakstellende bezuiniging; 



ten opzichte van 2011 is € 51.870 toegevoegd aan leveranties diensten van derden conform de 
ingroeiregeling (stapsgewijze ingroei Zuidpolder Barendrecht); 
in 2012 is niet gedoteerd aan de Reserve Recreantenonderzoek omdat de reserve op peil is; 
in de begroting 2012 zijn de bank- en treasurykosten en de rentebaten opgenomen onder 
programma 1 in plaats van onder de Algemene Dekkingsmiddelen conform de voorschriften BBV. 

Deelnemersbijdragen 
De deelnemersbijdrage voor 2012 is ten opzichte van de deelnemersbijdrage 2011 geïndexeerd met 
€ 54.165. De deelnemersbijdrage is opgehoogd met € 54.165 conform de ingroeiregeling 
(stapsgewijze ingroei Zuidpolder Barendrecht). 

Incidentele lasten en baten (inclusief lasten en baten kredieten) 
In voorliggende programmabegroting worden de volgende nieuwe kredieten aangevraagd: 
- Landschapspark Buijtenland € 25.000; 
- Ontwikkeling Hooge Nesse en omgeving € 19.500. 
Daarnaast zijn de jaarschijven opgenomen vanuit het Toekomstscenario 1. Het betreft de 
grondaankoop van Donckse Velden € 292.477, de bijdrage inrichting Waaloever € 52.500 en de 
bijdrage inrichting resthectares € 105.000. 

Resultaatbestemming 
De storting in de reserves is als volgt opgebouwd: 

ÈMMM 
Storting reserves 
Reserve infopanelen 
Investeringsreserve 

-3.000 
-269.500 

Saldo -272.500 

De specificatie van de onttrekking aan de reserves is als volgt 

Onttrekking reserves 
nvesteringsreserve 
Bestemmingsreserve Exploitatie Veerpont 
Algemene Reserve 

SaidT 

494.477 
13.639 
44.500 

552.616 



3.2 Wat willen we bereiken? 

Missie / (maatschappelijke) doelen van het schap 

Missie / (maatschappelijke) 
doelen van het schap 

In onderlinge samenhang het behartigen van het gemeenschappelijke 
belang van de deelnemers voor wat betreft de ontsluiting, de 
ontwikkeling, aanleg en beheer in het kader van de 
openluchtrecreatie en waar mogelijk het toerisme en van natuur en 
landschap in het gebied waarvoor de regeling geldt. 

Deze doelstelling geldt voor het gehele werkingsgebied van het NRIJ, 
dat het overgrote deel van het buitengebied op IJsselmonde omvat. 
Het geldt in het bijzonder voor de natuur- en recreatieterreinen in 
beheer bij het schap, die vaak gelegen zijn op interessante 
overgangen: van stad naar land, van land naar water en tussen 
stadsrand en snelweg. De oudste recreatieterreinen liggen aan de 
oever van de Oude Maas. 

De missie en (maatschappelijke) doelen van het schap zijn afgeleid uit de gemeenschappelijke 
regeling en het Schapsplan. In onderstaande tabel wordt toegelicht welke speerpunten voor 2012 
gelden. Aan de hieronder genoemde onderwerpen zal in 2012 speciale aandacht worden besteed. 

Onderwerpen Speerpunten in 'Wat willen we bereiken' 

Bestuursaangelegenheden 
en Financiën 

De voor NRIJ relevante onderdelen van de Integrale Gebiedsvisie 
Deltapoort zijn bij het recreatieschap ingebed. 

Het groenbeheer op IJsselmonde is waar mogelijk ontsnipperd. 

Focus op financiële win-win situaties. 

Herinrichting en 
ontwikkeling van gebieden 

Uitvoering van het in 2011 vastgestelde schapsplan NRIJ. 

Definitief ontwerp afronden en in uitvoering nemen van de in 2011 
vastgestelde herinrichtingsplannen van Johannapolder en Zuidelijk 
Randpark (inclusief Blauwe Verbinding). 

Uitbreiding gebieden Na overdracht van Hooge Nesse naar NRIJ wordt een 
inrichtingsvoorstel voorgelegd. 

De betrokkenheid van NRIJ bij het Buijtenland van Rhoon is 
definitief gemaakt. Het recreatieschap participeert in uitwerking van 
het inrichtingsplan van het recreatieve deel. 

Zuidpolder Barendrecht draagt een volgende fase in beheer over 
aan NRIJ. 

Bereikbaarheid gebieden De samenhang van de diverse groengebieden wordt versterkt door 
uitwerking van een onderling verbindend routenetwerk. 



Productontwikkeling en 
exploitaties 

Een uitgewerkt evenementenbeleid wordt ter vaststelling 
voorgelegd. 

Bij nieuwe inrichtingen en exploitaties speelt duurzaamheid een 
belangrijke rol. 

Bestaande exploitaties wordt ruimte gegeven voor uitbreiding en 
nieuwe exploitaties worden nadrukkelijk gezocht. Dit met het 
tweeledige doel om de recreant meer te bieden en de baten van het 
schap te verhogen. 
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3.3 Programma 1. Bestuur 

3.3.1 Bestuursproducten 

3.3.1.1. Wat gaan we doen? 

Dit product omvat de advisering en ondersteuning van het Dagelijks en het 
Algemeen Bestuur en de voorbereiding, verslaglegging en afhandeling van 
vier vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en twee vergaderingen van 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. 

3.3.1.2. Wat gaat het kosten? 

Bestuursproducten 
Lasten 
Baten 

-209.197 
0 

-215.948 
0 

-212.000 
0 

Saldo -209.197 -215.948 -212.000 

Een verschuiving in de materiële lasten heeft plaatsgevonden van bestuurskosten naar juridische 
advieskosten (zie juridische zaken). 



3.3.2 Juridische zaken 

3.3.2.1. Wat gaan we doen? 

Juridische 
ondersteuning en 
advisering 

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

De Dienstverleningsovereenkomst zal worden vernieuwd. Verder zal de in 
2011 ingezette deregulering geëvalueerd worden en waar nodig verder vorm 
krijgen. Uitgangspunt hierbij is: regels voor wat er moet en mogelijkheden voor 
wat er kan. Daarnaast zal de juridische risicobeheersing gelijke tred houden 
met de toenemende juridisering in het maatschappelijk verkeer. 

3.3.2.2. Wat gaat het kosten? 

Juridische Zaken 
Lasten 
Baten 

-14.500 
0 

-13.069 
0 

-17.100 
0 

Saldo -14.500 -13.069 -17.100 

Ten opzichte van 2011 is een bedrag opgenomen van € 4.000 voor externe juridische advisering (de 
post bestuurskosten is met hetzelfde bedrag verlaagd). 



3.3.3 Financiën 

3.3.3.1. Wat gaan we doen? 

Financiële 
administratie 

^ ^ ± j — ^ r * , , . . ■ y j , ■,.-,i-, ^ , A w ■, ifi > Ui «f w.. , , . , ; . ' „ J f . , 

Tijdige en systematische vastlegging van baten, lasten en in- en uitgaande 
geldstromen. In het najaar vindt de jaarlijkse interim controle door de 
accountant plaats. 

Financiële 
beleidsadvisering / ■ 
ontwikkeling 

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

Treasury en 
cashmanagement 

Het aantrekken en uitzetten van geldmiddelen zal voldoen aan de door het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het schap 
vastgestelde wet- en regelgeving. 

Jaarstukken De jaarstukken 2011 worden opgesteld en ter besluitvorming aangeboden. 

Bestuursrapportages De bestuursrapportages worden opgesteld waardoor het schapsbestuur in 
staat is op de uitvoering van het beleid en de afspraken in de begroting bij te 
sturen. Het betreft een voor- en najaarsrapportage. 

Programmabegroting De programmabegroting 2013 wordt opgesteld en ter besluitvorming 
aangeboden. 

3.3.3.2. Wat gaat het kosten? 

Financiën 
Lasten 
Baten 

-101.856 
574 

-95.050 
0 

-95.100 
70.000 

Saldo -101.282 -95.050 -25.100 

Ten opzichte van de begroting 2011 zijn de bank- en treasurykosten en de rentebaten verantwoord in 
programma 1 in plaats van de Algemene Dekkingsmiddelen conform de BBV. 



3.4 Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 

3.4.1 Terreinbeheer 

3.4.1.1. Wat gaan we doen? 

Onderhoud van 
recreatiegebieden 

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 
levért 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. Naar gelang van de 
besluitvorming omtrent het schapsplan kunnen er wijzigingen optreden in de 
wijze van onderhoud. Mocht dit het geval zijn dan zal dit worden aangegeven 
via de voor- dan wel najaarsrapportage. 

In 2012 zullen de volgende, voor het schap nieuwe gebieden, aandacht 
vragen in het kader van onderhoud. 



Zuidpolder Barendrecht 
In 2011 zal de eerste 17 ha van de Zuidpolder in beheer genomen zijn. In 
2012 zal het beheer worden voortgezet en zullen een aantal inspecties en 
monitoringen zijn om te bezien of bepaalde beheerskeuzes moeten worden 
bijgesteld. In 2012 zullen de weiden voor begrazing ook volledig kunnen 
worden benut. 

Hooge Nesse 
Het beheer van deze polder zal naar verwachting in 2011 starten en wordt in 
2012 voort gezet. Het beheer zal in dit jaar een extensief karakter hebben. 

Landinrichtingsprojecten 
De verwachting is dat in 2012 het gebied Donckse Velden 2b ingericht is en 
voor beheer overgedragen kan worden. Een deel van het gebied zal bestemd 
zijn voor begrazing en het beheer zal hier op worden aangepast. 

Johannapolder 
In verband de ontwikkeling van de Johanna polder zullen Quick scans worden 
uitgevoerd. Het kan dat het beheer dusdanig wordt 
aangepast voortuitlopend op uiteindelijke herinrichting en inrichting van 
Buijtenland van Rhoon. 

Buijtenland van Rhoon 
In 2012 zal men nog volop met de inrichting van het gebied bezig zijn. 
Terreinbeheer zal de nodige input leveren t.b.v. evt toekomstig beheer. 

Zuidelijk Randpark 
In 2012 zal vooruitlopend op allerlei in en externe projecten de inrichting en 
het beheer nog niet wezenlijk worden gewijzigd. 

Daarnaast zullen in 2012 de volgende onderwerpen van belang zijn in het 
kader van het onderhoud van de gebieden: 

Bestrijding van de eiken processierups 
Voorbereiden en evt opstarten renovatie 1 of 2 spartelbaden, afhankelijk 
van de resultaten van het onderzoek wat in 2011 wordt uitgevoerd en 
schapsplan. 

- Aanpassen zandstrandjes op basis van de zwemwaterrichtlijn en 
ontwikkelingvisie Zuidelijk Randpark. 
Vermoedelijke eindfase baggeren jachthavenmonding Rhoon. 

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. 

Groot onderhoud Op basis van het Terrein Beheer Model wordt bepaald welke groot 
onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. Dit gebeurt op basis van normcycli, 
ervaringscijfers en theoretische levensduur van recreatieve elementen. Op 
onderdelen (bijvoorbeeld bij kunstwerken en asfalt) wordt gebruik gemaakt 
van externe expertise voor het bepalen van de meerjarenplanningen. Het 



daadwerkelijke tijdstip van uitvoeren wordt echter bepaald op basis 
van inspecties in het veld waarbij de staat van onderhoud in de gaten 
gehouden wordt en eventueel voor aanpassing in planning en uitvoering 
zorgen. Zo kan het voorkomen dat bij een brug het TBM aangeeft dat een 
groot onderhoudsmaatregel volgens de planning uitgevoerd zou moeten 
worden maar dat bij inspectie blijkt dat deze werkzaamheid nog niet 
nodig is. Uiteraard kan ook het omgekeerde zich voordoen namelijk wanneer 
een voorziening qua staat van onderhoud al wel de nodige werkzaamheden 
verlangt terwijl dit volgens de planning nog niet het geval is. Ook hierbij zijn de 
inspecties in het veld leidend. 

Bovenstaande geplande werkzaamheden betreffen naast het uitvoeren van de 
veelal structurele groot onderhoudswerken zoals baggeren inclusief 
voorbereidingswerken en beplantingswerk voor 2012 ook de volgende zaken: 
- Werkzaamheden aan speel en ligweiden 

Werkzaamheden aan kunstwerken en paden/parkeerplaatsen 
Diverse werken ten behoeve van de technische voorzieningen (onder 
andere trimtoestellen, speeltoestellen, kinderboerderij) 

Ten behoeve van deze werkzaamheden zal in 2012 € 1.192.500 (inclusief 
dienstverlening G.Z-H) onttrokken worden aan de voorziening Groot 
Onderhoud. 

Pendrechtse Molen 
Voor het aanpakken van de stenenmolenziekte zullen op basis van het in 
2011 verschenen rapport de werkzaamheden nader worden uitgewerkt. In 
2012 zal de uitvoering van deze werkzaamheden starten. 

3.4.1.2. Wat gaat het kosten? 

Terreinbeheer 
Lasten 
Baten 

-2.487.968 
53.988 

-2.574.339 
54.786 

-2.623.025 
53.988 

Saldo -2.433.980 -2.519.553 -2.569.037 

Ten opzichte van 2011 is de post leveranties diensten van derden verhoogd conform de 
ingroeiregeling (stapsgewijze ingroei Zuidpolder Barendrecht). 



3.4.2 Economisch Beheer 

3.4.2.1. Wat gaan we doen? 

Contract-, relatie en 
vastgoedbeheer 

Onder economisch beheer wordt verstaan contractbeheer, relatiebeheer, het 
beheer van de verzekeringen en het behandelen van belastingaanslagen. 

Contractbeheer 
Contractbeheer behelst alle werkzaamheden inzake contracten en 
overeenkomsten tussen (natuur- en) recreatieschappen en ondernemers/ 
huurders/ pachters/ verenigingen of overige partijen binnen beheergebieden 
van het recreatieschap. 

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

Operationeel vastgoedbeheer 
Operationeel vastgoedbeheer waarborgt de zakelijke rechten van het schap 
op de onroerende zaken binnen het werkingsgebied. Hieronder wordt mede 
verstaan kleine aan- en verkoop, uitgifte's in erfpacht en verhuur van de 
percelen grond en verzekeringen/belastingen, energie & water. Tevens 
worden binnen dit product de belastingaanslagen beoordeeld en afgehandeld. 
Kadastrale inmetingen van evt uitbreidingen erfpachtcontracten. 

Het jaar 2012 staat in het teken van voortdurende aandacht voor het verhogen 
van de inkomsten uit private exploitaties. Daarbij is uitbreiding van bestaande 
grootschalige exploitaties een van de mogelijkheden, waarbij de het schap 
overigens wel sterk afhankelijk is van de exploitanten. Verder is het 
aantrekken van grootschalige evenementen kansrijk van uit economisch 
perspectief. Daarbij zal veel aandacht uitgaan naar het verkrijgen van 
medewerking van de betreffende gemeente waar een evenement 
georganiseerd gaat worden. 

Zuidpolder Barendrecht 
Een gefaseerde vestiging van erfpachtrechten, afhankelijk van het verloop van 
aankoop en inrichting door de gemeente. 

Johannapolder 
Gestreefd wordt naast het verbeteren van de openbare voorzieningen naar 
uitbreiding van bestaande commerciële exploitaties, in samenwerking met de 
huidige erfpachters en door het aantrekken yan een of meer nieuwe 
exploitanten. 

Buijtenland van Rhoon i 
Aan de orde komt het verkennen van de mogelijkheden voor grondverwerving 



en de kansen voor commerciële exploitaties. Daarbij rekening houdend met al 
in het gebied gevestigde particulieren zullen de mogelijkheden voor 
samenwerking worden onderzocht. 

Belastingen 
Belastingaanslagen worden beoordeeld en afgehandeld. 

Verzekeringen Door een toenemende juridisering van het maatschappelijk verkeer neemt de 
kans op aansprakelijkstelling toe. Globaal kan onderscheid worden gemaakt 
tussen een civielrechtelijke aansprakelijkstelling en een verzoek om 
nadeelcompensatie. Van belang hierbij is dat doorgaans nadeelcompensatie 
niet door de verzekeringpolis wordt gedekt. Een verzoek om 
nadeelcompensatie vereist dan ook een andere behandeling dan een 
civielrechtelijke aansprakelijkstelling. Afhankelijk van de uitkomsten van een 
onderzoek naar juridische risicobeheersing in 2011, zal beleid worden 
ontwikkeld met betrekking tot het afhandelen van verzoeken om 
nadeelcompensatie. 

3.4.2.2. Wat gaat het kosten? 

Economisch Beheer 
Lasten 
Baten 

-327.899 
636.702 

-361.079 
618.000 

-369.967 
618.000 

Saldo 308.803 256.921 248.033 



3.4.3 Communicatie 

3.4.3.1. Wat gaan we doen? 

Communicatiebeleid Communicatiebeleid 
In 2012 worden activiteiten uitgevoerd gericht op: 
- Het uitwerken van een visie op digitale media, met als aandachtspunten: 

o Hoe omgaan met social media als twitter, Facebook, Hyves. 
o Ombuiging van print naar digitaal. 

- Het aansluiten bij het projectteam Buijtenland en in samenwerking met 
andere terreinbeherende instanties het communicatiebeleid voor het 
nieuwe gebied uitstippelen. 
Een participatietraject zal worden opgezet om gebruikers en ondernemers 
in het gebied te betrekken bij de ombuigingen en nieuwe ontwikkelingen. 

- Het schap werkt samen met Deltapoort in de communicatie uitingen die 
eventueel gerealiseerd gaan worden. 

Promotiemateriaal 
In 2012 wordt een nieuwe folder voor de Rhoonse en Carnisse grienden 
ontwikkeld. Tevens zullen de tekst, inhoud en foto's op de informatiepanelen 
worden vernieuwd op basis van de nieuwe recreatiekaart. 

In samenwerking met andere natuur- en recreatieschappen wordt een 
pontjesroute uitgezet die zowel digitaal als op print wordt uitgebracht. 

Bovendien wordt in samenwerking met andere organisaties de Naar Buiten 
Krant samengesteld welke huis aan huis verspreid zal worden. De oplage van 
deze krant is 1,2 miljoen. 

Digitale media 
De website recreatiezuidholland.nl zal worden doorontwikkeld als centraal 
digitaal communicatiemiddel. Binnen deze portal krijgen alle schappen een 
herkenbaar gezicht. Tevens wordt de portal doorontwikkeld naar een mobiele 
website. Teneinde voldoende aandacht te krijgen voor de website wordt 
samenwerking gezocht en wordt getracht op de sites van lokale media banners 
te plaatsen, zoals rtv rijnmond, rtv west en rtv zeeland. 

De NRIJ website zal worden geactualiseerd en afgestemd op 
recreatiezuidholland.nl zodat de informatie via verschillende digitale kanalen te 
vinden is. 

Via de websites worden acties gehouden metals doel de website onder de 
aandacht te krijgen en het bereik te vergroten: Ook zullen analyses gemaakt 
worden over bezoekersaantallen en de vindbaarheid via google. 

19 

http://recreatiezuidholland.nl
http://recreatiezuidholland.nl


Promotieactiviteiten 
De Er-op-uit wandelingen worden zoveel mogelijk gekoppeld aan andere 
activiteiten in de gebieden. Hierbij zijn samenwerking en samenhang de 
sleutelwoorden. 

Voorlichting 
In 2012 zullen actief en reactief perscontacten plaatsvinden. Daarnaast wordt 
nieuw promotiemateriaal voor het schap gepresenteerd. 

3.4.3.2. Wat gaat het kosten? 

Communicatie 
Lasten 
Baten 
Saldo 

-64.904 
2.140 

-62.764 

-60.093 
0 

-60.093 

-60.100 
0_ 

-60.100 
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3.4.4 Regelgeving & Handhaving 

3.4.4.1. Wat gaan we doen? 

Vergunningen en 
toestemmingen 

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. Voor 
evenementen zal het in 2011 op te stellen evenementenbeleid een rol 
spelen. Het is voor betrokkenen en aanvragers mogelijk bezwaar aan te 
tekenen tegen een afgegeven vergunning, ontheffing of een weigering. Deze 
bezwaren worden namens het schap afgehandeld. 

De ingezette deregulering wordt geëvalueerd en zal verder vorm gegeven 
worden. Motto hierbij is regels voor wat er 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. 

Voor zover geen Algemene Verordening van kracht is zal privaatrechtelijke 
toestemming moeten worden verleend voor het gebruik van gronden. 
Privaatrechtelijke toestemming geschiedt op basis van het eigendomsrecht of 
in het kader van de hoedanigheid van erfpachter. Ook in deze hoedanigheid 
is het recreatieschap gebonden aan de algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur. Vaak is bijvoorbeeld een Algemene Plaatselijke Verordening van 
een gemeente van kracht in het desbetreffende gebied. Het recreatieschap, 
als vertegenwoordiger van het recreatiebelang binnen de veelheid aan 
publieke belangen, zal in dat geval niet zonder meer door middel van het 
weigeren of verlenen van privaatrechtelijke toestemming mogen afwijken van 
het standpunt van de desbetreffende gemeente. In het kader van dit 
privaatrechtelijk aspect zal dus, indien nodig, nauwe samenwerking met 
andere bestuursorganen worden gezocht. 

Handhaving Gelet op het beschikbare budget voor Toezicht en Handhaving en de 
werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd binnen dit taakveld kan 
geconcludeerd worden dat niet alles de aandacht kan krijgen die benodigd is 
om dit goed en effectief in te vullen. Vanuit dit vertrekpunt zullen prioriteiten 
gesteld moeten worden ten aanzien van de invulling van de taak. Ook dit jaar 
zal de prioriteit voor de handhavers liggen bij de feitelijke (preventieve en 
repressieve) handhaving in het recreatiegebied en de regie op deze 
handhaving. De inzet van de politie in het buitengebied zal als gevolg van de 
bezuinigingen vermoedelijk eerder verder verminderen dan gelijk blijven of 
toenemen. De handhavers zullen daardoor meer inzet moeten plegen op het 
voorkomen van overlast en tegen gaan van Onveilige situaties. Invulling van 



het gastheerschap krijgt hierdoor de laagste prioriteit. 

In de afgelopen jaren is veel gedaan aan hét verbeteren van de 
samenwerking met andere handhavingspartijen. Met onderstaande 
handvatten kan de samenwerking nog effectiever worden. 

Professionalisering 
Om in de toekomst nog efficiënter om te gaan met de beschikbare 
handhavingscapaciteit, zonder daarbij concessies te doen aan de kwaliteit 
van het product toezicht en handhaving, is gestart met een traject om de 
handhaving verder te professionaliseren. Hiervoor zal gebruik worden 
gemaakt van de handvatten: gebiedsscan en risico-inventarisatie 
(rekenmodel). 
Met deze twee handvatten wordt een beeld verkregen waaruit duidelijk wordt 
of de beschikbare capaciteit voor handhaving volstaat en welke prioritering 
aan de aanpak van incidenten en hotspots gegeven moet worden. 

Gebiedsscan 
Doel van de scan is inzicht krijgen in de problematiek van het gebied waarbij 
gebruik gemaakt wordt van de bestaande bronnen (registraties, feiten en 
cijfers, ervaringen en kennis van handhavers en handhavingspartners). 
Op basis van het gemeenschappelijke beeld van de incidenten in dit gebied 
kan een analyse gemaakt worden over de onregelmatigheden (hotspots) die 
zich voordoen. Daarnaast wordt er gekeken naar het handhavingstekort. 
Hiervoor wordt een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden en de 
capaciteit ten aanzien van de inzetbaarheid bij de handhavingpartners en 
kan de samenwerking en afstemming tussen de verschillende typen 
handhavers die in het gebied werkzaam zijn verbeteren. 

Risico-inventarisatie (rekenmodel) 
De incidenten risico inventarisatie module is een rekenmodule waarbij aan de 
hand van vastgestelde aspecten, de kans dat een incident voorkomt, de 
gevolgen voor bezoekers en de impact op het gebied wordt berekend. 
Daarnaast kan aan de hand van ontwikkelingsfactoren voor de toekomst een 
stijging of daling worden vastgesteld van het type incident. 

Uitvoering 
De daadwerkelijke handhaving wordt ingevuld tijdens reguliere surveillances 
en op projectbasis. 
Tijdens de reguliere surveillance worden alle vormen van ongewenst gedrag 
aangepakt. Vooral op de zgn. hotspots (uit gebiedsscan) zal veel inzet 
gepleegd worden 
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. 

Reguliere handhaving voor de komende jaren 
De reguliere handhaving voor de komende jaren behelst vooral de volgende 



aandachtspunten (in willekeurige volgorde): 
illegale dumpingen op de parkeerterreinen in de deelgebieden Oude 
Maas en Zuidelijk Randpark 

- vandalisme/vernielingen aan terrein- en wegmeubilair vooral in de 
deelgebieden Johannapolder, Spuiveld, Veerplaat en Zuidelijk Randpark. 
handhaving regelgeving honden voornamelijk in het deelgebied 
Sandelingen Ambacht. 

- overlast van fietsen en bromfietsen op wandelpaden in het deelgebied 
Oude Maas, 

- overlast van ruiters op fiets- en voetpaden, in deelgebieden Oosterpark, 
Sandelingen Ambacht en Oude Maas. 
vermeend oneigenlijk gebruik recreatiegronden (illegale begrazing, 
opstallen e.d.) 

- Training met jachthonden. Deze vorm blijft zich ontwikkelen en wint 
steeds meer aan populariteit. Regulering van de aanvragen is nodig om 
de overlast te beperken, ook zal er met regelmaat gecontroleerd worden 
op eventuele overtredingen van de vergunningsvoorwaarden 

Zodra de gebiedsscan en de incidenten risicoanalyse zijn uitgevoerd 
kunnen de hierboven genoemde aandachtspunten nog worden uitgebreid. 

Projectmatig werken 
Met andere handhavingpartners zullen afspraken worden gemaakt over de 
uitvoering van de handhavingprojecten, met als doel gezamenlijk met meer 
capaciteit de beoogde resultaten te behalen. 
Aandachtspunt voor projectmatige aanpak is in 2012 voorzien voor: 

overlast jeugd (vernielingen/ druggebruik). 
controle standplaatsvergunningen 
overlast homo-ontmoetingsplaatsen in het deelgebied Vredepolder in het 
bijzonder rondom trimbaan en in het Zuidelijk Randpark 

Een aantal problemen die samenhangt met hangplekken van jeugd is door 
de handhavers, werkzaam voor het recreatieschap, niet aan te pakken 
zonder samenwerking met de politie. Op verschillende locaties in het gebied 
zullen gezamenlijke acties plaats gaan vinden. 

Vandalisme 
Vandalisme aan het terreinmeubilair blijft ook dit jaar een punt van aandacht. 
Het recreatiegebied is een favoriete verzamelplaats voor jongeren met alle 
ongewenste uitwassen (vervuiling, vernieling) van dien. Alle vandalisme-
uitingen worden zoveel mogelijk geregistreerd 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 van 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 gebiedeni Omdat de handhavers 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 (informele 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. Vanuit de regierol is een 
samenwerkingsconvenant opgesteld waardoor handhavers van de 
verschillende terreinbeheerders (G.Z-H, Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer en Stichting het Zuidhollands Landschap) in eikaars 
gebieden kunnen optreden. Hierdoor zijn problemen nog beter aan te 
pakken. Ze verplaatsen niet meer maar worden opgelost. Binnen dit 
samenwerkingsverband vervult Toezicht en Handhaving ook de rol van 
kenniscentrum voor alle partijen. 

Overlast ganzen 
Ook dit jaar zal er wederom aandacht worden besteed aan de overlast van 
ganzen. Door de handhavers zullen maatregelen worden genomen om deze 
overlast terug te dringen. Deze maatregelen bestaan uit nestbehandeling in 
het vroege voorjaar en wegvangen van ganzen in de zomerperiode. Als 
laatste methode kan gekozen worden voor het laten afschieten. In verband 
met de veiligheidsrisico's die hier aan verbonden zijn zal hier niet snel toe 
over gegaan worden. Vanwege de specifiek benodigde kennis om de 
maatregelen effectief uit te voeren zijn handhavers de initiator van deze 
activiteiten. 
De overlast die de ganzen veroorzaken bestaat uit het vervuilen door 
uitwerpselen van strand, ligweide, fiets- en voetpad. Door de bevuiling 
kunnen delen van het gebied niet (optimaal en veilig) worden gebruikt. 

Gastheerschap Gastheerschap is zowel een rol als een taakonderdeel van de handhavers. 
Het blijft belangrijk de rol van gastheer invulling te geven. Het betekent dat je 
open en klantvriendelijk de bezoekers benaderd. Zij dienen zich uitgenodigd 
te voelen vragen te stellen en informatie in te winnen bij de handhaver. Dit 
schept tevens een gelegenheid om direct de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van het gebied te verduidelijken en hierdoor op voorhand 
misbruik te voorkomen. Noodzakelijk hiervoor is zichtbaar en aanspreekbaar 
zijn, waarbij er servicegericht naar de bezoekers wordt opgetreden. 

Het gastheerschap is ook een taakonderdeel van de handhaver. Dit houdt in 
dat, als onderdeel van de handhavingketen in de pro-actie, preventie en 
preparatiefase, een functie wordt vervuld. Hierbij 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. Het taakonderdeel is de afgelopen jaren behoorlijk onder druk 
komen te staan. Door de verdere professionalisering van de 
handhavingstaak dient voorkomen te worden dat het gastheerschap niet 
meer uitgevoerd kan worden. 



3.4.4.2. Wat gaat het kosten? 

Regelgeving & Handhaving 
Lasten 
Baten 

-132.230 
0 

-121.863 
0 

-125.500 
0 

Saldo -132.230 -121.863 -125.500 
Binnen de begroting is de post Regelgeving & Handhaving uitgesloten van de taakstellende 
bezuiniging. De post Regelgeving & Handhaving is ten opzichte van 2011 gestegen met het 
inflatiepercentage van 3%. 

3.4.5 Dotaties en onttrekkingen reserves 

Storting reserves 
Lasten 

Onttrekking reserves 
Baten 
Saldo 

-11.000 

272.904 
261.904 

-11.000 

13.639 
2.639 

-3.000 

13.639 
10.639 

Ten opzichte van 2011 is € 8.000 minder toegevoegd aan de reserves. Dit wordt veroorzaakt doordat 
geen storting in de reserve recreantenonderzoek plaats vindt omdat de reserve op peil is. 



3.5 Programma 3. Ontwikkelingen 

3.5.1 Planvorming & Gebiedsontwikkeling 

3.5.1.1. Wat gaan we doen? 

Schapsplan Het schapsplan met bijbehorend meerjareninvesteringsplan zal in 2011 
vastgesteld worden door het bestuur. Het Schapsplan IJsselmonde bevat de 
ambities van het natuur- en recreatieschap voor de periode tot 2020 voor haar 
werkingsgebied. Deze ambities zijn uitgewerkt in een ontwikkelingsrichting en 
realisatiestrategie van de verschillende recreatiegebieden. Hiermee biedt het 
schapsplan een afwegingskader voor het bestuur waarbij ambities en doelen 
enerzijds en beschikbare middelen voor ontwikkeling en beheer anderzijds 
kunnen worden afgewogen. Het schapsplan vormt daarmee het uitgangspunt 
voor het ontwikkelen en uitvoeren van beheerplannen, inrichtingsplannen en 
financiële besluitvorming van het schapsbestuur. 
De jaarschijf 2012 van het meerjareninvesteringsplan wordt uitgevoerd. In dit 
plan is een prioritering aangebracht binnen de projecten en acties die in het 
schapsplan staan vermeld. 

Uitwerken 
planadviezen/ 
planvorming 

Namens het schap zal inspraak in structuur-, streek- en bestemmingsplannen 
en initiatieven van derden worden gegeven. Op basis van het schapsplan 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, wordt 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. 

Deltapoort 
In 2012 zal vanuit het schap inbreng worden geleverd aan de planvorming in 
het project Deltapoort van de provincie. Het schapsplan met 
meerjareninvesteringsplan zal aansluiten bij het beleidsprogramma van 
Deltapoort en vormt input voor het uitvoeringsprogramma van Deltapoort op de 
onderdelen groen en recreatie. 

Gebiedsontwikkeling Landinrichting IJsselmonde 
De planvorming en realisatie van de hierna genoemde recreatiegebieden zal in 
2012 doorlopen. De provincie maakt hierover afspraken met de 
Landinrichtingscommissie IJsselmonde in het kader van het Investeringsbudget 
Landelijk Gebied (ILG). De mogelijkheid tot aankoop van gronden, tijdige 



afronding van RO-procedures en tijdige aanbesteding van de uitvoering zijn 
daarin bepalend. Het gaat om de volgende terreinen: 
- Donckse Velden fase 2b (terrein ten westen van Huys ten Donck) 
- Donckse Velden fase 3 (zoekgebied 26 ha, ten zuiden van de 
Rotterdamseweg) 
- De Nes/Waaloever 
- Recreatiedeel Waalbos 
- Resthectares Oost-IJsselmonde (Polders Buitenland en Lage Nesse) 
- Zuidpolder Barendrecht (zie kredieten) 
- Buijtenland van Rhoon (zie kredieten) 

Vanuit het schap worden proactief voorstellen voor de inrichting van de 
deelgebieden ingebracht in de projectteams en wordt getoetst of de 
inrichtingsplannen voldoen aan de beleidskaders van het schapsplan en de 
financiële kaders van het Terreinbeheermodel. 

3.5.1.2. Wat gaat het kosten? 

Planvorming & Gebiedsontwikkeling 
Lasten 
Baten 

-156.109 
0 

-152.558 
0 

-152.600 
0 

Saldo -156.109 -152.558 -152.600 



3.5.2 Marketing & Productontwikkeling 

3.5.2.1. Wat gaan we doen? 

Marketing & 
productontwikkeling 

De inzet van marketing en productontwikkeling wordt gericht op het aansluiten 
op en bijdragen aan de strategie die via Deltapoort wordt ontwikkeld en 
voorgesteld. 

3.5.2.2. Wat gaat het kosten? 

Marketing & Productontwikkeling 
Lasten 
Baten 

-13.347 
0 

-12.301 
0 

-12.300 
0 

Saldo -13.347 -12.301 -12.300 



3.5.3 Kredieten 

3.5.3.1. Wat gaan we doen? 

Grondaankoop 
Donckse Velden 
(Toekomstscenario 1) 

Participeren Landinrichtingsprojecten Donckse Velden fase 2B en 3 
In de landinrichtingsprojecten participeert het schap als beoogd beheerder om 
vanuit expertise ten aanzien van de recreatieve belangen en de 
beheerbaarheid binnen de gestelde kaders. Afhankelijk van besluitvorming in 
2011 door de Landinrichtingscommissie rondom Donckse Velden fase 3 kan 
één van de voorkeursvarianten (minimaal 15 ha tot maximaal 30 ha) worden 
uitgevoerd. Een gedeeltelijk commerciële invulling met bijvoorbeeld een pitch-
en puttbaan heeft de voorkeur om de beheerkosten reëel te houden. Deze 
mogelijkheid hangt samen met de keuze voor een maximale variant. 

Beheer Donckse Velden fase 2B en 3 
Het landinrichtingsproject Donckse Velden fase 2B is in 2013 gereed en in 
beheer overgedragen bij het schap. Ook Donckse Velden fase 3 moet in 2013 
in beheer zijn overgedragen aan het schap. Mogelijk dat de ontwikkeling van 
een commerciële recreatievoorziening na 2013 door het schap kan worden 
uitgevoerd in fase 3 na verwerving van de gronden. In de begroting is rekening 
gehouden met het in beheer krijgen van nieuwe hectaren recreatiegebied. 
Hiervoor wordt een beheerplan opgesteld. 

Bijdrage inrichting 
Waaloever 
(Toekomstscenario 1) 

Dit krediet vormt de bijdrage van het schap in de inrichting van de 
Waaloever/De Nes uit het landinrichtingsprogramma. In 2011 zal definitief 
worden besloten of en in welke omvang het project zal worden uitgevoerd. Het 
krediet zal worden aangepast aan de definitieve uitvoeringsagenda. Zie ook 
paragraaf 3.5.1.1. 

Bijdrage inrichting 
resthectares 
(Toekomstscenario 1) 

Dit krediet vormt de bijdrage van het schap in de inrichting van de resthectares 
op Oost IJsselmonde uit het landinrichtingsprogramma. De resthectares zullen 
worden ingezet in de polders Buitenland en Lage Nesse in 
Zwijndrecht/Heerjansdam. In 2011 zal op basis van een 
haalbaarheidsonderzoek worden besloten of het project of onderdelen daarvan 
kunnen worden uitgevoerd voor de deadline van het aflopen van het ILG-
programma. Met Staatsbosbeheer zal het schap afspraken maken over de 
verdeling van het beheer. Het krediet zal worden aangepast aan de definitieve 
uitvoeringsagenda. Zie ook hs 3.5.1.1. 

Ontwikkeling 
Buijtenland van 
Rhoon 

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 Buijtenland. 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. Het schap zal zich richten op 
beheertaken in het noordelijk deel van het gebied. 

Voor de ontwikkeling Landschapspark Buijtenland wordt net als in voorgaande 
jaren een additioneel krediet aangevraagd. Het krediet bedraagt € 25.000 ten 
laste van de investeringsreserve. 

Ontwikkeling Hooge 
Nesse en omgeving 

Als onderdeel van het schapsplanproces zijn in 2010 en 2011 aanzetten 
gedaan voor de ontwikkeling van polder Hooge Nesse in Zwijndrecht tot 
intensief recreatiegebied. De overdracht van het eigendom van de gemeente 
Rotterdam aan het schap zal in 2011 worden bekrachtigd. De conceptvisie uit 
het project Deltapoort, en de in 2011 vast te stellen Visie op het Buitengebied 
van Zwijndrecht bekrachtigen de positie van de Hooge Nesse als knooppunt 
van recreatieve routes en locatie voor intensieve recreatie. 
De ontwikkeling van Hooge Nesse zal integraal plaatsvinden met de 
omliggende polders (Lage Nesse en Buitenland) en de bestaande 
recreatiegebieden (Veerplaat-Buitenland). In 2011 en 2012 zal een ontwerp en 
programma van eisen voor de selectie van commerciële partijen worden 
opgesteld in nauwe samenwerking met de gemeente Zwijndrecht en 
gebiedspartijen. Hiervoor wordt een additioneel krediet van € 19.500,-
aangevraagd ten laste van de investeringsreserve. 

Onderstaande kredieten zijn werkzaamheden voortvloeiend uit het schapsplan. Het schapslan met 
bijbehorend meerjareninvesteringsplan zal in 2011 worden vastgesteld. In het 
meerjareninvesteringsplan van het schapsplan dat in 2011 aan het bestuur ter besluitvorming wordt 
voorgelegd zal de financiering en planning van het onderstaande kredieten worden opgenomen. 

m^^mw^^^^^^^wfWB 

Johannapolder: 
Ontwerp met 
uitvoeringsprogramma 

Om tot ontwikkeling van de Johannapolder te komen als aantrekkelijk 
recreatief knooppunt wordt op basis van de eerdere ontwikkelingsvisie van 
Oranjewoud in 2011 een ontwerp met uitvoeringsprogramma opgesteld. Omdat 
de knooppuntfunctie van de Johannapolder ook betekenis heeft voor het 
naastgelegen Buijtenland van Rhoon, zal de samenwerking worden gezocht 
met de organisatie van het Buijtenland van Rhoon. 

Het uitvoeringsprogramma geeft een fasering aan voor het vervolg op het 
ontwerp. Vooralsnog wordt gestreefd de herinrichting van de Johannapolder 
synchroon te laten lopen met de ontwikkeling van het Buijtenland van Rhoon. 
Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om de financiering van de 
herontwikkeling van de Johannapolder (deels) te laten lopen via het project het 
Buijtenland van Rhoon. 



Zuidelijk Randpark In samenwerking en in afstemming met de partijen die in 2009 het convenant 
voor de ontwikkeling van de Blauwe Verbinding hebben ondertekend, wordt 
door het schap een ontwerp en kostenraming voor de inpassing van de blauwe 
verbinding in het Zuidelijk Randpark gemaakt. Voor de realisatie van het plan 
zal externe financiering gezocht worden. Hiermee samenhangend is een 
algehele herinrichitng in 2011 voorbereid en worden zo mogelijk de nodige 
maatregelen volgens investeringsplan uitgevoerd. De uitvoering van de Blauwe 
verbinding zal in 2016 gerealiseerd zijn in afstemming op de openstelling van 
onderdoorgang bij de Heulweg. 

In het meerjareninvesteringsplan van het schapsplan dat in 2011 aan het 
bestuur ter besluitvorming wordt voorgelegd zal de financiering en planning 
van het vervolg worden opgenomen. 

Zuidpolder 
Barendrecht 

Indien de gemeente voldoende gronden verworven heeft en de financiering 
van de inrichting zeker is gesteld, zal in nauwe samenwerking met 
projecttrekker, de gemeente Barendrecht, het inrichtingsplan gedetailleerder 
uitgewerkt worden en zullen doeltypen kaarten opgesteld worden voor de 
volgende uitvoeringsfase. Daarnaast zullen de beheerlasten berekend worden 
om de inrichting binnen het beschikbare beheerbudget te houden. 
In het meerjareninversteringsplan van het schapsplan dat in 2011 aan het 
bestuur ter besluitvorming wordt voorgelegd zal de financiering en planning 
van het vervolg worden opgenomen. 

3.5.3.2. Wat gaat het kosten? 

iGrondaankoop Donckse Velden 2A (Toekomstscenerb 1) 
Bijdrage inrichting Waaloever (Toekomstscenario 1) 

{Bijdrage inrichting resthectares (Toekomstscenario 1) 

Landschapspark Buytenland (nieuw) 
|ontwikkellng Hooge Nesse en omgeving (nieuw) 

282.477 
105.000 
315.000 

25.000 
18.500 

7M.»77| 

756.g77l 

52.500 
210.000 

ISSlöÖl 

282.477 
52.500 

105.000 

25.000 
18.500 

«84.477 

282.477 
105.000 
315.000 

25.000 
18.500 

IMÖJTTI 

3.5.4 Dotaties en onttrekkingen reserves 

Storting reserves 
Lasten 

Onttrekking reserves 
Baten 

-262.169 

282.872 

-255.000 

706.977 

-225.000 

494.477 
Saldo 20.703 451.977 269.477 



3.6 Algemene dekkingsmiddelen 

Deelnemersbijdrage 
Provincie Zuid-Holland 
Gemeente Rotterdam 
Overige gemeenten 

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

TOTAAL 

630.333^ 
1.418.249) 
1.103.083 

142.938! 
274.455! 
158.927 
264.392 
262.371 

1.103.083 

3.151.665 

24.19 
46.449 
26.897 
44.746 
44.404 

186.6871 

3.6.1 Dotaties en onttrekkingen reserves 

Storting reserves 
Lasten 

Onttrekking reserves 
Baten 

-323.094 

169.968 

-44.500 

44.500 
Saldo -153.126 

Ter dekking van de kredietlasten in programma 3 is € 44.500 overgeheveld van de Algemene Reserve 
naar de Investeringsreserve. 



3.7 Paragrafen 

3.7.1 Onderhoud kapitaalgoederen 

Voor het beheer en onderhoud van de recreatiegebieden wordt het Terrein Beheer Model (TBM) 
gehanteerd. 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. 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 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. 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. 

In 201.1 zal in samenhang met het Schapsplan en de bezuinigingstaakstelling een herbeschouwing 
van de recreatiegebieden van IJsselmonde plaatsvinden welke naar verwachting consequenites 
hebben voor het beheer en onderhoud. Deze wijzigingen zullen middels het TBM in kaart gebracht 
worden en in 2011 aan het bestuur voorgelegd worden. 

Bij het instellen van het TBM is bepaald dat er om de vijfjaar een herijking van de eenheidsprijzen 
plaats zal vinden. Deze vijfjaar zijn bijna verstreken. In 2011 zal door middel van een nadere 
verkenning bekeken worden of de in het TBM opgenomen eenheidsprijzen aangepast dienen te 
worden. Dit bijvoorbeeld als gevolg van lagere brandstofprijzen of gestegen houtprijzen. De 
eenheidsprijzen zullen, net als vijfjaar geleden, extern getoetst worden. 
Met de jaarlijkse inflatiecorrectie wordt het grootste deel van deze fluctuaties al opgevangen maar bij 
extreme wijzigingen kunnen aanpassingen in de eenheidsprijs nodig zijn. In hoeverre dit 
consequenties heeft voor de normprijzen en de benodigde budgetten voor beheer en onderhoud zal 
gedurende 2011 duidelijk worden en indien nodig via de voorjaarsrapportage 2012 in de 
Programmabegroting verwerkt worden. j 



3.7.2 Weerstandsvermogen en risico's 

Een risico is een kans op het optreden van een gebeurtenis met een bepaald gevolg. Risico's die 
relevant zijn voor het weerstandsvermogen zijn die risico's die niet op een andere manier zijn 
ondervangen en die financieel nadelige gevolgen kunnen hebben. Doen deze risico's zich voor dan 
worden ze ondervangen via het weerstandsvermogen. 

De risico's van het schap zijn geïnventariseerd. Voor het kunnen bepalen van het benodigde 
weerstandsvermogen is de financiële impact per risico zo goed mogelijk ingeschat c.q. berekend. Om 
voor de meeste risico's tot een inschatting van de financiële gevolgen te kunnen komen, zijn de 
bepalende factoren voor een schatting van de kans van optreden (Hoog / Midden / Laag) en de impact 
van het risico (in euro's) geïdentificeerd. Zoveel mogelijk is de (gemiddelde) omvang van de bij het 
risico betrokken exploitatielasten en/of investeringsbedragen meegenomen bij de (subjectieve) 
bepaling van de kans en het effect. 

Dit betekent dat niet de gehele omvang van de mogelijke financiële impact wordt opgenomen als 
risicobuffer. Door vermenigvuldiging van de impact met een kans van optreden wordt een onnodig 
hoge risicobuffer vermeden terwijl door de combinatie van verschillende risico's in de bepaling van de 
weerstandscapaciteit redelijkenvijs wel voldoende vermogen beschikbaar is voor tegenvallers. 

Op basis van de risico-inventarisatie is een aantal risico's onderkend. In onderstaande tabel zijn de 
risico's benoemd, is aangegeven wat de kans op voordoen is, of de financiële impact structureel of 
incidenteel is en wat de inschatting van de financiële impact is. 

Risico Kans Incidenteel / 
Structureel 

Financiële 
impact 

Uitgaande van 
vier jaar* 

1. Toekomstscenario 1 Laag Risico Structureel €p.m. €p.m. 
2. Subsidie Programma 

Beheer 
Hoog risico Incidenteel € 43.829 € 43.829 

3. Onderhoud in relatie tot 
Habitatgebieden 

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

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

eigendommen 
Midden Risico Incidenteel € 12.500 € 12.500 

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

risico's (2% van de 
structurele inkomsten) 

€ 75.300 € 75.300 

Totaal € 147.629 € 147.629 
• Bij de bepaling van de totale financiële impact voor alle risico's worden de incidentele risico's eenmalig meegenomen. 

Bij structurele risico's wordt de verwachte financiële impact per jaar met vier vermenigvuldigd. 
• Hoog risico wordt voor 80%, midden risico 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. Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer 
Provinciale subsidieregeling Natuurbeheer 
Op het gebied van de natuursubsidies (voorheen Programma Beheer) zal in 2011 de huidige regeling 
Provinciale Subsidie Natuur (PSN) omgezet worden naar de Subsidieregeling voor Natuur en 
Landschap (SNL). De Provincie Zuid-Holland zal bovendien via een nog vast te stellen 
Natuurbeleidsplan aangeven voor welke natuur in Zuid-Holland er subsidie verkregen kan worden 
vanaf 2011. Naar verwachting zal dit consequenties hebben voor de subsidies die het schap 
momenteel ontvangt. Zo is het voornemen om alleen de natuurgebieden welke binnen de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) liggen mee te nemen in het Natuurbeleidsplan. Gebieden die er 
buiten vallen, komen daarmee niet meer in aanmerking voor subsidie. Vooruitlopend op de vaststelling 
van het nieuwe natuurbeleidsplan wordt voor het schap in kaart gebracht welke gebieden binnen de 
nieuwe regeling nog voor subsidie in aanmerking komen en wat de financiële consequenties zijn voor 
het schap als gevolg van de veranderingen. 

De vaststelling van de nieuwe regeling heeft eerder al vertraging opgelopen in verband met toetsing 
; vanuit de Europese Commissie op het vlak van staatssteun. Indien deze toetsing niet op tijd afgerond 

wordt, bestaat de kans dat de nieuwe regeling wederom uitgesteld gaat worden. 
Tot nieuwe inzichten bekend zijn, wordt het eerder geraamde bedrag als risico aangehouden, zijnde 
€43.829. 

3. 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. 

4. 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 Buijtenland 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. 
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. 

5. 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. 

6. 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. In 2011 wordt het rapport verwacht over het aanpakken van deze 'ziekte' en zullen de 
werkzaamheden verder worden uitgewerkt. Wanneer duidelijk 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. 

7. 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. 

8. 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. 



9. 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. 

10. 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 (€ 75.300). Dit bedrag is daarmee het 
minimaal gewenste / benodigde weerstandsvermogen voor niet gekwantificeerde risico's. 

Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit 
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 / ingekrimpt moet worden. Het vermogen om het beleid door te zetten, is afhankelijk van de 
omvang van de weerstandscapaciteit. Het totaal benodigde weerstandsvermogen komt daarmee op 
een bedrag van € 147.629. 

Onder weerstandscapaciteit wordt verstaan: het geheel aan beschikbare en vrij aanwendbare 
financiële middelen om mogelijke "resterende" risico's met financiële gevolgen op te kunnen vangen. 
Met "resterende" risico's worden bedoeld: de risico's die onvoldoende "in control" zijn of kunnen 
worden gehouden door stuur- en beheersmaatregelen en/of waarvoor (nog) geen specifieke 
voorzieningen zijn of kunnen worden getroffen. 
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Uitstekend ! 
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Het benodigde weerstandsvermogen op basis van de risico-inventarisatie is € 147.629. De 
beschikbare weerstandscapaciteit komt uit op € 652.190, wat betekent dat de ratio uitkomt op >2. Dit 
resulteert in een waarderingscijfer A en betekent dat het weerstandsvermogen uitstekend is. 

3.7.3 Financiering (treasury) 

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 ABN/AMRO bank uitgezet. Met de Bank Nederlandse 
Gemeenten (BNG) is een overeenkomst voor financiële dienstverlening afgesloten. Het schap is 
hierdoor in staat zijn liquiditeiten beheer te optimaliseren. Bij de ABN/AMRO bank 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 van de renterisico's. 

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. 

Bestuurlijke aangelegenheden -286.3001 -286.30M 
Inrichting, beheer en exploitatie •541.1001 -541.1001 
I Communicatie -36.9001 -36.9001 
Regelgeving & Handhaving -125.500 -125.5001 
Planvorming & Gebïedsontwikkeling -143.0001 -143.000 
Marketing & Productontwikkeling -12.300! -12.300 

C 

Dienstverlening in uitgaven voorziening 
Groot Onderhoud 

-164.483 



4. Geprognosticeerde balans en exploitatiebegroting 

4.1 Geprognosticeerde balans 

Voor resultaatbestemming 



4.2 Exploitatiebegroting 

Gewone bedrijfsvoering 
Lasten 
Programmal. Bestuur -325.553 -324.067 -324.200 
Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden -3.013.001 -3.117.374 
Programma 3. Ontwikkelingen -169.456 -164.859 

-3.178.592 
-164.900 

Overige algemene dekkingsmiddelen -630 -11.624 
Totaal lasten •3.508.640 -3.617.924 

-11.600 
-3.679.292 

Bafen 
Programma 1. Bestuur 574 70.000 
Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 692.830 672.786 671.988 
Programma 3. Ontwikkelingen 
Alg. dekkingsmiddelen, deelnemersbijdrage 3.190.181 3.097.500 
Overige algemene dekkingsmiddelen 76.574 70.000 

3.151.665 

Totaal baten 3.960.159 3.840.286 

* MSSBwras&D mamsistSMM si 
3.893.653 

Incidentele lasten en baten 
Incidentele lasten -36.291 
Incidentele baten 49.865 
Kredieten lasten -422.644 -676.977 -494.477 

Resultaatbestemming 
Storting reserves -596.263 -266.000 -272.500 
Onttrekking reserves 725.744 720.616 552.616 



4.3 Waarderingsgrondsiagen 

De begroting 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 3 december 2010 heeft het Algemeen Bestuur de Kadernota Investeringen, Waarderingen en 
Afschrijvingen 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 Kadernota Investeringen, Waarderingen en 
Afschrijvingen. 

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. 



4.4 Toelichting op de geprognosticeerde 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 

4.4.1.1. Vaste activa met economisch nut 

Geraamde boekwaarde 1 januari 243.433 
Investeringen 
Afschrijvingen 8.933 
Overige verminderingen 
Geraamde boekwaarde 31 december . 234.500 

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. 

4.4.1.2. Vaste activa met maatschappelijk nut 

Geraamde boekwaarde 1 januari 2.352.816 
Investeringen 
Afschrijvingen 101.603 
Overige verminderingen 
Geraamde boekwaarde 31 december 2.251.213 

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. 

4.4.2 Vlottende activa 

4.4.2.1. Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar 
Geraamde boekwaarde per 1 januari 2.825.835 
Mutatie liquide en deposito belegde middelen 741.973-
Geraamde boekwaarde 31 december 2.083.862 

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



4.4.3 Vaste passiva 

4.4.3.1. Eigen vermogen 

Algemene reserve 

Geraamde boekwaarde 1 januari 868.620 
Bij: Stortingen 
Af: Onttrekkingen 44.500 
Geraamde boekwaarde 31 december 824.120 

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

Beste/rwrwnosrese/yes 

Investeringsreserve 

raamde boekwaarde 1 januari 621.555 
Stortingen 269.500 
Onttrekkingen 494.477 
raamde boekwaarde 31 december 396.578 

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

Bestemmingsreserve Herinrichting Zuidelijk Randpark 

Geraamde boekwaarde 1 januari 178.679 
Bij: Stortingen 
Af: Onttrekkingen 
Geraamde boekwaarde 31 december 178.679 

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 Exploitatie Veerpont 

Geraamde boekwaarde 1 januari 30.119 
Bij: Stortingen 
Af: Onttrekkingen 13.639 
Geraamde boekwaarde 31 december 16.480 



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 

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

De Reserve Zwembad Albrandswaard is bedoeld ter dekking van eventuele kosten voor sloop of 
aanpassingen in het gebied rondom het zwembad binnen het Weerstandsvermogen. 

Bestemmingsreserve Recreantenonderzoek 

Geraamde boekwaarde 1 januari 40.884 
Bij: Stortingen 
Af: Onttrekkingen 
Geraamde boekwaarde 31 december 40.884 

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. De dekking voor 
het krediet Uitvoering Communicatieplan 2008 is afkomstig uit deze reserve. 

Bestemmingsreserve Infopanelen 

Geraamde boekwaarde 1 januari 12.000 
Bij: Stortingen 3.000 
Af: Onttrekkingen 
Geraamde boekwaarde 31 december 15-000 

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 wordt in 
2011 de inhoud van de informatiepanelen vervangen. Jaarlijks wordt vanuit de exploitatie € 3.000 aan 
deze reserve gedoteerd. 

4.4.3.2. Voorziening Groot Onderhoud 

Geraamde boekwaarde 1 januari 1.128.823 
Bij: Stortingen 905.266 
Af: Onttrekkingen 1192-500 
Geraamde boekwaarde 31 december 841.589 



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 87.373 
Bij: Stortingen 14.400 
Af: Onttrekkingen -
Geraamde boekwaarde 31 december 101.773 

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'. In 2011 wordt het 
rapport verwacht over het aanpakken van deze 'ziekte' en zullen de werkzaamheden verder worden 
uitgewerkt. Wanneer duidelijk 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. 

4.4.3.3. Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar 

Binnenlandse banken 

Boekwaarde 1 januari 2.257.867 
Vermeerderingen 
Aflossingen 299.558 
Boekwaarde 31 december 1.958.309 



4.5 Toelichting exploitatiebegroting 

4.5.1 Programma 1. Bestuur 

Lasten 
Bestuurlijke aangelegenheden -325.553 
Totaal lasten -325.553 

-324.067 
-324.067 

-324.200 
-324.200 

Saten 
Bestuurlijke aangelegenheden 574 70.000 
Totaal baten 574 70.000 

Saldo gewone bedrijfsvoering -324.979 -324.067 -254.200 

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

Resultaatbestemming 
Storting reserves 
Onttrekking reserves 
Saldo resultaatbestemming 
Saldo na resultaatbestemming -324.979 -324.067 -254.200 

Gewone bedrijfsvoering 
De inflatiecorrectie (loon- en prijsmutaties) van voorgaande jaren ad 3% tezamen met de 
bezuinigingstaakstelling van 3% zijn gecorrigeerd op gewone bedrijfsvoering. Daarnaast is de post 
juridische zaken verhoogd met € 4.000 om extern advies in te kunnen winnen. Ditzelfde bedrag is 
verlaagd binnen de post bestuurskosten. 



4.5.2 Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 

/.asten 

? , . ^ - ~ i--'p.^ï'.:r,
r
,B,-.ï;.'.!.,-.'-..-Tr 

|y»^;i-^\3i;s^*a8SgaifA-ï^JA--!--v?i ' . :: 

Inrichting, Beheer en Exploitatie -2.815.867 -2.935.418 -2.992.992 
Communicatie -64.904 -60.093 -60.100 
Regelgeving & Handhaving -132.230 -121.863 -125.500 
Totaal lasten -3.013.001 -3.117.374 -3.178.592 

Bafen 
Inrichting, Beheer en Exploitatie 690.690 672.786 671.988 
Communicatie 2.140 
Regelgeving en Handhaving 
Totaal baten 692.830 672.786 671.988 

Saldo gewone bedrijfsvoering -2.320.171 -2.444.588 -2.506.604 

Incidentele Baten en Lasten 
Incidentele lasten -36.291 
Incidentele baten 12.696 
Kredieten -139.132 
Kredieten baten (bijdragen derden) 
Totaal incidentele baten en lasten -162.727 

Resultaatbestemming 
Storting reserves -11.000 -11.000 -3.000 
Onttrekking reserves 272.904 13.639 13.639 
Saldo resultaatbestemming 261.904 2.639 10.639 
Saldo na resultaatbestemming -2.220.994 -2.441.949 -2.495.965 

Gewone bedrijfsvoering 
De inflatiecorrectie (loon- en prijsmutaties) van voorgaande jaren ad 3% samen met de 
bezuinigingstaakstelling van 3% zijn gecorrigeerd op gewone bedrijfsvoering. 

Binnen de begroting is de post Regelgeving & Handhaving uitgesloten van de taakstellende 
bezuiniging en daardoor verhoogd met het inflatiepercentage van 3%. 

Ten opzichte van 2011 is € 54.165 toegevoegd aan de leveranties diensten van derden conform de 
ingroeiregeling (stapsgewijze ingroei Zuidpolder Barendrecht). 

Resultaatbestemming 
In 2012 wordt € 3.000 toegevoegd aan de reserve Informatiepanelen. Ten opzichte van de begroting 
2011 wordt niet gedoteerd aan de reserve recreantenonderzoek omdat deze reserve op peil is voor de 
komende jaren. 

In 2012 wordt € 13.639 onttrokken aan de reserve exploitatie veerpont. 



4.5.3 Programma 3. Ontwikkelingen 

Lasten 
Planvorming & Gebiedsontwikkeling 
Marketing & Productontwikkeling 
Totaal lasten 

Bafen 
Planvorming & Gebiedsontwikkeling 
Marketing & Productontwikkeling 
Totaal baten 

Saldo gewone bedrijfsvoering 

-156.109 
-13.347 

-169.456 

-169.456 

-152.558 
-12.301 

-164.859 

-164.859 

-152.600 
-12.300 

-164.900 

•164.900 

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

37.169 
-283.512 

-246.343 

-676.977 

-676.977 

-494.477 

-494.477 

Resultaatbestemming 
Storting reserves -262.169 -255.000 -225.000 

494.477 Onttrekking reserves 282.872 706.977 
Saldo resultaatbestemming 20.703 451.977 269.477 
Saldo na resultaatbestemming -395.096 -389.859 -389.900 

Gewone bedrijfsvoering 
De inflatiecorrectie (loon- en prijsmutaties) van voorgaande jaren ad 3% tezamen met de 
bezuinigingstaakstelling van 3% zijn gecorrigeerd op gewone bedrijfsvoering. 

Incidentele baten en lasten 
In voorliggende programmabegroting worden de volgende nieuwe kredieten aangevraagd: 
- Landschapspark Buijtenland € 25.000; 
- Ontwikkeling Hooge Nesse en omgeving € 19.500. 
Daarnaast zijn de jaarschijven opgenomen vanuit het Toekomstscenario 1. Het betreft de 
grondaankoop van Donckse Velden € 292.477, de bijdrage inrichting Waaloever € 52.500 en de 
bijdrage inrichting resthectares € 105.000. 

Resultaatbestemming 
In 2012 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). 

De onttrekking reserves van € 494.477 is ter dekking van de nieuwe kredieten Landschapspark 
Buijtenland en Ontwikkeling Hooge Nesse en omgeving en de jaarschijven van de kredieten 
grondaankoop Donckse Velden € 292.477, de bijdrage inrichting Waaloever € 52.500 en de bijdrage 
inrichting resthectares € 105.000. 



4.5.4 Algemene Dekkingsmiddelen 

Lasten 
■Sü^rv3 

Overige structurele lasten -630 
Onvoorzien -11.624 -11.600 
Totaal lasten -630 -11.624 -11.600 

Saten 
Overige structurele baten 76.574 70.000 
Deelnemersbijdrage 3.190.181 3.097.500 3.151.665 
Totaal baten 3.266.755 3.167.500 3.151.665 

Saldo gewone bedrijfsvoering 3.266.125 3.155.876 3.140.065 

Incidentele Baten en Lasten 
Incidentele lasten 
Incidentele baten 
Kredieten 
Kredieten baten (bijdragen derden) 
Totaal Incidentele baten en lasten 

Resultaatbestemming 
Storting reserves -323.094 -44.500 
Onttrekking reserves 169.968 44.500 
Saldo resultaatbestemming •153.126 
Saldo na resultaatbestemming 3.112.999 3.155.876 3.140.065 

Gewone bedrijfsvoering 
De inflatiecorrectie (loon- en prijsmutaties) van voorgaande jaren ad 3% tezamen met de 
bezuinigingstaakstelling van 3% zijn gecorrigeerd op gewone bedrijfsvoering. 

De deelnemersbijdrage voor 2012 is ten opzichte van de deelnemersbijdrage 2011 toegenomen met 
€ 54.165. De deelnemersbijdrage is opgehoogd met € 54.165 conform de ingroeiregeling 
(stapsgewijze ingroei Zuidpolder Barendrecht). 

Resultaatbestemming 
Van de Algemene Reserve wordt € 44.500 overgeheveld naar de Investeringsreserve ter dekking van 
de kredietlasten. 



5. Meerjarenraming 

Lasten en baten gewone bedrijfsvoering 
Programma 1. Bestuur 
Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie 

-254.200 
-2.506.604 

-254.200 
-2.738.464 

-254.200 
-2.786.464 

-254.200 
-2.786.464 

Programma 3. Ontwikkeling -164.900 -164.900 -164.900 
Alg. dekkingsmiddelen, deelnemersbijdrage 3.151.665 3.383.525 3.442.323 
Overige algemene dekkingsmiddelen -11.600 -11.600 -11.600 

Saldo gewone bedrijfsvoerin 214.361 214.361 225.159 

Incidentele lasten 

-164.900 
3.445.164 

-11.600 

228.000 

Incidentele baten 
Kredieten lasten -494.477 -105.000 -187.609 -390.000 
Kredieten baten (bijdragen van derden) 

Saldo Incidentele lasten en baten -494.477 -105.000 -187.609 -390.000 

Saldo na incidentele lasten en baten -280.116 109.361 

Storting reserves -272.500 -228.000 

-162.000 

-228.000 
Onttrekking reserves 552.616 118.639 190.450 390.000 

Saldo resultaatbestemming 280.116 -109.361 -37.550 162.000 

Saldo na resultaatbestemming 

Toelichting op verloop meerjarig perspectief 

De meerjarenraming is opgesteld op basis van prijspeil 2012. Omdat de ontwikkeling van de prijsindex in de 
toekomst niet bekend is, geeft indexatie van de meerjarenraming een minder reëel beeld van de toekomstige 
financiële positie van het schap. 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 (Donckse Velden fase 3, Resthectares en stapsgewijze ingroei Zuidpolder Barendrecht). 

Jaarlijks wordt € 13.839 onttrokken aan de reserve exploitatie veerpont ter dekking van de frictiekosten bij de 
privatisering van het Rhoonse Veer. Vanaf 2014 is de reserve exploitatie veerpont uitgeput en derhalve de 
deelnemersbijdragen verhoogd. 



Bijlage 1 Staat van vaste activa 
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Bijlage 2 Nieuwe en lopende kredieten 

DtMing Itn tesfe M I Innsttringsrestrve 

Grondaankoop Donckie VeMen 2A (ToekomtUcensrio 1) 
Bijdrage inriditing WMloever (Toekomstsranarlo 1) 
Bijdrege inricMiriB r«»th«ctarw (Toakonutscenarlo 1) 

Landschapspart Buytenland (nieuw) 
Ontwikkeling Hooge Nesse en omgeving (nieuw) 

292.«77| 
105.000 
31S.000 

25.000 
10500 

52.500 
210.000 

263.6001 

282.477 
52.500 

105.000 

25.000 
10.500 

404^77 

202.47 
105.000 
315.00 

25.000 
19.5001 
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Bijlage 3 Staat van reserves en voorzieningen 

Staat van raaervea 

Saldo 
1-1.2011 

Resultaat 
2010 

Vermeer. 
derinoen 

Vermln-

derinoen 
Saldo 

1.1-2012 
Vermeer-

deringen derinpen 
Saldo 

31-12-2012 
Algemene Reserve 

BESTEMMINGSRESERVES 
Investeringsreserve 
Bestemmingsreserve Herinrichting Zuidelijk Randpark 
Bestemmingareserve ExptoKatie Veerpont 
Bestemmingsreserve zwembad 
Bestemmingsreserve Recreantenonderzoek 

itemmingsreserve Infopanelen 

Subtotaal beatei nlngaraaervaa 

Totaal 

863.6701 
523.670 
43 758 

108163 
47.645 
8.000 

1.763.»15 

2.617.232 

171.8301 

507.115 
345.000 

13.638 

621.555 
178.678 
30.110 

106.163 
40.884 
12.0001 

B62.S1S| 1.078.4001 272.500. 

484.477 

13.638 

508.1161 

272.6001 552.6161 

386.578 
178.678 
16.480 

106.163 
40.884 
15.000 

843.784 

M—rjtrlg perapecffef afaar van reservaa 

Saldo 
1-1-2013 

824.1201 

386.578 
178.679 
16.480 

186.183 
40.884 
15.000| 

643.784 

Vermeer-

derinnen 
Vermin-

derinqen 
Saldo 

31-1-2013 
Vermeer- ■ 
deringen 

Vermin-

. d e r t H j n . 
Saldo 

31-12-2014 
Vermeer-

_de 2 ! f l en_ 
Vermin-

deringen 
Algemene Reserve 

BESTEMMINGSRESERVES 
Investeringsreserve 
(Bestemmingareserve Herinrictiting Zuidelijk Randpark 

temmingaresenre Exploitatie Veerpont 
temmingsreserve zwembad 

Bestemmingsreserve Recreantenonderzoek 
Bestemmingareserve Infopanelen 

Subtotaal bostemmlngareservoel 

105.000 

13.638 

3 000| 

228.000 

516.578 
178.678 

2.841 
186.163 
40.884 
18.000 

863.145 

175.1 
2.841| 

3.0001 

228.000 

741.5761 
3.070 

186.163 
28.884 
21.000 

880.685 

180.451)1 

3.000 

228.000 

Staat van voorzieningen 

[Voorzening Groot Onderhoud 
rziening Pendrechtse Molen 

Saldo 
1-1-2011 

t 597.895 
72.903 

Vermeer-

derinoen 
895.205 

14.380 

Vermin-

Jetlnaan 
1.364.277 

0 

Saldo 
1-1-2012 

1.128.623 
87.373 

Vermeer-

905.266 
14.400 

Vermin-

.derjnflen 
1182.500 

Seldo 
3 i - " - a i i 2 

841.548 
101.773 

JMM 

Meerjarig perspectief verloop voorzieningen 

Seldo 
1-1-2013 deringen 

Vermtn-

derinoen 
Saldo 

3'-1-g013 
841.580 
101.773 

Vermeer* 
doHnpon 

Vermin-

_de*aen_ 
SeMo 

31-12-2014 
•41.589 
101.773 

Vermeer. 
deringen 

Vermln- Saldo 
31-12-2015 

Voorziening Groot Onderhoud 
Voorziening Pendrechtse Molen 

641.588' 
101.773 

843.3821 

841.588 
101.773 
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Bijlage 4 Conversie van kostensoorten naar producten 
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Bijlage 5 Langlopende schulden 

OVERZICHT RENTE EW AFLOSSING LANGLOPENDE SCHULDEN 2012 

nr. |geldgever duur contractbedrag besluit 
rente M7 

perc. restant 
01-01-2012 

ten laste van 
rente aflossing 

restant 
31-12-20121 

16 
12 
13 
14 

jBank 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 

2.49S.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 

476.786 
771.426 
136.131 
873.S24 
2.257.868 

24.863 
33.842 
4.738 

38.915 
102.358 

95.357 
45.378 
34.034 
124.790 . 

381.429 
726.048 
102.097 
748.734 
1.958.3091 
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Bijlage 6 Stand van zaken Toekomstscenario 1 

De vastgestelde overdracht van nieuwe landinrichtingsgebieden aan het Natuur- en Recreatieschap 
IJsselmonde is verwerkt in de schapsbegroting. De definitieve overdracht van het beheer van de 
uitbreiding van Wevershoek aan het schap heeft in 2010 plaatsgevonden na de eigendomsoverdracht. 
De inrichtingswerkzaamheden in Donckse Velden fase 2a zijn in 2010 nog niet definitief afgerond. Het 
beheer wordt begin 201 laan het schap overgedragen. Het beheer van het deelgebied Devel is in 
2010 door de Landinrichtingscommissie aan het schap in beheer opgeleverd. Het voorontwerp 
Donckse Velden 2b en de beheerbegroting zijn in december 2010 door het Algemeen Bestuur 
goedgekeurd. De inrichting zal in eind 2011/begin 2012 starten. 

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 (polders Lage Nesse en Buitenland). De provincie besluit in 2011 over de 
gevolgen van de -in 2010 aangekondigde- rijksbezuinigingen op het ILG-budget, op de voortgang van 
de landinrichtingsprojecten op IJsselmonde. Het schapsbestuur zal in de loop van 2011 zo nodig 
aparte voorstellen ter besluitvorming krijgen voorgelegd over de voorgang en uitvoering van de 
landinrichtingsprojecten. Na besluitvorming zal een aangepaste planning in de begroting worden 
verwerkt. 
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