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JAARVERSLAG 2013 

NATUUR- EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE 



1. Leeswijzer 

In deze jaarstukken wordt inzicht verschaft in de voortgang van het realiseren van de doelen en 
prestaties uit de programmabegroting 2013 en de najaarsrapportage 2013. Daarnaast wordt inzicht 
gegeven in de realisatie van additionele projecten (kredieten). In de tabellen zijn de realisatiecijfers over 
het jaar 2013 opgenomen. In de tabellen worden de lasten en de baten gepresenteerd als positieve 
bedragen. In de kolom resultaat 2013 zijn voordelen voor het schap extra toegelicht door de vermelding 
van een "V" en nadelen voor het schap door vermelding van een "N". 

De jaarstukken zijn opgesteld naar het model van de jaarstukken die voldoen aan de eisen die het 
Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) daaraan stelt. In de bestuurlijke 
samenvatting (hoofdstuk 2) wordt op hoofdlijnen ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen en 
resultaten in 2013. De programmaverantwoording is opgenomen in hoofdstuk 3. Hierin worden de 
doelen en prestaties toegelicht door beantwoording van de drie W-vragen: 
1. Wat hebben we bereikt of gaan we bereiken? (voor alle programma's) 
2. Wat hebben we daarvoor gedaan of gaan we daar nog voor doen? (per programma) 
3. Wat kost(te) het? (per programma) 

Daarnaast zijn in dit hoofdstuk de volgens het BBV verplichte paragrafen opgenomen, te weten: 
Onderhoud kapitaalgoederen; 
Risicomanagement en weerstandsvermogen; 
Financiering; 
Bedrijfsvoering; 
Grondbeleid. 

Hoofdstuk 4 bevat de jaarrekening per 31 december 2013 met daarin de waarderingsgrondslagen, de 
balans per 31 december 2013 met toelichting en de programmarekening met toelichting. Voor de 
toelichting op de programmarekening is de richtlijn gehanteerd de verschillen toe te lichten bij 
afwijkingen ten opzichte van de begroting na wijziging van meer dan 3%, met een minimum van 
€ 2.500. 

Tot slot is een aantal bijlagen toegevoegd waaronder een bijlage van de staat van reserves en 
voorzieningen. 
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2. Bestuurlijke samenvatting 

In 2013 is conform begroting gewerkt aan de diverse afgesproken zaken. De resultaten daarvan zijn in 
het jaarverslag te lezen. Gedurende het jaar werd u in bestuursvergaderingen middels specifieke 
voortgangsrapportages over de bezuinigingen en over het project Blauwe Verbinding op de hoogte 
gehouden. Via mededelingen en bestuursvoorstellen is de stand van zaken met betrekking tot de 
projecten Johannapolder en Hooge Nesse onder de aandacht gebracht. 

Ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde programmabegroting 2013 is het op 23 november 
2012 door het Algemeen Bestuur vastgestelde voorstel 'Invulling bezuiniging' van belang. Hiermee is 
aan de eerder op hoofdlijnen cijfermatig doorgevoerde bezuiniging van 15% ten opzichte van 2010 
nadere invulling gegeven. De financiële doorwerking hiervan heeft zijn beslag gekregen in de 
begrotingswijziging bij de najaarsrapportage. 

Belangrijk is geweest het besluit vanuit de Provincie Zuid-Holland om het programma voor de 
Herinrichting IJsselmonde te herzien, ingegeven door gewijzigd beleid en gewijzigde beschikbare 
ruimte bij het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). De Landinrichtingscommissie heeft middels 
haar uitvoerende organisatie Dienst Landelijk Gebied (DLG) het gewijzigde programma aan het schap 
kenbaar gemaakt. Het schap kende het Toekomstscenario 1, waarin onder andere de voor het schap 
bestemde landinrichtingsprojecten financieel werden afgedekt in termen van bijdragen in aankoop 
danwel inrichting. Met de nieuwe gegevens heeft een herijking van het Toekomstscenario 
plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een vrijvallend investeringsbedrag voor toekomstige 
ontwikkelingen. Hiervan zijn verzoeken gehonoreerd voor Polder Buitenland van Zwijndrecht 
(investering en beheer) en wandelknooppuntennetwerk Deltapoort inclusief later de uitbreiding met het 
deel Albrandswaard (beheer), Daarnaast zijn door het gewijzigde programma structurele beheergelden 
vrijgevallen. Deze zijn middels besluitvorming ingezet ter (gedeeltelijke) dekking van enkele (nog) niet 
haalbare of wenselijke bezuinigingsmaatregelen. 

Analyse van reserves en voorzieningen heeft geleid tot besluiten over reservering van gelden voor 
'investeringen in omvormingen', 'investering in gebied en verdienvermogen' en 'voorfinanciering 
gebiedsontwikkeling Johannapolder onder voorwaarden'. Daarnaast is besloten tot incidentele 
teruggave van € 100.000 aan de deelnemers, te verrekenen met de deelnemersbijdrage 2014. 

De betrokkenheid van NRIJ bij het Buijtenland van Rhoon heeft vorm gekregen door bestuurlijke 
afvaardiging in het Bestuurlijk Overleg Buijtenland van Rhoon. De betreffende bestuurder is daar 
vervolgens tot portefeuillehouder Recreatief Programma benoemd, hetgeen breder gaat dan het 
schapsaandeel en wordt ondersteund vanuit het provinciale projectbureau. Mede op aandringen van 
het schap zijn de zogenaamde raakvlakprojecten geïntroduceerd. Het betreft de drie ontsluitende 
hoekpunten die aanvankelijk buiten het project gehouden werden en inmiddels erkend zijn als 
belangrijke aandachtspunten vanuit het project. 

Bij Deltapoort, waar NRIJ formeel geen partner van is, is een concept uitvoeringsprogramma en 
communicatieplan opgesteld. De gemeente Albrandswaard heeft zich aangesloten bij Deltapoort. De 
projecten Johannapolder (schap) en Buijtenland van Rhoon (provincie) zijn daardoor binnen het 
werkingsgebied van Deltapoort komen te vallen. De stuurgroep Deltapoort heeft besloten een 
verkenning in gang te zetten naar opstarten in 2014 van een Landschapstafel IJsselmonde. 

Het schetsontwerp Blauwe Verbinding, deeltracé Zuidelijk Randpark, is gepresenteerd in een 
raadscommissie van de gemeente Barendrecht en tijdens een inloopavond aan omwonenden en 



belanghebbenden. Met medeneming van gemaakte opmerkingen is gewerkt aan opstelling van het 
definitief ontwerp. 

Polder de Hooge Nesse is met de boomfeestdag en feestelijke opening op 20 maart 2013 in gebruik 
genomen. Vanuit het project 'Bewegen in het groen' is een aanzet gemaakt naar een begin 2014 te 
houden placemakingsbijeenkomst waarbij met de directe omgeving initiatieven worden gezocht voor de 
korte termijn ontwikkeling en recreatieve invulling van dit nieuwe gebied. 

Voor de gebiedsontwikkeling Johannapolder zijn in samenwerking met gemeente Albrandswaard tot 
stand gekomen het ambitiedocument, beeldkwaliteitsplan, concept bestemmingsplan en bijbehorende 
concept haalbaarheidsanalyse. De werkgroep programmeer- en beheerorganisatie met daarin ook 
particuliere gebiedspartijen heeft bijgedragen aan de planontwikkeling en input geleverd voor het 
ambitiedocument. Als uitvloeisel hiervan hebben twee ondernemers ontwikkelplannen ingediend en 
heeft het schapsbestuur positief tot uitgiften hiervoor besloten. Voorts zijn overeenkomsten afgesloten 
aangaande tijdelijke voortzetting van gebruik van het binnenzwembad en het jongerencentrum. 

Resultaat 2013 

Uit de onderstaande tabel valt af te lezen aan welke programma's het resultaat 2013 (zie bijlage 2) kan 
worden toegeschreven en voor welk bedragen. 

Resultaat 2013 naar programma's 

Programma Resultaat v/n1 

1. Bestuur 19.998 V 
2. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 484.177 V 
3. Ontwikkelingen 2.809 V 
Algemene dekkingsmiddelen 9.417 V 
Totaal 516.401 V 

Toelichting Resultaat: (i incidenteel, s structureel); 
Programma 1 

• Minder bestuurskosten € 14.773 V (i) 
• Minder kosten juridische zaken € 4.000 V (i) 
• Per saldo hogere accountants- en bankkosten € 741 N (i) 
• Hogere rentebaten € 1.916 V (i) 
• Diverse baten € 50 V (i) 
• Totaal € 19.998 V 

Programma 2 
• Lagere kosten terreinbeheer en energiekosten € 382.161 V (i,deel s) 
• Lagere kosten belasting/verzekeringen, huren en pachten en extern onderzoek € 71.006 V (i) 
• Lagere kosten veerdienst € 6.675 V (i) 
• Hogere kredietlasten nutsvoorzieningen € 6.464 N (i) 
• Hogere exploitatiebaten € 29.302 V (i) 
• Lagere kosten communicatie € 5.417 V (i) 
• Overigen € 2.605 V (i) 
• Per saldo diverse baten en lasten € 6.585 V (i) 

' V = voordelig resultaat, N = nadelig resultaat 
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• Dotatie voorziening € 13.110 N (i) 
• Totaal € 484.177 V 

Programma 3 
• Lagere publicatiekosten € 2.829 V (i) 
• Overigen € 20 N (i) 
• Totaal € 2.809 V 

algemene dekkingsmiddelen 
• Geen uitgaven post onvoorzien € 9.417 V (i) 

Bij de vaststelling van de jaarrekening neemt het Algemeen Bestuur (hierna te noemen AB) een besluit 
over de uiteindelijke bestemming van het resultaat. Bij de vaststelling van de programmabegroting 2013 
is de volgende beleidslijn ten aanzien van de bestemming van het jaarrekeningresultaat goedgekeurd: 
1. Reservering van middelen voor door het bestuur gewenste maar financieel nog niet afgedekte 

nieuwe investeringen; 
2. Overige door het bestuur gewenste reserveringen; 
3. Extra afschrijvingen van geactiveerde investeringen met maatschappelijk nut in de openbare 

ruimte; 
4. Verlaging van de deelnemersbijdrage, mits er geen lopende ingroeiregeling meer is en punt 1 tot en 

met 3 niet van toepassing zijn. 
5. 
Zoals blijkt uit bovenstaande toelichting resulteert uit de voorliggende jaarrekening 2013 een totaal 
voordelig exploitatiesaldo van € 516.401. Voorgesteld wordt het voordelige resultaat te doteren aan de 
Algemene Reserve. 

Een toelichting op het resultaat wordt gegeven bij de afzonderlijke programma's en in § 4.5 Toelichting 
op de programmarekening. 
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3. Programmaverantwoording 

3.1 Wat hebben we bereikt? 

Bestuurlijke 
speerpunten PB 2013 

Toelichting op de realisatie van de begrotingsdoelstellingen / 
bestuurlijke speerpunten 

1 Heldere prioritering 
in investeringen 

In verband met de bezuinigingen is zeer terughoudend omgegaan met 
investeringen in projecten. Er is bestuurlijk gekozen voor focus op de 
projecten Johannapolder, Hooge Nesse en Blauwe Verbinding. Berichtgeving 
over de vorderingen in deze projecten zijn in relevante bestuursvoorstellen of 
mededelingen en/of voortgangsrapportages aan het bestuur gemeld. 

2 Invulling geven aan 
noodzakelijke 
omvormingen 

Bij bestuursbesluit van het Algemeen Bestuur op 23 november 2012 is 
invulling gegeven aan de bezuinigingstaakstelling van 15% ten opzichte van 
2010 en lopend tot en met 2014. Aanpassing van het dienstverleningsbudget 
is doorgevoerd. De effectuering van de uit te voeren maatregelen in het 
buitengebied is grotendeels gehaald. De resultaten hiervan zijn middels 
voortgangsrapportages aan het bestuur gemeld. 

3 Creëren van 
mogelijkheden om 
het 
inverdienvermogen 
te vergroten 

Het gaat hier om nieuwe investeerders. Door de economische 
omstandigheden hebben zich geen grote nieuwe investeerders in de 
verslagperiode aangediend. 
Hard is gewerkt aan het creëren van nieuwe mogelijkheden en dit heeft in de 
Johannapolder geresulteerd in uitbreidingsverzoeken van twee bestaande 
ondernemers. Welwillend is voorts ingegaan op het verzoek van de 
gemeente Hendrik-ldo-Ambacht met betrekking tot verplaatsing van een 
Jeugdspeelplaats. Bij Hooge Nesse is verder gewerkt aan het traject voor de 
thema's duurzaamheid en educatie met op termijn kansen op investeerders. 
Voor het thema intensieve recreatie is hier met het project 'Bewegen in het 
Groen', een samenwerkingsverband van 7 organisaties, een verkenningsfase 
ingegaan die wellicht op termijn nieuwe investeerders kan opleveren. 

4 Samenwerking 
tussen 
gebiedspartners bij 
beheer en 
ontwikkeling 

Er is een veelheid aan dwarsverbanden tussen gebiedspartners. 
Ontwikkeling vindt altijd in samenhang met andere partijen plaats. Voor 
beheer en onderhoud is daarnaast waar mogelijk samengewerkt met 
verenigingen/stichtingen en vrijwilligers. Met andere terreinbeherende 
organisaties is afstemming over aansluiting met elkaar en wordt op het 
gebied van handhaving samengewerkt. 



3.2 Programma 1. Bestuur 

3.2.1 Bestuursproducten 

3.2.1.1. Wat hebben we gedaan? 

Réguliere 
dienstverlening 

Toelichting op de realisatie van de begrotingsdoelstellingen 

Bestuursproducten Het Dagelijks Bestuur heeft vergaderd op 22 maart, 17 mei, 1 november en 
13 december. Het Algemeen Bestuur kwam bijeen op 21 juni, 17 juli (extra 
AB) en 13 december 2013. De voorbereiding, begeleiding en afwikkeling 
van de bestuursvergaderingen heeft plaatsgevonden. Het bestuur is waar 
relevant buiten de vergaderingen ondersteund en in diverse overleggen 
vertegenwoordigd. 

Ter voorbereiding op de bestuursvoorstellen is in diverse verbanden danwel 
individueel overleg gevoerd. Schapsrelevante voorstellen van in het gebied 
actieve overheden zijn op elkaar afgestemd. Naast voorbereiding en 
begeleiding van bestuursvoorstellen is op strategisch niveau met diverse 
partijen contact onderhouden en informatie uitgewisseld over wensen en 
mogelijke ontwikkelingen. 

3.2.1.2. Wat heeft het gekost? 

PRODUCT HEKB4NG2012 PRIMITIEVE 
BEGROTING 2013. 

BEGROTING NA 
WIJZIGING 2013 

REKENING 201Ï RESULTAAT 

Bestuuisproducten Lasten 
Baten 

207.015 213.900 117.000 102.227 14.773 V 

Saldo (207.015) (213.900) (117.000) (102.227) 14.773 V 

In de begroting voor bestuurskosten is voorzien in kosten van bijeenkomsten en inhuur van specifieke 
deskundigheid. In 2013 is hier in beperkte mate gebruik van gemaakt. 
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Juridische zaken 

3.2.1.3. Wat hebben we gedaan? 

Reguliere 
dienstverlening 

Toelichting op de realisatie van de begrotingsdoelstellingen 

Juridische ondersteuning 
en advisering 

Geadviseerd op het gebied van het publiek- en privaatrecht en in het kader 
van bestuursvoorstellen. Verder heeft monitoring van de ontwikkelingen in 
wet- en regelgeving plaatsgevonden. Daarnaast is geadviseerd in het 
kader van de juridische risicobeheersing. 

In 2012 is de Wet Markt en Overheid in werking getreden. Deze wet 
formuleert een aantal gedragsregels om oneerlijke concurrentie door 
overheden bij het verrichten van marktactiviteiten te voorkomen. Over de 
toepasselijkheid van deze wet op gemeenschappelijke regelingen bestaat 
nog onduidelijkheid. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat deze wetgeving 
niet op gemeenschappelijke regelingen van toepassing is. Om duidelijkheid 
hierover te verkrijgen is de handhavende instantie, de ACM (Autoriteit 
Consument & Markt, voorheen NMa), verzocht een standpunt in te nemen. 
De ACM heeft inmiddels in een reactie aangegeven dat het standpunt wordt 
gedeeld dat de nieuwe wetgeving niet van toepassing is op 
gemeenschappelijke regelingen. Mocht er eventueel reparatiewetgeving tot 
stand komen dan zal dat gevolgen hebben voor bestaande 
overeenkomsten en toekomstige overeenkomsten. Toekomstige 
overeenkomsten zullen dan moeten voldoen aan het strikte regiem van de 
gedragsregels op straffe van nietigheid van de te sluiten overeenkomsten. 

In de voorgaande verslagperiode is melding gemaakt van het actualiseren 
van regelingen zoals de gemeenschappelijke regeling, de mandaat- en 
volmachtregeling en de financiële verordening. In afwachting van de 
uitkomsten van de ontwikkelingen omtrent opschaling en herindeling wordt 
het actualiseringproces vooralsnog niet voortgezet. Afhankelijk van nut en 
noodzaak zal tussentijds op onderdelen worden geactualiseerd indien dat 
noodzakelijk is door bijvoorbeeld gewijzigde wetgeving. 

3.2.1.4. Wat heeft het gekost? 

PRODUCT REKENING 2012. " ; PRIMITIEVE 
BEGROTING 2013 

BEGROTING NA. 
WIJZIGING 2013 

R3KBMNG2013 RESULTAAT • 

Juridische zaken Lasten 
Baten 

13.728 17.200 17.200 13.200 4.000 V 

Saldo (13.728) (17.200) (17.200) (13.200) 4.000 V 

In de begroting is een materieel budget opgenomen voor externe juridische ondersteuning. Dit is in 
2013 niet benut. 
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3.2.2 Financiën 

3.2.2.1. Wat hebben we gedaan? 

Reguliere 
dienstverlening 

Toelichting op de realisatie van de begrotingsdoelstellingen 

Financiële administratie Baten, lasten en in- en uitgaande geldstromen zijn tijdig en systematisch 
vastgelegd. Bijzonderheden hebben zich niet voorgedaan. In het najaar is 
de jaarlijkse interim-controle door de accountant uitgevoerd. 

Het debiteurenbeheer heeft de aandacht. Uw schap kan geconfronteerd 
worden met debiteuren die de op hen betrekking hebbende vorderingen 
onbetaald laten. Na het sturen van herinneringen (30 dagen na de 
vervaldatum) en aanmaningen (20 dagen na de herinnering) worden 
vorderingen op de debiteuren die onbetaald blijven, voor wat betreft de 
exploitaties in overleg met de relatiemanager, overgedragen aan een 
incassobureau. 

Er zijn in de rapportageperiode geen nieuwe zaken aan het incassobureau 
overgedragen. 

Het normenkader rechtmatigheid is op 21 juni 2013 door de Algemeen 
Bestuur vastgesteld voor 2013 en 2014. Mede op basis van dit 
normenkader worden structureel, steekproefsgewijs, interne controles 
uitgevoerd. Uit de controles voortvloeiende aanbevelingen ter optimalisatie 
van de bedrijfsvoeringprocessen zijn opgepakt en uitgezet. 

Financiële 
beleidsadvisering / -
ontwikkeling 

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

De taakstellende bezuiniging die in de begroting 2013 is opgenomen is 
financieel verwerkt conform hetgeen besloten is in het bestuursvoorstel 
Invulling bezuiniging (AB 23 november 2012). 

De nota Weerstandsvermogen en de kadernota Investeringen, 
waarderingen en afschrijvingen zijn in 2010 geactualiseerd en op 3 
december 2010 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Deze nota's zijn 
van toepassing op 2013 en daarmee tevens van toepassing op 
voorliggende najaarsrapportage 2013. De situatie ten aanzien van de 
risico's en het weerstandsvermogen is weergegeven in de paragraaf 
Weerstandsvermogen van voorliggend document. 

Treasury en 
cashmanagement 
(rentebaten) 

De renteopbrengsten over 2013 bedragen € 45.766. Dit is hoger dan de 
verwachtingen gepresenteerd bij de najaarsrapportage doordat de 
deelname schatkistbankieren later is gestart dan was voorzien. 

Jaarstukken De jaarstukken 2012 zijn op 21 juni 2013 vastgesteld door het Algemeen 
Bestuur en vervolgens verzonden naar het ministerie van BZK. De 
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accountant heeft goedkeurende controleverklaring afgegeven. 

Bestuursrapportages In 2013 is geen voorjaarsrapportage opgesteld. De najaarsrapportage 2013 
is opgesteld en samen met de daarbij behorende begrotingswijziging op 13 
december 2013 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. 

Programmabegroting De programmabegroting 2014 is op 21 juni 2013 vastgesteld door het 
Algemeen Bestuur en verzonden naar het ministerie van BZK. 

3.2.2.2. Wat heeft het gekost? 
PRODUCT v / m i i a E ; , 

;BBBB3rr«»3aM>'-: 
eBQRDTHOMA 
MLKXM02VM 

Financien Lasten 
Baten 

95.687 
69.156 

96.000 
70.000 

73.200 
45.000 

73.941 
46.916 

741 N 
1.916 V 

SaMo. ' :•• •.wvi:";^,^-;---fr.>V-^- ::. ' OB.531) * V.1.W4V 

3.2.3 Diverse baten en lasten 

DN«rMtttten«nbaten 
"•'"'[ :'".. r - :~ '.< »i:': 'T"A-.!*- ' («.. . ' " . .• 

iwrnevE .... 8B3ROTWBN* 
.'IMJBKM83M3; 

f RESULTAAT 

Diverse lasten - - -
Diverse baten - - - 50 50V 
Saldo diverse lasten ën baten 50 V 

De diverse last betreft een afboeking van een schuld in voorgaande jaren (2009). 

13 



3.3 Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 

3.3.1 Terreinbeheer 

3.3.1.1. Wat hebben we gedaan? 

Reguliere Toelichting op de realisatie van de begrotingsdoelstellingen 
dienstverlening 

Onderhoud van Het schap heeft 575 hectare recreatiegebied in beheer. In deze gebieden 
recreatiegebieden worden de diverse TBM-doeltypen en objecten duurzaam in stand 

gehouden. Tevens worden een aantal routestructuren in stand gehouden 
die zich ook buiten het beheergebied bevinden. 

Het recreatieseizoen is tengevolge van het natte voorjaar laat op gang 
gekomen. Vanwege goede weersomstandigheden tijdens de zomerperiode 
hebben de gebieden veel recreanten getrokken. Najaar en winter werden 
gekenmerkt door een drietal stormen die stormschade hebben veroorzaakt. 

Het schap haar werkzaamheden geheel conform natuurwetgeving 
voorbereid en uitgevoerd. GZH heeft zich na een intensief traject 
gecertificeerd voor werken conform natuurwetgeving en is daarmee de 
eerste grote terreinbeheerder met deze kwalificatie. Mede dankzij deze 
inspanning hebben zich in de schappen geen overtredingen van de 
natuurwetgeving voorgedaan. 

Eind 2013 is besloten de inzet van glyfosaat (Roundup) voor 
halfverhardingen versneld af te bouwen en alternatieven toe te passen. 
Aanleiding hiervoor waren het voorkomen van uitspoeling naar grond- en 
oppervlaktewater, het aangekondigde verbod (2018) en een motie in 
Provinciale Staten van de provincie Z-Holland. 

Vandalisme 
Er is veel last veroorzaakt door putdekselvandalisme, hierbij worden 
putdeksels compleet afgebroken. Dit vergt veel noodmaatregelen en 
herstelwerk. 

Plagen 
De ontwikkeling van plaagsoorten als Eikenprocessierups, Essentaksterfte, 
Reuzenberenklauw, Akkerdistels, Japanse duizendknoop en Blauwalg 
wordt tijdens de inspecties van de doeltypen goed in de gaten gehouden 
om zodoende tijdig en indien nodig tot actie over te kunnen gaan. De 
overlast van Eikenprocessierups is hierdoor niet uitgebreid en qua omvang 
op het hetzelfde niveau gebleven als vorig jaar. Door extreem warm weer is 
op veel plaatsen blauwalg geconstateerd. De Japanse duizendknoop in de 
Hooge Nesse (ca.500 m2) is in augustus gemaaid en afgevoerd en is in 
september chemisch bestreden volgens de wettelijke regels, een en ander 
heeft te maken met het hardnekkige woekerkarakter van de plant en om 
grotere uitbraak te voorkomen. Andere locaties met de Japanse 
duizendknoop hebben nog geen grote omvang en worden op verdere 
uitbreiding in de gaten gehouden. 

14 



Maatschappelijke betrokkenheid NRIJ 
In de maanden januari t/m maart (5 maal) zijn er diverse vrijwilligersgroepen 
met winterwerkzaamheden in het beheergebied bezig geweest. Daarnaast 
is in maart deelgenomen aan de van het Oranje Fonds landelijke, 
grootscheepse vrijwilligersactie: NL DOET.. Op deze dagen zijn vrijwilligers 
bezig geweest om een stuk struweel af te zetten en al het vrijgekomen hout 
te verwerken op rillen. De takkenrillen die aangelegd zijn bieden weer een 
mooie schuil-, broed- of foerageerplaats voor diverse soorten dieren. 
Daarnaast werd het opschot in de slootkanten verwijderd. 

In navolging van een aantal vrijwilligerswerkdagen hebben in de diverse 
gebieden nog een aantal natuurwerkdagen plaatsgevonden. Op 2 
november een natuurwerkdag met Natuurvereniging Ridderkerk in Donckse 
Velden. Hier zijn diverse werkzaamheden aan de beplantingsvakken 
uitgevoerd. Op 6 november een natuurwerkdag met scouting in 
Wevershoek. Zo'n 90 kinderen en begeleiders hebben een heleboel werk 
verzet. Langs de waterkant is bij een hele strook de onderbeplanting 
afgezet. Zo ontstaat weer vrij uitzicht op het Waaltje en heeft de scouting 
groep ook meer wind tijdens het zeilen op het Waaltje. Het voornemen is 
dat zij jaarlijks 1/3 van de onderbegroeiing langs het Waaltje zullen blijven 
afzetten, zodat er lage en jonge onderbegroeiing blijft. 

Hooge Nesse 
In de winterperiode is samen met de gemeente Zwijndrecht de opening en 
de boomplantdag van de Hooge Nesse verzorgd. Daarnaast is een 
graspadenstructuur aangelegd in afwachting van een definitieve 
invulling/inrichting van dit gebied. 

Bezuinigingen 
De maatregelen die voor het verlagen van de beheerlasten in het gebied 
genomen moesten worden als gevolg van de bezuinigingen zijn 
grotendeels uitgevoerd. Daaronder viel het bovengronds verwijderen van 
spartelbad Hoge veld. Voor de bijbehorende eenmalige investeringen om 
de diverse bezuinigingen in te passen in de beheergebieden in de zin van 
opruimen of herinrichten is een budget beschikbaar gesteld. 

De Pendrechtse Molen 
De brim-subsidie voor de periode van 2013 tot 2018 is toegewezen: deze 
subsidie draagt bij in de periodieke onderhoudskosten van dit monument. 
Het bedrag is gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplanning van de 
molen. De molen heeft weer meegedraaid met het Jeugdvakantie paspoort 
maar de opkomst was niet hoog. Er zijn 2 vrijwillige molenaars aangesteld 
op de Pendrechtse Molen. De 1:100 regel voor de molen is door de 
gemeente vastgesteld. Lopende het jaar bleek de kruivloer en andere delen 
van de molen aangetast door de Bonte knaagkever, waardoor herstel actie 
nodig was. 

De spartelbaden 
Het spartelbad in Spuiveld heeft een verouderde installatie en een verzakt 
gebouw zonder vast toilet. Hierdoor ontstaan steeds vaker storingen. De 
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voorbereiding voor renovatie is gestart. 

Johannapolder 
Er is een proces van gebruikersbijeenkomsten ingezet om onder andere het 
buitenzwembadterrein een nieuwe invulling en impuls te geven. 
Hierbij is ook gekeken naar het Jongerencentrum. Het schap heeft een 
analyse van de bouwkundige staat laten uitvoeren om de kosten inzichtelijk 
te maken teneinde het gebouw nog een aantal jaren langer dan 
oorspronkelijk bedoeld in stand te kunnen houden. Het aanwezige betonrot 
is herstelt en nooddeuren zijn in orde gemaakt. Daarnaast is betonverf 
geleverd die de jongeren zelf gaan aanbrengen. 

Groot Onderhoud Op diverse locaties zijn, in het kader van de keur, watergangen gebaggerd 
en zijn de voorbereidingen gestart voor de te baggeren sloten in 2014. 
Daarnaast is op verschillende locaties de verharding van wegen en 
fietspaden hersteld, de kwaliteit van het groen versterkt door het snoeien 
van struiken, het vellen van én herplant van bomen en de stabilteit van 
oevers verbeterd. Verder is een kwaliteitsimpuls gegeven aan diverse 
recreatieve voorzieningen (voorbeeld: het verbeteren van de waterafvoer 
van speel- en ligweiden). In navolging op het in 2011 gerestaureerde 1ste 
brugwachtershuisje Barendrechtsebrug is gestart met de voorbereiding van 
de restauratie van het 2de brugwachtershuisje. 

3.3.1.2. Wat heeft het gekost? 

PRODUCT REKEMNS2B12 PRIMITIEVE 
BEGROTING 2013 

BEGROTING NA 
WIJZIGING 2013 

REKENING 2013 RESULTAAT 

Terreinbeheer Lasten 
Baten 

2.176.589 
80.355 

2.658.072 
53.988 

2.421.475 
80.000 

2.045.812 
79.471 

375.663 V 
529 N 

Saldo (2.096.233) (2.604.084) (2.341.475) (1.966.340) 375.135 V 

De onderhoudskosten worden onderschreden met een bedrag van ca € 380.000. Dit wordt mede 
veroorzaakt door actualisatie TBM, extra gevonden bezuinigingen, vrijval flexibel beheerbudget, 
verlaging afschrijving en rente en beëindiging structurele dotatie. 
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Economisch Beheer 

3.3.1.3. Wat hebben we gedaan? 

Reguliere 
dienstverlening 

Toelichting op de realisatie van de begrotingsdoelstellingen 

Contract-, relatie en 
vastgoedbeheer 

Contractbeheer 
Het schap voert de ingezette professionaliseringsslag verder door in het 
beheer van de exploitatiecontracten. Belangrijke invalshoek bij de ingezette 
professionalisering is een zakelijke en marktconforme benadering. Daarbij 
is ingezet op tijdige indexering en gebruikmaking van de contractuele 
herzieningsmomenten. 

Relatiebeheer 
Naar aanleiding van zaken zoals nieuw op te stellen huurcontracten, 
illegale activiteiten of achterstallige betalingen hebben diverse overleggen 
met relaties plaatsgevonden. 

Operationeel vastgoedbeheer 
Effectueren van grondruil biezenperceel Rhoon met meerdere partijen 
laat nog steeds op zich wachten in verband met afhandeling door 
andere partij. 
Een aantal bezwaarschriften, naar aanleiding van opgelegde 
belastingen, zijn reeds afgehandeld, waarvan enkele gegrond zijn 
verklaard. 
Eind 2013 zijn nieuwe nutscontracten afgesloten, waardoor de kosten 
in 2014 en verder licht zullen dalen. 
Onder de portefeuille van het economisch beheer vallen ook 
werkzaamheden die in het kader van de bezuinigingen worden 
uitgevoerd, waaronder verhuur van grond aan manege Dros, 
overdracht beheer parkeerplaats en overdracht groot onderhoud 
kinderboerderij Oosterpark. 

Verzekeringen In deze verslagperiode zijn drie claims ingediend, het betrof letselschade 
aan een hond en materiële schade naar aanleiding van een fietsongeval. 
Twee claims zijn afgehandeld. Éen claim is nog in behandeling. Het schap 
heeft last gehad van stormschade in oktober waardoor verschillende 
lantarenpalen op zonne-energie zijn omgewaaid. Deze schade wordt door 
de verzekeringsmaatschappij behandeld. Ook is door de veerdienst 
aanzienlijke schade aangericht aan de steiger Rhoonse Veer, Deze schade 
is afgehandeld. Ten aanzien van het verzekeringspakket hebben zich 
verder geen bijzonderheden voorgedaan. 
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3.3.1.4. Wat heeft het gekost? 

PRODUCT _ RBWNGJMÏ - PiaMiTSE 
UUONOTHOWI < 

• HUMJIKttkV '•' 
Muznaoau ' 

MESULTAAT • 

Economisch Beheer Lasten 
Baten 

308.424 
660.523 

373.219 
653.000 

378.900 
653.000 

311.106 
688.710 

67.794 V 
35.710 V 

Saldo . 302491 Z7R.781 ' ' 274.100 .• .mm* 103.504 

De uitgaven voor belastingen en verzekeringen zijn lager dan begroot. In 2012 zijn een aantal 
bezwaarschriften ingediend waardoor de lasten structureel te laag zullen zijn. Daarnaast is door minder 
inhuur van specifieke kennis van bijvoorbeeld een notaris, de post extern onderzoek lager uitgevallen. 
Aan de voorziening dubieuze debiteuren is in 2013 een bedrag van € 13.110 toegevoegd. 
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3.3.2 Communicatie 

3.3.2.1. Wat hebben we gedaan? 

Reguliere 
dienstverlening 

Toelichting op de realisatie van de begrotingsdoelstellingen 

Communicatiebeleid Gewerkt aan de voorbereiding voor vernieuwing van de overkoepelende 
website www.recreatiezuidholland.nl en het zich meer richten op digitale 
communicatie. Namens het schap is een bijdrage geleverd (o.a. 
hondenshow) aan het programma van het jubileum en de braderie van 
jachthaven Rhoon. Er is samengewerkt met afdeling communicatie van 
deelgemeenten Charlois en IJsselmonde (Rotterdam) en met gemeente 
Barendrecht in verband met communicatie rond project Blauwe Verbinding. 
Half oktober is een communicatiesessie bijgewoond, georganiseerd door de 
projectgroep Deltapoort voor alle communicatieadviseurs van betrokken 
partijen. Doel hiervan was het opstellen van gezamenlijke 
communicatiedoelstellingen waarin alle betrokken partijen zich herkennen en 
waar zij achter kunnen staan. 

3.3.2.2. Wat heeft het gekost? 
PRODUCT REKENING 2012 PRIMITIEVE 

BEGROTING 2013 
BB3ROTINGNA 
WIJZIGING 2013 

REKENING 2013 RESULTAAT 

Communicatie Lasten 56.367 60 600 23.000 17.708 5.292 V 
Baten - - 125 125 V 

Saldo (56.367) (60.600) (23.000) (17.583) 6.417 V 
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3.3.3 Regelgeving & Handhaving 

3.3.3.1. Wat hebben we gedaan? 

Reguliere 
dienstverlening 

Toelichting op de realisatie van de begrotingsdoelstellingen 

Vergunningen en 
toestemmingen 

In 2013 zijn er 66 aanvragen voor vergunningen en toestemmingen in 
behandeling genomen. 

De meeste aanvragen hadden betrekking op: 
• het organiseren van barbecues met diverse sport- en spelactiviteiten 

voor onder andere scholen; 
• geocaching; 
• twee standplaatsvergunningen voor Yv's Ijspaleis en de Familie 

Gulseven; 
• het organiseren van hondentrainingen en diverse privé-

bijeenkomsten. 

Er is toestemming verleend voor een circus in het Oosterpark. Ook is een 
toestemming voor de 6 e editie van het Griendpopfestival afgegeven. 

Toezicht en Handhaving Dit jaar zijn de diverse gebieden goed bezocht. Met name in de warme 
zomermaanden was het druk op ligweiden en op het water. 

Op 10 mei hebben boeren en bewoners actie gevoerd bij recreatieterrein 
Hoge Veld in Rhoon. De boeren waren ontstemd over het feit dat zij grond 
moesten opgeven voor de ontwikkeling van nieuwe natte natuur en recreatie 
in het plan Buijtenland van Rhoon, terwijl er geen geld is voor het onderhoud 
van reeds bestaande natuur en recreatie. De actie was mede gericht op het 
weer openbaar toegankelijk maken van het recreatieterrein Hoge Veld in 
Rhoon. Dit terrein was afgesloten met een hoop grond. Om hun woorden 
kracht bij te zetten hebben de boeren de hoop grond voor de ingang van het 
P-terrein opgeladen en voor de ingang van het kantoor van het Natuur- en 
Recreatieschap IJsselmonde in Barendrecht gedeponeerd. 

Parkeerproblemen 
Sinds de opening van restaurant Happy Italy, in deelgebied Sandelingen 
Ambacht, is het met name rond etenstijd erg druk met bezoekers van dit 
restaurant. Het aantal parkeerplaatsen voldoet dan niet. Het gevolg is dat 
men gaat parkeren in de berm. Omdat er geen alternatieve parkeerplaatsen 
in de buurt zijn, is er alleen gewaarschuwd. 

Overlast ganzen 
Om de overlast van ganzen terug te dringen, zijn door zowel handhavers als 
door medewerkers terreinbeheer nestbehandelingen uitgevoerd. De 
bestaande populatie is hierdoor nauwelijks gegroeid. 
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Illegale overnachtingen 
Een zwerver verbleef de afgelopen periode in het recreatiegebied de 
Veerplaat. Hem is meermalen het hulpverleningstraject aangeboden maar hij 
weigerde hierop in te gaan. In samenwerking met politie en GGZ is besloten 
zijn hut uit het gebied te verwijderen. 

Gastheerschap Het begeleiden van bezoekers van recreatiegebieden in georganiseerd 
verband dan wel van de individuele bezoekers is een taak van de 
handhavers geweest. Gastheerschap wordt vooral effectief door frequente 
zichtbare aanwezigheid in het gebied. De geüniformeerde aanwezigheid 
geeft de recreant ook een gevoel van veiligheid. 

Handhaving Het afgelopen jaar is aandacht besteed aan: 
• overlast hangjeugd; vooral brandstichting, open vuur en geluidsoverlast 

(harde muziek uit voertuigen op parkeerplaatsen) zijn aan de orde 
geweest. Door intensieve controle vooral in de avonddiensten is de 
overlast teruggedrongen; 

• overtredingen hondenregelgeving; meerdere keren hondenbezitters 
aangetroffen die de geldende regelgeving overtraden. Zij lieten de hond 
loslopen waar dit niet mag of bevonden zich met de hond op lokaties 
waar dit verboden is; 

• hennepkwekerijen; in toenemende mate werden in de bosvakken 
hennepkwekerijen aangetroffen, om een hennepveldje te realiseren 
wordt veel schade toegebracht aan de bestaande beplanting; 

• mannen ontmoetingsplaatsen; op diverse locaties in het recreatiegebied 
zijn mannen actief op zoek naar een tijdelijke partner. Dit gedrag wordt 
door veel recreanten als storend / overlastgevend ervaren. Ook dit jaar 
zijn er diverse controles in het gebied gehouden om de overlast terug te 
dringen. Vooralsnog blijkt deze aanpak te werken en wordt de overlast 
minder; 

• afvaldumpingen; dit blijft een terugkerend probleem. Met name door de 
aanleg van de Blauwe verbinding in het Zuidelijke Randpark maken de 
parkeerterreinen aldaar een rommelige indruk. Dit nodig uit om afval te 
dumpen. Opvallend is dat dit jaar naast de "normale dumpingen" veel 
afval is gedumpt, welke afkomstig is van illegale hennepplantages. Dit 
afval bestond uit zakken met voedingsbodem, plantenresten, jerrycans 
en filters. Ondanks extra surveillances zijn er geen verdachte(n) op 
heterdaad betrapt. 

Regierol handhaving Er is overleg gepleegd over verdere samenwerking en hoe de capaciteit van 
de samenwerkingspartners zo goed mogelijk te benutten. Met name met 
politie en gemeente is de inzet besproken. Diverse zaken zijn aangepakt 
waarbij gebruik is gemaakt van eikaars kennis, mogelijkheden en capaciteit. 

3.3.3.2. Wat heeft het gekost? 
PRODUCT REKENING 2012 PHMITIEVE 

BEGROTING 2013 
BEGROTING NA 
WIJZIGING 2013 

RWEMN82013' RESULTAAT 

Regelgeving en Handhaving Lasten 
Baten 

125.500 126.600 132.000 132.000 ; 
Saldo . ' . (125.500) (126.600) (132.000) (132.000) 
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3.3.4 Kredieten 

3.3.4.1. Wat hebben we gedaan? 

Kredieten Toelichting op de realisatie van de begrotingsdoelstellingen 

Herziening en uitbreiding 
bebording hondenbeleid 

Hier zijn dit jaar geen uitgaven gedaan. Het krediet kan worden afgesloten.. 

Aanpassingen 
nutsvoorzieningen 

Het krediet is afgewikkeld. In de najaarsrapportage is bij de paragraaf 
weerstandsvermogen vermeld dat er een dispuut is ontstaan met de 
aannemer. De aannemer had een incassobureau ingeschakeld. Dit is 
inmiddels uitgezocht en de laatste afrekening is ten laste van het krediet 
gebracht. 

Aanleg zandstrandje 
Sandelingen Ambacht 

Het project is in 2012 opgeleverd en in 2013 financieel afgerond. Het 
krediet wordt afgesloten. 

Verwijdering spartelbad 
Hoge Veld 

Het spartelbadje is bovengronds afgebroken. De aanpassing van 
bestaande infra vindt vanuit een ander budget plaats in 2014. 

Jongerencentrum 
Albrandswaard 

De herstelwerkzaamheden i.v.m. betonrot zijn uitgevoerd. Het krediet is 
naast aanpak van betonrot ook bedoeld voor werk dat nodig kan zijn 
gedurende looptijd huurcontract vanwege constructie en brandveiligheid. 
Het krediet loopt nog door tot 2018, het verzoek aan het bestuur is dit 
krediet te verlengen tot en met 31 december 2017. 

3.3.4.2. Wat heeft het gekost? 

Projecten Totaal 
- '. Krediet 

Begroting 
2013 

Werkelijk 
2013 

Realisatie 
tfm 

31.12.2012 

Realisatie tfm 
v31.12.2013 

; Masten 
Lo.v. 

totaal 
krediet 

Herziening en bebording hondenbeleid 
- Dekking uit de Investeringsreserve 

32.000 
32 000 

0 
0 

0 
0 

16.896 
16 895 

16.895 
16.895 

53% 

Aanpassingen nutsvoorzieningen zwembad 
- Dekking uit de Investeringsreserve 

- Bijdrage derden 

246.708 
219.618 
27.089 

31.696 
31.696 

46.070 
46070 

207.102 
180013 
27 089 

253.172 
226 083 
27.089 

103% 

Aanleg zandstrandje Sandelingen-Ambacht 
- Dekking uit de Investeringsreserve 

- Bijdrage derden (subsidies) 

63.671 
33.571 
30.000 

0 
0 

0 37.379 
13 689 
23690 

37.379 
13 689 
23 690 

59% 

Verwijderen spartelbad Hoge Veld 
- Dekking uit de Algemene Reserve 

25.000 
25.000 

1.000 
1.000 

23.146 
23145 

0 23.145 
23.145 

93% 

Jongerencentrum Albrandswaard 
- Dekking uit de Investeringsreserve 

35.000 
35 000 

13.485 
13485 

0 13.485 
13 485 

39% 

TOTAAL KREDIETEN 402.279 32.696 82.700 261.376 344.076 

- Dekking uit Algemene Reserve 
- Dekking uit bijdragen derden (subsidies) 
- Dekking uit Investeringsreserve 

26.000 
67.099 

320.190 

1.000 
0 

31.696 

23.145 
0 

59.556 

0 
50.779 

210.697 

23.145 
50.779 

270.152 

3.3.5 Diverse baten en lasten 
Divers* lasten en baton REKENING 2012 PRMITtEVE 

BEQROTnNQ 2013 
BEGROTING NA 
WIJZIGING 2013 

HOPSN02013 RESULTAAT 

Diverse lasten 12.884 - - 11.245 11.245 N 
Diverse baten 14.662 - 20.049 37.879 17.830 V 
Saldo diverse lasten en baten 1.778 20.04» 26.634 6.586 V 
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De diverse lasten 2013: 
- Correctie doorbelasting aan derden van voorgaande jaren € 9.966 

Boekhoudkundige correcties voorgaande jaren € 778 
- Afwikkeling project zandstrandje Sandelingen Ambacht voorgaande jaren € 351 
- Overigen € 150 

De diverse baten 2013: 
premierestitutie overkoepelende verzekeringsmaatschappij € 16.396 

- correctie doorbelasting aan derden voorgaande jaren € 5.473 
- opbrengst oud ijzer € 1.342 
- erfpacht voorgaand jaar € 3.484 
- ontvangen subsidie pendrechtse molen € 5.177 
- afrekening zwembad voorgaande jaren € 2.145 

- overigen € 3.862 

Het resultaat van de baten en lasten kan als volgt worden gespecificeerd: 

Lasten: 
De diverse lasten heeft betrekking op diverse corrrecties van voorgaande jaren en de afwikkeling van 
het project zandstrandje Sandelingen Ambacht. 
Baten: 
De diverse baten heeft betrekking op diverse correcties van voorgaande jaren, ontvangen erfpacht, 
opbrengst oud ijzer en subsidie voor de pendrechtse molen. 

3.3.6 Stortingen en onttrekkingen reserves 

Stortingen en onttrekkingen reserves 
Storting reserves programma 2 Rekening' 2012 Primitieve -

Begroting 
2013 

Begroting na 
wijzigingen 

2013 

Rekening 2013 . Resultaat 

Reserve Infopanelen 
Reserve Investeringsreserve 

3.000 3.000 3.000 3.000 0 
0 

Totaal programma 2 3.000 3.000 3.000 3.000 0 

Onttrekking reserves programma 2 Rekening 2012 Primitieve 
Begroting 

2013 

Begroting na 
wijzigingen 

2013 

Rekening 2013 Resultaat 

Krediet nutsvoorzieningen zwembad 
Krediet zandstrand Sandelingen Ambacht 
Krediet infopanelen 
Krediet verwijderen spartelbad 
Reserve exploitatie veerdienst 
Krediet Jongerencentrum Albrandswaard 

125.997 
1.635 

11.500 

13.639 13.639 

31.696 
0 
0 

1.000 
13.639 

39.606 

23.145 
13.639 
13.485 

-7.910 
0 
0 

-22.145 
0 

-13.485 

Totaal programma 2 152.771 13.639 46.335 89.875 -43.540 
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3.4 Programma 3. Ontwikkelingen 

3.4.1 Planvorming & Gebiedsontwikkeling 

3.4.1.1. Wat hebben we gedaan? 

Reguliere 
dienstverlening 

Toelichting op de realisatie van de begrotingsdoelstellingen 

Schapsplan Het schapsplan is als toetsingskader voor de beoordeling van aanvragen 
en plannen gebruikt. 

Planadviezen Zuidpolder van Barendrecht 
Het nieuwe ontwerp voor de Zuidpolder van Barendrecht dat in opdracht 
van de gemeente Barendrecht is opgesteld, is begin 2013 door het schap 
getoetst op beheer- en onderhoudslasten en besproken met de gemeente 
en de overige toekomstige beheerders. In juli is aan de gemeente een 
advies uitgebracht over het beheer en onderhoud van het te ontwikkelen 
speelbos. In het derde kwartaal zijn concrete afspraken gemaakt met de 
gemeente over het beheer en onderhoud van het speelbos door het NRIJ. 

Gebiedsontwikkeling Namens het schap is input geleverd aan het opstellen van het 
Gebiedsprofiel IJsselmonde van de provincie en het Barendrechts 
Buitenhoek (kwaliteitsdocument buitengebied) van de gemeente 
Barendrecht. Op verzoek van de gemeente Hendrik-ldo-Ambacht is het 
schap in overleg gegaan met de gemeente en het bestuur van het 
Jeugdspeelpark (JSP) om de mogelijkheden te verkennen voor een 
verplaatsing van het JSP naar het recreatiegebied Sandelingen Ambacht. 

Implementatie bezuinigingen 
Diverse bezuinigingsmaatregelen zijn afgelopen jaar uitgevoerd. Door 
middel van muurkranten werden recreanten geïnformeerd over de 
veranderingen in het gebied. Langs diverse wegen is getracht andere 
partijen te vinden die beheer en onderhoud (deels) willen overnemen. Via 
de voortgangsrapportages is het bestuur op de hoogte gehouden. 

Vastgoedontwikkeling Met twee ondernemers in de Johannapolder is overeenstemming bereikt 
over een uitbreiding van hun bedrijf. Het betreft de realisatie van een 
klimbos bij het horecabedrijf en de aanleg van een natuurspeeltuin bij het 
BSO/sportcentrum. Het Algemeen Bestuur heeft op 13 december 2013 
ingestemd met de desbetreffende gronduitgiftes. Beide ondernemers 
koersen aan op ingebruikname met ingang van het zomerseizoen 2014. 

Op het gebied van het bestaand vastgoed in de Johannapolder heeft het 
Algemeen Bestuur op 21 juni 2013 ingestemd met de verhuur van het 
binnenzwembad aan de gemeente Albrandswaard voor een duur van 5 
jaar. Eerder is overeenstemming bereikt met de gemeente Albrandswaard 
over de verhuur van het JCA (jongerencentrum) voor een periode van nog 
eens 5 jaar. 
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3.4.1.2. Wat heeft het gekost? 

P R O D U C T ' . '.i • RBWMB3B12 • '!HajHiajBjE...:. 
UlMJIMiZBIS 

" aBUtTAAT '. 

Planvorming & Gebiedsontwikkeling Lasten 
Baten 

144.196 154.000 118.100 115.271 2.829 V 

Safde . . (144.196) (1B4J0001 rtw.ion J tmawi ; i e»v 

pnoRT •matrnwr. : SIHWinEVE 
UUUHDIMQ2013 

'.>BB3N01M*K'.v 
. iMoiBaVn'.; 

a j M B » ( l ; : ' «B»ULTAAT . 

Marketing & Productontwikkeling Lasten 
Baten 

12.300 12.400 - - -

Bakte rizsw» IIMOO) 
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3.4.2 Kredieten 

3.4.2.1. Wat hebben we gedaan? 

Kredieten Toelichting op de realisatie van de begrotingsdoelstellingen 

Ontwikkeling het Buijtenland van 
Rhoon 

Het afgelopen jaar was een grote maatschappelijke discussie in de 
streek over nut en noodzaak van het Buijtenland van Rhoon. In 
afwachting van komende ontwikkelingen is geen gebruik gemaakt 
van dit krediet. 

Ontwikkeling Hoge Nesse In dit verslagjaar is de Hooge Nesse opengesteld voor publiek en 
met een struinpad ontsloten. Tevens is een basis veldbeheer 
ingesteld om enige zichtlijnen te maken en te behouden. 

Op de nationale boomplantdag zijn met veel belangstelling in 
samenwerking met landschapsbeheer zuid-holland door 
zwijndrechtse scholieren bomen geplant. 

Binnen de natuur en milieu educatie heeft de opgave voor Hooge 
Nesse veel aandacht op de locale scholen gekregen. 

In de beleidssfeer is de basisambitie van het synergielandschap in 
het gebiedsprofiel van de provincie en het programma van 
Deltapoort overgenomen. Gemeente Zwijndrecht heeft in het 
bestemmingsplan buitengebied een conserverende recreatieve 
bestemming opgenomen zonder nadere uitwerkingsbevoegdheid, dit 
omdat de (economische) onderbouwing nog onvoldoende bevonden 
werd. Voor de verdere conceptontwikkeling zijn veel gesprekken 
gevoerd met partijen. Een aantal opties uit de visie, zoals de bult 
met extra grond verhogen en meer doen met wateropgaven in de 
streek, zijn niet realistisch of haalbaar gebleken. 

Ten aanzien van duurzame energie zijn er wel interessante opties 
met partijen verkend die dit nu binnenshuis bespreken en waarvan 
in het voorjaar 2014 meer duidelijkheid verwacht kan worden; dit 
zou kunnen leiden tot een gebiedsexploitatie met een ( bescheiden) 
winstoverheveling voor de verdere gebiedsontwikkeling. 

Met de stichting Autarktisch bouwen wordt verkend of er naast een 
earthship in Barendrecht een initiatief in Hooge Nesse (als 
verenigings- ondersteuningsvoorziening) haalbaar is. 

In het kader van 'Groen doet goed' en 'Bewegen in het groen' zijn 
vele lokale partijen benaderd om in 2014 met placemaking te 
starten; hierbij is intern ook nadrukkelijk de synergie en kennisdeling 
met het project Johannapolder gezocht. In de laatse rvergadering 
van 2013 heeft het bestuur haar steun gegeven om binnen het 
Green label concept een en ander verder door te ontwikkelen. 
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Ontwikkeling Johannapolder De gemeente Albrandswaard en het NRIJ hebben de gezamenlijke 
ambitie om de Johannapolder te ontwikkelen als recreatief 
knooppunt. Die ambitie is verwoord in het Ambitiedocument 
Johannapolder. Na de zomer is in de projectgroep Johannapolder 
het ambitiedocument uitgewerkt in een voorontwerp 
bestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan. Parallel aan dit 
traject is met de gemeente de ontwikkel- en financieringsstrategie, 
haalbaarheids- en risicoanalyse opgesteld. De resultaten worden 
aan het Dagelijks Bestuur van 28 maart 2014 voorgelegd. 

De programmeer- en beheerorganisatie Johannapolder komt 
daarentegen moeilijker van de grond. Partijen zien op dit moment 
weinig meerwaarde in een organisatievorm dat de programmering 
en beheer voor haar rekening neemt. Daarnaast ligt bij belangrijke 
spelers de prioriteit bij hun nieuw te realiseren initiatieven. Wel zijn 
er nog actuele initiatieven vanuit het JCA (Jongerencentrum 
Albrandswaard), Van Gameren en de scouting die 
aanknopingspunten bieden om opnieuw een samenwerkingsvorm 
voor programmering en beheer te verkennen. 

In oktober 2013 is een afstudeeropdracht van het NHTV gestart om 
een belevingsconcept voor de Johannapolder te ontwikkelen, die 
past bij de identiteit van het gebied, het (nieuwe) aanbod en de 
gedefinieerde leefstijlen. 

Horecavoorziening Sandelingen 
Ambacht 

De exploitant heeft in 2013 het gebouw gerealiseerd en in gebruik 
genomen. In opdracht van het schap zijn nutsvoorzieningen en 
aanpassing van de infrastructuur gerealiseerd, deze zijn nog niet 
volledig afgerekend. 

Grondaankoop Donckse Velden 
2A en 2B (toekomstscenario 1) 

De voorbereiding van de aanleg van de Donckse Velden fase 2B is 
in 2013 door de landinrichtingscommissie weer opgestart. In 2014 
gaat het project in uitvoering. In 2015 volgt de eindafrekening met 
de landinrichting. 

Bijdrage inrichting Waaloever 
(toekomstscenario 1) 

Het Algemeen Bestuur heeft op 17 juli 2013 besloten om dit krediet 
niet meer beschikbaar te houden. Dit als onderdeel van de Herijking 
Toekomstscenario. De landinrichingscommissie voert het project in 
sterk afgeslankte vorm uit en vraagt van NRIJ geen bijdrage meer in 
de inrichting. Het terrein zal in tegenstelling tot eerdere berichten 
toch aan NRIJ in beheer worden overgedragen. 

Bijdrage Donckse Velden fase 3 
(toekomstscenario 1) 

Het Algemeen Bestuur heeft op 17 juli 2013 besloten om dit krediet 
niet meer beschikbaar te houden. Dit als onderdeel van de Herijking 
Toekomstscenario. Het project is uit het landinrichtingsplan 
geschrapt. 
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Bijdrage inrichting Resthectares 
(toekomstscenario 1) 

Het Algemeen Bestuur heeft op 17 juli 2013 besloten om dit krediet 
niet meer beschikbaar te houden. Dit als onderdeel van de Herijking 
Toekomstscenario.Het plan is uit het landinrichtignsplan geschrapt. 

Resthectares ZRP Voor de verwerving van het voormalige volkstuinencomplex en 
omliggende gronden van Bureau Beheer Landbouwgronden in het 
Zuidelijk Randpark is eerder krediet beschikbaar gesteld. In de loop 
van 2011 zijn alle grondtransacties door het rijk opgeschort, 
waaronder ook deze. Het krediet is in de loop van 2013 verlengd tot 
en met 31 december 2014 

Communicatieplan 
bezuinigingen 

Voor het communicatieplan bezuinigingen IJsselmonde zijn 
muurkranten gerealiseerd om recreanten lokaal te informeren over 
de bezuinigingsmaatregelen. Verder is er gewerkt aan webteksten 
die samen met een downloadversie van de muurkranten en andere 
relevante informatie op de site van het schap geplaats zijn, zodat er 
ook voldoende informatie op de website beschikbaar is. 

Bewegwijzering fietsroutes 
Deltapoort 

Namens de gemeenten die samenwerken in het project Deltapoort 
heeft het schap een projectplan met raming opgesteld en is in juli bij 
de provincie een projectsubsidie aangevraagd voor de aanpassing 
van het bestaande Fietsknooppuntensysteem binnen de grenzen 
van Deltapoort. Met de aanpassing is het mogelijk de door de 
Stuurgroep Deltapoort vastgestelde fietsroutes te creëren. De 
subsidie was in december nog niet toegekend. 

Wandelknooppuntensysteem 
Deltapoort 

Namens de gemeenten die samenwerken in het project Deltapoort 
heeft het schap een projectplan met raming opgesteld en eind maart 
bij de provincie subsidie aangevraagd voor de aanleg van het 
wandelknooppuntensysteem binnen de grenzen van Deltapoort. De 
subsidie van 100% van de investeringskosten is in juli toegekend. Er 
zijn voorbereidingen getroffen voor het laten opstellen van een 
beeldbestek. 

Ontwikkeling Polder van 
Buitenland van Zwijndrecht 
(bijdrage 6,4 hectare) 

In het kader van de Herijking Toekomstscenario IJsselmonde heeft 
het schap een krediet beschikbaar gesteld voor recreatieve 
voorzieningen in dit gebied. Het is een nieuw project van de 
landinrichting IJsselmonde. Voor het NRIJ was de betrokkenheid bij 
het project in 2013 relatief laag, gezien de maatschappelijke 
discussie in de streek. De Stuurgroep en de projectgroep zijn 
beperkt bijeen geweest. Namens het NRIJ is twee keer 
deelgenomen aan de projectgroepvergadering. 

TOP Johannapolder Op 13 december 2013 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met 
een financiële bijdrage van € 5.000 voor een TOP in de 
Johannapolder. Op korte termijn zal de gemeente Albrandswaard de 
TOP gaan plaatsen. 
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Grote projecten 

Blauwe verbinding ZRP 
(Definitief ontwerp ZRP West en 
Definitief ontwerp ZRP West 
bijdrage) 

Over de aanleg van de Blauwe Verbinding in het Zuidelijk Randpark 
is het bestuur via regelmatige voortgangsrapportages over de 
ontwikkelingen op de hoogte gehouden. 
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3.4.2.2. Wat heeft het gekost? 

Projecten Totaal 
Krediet 

Begroting 
2013 

Werkelijk 
2013 

Realisatie 

31.12.2012 

Realisatie tfm 
31.12.2013 

% lasten 
to.v. 

totaal 
krediet 

Ontwikkeling Het Buijtenland van Rhoon 94.760 0 0 22.990 22.990 24% 
- Dekking uit de Investeringsreserve 22.990 22.990 

Ontwikkeling Hooge Nesae en omgeving 160.600 32.796 39.739 69.286 109.035 72* 
- Dekking uit de Investeringsreserve 32 796 39.739 69 296 109 035 

Ontwikkeling Johannapolder 234.060 60.066 87.691 109.366 197.066 m 
- Dekking uit de Investeringsreserve 60.056 87.691 109 365 197.056 

Schetsontwerp ZRP Kooiwalboa 40.000 0 0 0 0 OM 
- Dekking uit de Investeringsreserve 0 0 0 0 

Horeca voorziening Sandellngen-Ambacht 120.000 111.110 28.289 8.890 37.179 31* 
- Dekking uit de Investeringsreserve 111.110 28.289 8.890 37.179 

Bijdrage Inrichting Waaloever (Toekomstscenario 1) 106.000 0 0 0 0 OM 
- Dekking uit de Investeringsreserve 0 0 0 

Grondaankoop Donckse Velden ZA en 2B (Toekomstscenario 1) 292.477 0 0 2.920 2.920 1* 
- Dekking uit de Investeringsreserve 0 2 920 2 920 

Bijdrage Donckse Velden fase 3 (Toekomstscenario 1) 390.000 0 0 0 0 o% 
- Dekking uit de Investeringsreserve 

Bijdrage Inrichting resthectares (Toekomstscenario 1) 316.000 0 0 0 0 OM 
- Dekking uit de Investeringsreserve 0 0 0 

Resthectares ZRP 200.000 0 0 0 0 OK 
- Dekking uit de Reserve Herinrichting ZRP 0 0 0 0 

Communicatieplan bezuinigingen 20.000 18.912 16.000 490 15.490 77% 
- Dekking uit de Investeringsreserve 20 000 18.912 15.000 490 15.490 

Bewegwijzering fietsroutes Delta poort 40.000 9.568 9.568 24% 
- Dekking bijdragen derden 40.000 9.568 9.568 

Ontwikkeling Buitenland van Zwijndrecht 32.000 0 0% 
- Dekking uit de Investeringsreserve 32.000 0 

Ontwikkellngskrediet Hooge Nesse 140.000 0 . . 0 OM 
- Dekking uit de Investeringsreserve 140 000 0 0 0 

TOP Johannapolder 6.000 0 OM 
- Dekking uit de Investeringsreserve 5 000 0 

TOTAAL KREDIETEN 2.178.877 222.874 180.287 213.951 394.238 

- Dekking uit de exploitatie 0 0 0 0 0 
- Dekking uit de reserve Herinrichting Zuidelijk Randpark 200.000 0 0 0 0 
- Dekking bijdragen derden 9.668 
- Dekklnq uit de Investeringsreserve 1.978.877 222.874 ' 170.719 213.951 394.238 

Grote Projecten Totaal 
Krediet 

Begroting 
2013 

Werkelijk 
2013 

Realisatie 
t/m 

31.12.2012 

Realisatie t/m 
31.12.2013 

«lasten 
Lo.v. 

totaal 
krediet 

Blauwe Verbinding Zuidelijk Randpark 5.900.000 34.945 387.521 33.968 421.489 7% 
(Definitief ontwerp ZRP + bijdrage) 
- Dekking uit de Investeringsreserve 400 000 34.945 87.521 33.968 121.489 

- Bijdrage derden 5 500 000 471 514 300 000 300.000 

TOTAAL KREDIETEN S.900.000 34.945 387.621 33.968 421.489 

- Dekking uit bijdragen derden (subsidies) 6.600.000 471.614 300.000 0 300.000 
- Dekking uit Investeringsreserve 400.000 34.945 87.621 33.968 121.489 
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3.4.3 Stortingen en onttrekkingen reserves 

Stortingen en onttrekkingen uit reserves 

Storting reserves programma 3 Ratonh* 2*12 

.,::.V-';.'ï:V"; V''.'^ 

PrlmHiew» 
.to groling 

B e g i n g ra 
«H^igtagwi 

R«l»aihg3013 ' RMUttMt 

Investeringsreserve 225.000 294.500 294.500 294.520 -20 

Totaal programma 3 225.000 294.500 294.500 294.520 -20 

Onttrafckmg réatrvm pragramma.3 Rekening 2012 PrimHiev* 
• ^'tiagrattiig';;/ 

fbtaiHMt'• 

: p . .a»w^'5..-.j v , ' - . 
Krediet no-regret maatregelen 
Krediet ontwikkeling Johannapolder 
Krediet ontwikkeling Buijtenland Rhoon 
Krediet ontwikkeling Hooge Nesse 
Krediet horecavoorzieningen SA 
Blauwe verbinding ZRP 
Krediet communicatieplan bezuinigingen 

137.777 
78.815 

1.360 
55.665 
8.890 

33.968 
490 

0 
60.056 

0 
32.796 

111.110 
34.945 
18.912 

87.691 

39.739 
28.289 
87.521 
15.000 

-27.636 
0 

-6.943 
82.821 

-52.576 
3.912 

Totaal programma 3 316.965 0 257.819 258.240 -422 
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3.5 Algemene dekkingsmiddelen 

Algemene 
Dekkingsmiddelen 

Toelichting op de realisatie 

Post onvoorzien In 2013 is de post onvoorzien niet benut. 

Deelnemersbijdrage V%tó»flty4Mltmmnl>y#»a».... y Aano^lnnadrtg Deelnemersbijdrage 
Provincie Zuid-Holland 
Gemeente Rotterdam 
Overige gemeenten 

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

TOTAAL 

607.831 
1.367.619 
1.063.703 

139.268 
264.330 
155.874 
253.369 
250.863 

1.063.703 

3.039.153 

20% 
45% 
35% 

13% 
25% 
15% 
24% 
24% 
100% 

24.674 
46.831 
27.616 
44.889 
44.445 

188.455 

3.5.1 Stortingen en onttrekkingen reserves 

Stortingen en onttrekkingen in reserves 

Storting reserves Algemene 
Dekkingsmiddelen.: 

Rekening 2012 Primitieve 
Begroting; • 

2013 

Begroting na 
wijzigingen 

2013 

Rekening 2013 Rosuttaat 
. * - ' 

Algemene reserve 511.908 0 505.125 263.049 242.076 

Totaal Algemene Dekkingsmiddelen 511.908 0 505.125 263.049 242.076 

Onttrekking reserves Algemene 
Dekkingsmiddelèn 

Rekening 2012 Primitieve 
Begroting . 

2013 

Begroting na 
wijzigingen: 

2013 

Rekening 2013 Resultaat 

Algemene reserve 149.500 0 0 0 0 

Totaal Algemene Dekkingsmiddelen 149.500 0 0 0 0 

Anders dan voorzien bij de najaarsrapportage is op advies van de accountant de verwerking van het 
jaarresultaat (€ 242.076) niet verwerkt in de exploitatierekening. De mutatie in het eigen vermogen is 
binnen de balans verwerkt. Dit is een financieel-technische correctie (zie ook diverse baten en lasten) 
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3.6 Paragrafen 

3.6.1 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 en vervangingen. Met het 
regulier onderhoud worden de jaarlijks terugkerende werkzaamheden bedoeld. Het groot onderhoud 
kent een lagere frequentie en is gericht op het in stand houden van het element (verlengen van de 
levensduur). 

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. 

3.6.2 Weerstandsvermogen en risico's 

Op basis van de risico-inventarisatie is in de programmabegroting 2013 een aantal risico's onderkend. 
In onderstaande tabel zijn de risico's benoemd, is aangegeven wat de kans op optreden is, of de 
financiële impact structureel of incidenteel is en wat de inschatting van de financiële impact is. 
In de 2 laatste kolommen wordt de risicoinschatting van de jaarrekening afgezet tegen die van de 
programmabegroting en worden conclusies qua risicobeheersing voor de periode na 2013 getrokken. 
De tekst die na de tabel is weergegeven geeft een nadere toelichting in het verloop van de vermelde 
risico's. 

Risico Programmabegroting 2013 Risicostatus 
jaarrekening 2013 

Risicostatus na 
2013 

Risico 
Kans van 
optreden 

Aard van 
het risico 

Financiële 
impact 

Risicostatus 
jaarrekening 2013 

Risicostatus na 
2013 

1. Subsidie Programma 
Beheer 

Laag Incidenteel € 64.786 Niet opgetreden Risico afvoeren 

2. Onderhoud in relatie 
tot Habitatgebieden 

Midden Structureel € p.m. Niet opgetreden Risico afvoeren 

3. Milieuverontreiniging Midden Incidenteel € p.m. Niet opgetreden Risico afvoeren 
4. Schade aan 

eigendommen 
Midden Incidenteel € 12.500 Nihil Risico afvoeren 

5. Pendrechtse Molen 
(onverwachte gebreken) 

Hoog Incidenteel € p.m. Kans naar middel 
€ 25.000 

Aanhouden, molen
conditie monitoren 

6. Zwembad 
Albrandswaard 

Midden Incidenteel € p.m. Niet opgetreden Risico afvoeren 

7. Rhoonse Veer Midden Structureel € p.m. Niet opgetreden Risico afvoeren 
8. Inkoop- en 

aanbesteding 
Laag Incidenteel € 16.000 Nihil Risico afvoeren 

9. Baggeren jachthaven 
Rhoon 

Midden Incidenteel €150.000 Niet opgetreden Aanhouden, risico 
nader definiëren 

10. Aanlegsteigers pontje 
Rhoonse Veer 

Midden Incidenteel € p.m. Niet opgetreden Risico afvoeren 

11. Barendrechtse brug Midden Incidenteel € p.m. Nihil Risico afvoeren 
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12. Kinderboerderij 
Oosterpark 

Midden Incidenteel € p.m. Nihil 
Afvoeren 

Risico afvoeren 

13. Jongerencentrum 
Albrandswaard 

Midden Incidenteel €p.m. Afgedekt t/m 2017 
€ 35.000 

Risico afvoeren 

14. Niet-gekwantificeerde 
risico's (2% van de 
structurele inkomsten) 

€ 75.300 € 75.300 Aanhouden 2%, 
standaard risico 

Totaal 
programmabegroting 

€ 
318.586 

15. Afwikkeling project 
nutsvoorzieningen2 

Hoog 
risico 

Incidenteel € 28.038 Afgehandeld 
€11.430 

Risico afvoeren 

Totaal 
programmabegroting + 
najaarsrapportage 

€ 346.624 € 146.730 

• 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. Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer (Subsidie Programma Beheer) 
Dit risico is niet opgetreden. Voor de periode 2012 tot en met december 2017 is een beschikking 
ontvangen van € 476.828. Het jaarlijks te ontvangen subsidiebedrag is opgenomen in de begroting. In 
2013 is dit middels een begrotingswijziging in de begroting gecorrigeerd. 

2. 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 of aanvullende beheermaatregelen genomen 
moeten worden om de natuurdoelstellingen te halen. 
Inmiddels is de kans van optreden van dit risico aanzienlijk afgenomen. Ten aanzien van het 
bovenstaande heeft de omgevingsdienst ZHZ het gebied bezocht en heeft vastgesteld dat aan naleving 
Natuurbeschermingswet 1998 is voldaan (brief met bevindingen 18 december 2013). Daarnaast heeft 
de omgevingsdienst Haaglanden aangegeven (bestuurlijk oordeel van 16 december 2013) dat de 
aanpassing van het hakhoutbeheer in de Carnisse Grienden (a.g.v. bezuinigingen / omvormingen) 
geen negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van het N2000 gebied behoeft te hebben. 
Gezien deze positieve externe oordelen kan worden geconcludeerd dat het huidige, bestendige beheer 
voldoende waarborgen biedt om te voldoen aan de natuurdoelstellingen. Het risico kan worden 
afgevoerd. 

3. Milieuverontreinigingen 
In het beheergebied van het recreatieschap zijn geregistreerde milieuverontreinigingen aanwezig (met 
name langs de Oude Maas). DCMR voert een aantal saneringen uit; het schap heeft hierin geen risico. 
De resterende situaties zijn niet saneringsplichtig en vormen bij vigerend beleid en bestendige functie 
en/of inrichting geen risico. Ingeval van herinrichting zal een dergelijke milieuverontreiniging als 
projectrisico worden gedefinieerd. 

In verband met plannen tot herontwikkeling vragen de locaties Rhoonse Grienden en Johannapolder 
speciale aandacht qua mogelijke bodemrisico's. 

2 In najaarsrapportage toegevoegd risico 
34 



In de Rhoonse Grienden ligt aan de buitenzijde van de dijk een voormalige huisvuilstort uit de periode 
1960-1968. De locatie is in eigendom van zowel het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde als van 
het Waterschap Hollandse Delta. Het betreft een ernstige historische bodemverontreiniging waarvoor 
de provincie aansprakelijk is als bevoegd gezag in het kader van de Wet Bodembescherming (Wbb). 
Gezien de maatschappelijke onrust rond de stort en de plannen voor het Buijtenland van Rhoon is de 
provincie Zuid-Holland in 2009 met de gemeente Albrandswaard, Waterschap Hollandse Delta en het 
NRIJ gestart met een gezamenlijk gefinancierd aanvullend milieuonderzoek 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 in het onderzoek. De vier betrokken partijen 
hebben in 2011 op basis van het onderzoek een gezamenlijk saneringsplan opgesteld. Het op peil 
brengen van de afdeklaag van de stort naar de wettelijk vereiste dikte van 0,50 meter zal in combinatie 
met het project Buijtenland van Rhoon uiterlijk in 2021 worden uitgevoerd. De kosten komen voor 
rekening van de provincie. Het NRIJ neemt de monitoring van de nieuwe afdeklaag voor haar rekening 
en heeft daarvoor middelen in de begroting opgenomen Alle partijen hebben in 2013 de gemaakte 
afspraken bestuurlijk bekrachtigd. De provincie biedt het saneringsplan namens de vier partijen aan het 
Bevoegd Gezag. 
De historische bodemverontreiniging blijft conform de Wbb vallen onder de aansprakelijkheid van de 
provincie. Dit geldt ook voor de situatie dat de provincie het saneringsplan niet zou kunnen uitvoeren 
door wijziging van de plannen voor het Buijtenland van Rhoon. Hiermee is het risico voor NRY totdat 
uitvoering van het saneringsplan plaatsheeft, afgedekt en nihil. 

In de Johannapolder is ook sprake van bekende bodemverontreiniging. Dit gegeven wordt 
meegewogen in de herontwikkelingsplannen voor de Johannapolder. Vooralsnog geen risico. 

4. Schade aan eigendommen 
In 2013 is de schade aan eigendommen gelukkig beperkt gebleven. Door toepassing van 
vandalismebestendige voorzieningen en door adequaat beheer (incl. toezicht en handhaving) wordt 
schade waar mogelijk beperkt. Indien schade optreedt, betreft dit doorgaans schade aan kleine 
voorzieningen als bebording, prullenbakken en meubilair. Voor schade aan grotere voorzieningen als 
gebouwen is het schap verzekerd. Dit risico kan in een volgende begroting tot nihil worden 
teruggebracht. 

5. Pendrechtse Molen 
De Pendrechtse Molen is in het ombuigingsbesluit m.i.v. 2013 aangeduid als af te stoten object. Tot op 
heden heeft een verkenning van de mogelijkheden geen resultaat gehad. Hiermede zijn de 
beheerkosten in 2013 gecontinueerd. Dit is in de voortgangsrapportage ombuigingen gerapporteerd en 
alsnog in het budget voor regulier en groot onderhoud ondergebracht. Het onderhoud wordt 
gecontinueerd om de molen in stand te houden en subsidies veilig te stellen; dit om de overgang naar 
een nieuwe beheerder/eigenaar mogelijk te maken. 
Het risico blijft dat een onvoorziene, grote reparatie noodzakelijk blijkt om de molen in goede staat te 
houden. In 2013 is een aantasting van bonte knaagkever ontdekt. Het bedrag is nog niet bekend: de 
schade en de noodzakelijke bestrijdings- en reparatiewerkzaamheden worden nog geïnventariseerd. In 
2014 zal dit risico nader worden geïdentificeerd. In de jaarrekening is dit risico bijgesteld tot een bedrag 
van € 50.000 met een kans van optreden op middel: € 25.000. 

6. Zwembad Albrandswaard 
Het binnenbad is verhuurd aan de gemeente Albrandswaard. Het buitenzwembad is niet meer in 
gebruik maar het bassin is nog wel aanwezig. Eventuele kosten die zich kunnen voordoen bij sloop of 
aanpassingen van binnenbad en de drie buitenbaden zijn in beginsel voor rekening van een 
toekomstige ontwikkelende partij. Een van de 3 buitenbaden wordt inmiddels als speelterrein 
heringericht door de exploitant. Dit risico kan dus vervallen. 
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7. Rhoonse Veer 
In 2013 is dit risico niet opgetreden: de gemeentes hebben conform afspraken bijgedragen aan de 
exploitatie van het veer. 
Ook voor 2014 lijkt het risico afgedekt. De gemeenten hebben hun bijdrage voor deze 1-jarige periode 
toegezegd (totaal € 71.400,- op jaarbasis, prijspeil 2013). Het contract met de exploitant is met 1 jaar 
verlengd voor de periode 1 maart 2014 tot 1 maart 2015. 
Het risico kan daarmee worden afgevoerd. 

In 2014 wordt met betrokken partijen onderzocht op welke wijze een nieuwe aanbesteding voor de 
periode 2015-2025 vorm moet krijgen. Dit in afstemming op (Europese) regelgeving op gebied van 
aanbestedingsbeleid en overheidssteun. De deelnemende gemeenten en Evides zullen hun bijdrage 
voor de 10-jarige periode voor aanbesteding moeten toezeggen. Als partijen hun bijdrage verlagen of 
helemaal staken zal in overleg met betrokken partijen onderzocht worden welk gevolg dit heeft voor de 
veerdienst. Eventuele risico's voor het schap zullen dan worden geïdentificeerd. 

8. Inkoop & aanbesteding 
In 2013 heeft dit risico zich in geen van de schappen voorgedaan. Inmiddels heeft G.Z-H in haar 
werkprocessen de nieuwe aanbestedingswetgeving volledig geïncorporeerd. Hiermee kan dit risico in 
een volgende begroting als nihil worden opgenomen. 

9. Baggeren 
In 2013 heeft zich op dit terrein geen tegenvaller voorgedaan. Het risico is beperkt omdat voor aanvang 
van werkzaamheden meer duidelijkheid bestaat over de verwerkingskosten. 

Voor het baggeren van de havenmonding voor de jachthaven Rhoon wordt het risico op de 
aanwezigheid van vervuild slib hoog ingeschat aangezien eerdere inspecties aangetoond hebben dat 
er sprake is van een klasse 4 verontreiniging. De kosten voor het baggeren worden geschat op € 
300.000. Aangezien het een midden risico betreft, wordt in het weerstandsvermogen een bedrag van € 
150.000 opgenomen. Het jaar van noodzakelijke uitvoering valt momenteel nog niet te bepalen. 
Gezien de onduidelijke status van het risico (omvang problematiek, ultieme tijdstip van uitvoering) zal 
dit risico nader geïdentificeerd moeten worden. 

10. Aanlegsteigers pontje Rhoonse Veer 
Het schap is verantwoordelijk voor het hebben en onderhouden van twee aanlegsteigers van het 
Rhoonse Veer (1 in Rhoon en 1 in Oud Beijerland). Uit technisch onderzoek (2011) is gebleken dat de 
beide steigers ruim voldoen aan de technisch eisen, met een verwachte technische levensduur tot ca. 
2025. 
De steigers zijn opgenomen in de meerjarenonderhoudsplanning, waarmee het risico kan worden 
afgewaardeerd naar nihil. In het kader van de onderhandelingen over de nieuwe 10-jarenperiode voor 
de veerdienst (zie risico 7) vindt overleg plaats met gemeente Oud-Beijerland over overname van de 
steiger aldaar. 

11. Barendrechtse Brug 
De beide bruggebouwtjes Barendrechtse Brug zijn in het ombuigingsbesluit m.i.v. 2013 aangeduid als 
af te stoten object. Tot op heden heeft een verkenning van mogelijkheden overnamekandidaten geen 
resultaat gehad. Hiermee zijn de beheerlasten van beide gebouwtjes in 2013 doorgelopen. Er blijft 
noodzakelijk onderhoud gedaan worden om de staat van de gebouwtjes veilig te stellen, een en ander 
om de overgang naar een nieuwe beheerder/eigenaar mogelijk te maken. 
Vanwege de (morele) plicht om het gemeentelijke monument in stand te houden is enkele jaren 
geleden onderhoud uitgevoerd aan het westelijke tol/brugwachtershuisje. Het oostelijke huisje (in 
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gebruik als radarpost bij Rijkswaterstaat) zal begin 2014 worden gerenoveerd. Dit conform afspraken bij 
het besluit over de bezuinigingen en om dit object geschikt te houden voor het vinden van een andere 
beheerder/eigenaar. 
Vooralsnog is het risico hiermee beperkt tot nihil en kan het worden afgevoerd. 

12. Kinderboerderij Oosterpark 
In verband met de schapsbezuinigingen is Gemeente Ridderkerk in 2013 verzocht het volledige beheer 
en onderhoud van deze voorziening op zich te nemen. Hier is een aantal verkennende gesprekken over 
gevoerd. Ambtelijk is er een positieve grondhouding. In 2014 wordt dit naar verwachting bestuurlijk 
afgewikkeld. 
Het medebeheer van de kinderboerderij bestond voor het schap in 2013 uit groot onderhoud van een 
deel van de gebouwen en delen van het terrein (die objecten die door het schap zijn geplaatst). In 2013 
zijn enkele onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd om de overdracht van groot onderhoud richting 
gemeente Ridderkerk soepel te laten verlopen. Met de gemeente is een afkoopsom (€ 25.000) 
overeengekomen voor binnen een periode van 5 jaar te voorzien groot onderhoud (DB 28 maart 2014). 
Gegeven het voorgaande is het risico inmiddels nihil en kan het worden gesloten. 

13. Jongerencentrum 
Medio 2013 is met de gemeente Albrandswaard overeenstemming bereikt over voortgezette huur van 
het jongerencentrum door de gemeente voor een nieuwe periode van 5 jaar (tot 2018). Daarbij is het 
dagelijks onderhoud voor rekening van de gemeente, met een daarop aangepaste, verlaagde huurprijs. 
Het schap (als eigenaar) borgt het groot onderhoud gedurende de huurperiode (dakreparatie/betonrot) 
en heeft hiervoor een krediet beschikbaar gesteld tot een bedrag van € 35.000. Hiermee is het risico 
afgedekt t/m 2017, hetgeen overeenkomt met een jaarbedrag van € 7.000. 
Eventuele risico's na afloop van de huurovereenkomst zullen in het project herontwikkeling 
Johannapolder worden meegenomen. Hiermee kan dit risico nu worden gesloten. 

14. 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. 

15. Afwikkeling project nutsvoorzieningen Johannapolder (toegevoegd risico najaarsrapportage 
2013) 
In de afwikkeling van het gerealiseerde project "ontvlechting nutsvoorzieningen Johannapolder" is een 
dispuut ontstaan over een meerwerkrekening. De opdrachtnemer heeft in de loop van 2013 alsnog een 
meerwerkclaim van € 28.038 ingediend. Omdat het krediet inmiddels was afgesloten is deze claim als 
risico in de najaarsrapportage opgenomen. Op grond van analyse van de claim en de contractuele 
bepalingen is uiteindelijk een meerwerkbedrag van € 11.430 terecht bevonden en vergoed. Het risico is 
daarmee afgehandeld. 

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 / ingekrompen moet worden. Het vermogen om het beleid door te zetten, is afhankelijk van 
de omvang van de weerstandscapaciteit. Het totaal benodigde weerstandsvermogen bedraagt 
€ 146.730. 
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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. Met vrij aanwendbare financiële middelen wordt bedoeld alle reserves 
waar nog geen (toekomstige) beslagen op liggen. Dit zijn middelen in de reserve die niet zijn toegekend 
voor kredieten en verplichtingen. 

Ratio Weerstandsvermogen 
Het benodigde weerstandsvermogen dat uit de risico-inventarisatie voortvloeit, kan worden afgezet 
tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt de ratio 
weerstandsvermogen. Indien de ratio 1 of hoger is dan kan het schap de risico's op het moment dat 
deze zich allen tegelijkertijd voordoen financieel opvangen. Bij een ratio lager dan één kan het schap 
dat niet. 

Ratio weerstandsvermogen = beschikbare weerstandscapaciteit + benodigd weerstandsvermogen 

Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen, wordt gebruikt gemaakt van de 
volgende waarderingstabel. Deze normeringssystematiek is ontwikkeld door het Nederlands 
Adviesbureau voor Risicomanagement in samenwerking met de universiteit van Twente. 

Waarderingscijfer (Ratio weerstandsvermogen {Betekenis 
A [> 2̂ 5 |TjitsteJ<end _ 
B jT,4 < x < 2~0 ]Ruim voldoende 
C ]Ï7Ö < x < 1,4 _ jVoidoende 

~"~ jö78<T<i.o ~~" ~!^9~""'~_~Lr 
É |Ö,6 < x < 0,8 [Onvoldoende 
F j< 0,6 iRuim onvoldoende 

Het benodigde weerstandsvermogen op basis van de risico-inventarisatie is € 146.730. De beschikbare 
weerstandscapaciteit komt uit op € 1.404.601, wat betekent dat de ratio uitkomt op >2. Dit resulteert in 
een waarderingscijfer A en betekent dat het weerstandsvermogen uitstekend is. 

3.6.3 Financiering (treasury) 

In de wet FIDO (financiering decentrale overheden) wordt de kasgeldlimiet en de renterisiconorm 
genoemd. 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% (zie 
artikel 3 en 4 van de wet Fido en de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overhedenjvan het 
totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. 
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Renterisiconorm 
De renterisiconorm stelt een limiet aan het renterisico over de lange termijn financiering. Het renterisico 
is het geldbedrag aan leningen dat in een bepaald jaar aan renteherziening en herfinanciering 
onderhevig is. Het renterisico mag maximaal 20% van het begrotingstotaal per 1 januari van het 
betreffende jaar bedragen. De renterisiconorm benadrukt het belang van een goede spreiding van de 
leningenportefeuille en de renterisico's. 

Renteontwikkeling 

De rentebaten zijn naar aanleiding van het verplicht schatkistbankieren bijgesteld naar nihil. 

Verplicht schatkistbankieren vanaf 2013 
In het begrotingsakkoord is bepaald dat alle decentrale overheden in 2013 gaan schatkistbankieren. 
Het schatkistbankieren is gebaseerd op het principe van zero-balancing. Zero-balancing betekent het 
dagelijks overboeken van het saldo boven een vastgesteld drempelbedrag van minimaal € 250.000 en 
maximaal € 2,5 miljoen op een bankrekening ten gunste van de rekening-courant die een decentrale 
overheid heeft bij de schatkist dan wel het aanvullen van een bankrekening ten laste van de rekening-
courant die een decentrale overheid heeft bij de schatkist. Zero-balancing leidt ertoe dat het saldo op 
de laatstgenoemd bankrekening aan het einde van de dag altijd nul is. Vanaf het moment van invoering 
is het niet meer toegestaan als decentrale overheid (tijdelijk) overtollige gelden te beleggen. Alle 
(tijdelijk) overtollige middelen worden in het schatkistbankieren opgenomen. De bestaande beleggingen 
blijven tot het einde van de huidige looptijd of tot het moment van vrijvallen gecontinueerd. Het verplicht 
schatkistbankieren geldt ook voor gemeenschappelijke regelingen. Op 13 december is de wet verplicht 
schatkistbankieren gepubliceerd in het staatsblad. Hiermee is op 14 december het schatkistbankieren 
ingegaan. Ten behoeve van dit verplichte schatkistbankieren zijn rekeningen geopend om de rekening
courant overeenkomst tussen de Staat en de gemeenschappelijke regeling gestalte te geven. 

3.6.4 Grondbeleid 

Inleiding 
In uw bestuur is aandacht gevraagd voor mogelijke risico's met betrekking tot grondposities en 
vastgoed. 
In de diverse stukken die in het kader van de begrotingscyclus ter vaststelling worden voorgelegd aan 
het Algemeen Bestuur (zoals programmabegroting, tussentijdse rapportage en jaarrekening) wordt 
inmiddels melding gemaakt van de belangrijkste risico's die mogelijkerwijze kunnen optreden in 
gebiedsontwikkelingen waarbij grondposities van het schap aan de orde zijn. 
Daarnaast is de ambitie om aan de kaderstellende taak van het Algemeen Bestuur ook op het vlak van 
het te voeren grondbeleid, inclusief grondprijsbeleid en risicobeheersing, in de toekomst meer 
nadrukkelijk invulling te geven. Dat kan door het formuleren van randvoorwaarden en uitgangspunten 
op het vlak van: 

• grondverwerving, 
• (tijdelijk) beheer van grond en gebouwd vastgoed en 
• gronduitgifte (bijvoorbeeld in de vorm van erfpacht) en het daarbij te voeren grondprijsbeleid. 

In de komende rapportagecycli zal de paragraaf grondbeleid gaandeweg worden uitgebouwd tot een 
gedegen onderdeel in de rapportage. 

In de overige onderdelen van deze rapportage (met name bij de programma's 2 en 3) worden de 
ontwikkelingen op het gebied van grond en vastgoed beschreven en verantwoord op het niveau van 
specifieke lokaties en exploitaties. In deze paragraaf grondbeleid wordt, in samenhang met en 
aanvullend op de overige onderdelen van deze rapportage, ingegaan op met name de risico-aspecten 
die zijn verbonden aan de grondpositie van het schap, inclusief het gebouwd vastgoed dat in eigendom 
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is bij het schap. Voor zover aan de orde worden de maatregelen beschreven die ter beheersing van 
eventuele risico's zijn genomen. 

Grond en grondposities 

Per 1 november 2013 viel er onder het beheergebied van het recreatieschap IJsselmonde 575 ha 
grond, met 63 exploitaties. De verhouding in grondpositie was als volgt: 

Grondpositie IJsselmonde 575 ha 
Eigendom 62% 

Erfpacht 7% 

Overig 31 % 
In de jaarrekening 2013 is voor gronden een boekwaarde opgenomen van € 1.638.547 (stand per 31 
december 2013). 

Binnen het schapsgebied is sprake van een aantal lokaties waar het grondeigendom berust bij het Rijks 
Vastgoed en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB). De inzet is er op gericht dat deze gronden in eigendom 
komen bij het schap, zodat een aantal beoogde uitgiftes ook in juridische zin mogelijk zijn . 

Exploitaties 

Het schap voert de ingezette professionaliseringsslag verder door in het beheer van de 
exploitatiecontracten. Belangrijke invalshoek bij de ingezette professionalisering is een zakelijke en 
marktconforme benadering. 
Daarbij is ingezet op tijdige indexering en gebruikmaking van de contractuele herzieningsmomenten. 
Bij zowel de herziening als de (eerste) uitgifte van gronden wordt ter bepaling van de erfpachtcanon of 
de huurprijs uitgegaan van een marktconform rendement over de grondwaarde. Om deze 
grondwaarde te bepalen wordt gebruik gemaakt van externe taxaties, tenzij sprake is van een weinig 
complexe situatie waarin op relatief eenvoudige wijze tot overeenstemming kan worden gekomen. 
Over het algemeen wordt het te hanteren rendementspercentage gebaseerd op de rente die op 
staatsleningen wordt verkregen, verhoogd met een toeslag voor risico's en beheer. Het schap hanteert 
een percentage van 5. 

De huidige ongunstige economische conjunctuur is merkbaar bij het genereren van inkomsten uit 
lopende en nieuwe exploitaties. Nieuwe exploitaties komen lastiger van de grond. Het betalingsgedrag 
van bestaande exploitanten vraagt aandacht. Waar nodig en verantwoord worden met exploitanten 
afspraken gemaakt over betalingsregelingen waarbij behoud van inkomsten voor het schap 
uitgangspunt is maar waarbij in betalingsmomenten aansluiting wordt gezocht bij de cashflow van de 
exploitant. 

Ontwikkelingen 

Specifiek onderwerp van aandacht is de gebiedsontwikkeling Johannapolder waarin het schap zowel 
de grond als een aantal gebouwde objecten in eigendom heeft. Uit een eerste analyse blijkt dat de 
lokaal bestuurlijk vastgestelde ambitie financieel niet zonder meer haalbaar is. Uit oogpunt van 
risicobeheersing kiest het schap in deze voor het uitgangspunt dat baten voor de kosten gaan. 
Investeringen zijn dus slechts mogelijk indien en voorzover reeds baten zijn gerealiseerd. Met de 
gemeente vindt intensief overleg plaats om te komen tot een prioriteitstelling en ontwikkelvolgorde die 
waar mogelijk recht doet aan de gezamenlijke ambities maar realistisch is in het huidige economische 
klimaat. 
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Gebouwd vastgoed 

Het schap IJsselmonde is eigenaar van de volgende objecten: 

Adres Functie 
Albrandwaardsedijk 180, Poortugaal Jongerencentrum (verhuurd) 
Albrandwaardsedijk 188, Poortugaal Zwembad (verhuurd) 
Albrandwaardsedijk 192, Poortugaal Woning (anti-kraak) 
Havendam 21, Rhoon Woning (verhuurd) 
Havendam 21A, Rhoon Steunpunt GZH 
Charloisse Lagedijk 364, Barendrecht Pendrechtse Molen 
Achterzeedijk ONG, Barendrecht Brugwachtershuisjes 

De objecten aan de Albrandwaardsedijk, Poortugaal worden betrokken in de gebiedsontwikkeling 
Johannapolder. Alleen op het object Albrandwaardsedijk 192 rust een boekwaarde van € 225.566 
(stand 31 december 2013). Voor het object Havendam 21 geldt een contractuele aanbiedingsplicht aan 
een exploitant. Het object Havendam 21A is in gebruik bij G.Z-H en wordt betrokken bij de herijking 
huisvesting G.Z-H (2014). Voor de twee objecten in Barendrecht wordt onderzocht of afstoten haalbaar 
is. Op deze objecten rust geen boekwaarde. 

3.6.5 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. In juni 2013 heeft de provincie 
het schap voorgesteld de werkingsduur van de huidige DVO met ingang van 1 januari 2014 te 
verlengen met één jaar, onder dezelfde voorwaarden als in de huidige DVO opgenomen.. 

De activiteiten die in het kader van de reguliere dienstverlening worden uitgevoerd, zijn per programma 
toegelicht in de programmaverantwoording. De kwaliteit van de bedrijfsvoering en de onderliggende 
bedrijfsprocessen wordt getoetst door middel van een interne controle. Deze interne controle is er op 
gericht, op financieel beleid, de juiste werking van de bedrijfsprocessen te toetsen en daarmee de 
getrouwheid en rechtmatigheid vast te stellen van de uitvoering van de bedrijfsprocessen. Hiertoe wordt 
steekproefsgewijs getoetst op de naleving van in- en externe wet- en regelgeving met behulp van 
verbijzonderde controles. Deze verbijzonderde controles worden onder meer uitgevoerd om de juiste 
werking van de verschillende processen te toetsen, met in het bijzonder de processen van inkopen en 
aanbesteden, betaalbaar stellen van inkoopfacturen en het innen van huur- en erfpachtopbrengsten. 
De resultaten van de interne controle worden overlegd met de accountant. Dit geldt ook voor de wijze 
waarop de interne controle wordt vormgegeven en uitgevoerd. De interne controle wordt gedurende het 
jaar uitgevoerd op basis van een intern controleplan. De accountant maakt o.a. gebruik van de 
resultaten van de interne controle om de jaarrekeningcontrole bestaande uit de controleverklaring en de 
rechtmatigheidscontrole vorm te geven. In aanvulling op de interne controle heeft de accountant een 
gedeelte van de verbijzonderde interne controle uitgevoerd zowel in aanvulling op de reeds verrichte 
interne controle als ten behoeve van de oordeelsvorming. 
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JAARREKENING 2013 

NATUUR- EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE 



4. Balans en programmarekening 

4.1 Balans per 31 december 2013 

Voor resultaatbestemming 
ACTIVA 31 december 

2013 
31 december 

2012 

Investeringen met een economisch nut 
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 

225.566 
2.173.872 

234.500 
2.251.210 

Vorderingen op openbare lichamen 
Overige vorderingen 

230.981 
255.999 

198.318 
116.918 

Kas 
Bank- en girosaldi 

799 
4.846.484 

124 
4.070.464 

Overlopende activa :y • X::-:. ' V; • • ' ^ ' ^ f ^ / 132.695 178.888 
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten 

laste van volgende begrotingsjaren komen 
132.695 178.888 

Totaal . 0 • - ... ' K • ^ • • V r " - ; ' ' 7.866:398 7.050.421 

PASSIVA 31 december 
2013 

31 december 
2012 

3/astê'passivaTr 

Eigen vermogen •'. _. _ _ _ 'Ö'^SLL _ 1 
Algemene reserve 
Bestemmingsreserves 
Nog te bestemmen resultaat 

Voorzieningen 
Onderhoudsegalisatievoorzieningen 

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of lange 
Onderhandse leningen 

Netto-vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar ' 
Overige schulden 

Overlopende passiva j _ . -
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een 

volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks 
terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar 
volume 
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende 

begrotingsjaren komen 

4.497.773 3.768.939 
1.921.002 
2.060.371 

516.401 

550.008 

1.666.757 
1.666.757 

395.684 

1.439.022 
2.087.842 

242.076 

~ 746.625 
746.625 

1.958.315 

395.684 

756.174 

185.743 

570.431 

1.958.315 

244.429 
244.429 

332.113 

331.563 

550 

T o t a a l ' ^ ' V v ' - " '"•:'-'.'f'i:̂  / T ; •• • •-. 7.866̂ 396 7.050:421 



Programmarekening 2013 

PROGRAMMAREKENING 

PROGRAMMA RB03ING2012 PRMIDBrE 
BEGROTING 2013 

BEGROTING NA 
WUZIGINQ2013 

REKENING 2013 RESULTAAT 

Lasten 
Programma 1 Bestuur 
Programma 2 Beheer, Onderhoud en Exploitatie 
Programma 3 Ontwikkelingen 
Algemene dekkingsmiddelen 

316.430 
2.666.880 

156.496 
68 

327.100 
3.218.491 

166.400 
11.700 

207.400 
2.955.375 

118.100 
9.417 

189.368 
2.506.626 

115.271 

18.032 V 
448.749 V 

2.829 V 
9.417 V 

Totaal lasten 3.139.874 3.723.691 3.290.292 2.811.265 479.027 V 

Baten 
Programma 1 Bestuur 
Programma 2 Beheer, Onderhoud en Exploitatie 
Programma 3 Ontwikkelingen 
Algemene dekkingsmiddelen 

69.156 
740.878 

3.151.665 

70.000 
706.988 

3.039.153 

45.000 
733.000 

3.039.153 

46.916 
768.307 

3.039.154 

1.916 V 
35.307 V 

Totaal baten 3.961.699 3.816.141 3.817.153 3.854.376 37.223 V 

Taakstellende bezuiniging 191.411 

Saldo gewone bedrijfsvoering 821.826 283.861 526.861 1.043.111 516.250 V 

Diverse lasten en baten 
Diverse lasten 12.884 - - 11.245 11.245 N 
Diverse baten 14.662 - 262.125 37.929 224.196 N 
Saldo diverse lasten en baten 1.778 - 262.125 26.684 235.441 N 

Kredieten 
Lasten 526.307 - 762.029 650.509 111.520 V 
Baten 65.431 - 471.514 309.568 161.946 N 
Saldo kredieten (460.876) - (290.515) (340.941) 50.426 N 

Saldo voor fèsulta'atbestemminn' * : .A:"^r ' !rt f fy": 362.728 ! 283.861 y 498.471 . 72E.SS4 230.383 V 

Resultaatbestemming 
Storting reserves 
Onttrekking reserves 

739.908 
619.256 

297.500 
13.639 

802.625 
304.154 

560.569 
348.116 

242.056 V 
43.962 V 

Saldo resultaatbestemming (120.652) (283.861) (498.471) (212.453) 286.018 V 

Saldo na resultaatbestemming ' : W £ & ^ ^ ' 2 4 2 . 0 7 6 - ̂ ' : :%"^ j i?"Sv-£g^-" - ' 516.401 516.401 V 
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Resultaat 2013 

Uit de onderstaande tabel valt af te lezen aan welke programma's het resultaat 2013 (zie bijlage 2) kan 
worden toegeschreven en voor welk bedragen. 

Resultaat 2013 naar programma's 

Programma Resultaat v/n3 

1. Bestuur 19.998 V 
2. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 484.177 V 
3. Ontwikkelingen 2.809 V 
Algemene dekkingsmiddelen 9.417 V 
Totaal 516.401 V 

Toelichting Resultaat: 
Programma 1 

• Minder bestuurskosten € 14.773 V (i) 
• Minder kosten juridische zaken € 4.000 V (i) 
• Per saldo hogere accountants- en bankkosten € 741 N (i) 
• Hogere rentebaten € 1.916 V (i) 
• Diverse baten € 50 V (i) 
• Totaal € 19.998 V 

Programma 2 
• Lagere kosten terreinbeheer en energiekosten € 382.161 V (i.deel s) 
• Lagere kosten belasting/verzekeringen, huren en pachten en extern onderzoek € 71.006 V (i) 
• Lagere kosten veerdienst € 6.675 V (i) 
• Hogere kredietlasten nutsvoorzieningen € 6.464 N (i) 
• Hogere exploitatiebaten € 29.302 V (i) 
• Lagere kosten communicatie € 5.417 V (i) 
• Overigen € 2.605 V (i) 
• Per saldo diverse baten en lasten € 6.585 V (i) 
• Dotatie voorziening € 13.110 N (i) 
• Totaal € 484.177 V 

Programma 3 
• Lagere publicatiekosten € 2.829 V (i) 
• Overigen € 20 N (i) 
• Totaal € 2.809 V 

algemene dekkingsmiddelen 
• Geen uitgaven post onvoorzien € 9.417 V (i) 

Bij de vaststelling van de jaarrekening neemt het Algemeen Bestuur (hierna te noemen AB) een besluit 
over de uiteindelijke bestemming van het resultaat. Bij de vaststelling van de programmabegroting 2013 
is de volgende beleidslijn ten aanzien van de bestemming van het jaarrekeningresultaat goedgekeurd: 
6. Reservering van middelen voor door het bestuur gewenste maar financieel nog niet afgedekte 

nieuwe investeringen; 
7. Overige door het bestuur gewenste reserveringen; 

3 V = voordelig resultaat, N = nadelig resultaat 
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8. Extra afschrijvingen van geactiveerde investeringen met maatschappelijk nut in de openbare 
ruimte; 

9. Verlaging van de deelnemersbijdrage, mits er geen lopende ingroeiregeling meer is en punt 1 tot en 
met 3 niet van toepassing zijn. 

10. 
Zoals blijkt uit bovenstaande toelichting resulteert uit de voorliggende jaarrekening 2013 een totaal 
voordelig exploitatiesaldo van € 516.401. Voorgesteld wordt het voordelige resultaat te doteren aan de 
Algemene Reserve. 

Een toelichting op het resultaat wordt gegeven bij de afzonderlijke programma's en in § 4.5 Toelichting 
op de programmarekening. 
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4.2 Waarderingsgrondslagen 

De jaarrekening 2013 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. 

Het BBV onderscheidt de navolgende investeringen: 
1. Investeringen met economisch nut 
2. Investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte 

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

Investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte 
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. De volgende richtlijnen zijn 
grotendeels gehanteerd voor de afschrijvingstermijnen: 
- gronden en terreinen geen afschrijving 
- bedrijfsgebouwen 35 jaar 
- grond- weg- en waterbouwkundige werken 35 jaar 
- machines, apparaten en installaties 10 jaar 
- overige materiële vaste activa 30 jaar 

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.  

Langlopende schulden 
De langlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 47 



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. 



4.3 Toelichting op de balans 

4.3.1 Vaste activa 

4.3.1.1. Materiële vaste activa 
E investeringen met een economisch nut 

Boekwaarde 31-12-
2012 

234.500 

Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen 

8 913 

Bijdragen van deiden Afwaarderingen Boekwaarde 31-12-2013 

225 566 

234 500 8.933 225.596 

EJ investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 

Boekwaarde 31-12-
2012 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaarderingen Boekwaarde 31-12-2013 

Gronden en Teneinen 1 636.547 1 636.547 
Grond-, weg- en 
waterbouwkundige werken 606 026 72.235 533.791 

Machines app. en installaties 1.153 1.153 

Overige mat vaste activa 5.485 3.951 1 534 
Totaal 2.251.210 0 0 77 339 0 0 2.173 872 Totaal 

4.3.2 Vlottende activa 

4.3.2.1. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 
M Vorderingen op openbare lichamen 

i. 2013 2012 
230.981 198.318 

Saldo per 31 december 2013 230.981 198.318 

H overige vorderingen 
|. . '. 2013 2012 

265.510 129.825 
9.511 12.907 

255.999 116.918 

Het openstaande saldo debiteuren bedraagt per 31 december 2013 € 265.510. Voor de dubieuze 
debiteuren is totaal voor een bedrag van € 9.511 een voorziening gevormd. 

4.3.2.2. Liquide middelen 
m Kas 

I 2013 •. 2012~ 
799 124_ 

Saldo per 31 december 2013 799 124 
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M Banksaldi 
2013 2012 

Rekening-courant BNG 1.058.845 134.481 
Rekening-courant ABN 2.190 56 
ABN ondernemers topspaarrekening 3.764.078 3.912.891 
Saldo per 31 december 2013 " 4.825.113 " 4.047.427 

IE] Girosaldi 
2013 2012 

21.371 23.037 
Saldo per 31 december 2013 21.371 23.037 

4.3.2.3. Overlopende activa 
[EI overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende 

begrotingsjaren komen 

2013 2012 
Nog te ontvangen bedragen 93.700 109.920 
Door te berekenen kosten 12.249 42.050 
Compensabele BTW 15.335 25.087 
Ondernemers BTW 169 158 
Vooruit ontvangen facturen 1.674 1.673 
Nog te ontvangen subsidies 9.568 

132.695 178.888 

Specificatie nog te ontvangen bedragen: 
afwikkelling Betuwe route -71 
borg 1.000 1.000 
rente 10.398 15.325 
afrekening Eneco 8.980 
subsidie natuurbeheer 79.472 80.355 
subsidie nationaal restauratiefonds 2.250 3.750 
draaipremie Pendrechtse molen 580 580 

93.700 109.920 

Specificatie door te berekenen kosten: 
Digitaliseren kaarten 1.687 
Huisvestingskosten GZH 10.561 42.050 

12.248 42.050 

Verloopstaat Wandelknooppuntensysteem 2013 2012 

Saldo per 1-1-2013 0 0 
Ontvangen 
Kredietlasten 9.568 
Saldo per 31-12-2013 9.568 0 
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4.3.3 Vaste passiva 

4.3.3.1. Eigen vermogen 

4.4.3.1.1 Reserves 

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

• 'si 2013 V.,: ../"::• :2(M2. 
Saldo 1 januari 
Bij: stortingen 
Af Onttrekkingen 

1.439.022 
505.125 
23.145 

946.907 
641.615 
149.500 

Saldo per 31 december 2013 1.921.002 1.439.022 

Specificatie stortingen 
-jaarresulaat- bestemming postitief saldo 2012 
-2e begrotingswijziging 2013 

242.076 
263.049 
505.125 

Specificatie onttrekkingen 
Krediet: 
Verwijderen spartelbad Hoge Veld 23.145 

23.145 

El Bestemmingsreserves 

1. Investeringsreserve 

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

2013 2012 
Saldo 1 januari 1.451.428 1.383.746 
Bij: stortingen 294.500 374.500 
Af. Onttrekkingen 311.332 306.818 

1.434.596 1.451.428 

Specificatie stortingen 
a. cf programmabegroting 294.500 

294.500 

Specificatie onttrekkingen 
Kredieten: 
- horecavoorziening Sandelingen-Ambacht 28.290 
- aanpassingen nutsvoorzieningen zwembad 39.606 
- ontwikkelingsvisie Hogenesse 39.739 
- ontwikkelingsplan Johannapolder 87.691 
- blauwe verbinding Zuidelijk Randpark 86.321 
- implementatie bezuinigingen 15.000 
- zuidelijk randpark 1.200 
- jongerencentrum 13.485 

311.332 
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2. Bestemmingsreserve Herinrichting Zuidelijk Randpark 
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. 

••PA ; »•* •vv-'s; 
Saldo 1 januari 522.388 522.388 
Bij: stortingen 0 
Af Onttrekkingen 0 

522.388 522.388 

3. Reserve exploitatie veerdienst 
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. 

2013 2012 
Saldo 1 januari 16.480 30.119 
Bij: stortingen 0 
Af Onttrekkingen 13.639 13.639 

2.841 16.480 

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

2013 2012 
Saldo 1 januari 51.163 188.941 
Bij: stortingen 
Af Onttrekkingen 137.778 

51.163 51.163 

5. Reserve recreantenonderzoek 
De Reserve Recreantenonderzoek is gevormd voor het uitvoeren van verschillende onderzoeken in het 
kader van marketing en communicatie (naar bijvoorbeeld bezoekersaantallen, marktonderzoeken, 
enzovoort). De dekking voor het krediet Uitvoering Communicatieplan 2008 is afkomstig uit deze 
reserve. 

2013 2012 
Saldo 1 januari 42.883 42.883 
Bij: stortingen 
Af. Onttrekkingen 

42.883 42.883 
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6. Reserve infopanelen 
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 2012 
de inhoud van de informatiepanelen vervangen. Jaarlijks wordt vanuit de exploitatie € 3.000 aan deze 
reserve gedoteerd. 

2013 2012 
Saldo 1 januari 3.500 12.000 
Bij: stortingen 3.000 3.000 
Af Onttrekkingen 0 11.500 

6.500 3.500 

4.4.3.1.2 Resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening 

516.401 242.073 
516.401 242.073 

4.3.3.2. Voorzieningen 

El Onderhoudsegalisatievoorzieningen 
1. Voorziening Groot Onderhoud 
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 groeiend bedrag voor groot onderhoud. 

2013 2012 
Saldo 1 januari 
Bij: stortingen 
Af Onttrekkingen 

683.782 
664.656 
865.525 

1.259.746 
905.268 

1.481.232 
482.913 683.782 

Specificatie stortingen 
-cf programmabegroting 664.656 

664.656 

Specificatie onttrekkingen 
-cf programmabegroting 865.525 

865.525 
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2. Voorziening pendrechtse molen 
De voorziening Pendrechtse Molen is gevormd voor het groot onderhoud aan de Pendrechtse Molen. 
Voor het groot onderhoud aan deze molen is bovendien subsidie aangevraagd. De ontvangen 
subsidies worden toegevoegd aan deze voorziening en de kosten die gemaakt worden voor het groot 
onderhoud worden onttrokken aan deze voorziening. Daarnaast wordt deze voorziening gebruikt voor 
de mogelijke kosten verbonden aan het aanpakken van de 'stenenmolenziekte'. Met ingang van 2009 
wordt aan deze voorziening jaarlijks weer een storting gedaan. Dit om de kosten voor de 
stenenmolenziekte te kunnen opvangen. 

2013 2012 
Saldo 1 januari 62.843 75.819 
Bij: stortingen 20.498 19.310 
Af Onttrekkingen 16.246 32.286 

67.095 62.843 

Specificatie stortingen 
- conform begroting 14.000 
- provincie zuid-holland 3.668 
- nationaal restauratiefonds 2.830 

20.498 

Specificatie onttrekkingen 
- groot onderhoud Pendrechtse molen 16.246 

16.246 

4.3.3.3. Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 
(Hl onderhandse leningen van 

1. binnenlandse banken en overige financiële instellingen 

2013 2012 
Saldo 1 januari 1.958.315 2.257.873 
Bij: vermeerderingen 0 
Af Aflossingen 299.558 299.558 
Saldo 31 december 1.658.757 1.958.315 

QD waarborgsommen 

2013 2012 
Saldo 1 januari 0 
Bij: vermeerderingen 8.000 5.000 
Af Aflossingen 0 5.000 
Saldo 31 december 8.000 0 

Rentelast voor het begrotingsjaar: € 88.210 
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4.3.4 Vlottende passiva 

4.3.4.1. netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 
QTJ overige schulden. 

2013 2012 
395.684 244.429 
395.684 244.429 

4.3.4.2. Overlopende passiva 
El verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot 

betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde 
verplichtingen van vergelijkbaar volume 

2013 2012 
Nog te ontvangen facturen, lev.+diensten derden 165.940 234.356 
Nog te betalen lasten 6.667 78.231 
Nog te betalen rente 12.236 15.486 
Kruisposten 900 3.493 

185.743 331.567 

Specificatie nog te ontvangen facturen: 
- Deloitte, accountantskosten 
- Dienstverlening GZH 
- Leveranties en diensten derden 

5.853 
141.171 
18.916 

165.940 

212.958 
21.398 

234.356 

Specificatie nog te betalen lasten: 
-Facturen GZH 2.145 
- Ottevanger, exploitatie veerdienst 6.667 64.651 
- Deloitte accountantskosten 11.335 
- Diversen 100 

6.667 78.231 

QTJ de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor 
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende 
begrotingsjaren 

2013 2012 
Zandstrand Sandelingen 0 310 
Pad Donckse Velden 0 240 
Zuidelijk Randpark 570.000 0 

570.000 V 550 
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Verloopstaat Zandstrand S andelingen \ T ^ - ^ ^ ^ ^ ^ m 

Sakto.per 1^1-2013 ':'•>• . w 
Toevoegingen 
Vrijgevallen bedragen 

0 
310 0 

Saldo per 31-12-2013 . 

Verloopstaat Pad Donckse Velden m 
Toevoegingen 0 
Vrijgevallen bedragen 240 0 

Verloopstaat 

Sakto per 1-1-2013 

Zuidelijk Randpark I toss»»! 

Toevoegingen 870.000 0 
Vrijgevallen bedragen 300.000 | 0 
Satdbper3^12-2013 : J ^ • - ^ • > ^ ' : ^ . t f * ' > - v ^ ^ ^ Ó: 

Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen 
2013 2012 
431 
431 0 

56 



4.4 Toelichting op de programmarekening 

4.4.1 Programma 1 Bestuur 

PROGRAMMA 1 BESTUUR 

rpROGRAMMA 1 BESTUUR RBKEMNQ2012 PRrMITIEVE 
BB3RDTINQ 2013 

BEBROTINGNA 
WUZK3IN02013 

REKENNO2013 j RESULTAAT 

Lasten 
Bestuurlijke aangelegenheden 316.430 327.100 207.400 189.368 18.032 V 
Totaal lasten 316.430 327.100 207.400 169.368 18.032 V 

Baten 
Bestuurlijke aangelegenheden 69.156 70.000 45.000 46.916 1.916 V 
Totaal baten 68.156 70.000 45.000 46.916 1.916 V 

Saldo gewone bedrijfsvoering (247.274) (257.100) (162.400) (142.452) 19.948 V 

Diverse lasten en baten 
Diverse lasten 
Diverse baten 

- - -
50 50 V 

Saldo diverse lasten en baten - . - . 50 50 V 

Kredieten 
Lasten 
Baten 

- - - - -

Saldo kredieten - - - - -
S a I d o vbo r re sul ta a tbe sie m rri i n g / • (247.274) (257.100) (162.400) (142.402) 

Storting reserves 
Onttrekking reserves 

- - - - -

Saldo resuttaatbestemming -

. •-
- - -

Saldo "ria rèsultaatbesterhmïng s Kïf'(247.274 (257.100) (162.400) (142.402) 

Toelichting resultaat 2013: 
De analyse is opgenomen in de programmaverantwoording en maakt onderdeel uit van de jaarstukken 
2013. 

Voor een verdere toelichting op de cijfers wordt verwezen naar paragraaf 3.2.1.2, paragraaf 3.2.2.2 en 
paragraaf 3.2.3.2. 
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4.4.2 Programma 2 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 

PROGRAMMA 2 BEHEER, ONDERHOUD EN EXPLOITATIE GEBIEDEN 

'PROGRAMMA 2 BEHEER, ONDERHOUD EN EXPLOITATIE 

i 
REKENING 2012 PRIMITIEVE 

BBW»TTO»13 
BB3ROTINONA 
WIJZIGING 2013 

REKENING 2013 RESULTAAT 

Lasten 
Inrichting, Beneer en Exploitatie 2.485.013 3.031.291 2.800.375 2.356.918 443.457 V 
Communicatie 56.367 60.600 23.000 17.708 5.292 V 
Regelgeving en Handhaving 125.500 126.600 132.000 132.000 -
Totaal lasten 2.666.880 3.218.491 2.956.375 2.606.628 448.749 V 

Baten 
Inrichting, Beheer en Exploitatie 740.878 706.988 733.000 768.182 35.182 V 
Communicatie - - - 125 125 V 
Regelgeving en Handhaving - - - - -
Totaal baton 740.878 706.988 733.000 768.307 35.307 V 

Saldo gewone bedrijfsvoering (1.926.002) (2.511.503) (2.222.375) (1.738 319) 4S4.056 V 

Diverse lasten en baten 
Diverse lasten (12.884) - - (11.245) 11.245 N 
Diverse baten 14.662 - 20.049 37.879 17.830 V 
Saldo diverse lasten en baten 1.778 - 20.049 26.634 6.586 V 

Kredieten 
Lasten 204.583 - 32.696 82.700 50.004 N 
Baten 65.431 - - - -
Saldo kredieten (139.151) - (32.696) (82.700) 50.004 N 

Saldo voor resultiatbelternming V ' : ? y:^;?(27Ó63'375)', - ; " (2 .511.503)^^" (2-235.022) (1.794.386) 440.636 V 

Resultaatbeste mming 
Storting reserves 3.000 3.000 3.000 3.000 -
Onttrekking reserves 152.790 13.639 46.335 89.875 43.540 V 
Saldo resultaatbestemming 149.790 10.639 43.335 86.875 43.540 V 

Saldo na resültaatbestemming, ,' «"(1.913.585)- (2.500.864); (2.191.687) (1.707.511) 

Toelichting resultaat 2013: 
De analyse is opgenomen in de programmaverantwoording en maakt onderdeel uit van de jaarstukken 
2013. 

Voor een verdere toelichting op de cijfers wordt verwezen naar paragraaf 3.3.1.2, paragraaf 3.3.2.2, 
paragraaf 3.3.3.2, paragraaf 3.3.4.2, paragraaf 3.3.5, paragraaf 3.3.6 en paragraaf 3.3.7. 
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4.4.3 Programma 3 Ontwikkelingen 

PROQRAMMA 3 ONTWIKKELINGEN REXEMNO2012 PRIMITIEVE 
BEGROTING 2013 

BB3ROTINONA 
VYUZK3INQ 2013 

lUJUMMG 2013 RESULTAAT 

Lasten 
Planvorming & Gebiedsontwikkeling 
Marketing & Productontwikkeling 

144.196 
12.300 

154.000 
12.400 

118.100 115.271 2.829 V 

Totaal lasten 166.498 166.400 118.100 116.271 2.829 V 

Baten 
Planvorming & Gebiedsontwikkeling 
Marketing & Productontwikkeling 

- - - - -

Totaal baten -
Saldo gewone bedrijfsvoering (156.496) (166.400) (118.100) (115.271) 2.829 V 

Diverse lasten en baten 
Diverse lasten 
Diverse baten 

- - - - -

Saldo diverse lasten en baten - - - -

• -Kredieten 
Lasten 321.724 - 729.333 567.809 161.524 V 
Baten - - 471.514 309.568 161.946 N 
Saldo kredieten (321.724) - (257.819) (258.241) 422 N 

Saldo'voor résulteatbestémrnlng Ëa£i^ j iS ; c^ ' - (478.220) Ar.'i• (16S 400) •. (375.919) (373.512) 2.407 v 

Resultaatbestemming 
Storting reserves 225.000 (294.500) (294.500) (294.520) 20 N 
Onttrekking reserves 316.965 - 257.819 258.241 422 V 
Saldo resultaatbestemming 91.965 (294.500) (36.681) (36.279) 402 V 

Saldo naVésu i tea toestemmir ïg^ (412.600) - (409.791) 2.809 V 

Toelichting resultaat 2013: 
De analyse is opgenomen in de programmaverantwoording en maakt onderdeel uit van de jaarstukkken 
2013. 

Voor een verdere toelichting op de cijfers wordt verwezen naar paragraaf 3.4.1.2, paragraaf 3.4.2 en 
paragraaf 3.4.3. 
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] 

\ ALOSH ENE DENKINSSMIDDHJM 

• 
REKBWO2012 PRMITIEVE 

BB3R0TMS2O13 
BEGROTING NA 
WIJZIGING 2013 

RBKEMNG 2013 RESULTAAT 

Lasten 
Deelnemersbijdrage 
Overige structurele Lasten 
Incidentele Lasten 

68 11.700 9.417 - 9.417 V 

Totaal lasten 68 11.700 9.417 9.417 V 
Baten 
Deelnemersbijdrage 
Incidentele Lasten 

3.151.665 3.039.153 3.039.153 3.039.154 

Totaal baten 3.161.666 3.039.163 3.039.153 3.039.154 

Taakstellende bezuiniging 191.411 

Saldo gewone bedrijfsvoering 3.151.597 3.218.864 3.029.736 3.039.154 9.417 V 

Diverse lasten en baten 
Diverse lasten 
Diverse baten 

- -
242.076 

-
242.076 V 

Saldo divers» lasten en baten 

• 
242.076 242.076 V 

Kredieten 
Lasten 
Baten 

- - - - -
Saldo kredieten - - - -

S a 1 do vooFresij 1 ta a tbe ste mm i ri g^ l ïSEö^S; ; - ; i U»:: 3.151.597^ ^sSÉ3;'218.864 3.271.812 : • 3.039.154 9.417 V 

Resultaatbestemming 
Storting reserves 
Onttrekking reserves 

511.908 
149.500 

- 505.125 263.049 242.076 N 

Saldo resultaatbestemming (362.408) - (505.125) (263.049) 242.076 N 

Sa l do'na fe su l ta a tbe stemming S f ^ ï f e f ö i ; : V 2.789.189 03£:'3.218.864 Ï ' . 2.766.687 2.776.105 9.417 V 

Toelichting resultaat 2012: 
De analyse is opgenomen in de programmaverantwoording en maakt onderdeel uit van de jaarstukken 
2013. 

Voor een verdere toelichting op de cijfers wordt verwezen naar paragraaf 3.5, paragraaf 3.5.1 en 
paragraaf 3.5.2. 
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5. Overige gegevens 

5.1 Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben zich na de balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan. 

5.2 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT) 
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R.A.M. van der Sande voorzitter 0 0 0 0 1 0 
J.F. Weber 0 0 0 0 0 
A. Erdal 0 0 0 0 1 0 
W. Boonzaaijer 0 0 0 0 1 0 
M. van Ginkel-Van Maren vice-voorzitter 0 0 0 0 1 0 
P.B. Rooimans 0 0 0 0 1 0 
B.J. Nootenboom bestuurlijk secretaris 0 0 0 0 1 0 
J.W. Dirkse 0 0 0 0 1 0 
A. den Ouden 0 0 0 0 1 0 
H. van Houcke 0 0 0 0 0 
F.J. van de Velde 0 0 0 0 1 0 
A. Ouwerkerk 0 0 0 0 1 0 
H.L.J. Mirck 0 0 0 0 1 0 
R. Kreukniet 0 0 0 0 1 0 
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5.3 Bestemming van het resultaat 

Uit voorliggende jaarrekening 2013 resulteert een totaal voordelig/nadelig saldo van € 516.401. 
Voorgesteld wordt het voordelige resultaat te doteren aan de Algemene Reserve. 

5.4 Controleverklaring 



Bijlage 1 Staat van reserves en voorzieningen 

Stortingen Onttrekkingen 

RESERVES 
Omschrijving 

Reserves 
per 

1-1-2013 
2013 

(iaarres.2012) 
2013 2013 2013 

(iaarres.2012) 

Reserves 
per 

31-12-2013 

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

1.439.022 
1.451.408 

522.388 
3.500 

16.480 
51.163 
42.883 

242.076 263.049 
294.520 

3.000 

23.145 
311.331 

13.639 

1.921.002 
1.434.597 

522.388 
6.500 
2.841 

51.163 
42.883 

Totaal reserves 3.526.844 242.076 560.569 348.115 0 3.981.374 

VOORZIENINGEN 
Groot onderhoud 
Pendrechtse molen 

683.781 
62.843 

664.656 
20.498 

865.525 
16.246 

482.912 
67.095 

Totaal voorzieningen 746.624 0 685.154 881.771 0 550.007 
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Bijlage 2 Samenstelling bestuur Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde 2013 

Leden Dagelijks Bestuur 

Naam Gemeente/organisatie Functie 
De heer R.A.M. van der Sande Provincie Zuid-Holland Voorzitter 
De heer A. Erdal Gemeente Rotterdam 
Mevrouw M. van Ginkel-van Maren Gemeente Albrandswaard Vice-voorzitter 
De heer B.J. Nootenboom Gemeente Barendrecht Bestuurlijk secretaris 
De heer H.L.J. Mirck Gemeente Zwijndrecht 
De heer F.J. van de Velde Gemeente H-l Ambacht 
De heer A. den Ouden Gemeente Ridderkerk 

Leden Algemeen Bestuur 

Naam Gemeente/organisatie Plaatsvervanger 
De heer R.A.M. van der Sande Provincie Zuid-Holland De heer R.A. Janssen 
De heer J.F. Weber Provincie Zuid-Holland De heer G. Veldhuijzen 
De heer A. Erdal Gemeente Rotterdam 
De heer W. Boonzaaijer Gemeente Rotterdam 
Mevrouw M. van Ginkel-van Maren Gemeente Albrandswaard Mevrouw A.M. van der Heide-Lagerwerf 
Mevrouw P.B. Rooimans Gemeente Albrandswaard De heer M.C.C. Goedknegt 
De heer B.J. Nootenboom Gemeente Barendrecht Mevrouw S.J.A. ter Borg 
De heer J.W. Dirkse Gemeente Barendrecht 
De heer A. den Ouden Gemeente Ridderkerk De heer H. Dokter 
De heer H. van Houcke Gemeente Ridderkerk De heer M. Vroegindeweij 
De heer F.J. van de Velde Gemeente H-l Ambacht 
De heer A. Ouwerkerk Gemeente H-l Ambacht De heer J.C.W.H. Groos 
De heer H.L.J. Mirck Gemeente Zwijndrecht 
De heer R. Kreukniet Gemeente Zwijndrecht Mevrouw A.H.D. Hoekstra-van der Poort 

Adviseurs 

Naam Gemeente/organisatie Functie 
Mevrouw M.A. van 
Nimwegen 

Gemeente Rotterdam Penningmeester 
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SchenKKtdaAl 

2595 AR D.n H . . g 

Po«b U , 90721 
2509 LS D.n H . . 9 

Ned erle n a 

T.,:088 288 2888 
F..: 088 288 9815 

Aan het dagelijks bestuur 
van de gemeenschappelijke regeling 
Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde 
T.a.v. Groenservice Zuid-Holland 
Postbus 341 
3100 AH SCHIEDAM 

D a t u m B e h a n d e l d d o o r O n s k e n m e r k . 

27 juni 2014 E.H.A. Arxhoek RA 103.172/2014/002-ea 

O n d e r w o r p L T * K e n m e r k 

Controleverklaring jaarrekening 2013 

Geacht bestuur, 

Hierbij ontvangt u onze controleverklaring bij de jaarrekening 2013 van uw gemeenschappelijke 
regeling. 

Wij hebben één exemplaar van de controleverklaring voorzien van een originele handtekening. 
Dit exemplaar is ten behoeve van uw eigen archief zijn ten behoeve van eigen gebruik. De 
overige exemplaren van de controleverklaring zijn voorzien van de naam van onze 
accountantspraktijk en de naam van de accountant, echter zonder persoonlijke handtekening. Wij 
verzoeken u bij openbaarmaking van de controleverklaring gebruik te maken van de exemplaren 
van de controleverklaring die niet zijn voorzien van een persoonlijke handtekening. Dit conform 
het advies van de beroepsorganisatie NBA ter vermijding van fraude met handtekeningen van 
accountants. 

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat de bijgevoegde controleverklaring zonder 
persoonlijke handtekening wordt opgenomen in de jaarstukken. Deze jaarstukken dienen te 
worden uitgebracht overeenkomstig het aan ons voorgelegde definitieve concept (c.q. de laatste 
drukproef rekening houdend met de aangegeven wijzigingen), waarvan een gewaarmerkt 
exemplaar is bijgevoegd. Overigens wijzen wij u erop dat onze bovengenoemde toestemming 
vervalt in de situatie dat de jaarrekening niet ongewijzigd wordt vastgesteld door het algemeen 
bestuur. 

Indien u deze jaarstukken inclusief controleverklaring opneemt op internet, dient u te 
waarborgen dat de jaarstukken inclusief controleverklaring goed zijn afgescheiden van andere 
informatie op de internetsite. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarstukken in 
niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te 

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de 'Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte M« m D .,r „r 
Nederland, januari 2014'gedeponeerd bij de Kamer van Koophandelonder nummer 24362837 van D . u . m . T » u c i , e T o » m . i I u Li 

R o , . e , 0 . m „ „ o o m u m m , . - r 2 4 3 6 2 8 5 3 . 



2 
27 juni 2014 
103.172/2014/002-ea 

nemen indien de lezer de jaarstukken verlaat ("u verlaat de beveiligde, door de accountant 
gecontroleerde jaarrekening"). 

Overigens wijzen wij erop dat, indien tot de vergadering van het algemeen bestuur 
omstandigheden blijken die aanpassing van de jaarrekening noodzakelijk maken, een dergelijke 
aanpassing nog voor de vergadering van het algemeen bestuur moet worden gemaakt. Uiteraard 
vervalt in die situatie onze bovengenoemde toestemming. 

Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening wij u 
separaat verslag uit. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. 

Hoogachtend, 

Deloitte Accountants B.V. 

E.H.A. Arxhoek RA 

Bijlagen: Controleverklaring en de gewaarmerkte jaarrekening. 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap 
IJsselmonde 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de jaarrekening 2013 van de gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap 
IJsselmonde te Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 
december 2013 en de programmarekening over 2013 met de toelichtingen, waarin opgenomen 
een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 
toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap 
IJsselmonde is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met 
het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de 
Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming 
met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. 

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als 
de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde 
baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming 
betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, 
waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling en het Controleprotocol WNT 
van de Beleidsregels toepassing WNT. 

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de 
baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 
waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale 
overheden (Bado) en de Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het Controleprotocol WNT. 
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Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze 
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat 
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn 
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het 
inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel béiang bevat als 
gevolg van fraude of fouten. / 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne bèheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening'èn Voor het gebpuwe beeld 
daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van d^tjaten,lasten en balansmutaties, 
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die pas'sènd^zijn injde omstandigjhéden. 
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel eert oordeel tot uitdrukking te brengen over 
de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle 
omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en de gebruikte financiële rechtrnatighèidscriteria èn van de redelijkheid van de 
door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede 
een evaluatie van het algehele beeld van dé jaarrekening. \ ^ / 

De financiële rechtmatigheidscriteria zijn Vastgesteld met Het normenkader 2013/2014 door het 
algemeen bestuur op 21 juni 2013' Dêjjij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie 
bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van dé totale lasten inclusief toevoegingen 
aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen 
bestuur bij het besluit van vastgesteld.. . ^ 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om 
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel betreffende de jaarrekening 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Natuur- en 
Recreatieschap IJsselmonde een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de 
baten en lasten over 2013 als van de activa en passiva per 31 december 2013 in 
overeenstemming met hét Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten de 
Beleidsregels-toepassing WNT. 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties over 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn 
gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, 
waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling en het Controleprotocol WNT 
van de Beleidsregels toepassing WNT. 
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Geen controlewerkzaamheden verricht op externe niet-topfunctionarissen 

In overeenstemming met de aanvullende beleidsregels van 12 maart 2014, hebben wij geen 
controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de functionarissen zoals genoemd in art. 4.2 lid 
2 letter c WNT (externe niet-topfunctionarissen). 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 
/:' 

Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat hefcjaaryerslag, voor zover 
wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. / \ ; 

\ \ 
Den Haag, 27 juni 2014 
Deloitte Accountants B.V. 

\ 
V 

\ 

E.H.A. Arxhoek RA 

\ 

\ 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap 
IJsselmonde 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de jaarrekening 2013 van de gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap 
IJsselmonde te Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 
december 2013 en de programmarekening over 2013 met de toelichtingen, waarin opgenomen 
een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 
toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap 
IJsselmonde is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met 
het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de 
Beleidsregels toepassing Wet nonnering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming 
met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. 

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als 
de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde 
baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming 
betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, 
waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling en het Controleprotocol WNT 
van de Beleidsregels toepassing WNT. 

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de 
baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 
waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale 
overheden (Bado) en de Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het Controleprotocol WNT. 
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Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze 
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat 
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn 
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het 
inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als 
gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld 
daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, 
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in'de omstandigheden. 
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over 
de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle 
omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de 
door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede 
een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader 2013/2014 door het 
algemeen bestuur op 21 juni 2013. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie 
bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen 
aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen 
bestuur bij het besluit van vastgesteld. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om 
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel betreffende de jaarrekening 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Natuur- en 
Recreatieschap IJsselmonde een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de 
baten en lasten over 2013 als van de activa en passiva per 31 december 2013 in 
overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten de 
Beleidsregels toepassing WNT. 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties over 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn 
gekomen in overeensteinming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, 
waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling en het Controleprotocol WNT 
van de Beleidsregels toepassing WNT. 
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Geen controlewerkzaamheden verricht op externe niet-topfunctionarissen 

In overeenstemming met de aanvullende beleidsregels van 12 maart 2014, hebben wij geen 
controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de functionarissen zoals genoemd in art. 4.2 lid 
2 letter c WNT (externe niet-topfunctionarissen). 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 

Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover 
wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. 

Den Haag, 27 juni 2014 
Deloitte Accountants B.V. 

Was getekend: E.H.A. Arxhoek RA 
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Onderwerp Uw kenmerk 

Accountantsverslag 2013 

Geachte leden van het algemeen bestuur, 

Hierbij ontvangt u het accountantsverslag over het boekjaar 2013. Dit verslag geeft onze 
belangrijkste bevindingen weer. 

Wij hebben de jaarrekening 2013 van de gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap 
IJsselmonde, opgesteld onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur, gecontroleerd. Bij 
deze jaarrekening zullen wij op 27 juni 2014 een goedkeurende controleverklaring verstrekken, 
mits u de jaarstukken ongewijzigd goedkeurt. 

In het bijgevoegde accountantsverslag zijn onze controlebevindingen samengevat en treft u een 
analyse aan van uw vermogen en resultaat. 

Hoogachtend, 

Deloitte Accountants B.V. 

E.H.A. Arxhoek RA 

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de 'Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Member of 
Nederland, Januari 2014' gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 van Deloitte Touche Tohmatsu Lbnited 
toepassing. 
Deloitte Accountants B.V. rs Ingeschreven In het handelsregister van de Kamer van Koophandel te 
Rotterdam onder nummer 243628S3. 
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1. Inleiding 

L I Opdracht 

U heeft ons opdracht gegeven tot het controleren van de financiële administratie en de 
jaarrekening 2013, daarbij heeft u geen onderwerpen benoemd waaraan wij tijdens de 
jaarrekeningcontrole specifieke aandacht moeten besteden. 

Onze controle start met het maken van een analyse van de risico's waar u als gemeenschappelijke 
regeling mee te maken heeft. Onze risicoanalyse en daarop gebaseerde controleaanpak richten 
zich niet uitsluitend op de jaarrekening zelf, maar ook op het systeem van interne beheersing. Hoe 
beter dat systeem functioneert, hoe meer zekerheid er bestaat dat betrouwbare informatie wordt 
opgeleverd, zowel tussentijds als bij de jaarverantwoording. Wij onderzoeken tijdens de mterim-
controle de proces- en programmarisico's, om te bepalen of hierin voldoende beheersmaatregelen 
(de AO/IB) zijn getroffen. Het product van deze fase van de controle is een managementletter met 
verbeterpunten ter verdere optimalisatie van de interne beheersing. Wij hebben onze 
managementletter gezonden aan de directeur G.Z-H en geven in hoofdstuk 4 een korte 
samenvatting van onze bevindingen en adviezen. 

Bij de jaarrekeningcontrole stellen wij vast of de jaarrekening is opgesteld volgens de geldende 
verslaggevingsvoorschriften (het Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenschappelijke regelingen, hierna: BBV), of de door u opgestelde jaarrekening een getrouw 
beeld geeft en of de baten en lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Ook 
stellen wij vast dat de posten in de jaarrekening adequaat zijn toegelicht. Onze controle houdt niet 
in dat wij alle posten controleren. Onze aanpak heeft als doel om belangrijke onjuistheden en/of 
onrechtmatigheden te ontdekken, rekening houdend met de materialiteitsgrenzen zoals vastgelegd 
in het Besluit accountantscontrole decentrale overheden. Het product van de jaarrekeningcontrole 
is de controleverklaring bij de jaarrekening en dit accountantsverslag. 

1.2 Onafhankelijkheid 

De voorschriften in het kader van onafhankelijkheid zijn binnen de Nederlandse 
Beroepsorganisatie van Accountants (de NBA) opgenomen in de "Nadere voorschriften inzake 
onafhankelijkheid van de openbaar accountant" (hierna: NVO) en vormen een belangrijk 
onderdeel van het 'normenkader' waaraan een accountant moet voldoen. De naleving van de 
NVO is binnen de organisatie van Deloitte ingebed. 

Op basis van onze toetsing aan het 'normenkader' concluderen wij dat onze onafhankelijkheid als 
certificerend accountant bij uw gemeenschappelijke regeling in 2013 voldoende is gewaarborgd. 
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2. Vermogen en resultaat 

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

De mutaties in het eigen vermogen vinden plaats door middel van de resultaatbestemming. Het 
resultaat vóór bestemming bedraagt € 728.8S4 voordelig. Per saldo is tussentijds € 212.453 aan de 
reserves toegevoegd, zodat het uiteindelijke nog te bestemmen jaarresultaat € 516.401 voordelig 
bedraagt Dit bedrag is afzonderlijk vermeld onder het eigen vermogen in de balans. 

In het hierna volgende overzicht hebben wij de mutaties in de reserves schematisch weergegeven 

K:-:;---:ui-;:- 1 
Stand van de reserves per 1 januari 3.768.919 3.406.191 

Tussentijdse resultaatbestemming tijdens boekjaar 212.453 120.652 

Nog te bestemmen resultaat bij jaarrekening 516.401 242.076 

Totaal (= resultaat vóór bestemming) 728.854 362.728 

Stand per 31 december 4.497.773 3.768.919 

De reserves van uw schap zijn in 2013 met een bedrag van € 728.854 toegenomen. Dit komt 
overeen met het resultaat voor bestemming. De omvang van uw reserves bedraagt ultimo 2013 
57% van het balanstotaal (2012: 53%). 

Voor een meer uitgebreide analyse van het rekeningresultaat over het jaar 2013 verwijzen wij u 
graag naar de toelichting op de programmarekening. 
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3. Controlebevindingen jaarrekening 2013 

3.1 Goedkeurende controfeverklaring 

Bij <le jaarrekening 2013 van uw gemeerischappelijke regeling zullen wij op 27 juni 2014 een 
goedkeurende controleverklaring verstrekken. In dit hoofdstuk rapporteren wij u de belangrijkste 
bevindingen ten aanzien van de jaarrekening 2013. 

33, Opstel- en controleproces 

Wij zijn op 24 februari 2014 gestart met de controle van de jaarrekening 2013. Bij aanvang van de 
j aarrekeningcontrole waren de kwaliteit van de ter controle aangeboden conceptjaarrekening en 
het onderliggende opsteldossier voldoende om onze controle te starten en af te ronden. 

33 Voorziening Groot Onderhoud 

Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde beschikt over een Voorziening Groot Onderhoud van € 
483.000 (2012: € 684.000). De voorziening is gebaseerd op het Terrein Beheer Model (TBM). Op 
basis van de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden de komende jaren wordt aan de hand van 
een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) de jaarlijkse dotatie aan de voorziening bepaald. 

In het accountantsverslag 2012 hebben wij u geadviseerd om het MJOP periodiek te laten 
analyseren en zonodig te actualiseren en de dotaties voor de komende jaren aan de voorziening 
hierop aan te passen. In 2013 heeft een actualisatie plaatsgevonden. Wij hebben met G.Z-H 
gesproken over een verdere verdiepingsslag op het punt van de labeling van de diverse 
onderhoudssoorten in relatie tot de voorziening. In de zomer van 2014 zullen wij hierover verder 
overleggen en zullen de gevolgen voor de voorziening onderhoud in kaart worden gebracht en aan 
uw bestuur worden voorgelegd. 

De voorziening groot onderhoud is ultimo 2013, rekening houdend met de begrote stortingen en 
onttrekkingen toereikend voor de komende jaren. 
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4. Administratieve organisatie en interne teheer&ing 2013 

4.1 Algemeen 

Als onderdeel van de j aarrekeningcontrole hebben wij in januari - februari 2014 een interim
controle uitgevoerd. Deze mterim-controle is in belangrijke mate gericht op de opzet, het bestaan 
en de werking van maatregelen van adrninistratieve organisatie en de interne beheersing (AO/TB), 
voor zover van belang voor onze controle op de betrouwbaarheid van de in de jaarrekening 
opgenomen gegevens. 

Wij hebben onze bevindingen gedurende het proces besproken met het hoofd Bestuur en Toezicht 
van G.Z-H en vastgelegd in een managementletter die is gericht aan de directeur G.Z-H. Voor 
onze bevindingen en aanbevelingen verwijzen wij u graag naar onze managementletter. Hierna 
volgt een korte samenvatting. 

Naar aanleiding van de controle van de administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB) 
concluderen wij dat er geen belangrijke leemten zijn in de opzet en het bestaan van de 
administratieve organisatie relevant voor onze accountantscontrole. Naar onze mening bestaat er 
binnen G.Z-H. over het algemeen goede aandacht voor interne beheersing van de 
bedrijfsprocessen. De zogenoemde onvervangbare maatregelen van interne controle zijn aanwezig 
en dragen bij aan een controleerbare omgeving. 

4.2 Dynamisering controle en vervangende interne controle 

Vóór de start van de interim-controle hebben wij in een zogenoemde pre-audit meeting de focus 
van de controle 2013 met het hoofd Bestuur en Toezicht G.Z-H afgestemd. Daarbij hebben wij het 
opstel- en controleproces van het voorgaande jaar geëvalueerd en verdere procesverbeteringen 
met elkaar afgesproken. Gedurende de controlewerkzaamheden hebben wij regelmatig 
voortgangsoverleg met elkaar gehad. 

In aanvulling op de interne controlemaatregelen die in de processen zijn opgenomen, voert G.Z-H 
gedurende het jaar verbijzonderde interne controle (VIC) werkzaamheden uit om inzicht te 
hebben in de naleving van interne en externe wet- en regelgeving en de getrouwe en rechtmatige 
totstandkoming van significante posten en stromen in de financiële administratie/jaarrekening. De 
verbijzonderde interne controle vormt binnen G.Z-H als het ware de ruggengraat van het totale 
systeem van de interne beheersing. In overleg met G.Z-H hebben wij de evaluatie van de VIC-
bevindingen over het eerste halfjaar 2013 uitgevoerd en de VIC over het tweede halfjaar 2013 
gepland, uitgevoerd, geëvalueerd en herstelacties gesignaleerd. Wij hebben deze werkzaamheden 
uitgevoerd als een uitbreiding van onze reguliere accountantscontrole en hebben van de 
bevindingen gebruik gemaakt voor onze (interim) controlewerkzaamheden gericht op de 
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beoordeling van de opzet en het bestaan en werking van de interne beheersing. Alle primaire 
bedrijfsprocessen maakten deel uit van onze controle. 

Kort samengevat adviseren wij G.Z-H nog meer scherpte ten aanzien van de naleving van de 
interne procedures te betrachten en bij het opstellen van de jaarrekening meer aandacht te laten 
besteden aan de onderbouwing en waardering van debiteurensaldi en daarmee samenhangende 
voorzieningen (niet van toepassing voor uw schap) en de jaarrekeningposten die te maken hebben 
met subsidietoezeggingen van derden. Intern wordt inzake subsidiestromen nog onvoldoende 
vastgesteld of deze posities terecht zijn opgenomen en juist zijn gewaardeerd. Vaak zijn 
subsidieopbrengsten direct afhankelijk van de voortgang en rechtmatigheid van de 
projectuitgaven. Wordt er bijvoorbeeld minder gedaan of uitgegeven dan in de 
subsidiebeschikking is opgenomen, dan kan het zijn dat de subsidie niet of niet volledig wordt 
toegekend en dit moet (ook als het project nog onderhanden is) worden meegenomen bij het 
opstellen van de jaarrekening. 

Ten opzichte van 2012 constateren wij wel dat de dossiervorming in EDMS voor inkopen en 
aanbestedingen is verbeterd. 

Over het algemeen kon voor onze bevindingen een plausibele verklaring worden geleverd en zijn 
herstelacties uitgevoerd. 

43 Betrouwbaarheid en conünufteit geautomatiseerde gegevensverwerking 

Naar aanleiding van de controle van de jaarrekening zijn er (naast wat onder 4.4 door ons is 
gerapporteerd) geen bevindingen of aandachtspunten betreffende de betrouwbaarheid en de 
continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking die wij onder uw aandacht willen 
brengen. Met betrekking tot het voorgaande brengen wij onder uw aandacht dat de accountants
controle primair is gericht op het geven van een oordeel omtrent de jaarrekening en niet op het 
doen van uitspraken over de betrouwbaarheid en de continuïteit van de geautomatiseerde 
gegevensverwerking als geheel of van onderdelen daarvan. Daarnaast maken wij ten behoeve van 
de controle van de jaarrekening slechts in beperkte mate gebruik van de geautomatiseerde 
gegevensverwerking binnen uw organisatie, aangezien wij onze controlebevindingen overwegend 
baseren op aanwezige brondocumenten, zoals facturen en contracten. 

Onze bevindingen raken dan ook slechts die onderdelen die wij onderzocht hebben, wat wil 
zeggen dat wij ter zake geen volledigheid pretenderen. Hiervoor is een specifiek daarop gericht 
onderzoek noodzakelijk. 
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AA Financieel systeem 

Zoals wij in eerdere managementletters opmerkten is het niet mogelijk om de zogenoemde 
audittrail binnen het financieel systeem CODA goed te volgen. Illustratief hiervoor is dat niet is 
vast te stellen of de in CODA vastgelegde verplichting en / of prestatieontvangstmelding (POM) 
door de juist en daartoe bevoegde persoon is goedgekeurd. Hierdoor loopt uw Recreatieschap het 
risico dat een verplichting of POM niet door een daartoe bevoegd persoon is goedgekeurd. 

Vorig jaar hebben wij met G.Z-H gesproken over het testen van de "workflow" om systematisch 
vast te stellen dat de procuratieregeling juist en volledig in CODA is ingevoerd. Dit is in 2013 nog 
niet gerealiseerd, mede gezien het traject van de verzelfstandiging van G.Z-H. Wij hebben dit 
risico voor de jaarrekening 2013 ondervangen door een extra controle uit te voeren op het proces 
van goedkeuring van facturen en hebben hierbij geen afwijkingen geconstateerd. 

Momenteel loopt binnen de Provincie Z-H een traject om tot een verzelfstandiging van de taken 
van G.Z-H te komen. Bij een verzelfstandiging zal ook een keuze moeten worden gemaakt over 
een (nieuw) financieel systeem om de administraties van de natuur- en Recreatieschappen te 
kunnen voeren. Wij adviseren het management van G.Z-H bij deze keuze rekening te houden met 
bovenstaande bevinding om zodoende een voldoende audittrail te waarborgen. 

5. Fraude 
Van de accountant wordt op grond van de regels van de beroepsorganisatie (NBA) een 
professioneel-kritische houding verwacht ten aanzien van afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fraude in de jaarrekening. Om invulling te geven aan deze verplichting, hebben wij 
een fraudediscussie gevoerd binnen het controleteam en met het management van G.Z-H, waarbij 
wij de nadruk hebben gelegd op de eventuele mogelijkheden van materiële onjuistheden als 
gevolg van fraude in de jaarstukken en op preventieve maatregelen daarbij. 

Daarnaast hebben wij zelfstandig werkzaamheden uitgevoerd die erop waren gericht om het risico 
van het "omzeilen" van de interne beheersingsmaatregelen door het management te detecteren. 
Tevens hebben wij specifieke controles uitgevoerd op memoriaalboekingen en belangrijke 
schattingen in de jaarrekening en zijn wij alert geweest op significante en ongebruikelijke 
transacties. 

Hoewel wij een kritische houding hebben ten opzichte van risico's van fraude in de jaarrekening, 
merken wij op dat onze controle niet specifiek gericht is op het ontdekken van fraude. Tijdens de 
uitvoering van onze controle van de jaarrekening 2013 hebben wij geen aanwijzingen verkregen 
dat er sprake is geweest van fraude. 
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Als onderdeel van onze controle hebben wij het management van G.Z-H verzocht inzicht te geven 
in de eigen inschatting van het risico dat de jaarrekening een materiële afwijking zou kunnen 
bevatten als gevolg van fraude, in de aard, omvang en frequentie van deze inschattingen, het 
proces dat G.Z-H daarbij hanteert, alsook de communicatie daarover met uw bestuur. 

Tijdens deze gesprekken heeft het management van G.Z-H aangegeven zich bewust te zijn van 
frauderisico's en voorbeelden gegeven van de manier waarop zij deze beheersen. Tegelijkertijd 
stellen wij vast dat het maken en/of periodiek actualiseren van gerichte frauderisicoanalyses geen 
zichtbaar onderdeel vormt van de interne beheersingsomgeving en dat uit de administratie 
(bestuursnotulen, etc.) bijvoorbeeld geen vastleggingen blijken die het belang illustreren dat u 
hecht aan het vermijden en ontdekken van fraude. Uw organisatie loopt hiermee het risico dat de 
interne beheersing kwetsbare plekken bevat die onopgemerkt blijven. 

De huidige economische ontwikkelingen kunnen voor bedrijven, instellingen en hun werknemers 
leiden tot verhoogde prikkels of gelegenheden tot het doen van of meewerken aan fraude. Gelet 
op het belang van een risicoanalyse die is toegespitst op de huidige economische ontwikkelingen 
en actuele interne beheersing adviseren wij u het proces van periodieke frauderisicoanalyses een 
vast onderdeel te laten uitmaken van het interne controlesysteem dat erop is gericht 
bedrijfsrisico's te onderkennen, het belang en de waarschijnlijkheid daarvan in te schatten en het 
daarop toespitsen van de interne beheersing. 

6. Controle irchtmatigheid 
6.1 Bevindingen rechtmatighridscontrole 

Bij de jaarrekening 2013 hebben wij voor de rechtmatigheid van de totstandkoming van baten, 
lasten en balansmutaties een goedkeurend oordeel afgegeven. De basis voor de rechtmatigheids
controle is het normen- en toetsingskader 2013 dat uw algemeen bestuur heeft vastgesteld. 

In voorgaande jaren werd de controle op de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen 
intern door G.Z-H uitgevoerd en namen wij kennis van de bevindingen. Daarnaast deden wij ook 
eigen waarnemingen om de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de uitgevoerde interne controles 
te toetsen en een eigen oordeel te kunnen vormen. 

G.Z-H heeft in september 2013 aangegeven dat deze werkzaamheden voor boekjaar 2013 intern 
niet konden worden uitgevoerd en ons verzocht om onze controlewerkzaamheden op dit punt uit 
te breiden. Wij hebben de werkzaamheden in januari 2014 uitgevoerd en onze bevindingen 
besproken met het Hoofd Bestuur en Toezicht G.Z-H. 

Uit de onze controle op de rechtmatigheid en de getrouwheid zijn geen bijzonderheden gebleken 
die relevant zijn voor ons oordeel. 
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6.2 BegrotingSnrechtmaiigheid 

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

Het overschrijden van de begroting is altijd onrechtmatig, maar hoeft niet in alle gevallen te 
worden meegewogen in het accountantsoordeel. Essentieel is dat het algemeen bestuur nadere 
regels kan stellen wanneer kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door direct 
gerelateerde opbrengsten (1), kostenoverschrijdingen passen binnen het beleid (2) en 
kostenoverschrijdingen bij openeinderegelingen (3) moeten meewegen bij het oordeel van de 
accountant. In die gevallen dat het algemeen bestuur geen nader beleid stelt, geldt het 
uitgangspunt dat deze kostenoverschrijdingen door de accountant niet worden betrokken bij de 
beslissing of al dan niet een goedkeurende controleverklaring kan worden afgegeven. 

Deze kostenoverschrijdingen moeten dan wel goed herkenbaar in de jaarrekening zijn 
opgenomen. In de toelichting op de programmarekening is per programma een analyse van de 
begrotingsafwijkingen opgenomen. Als norm voor het toelichting van onder- of overschrijdingen 
is een percentage van 3% of een bedrag van € 2.500 gehanteerd. Hiermee legt uw 
gemeenschappelijke regeling op een adequate wijze verantwoording af over de rechtmatigheid 
van de lasten over 2013. 

Daarnaast moet de accountant in het verslag van bevindingen deze kostenoverschrijdingen, 
waarvan het dagelijks bestuur in de jaarrekening moet aangeven dat ze nog dienen te worden 
geautoriseerd, aan de orde stellen. Extra lasten die worden gemaakt omdat extra opbrengsten 
daarvoor de ruimte bieden, terwijl deze extra lasten niet direct zijn gerelateerd aan de extra 
opbrengsten, en waarbij het algemeen bestuur nog geen besluit heeft genomen over de 
aanwending van deze extra opbrengsten, zijn onrechtmatig. 
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De begrotingsmtputting van de lasten in de programmarekening geeft het volgende beeld: 

Programma 2 Diverse 
lastenen 

Kostenoverscbjijdû  past 
binoen besUuiiî  is 
ontstaan door 
dooibelaatm̂  
voorgaande jaren 

Wij verwijzen voor een inhoudelijke en meer specifieke analyse naar de toelichting op de 
programmarekening. 

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn en met deze rapportage een zinvolle bijdrage te 
leveren aan de bestuurlijke behandeling van de jaarrekening en zijn graag bereid een nadere 
mondelinge toelichting te geven. 

Hoogachtend, 

Deloitte Accountants B.V. 

E.H.A. Arxhoek RA 



Reactie namens DB op Accountantsverslag 2013 Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde 

De accountant heeft de jaarstukken 2013 gecontroleerd en een accountantsverslag opgesteld naar 
aanleiding van deze controle. De controlebevindingen hebben betrekking op: 

1. Vermogen en resultaat 
2. Controlebevindingen jaarrekening 2013 
3. Administratieve organisatie en interne beheersing 2013 
4. Fraude 
5. Controle rechtmatigheid 

1. Vermogen en resultaat 
De accountant onderschrijft de mutaties in het vermogen en het resultaat van de jaarrekening 2013. Op 
basis van het jaarrekeningresultaat bedraagt de omvang van de reserves 57% van het balanstotaal ten 
opzicht van 53% per ultimo 2012. 

2. Controlebevindingen jaarrekening 2013 
De accountant geeft aan dat door er bij een ongewijzigd vaststellen van de jaarrekening een 
goedkeurende verklaring zal worden verstrekt. De dossiers ten behoeve van de jaarrekeningcontrole 
waren van voldoende kwaliteit om de controle te starten en af te ronden. 

3. Administratieve organisatie en interne beheersing 2013 
De accountant heeft als advies aangegeven om meer scherpte te betrachten bij het naleven van 
procedures en om tevens meer aandacht te besteden aan de onderbouwing en waardering van 
debiteurensaldi en hiermee samenhangende voorzieningen. Tevens heeft de accountant de aanbeveling 
gegeven om subsidiestromen per subsidiegever te registreren en te waarderen. 

De bovenstaande aanbevelingen worden overgenomen en in de administratieve organisatie en interne 
beheersing verwerkt. 

Onder de noemer van betrouwbaarheid en continuiteit geautomatiseerde gegevensverwerking zijn in 
samenhang met het benoemde financieel systeem kanttekeningen geplaatst omtrent zowel het testen van 
de "workflow" alsmede de audittrail binnen het financieel systeem CODA. Deze opmerkingen mede 
geplaatst in het licht van de voorgenomen verzelfstandiging en de mogelijke keuze voor een financieel 
pakket. Bij deze keuze zullen de aanbevelingen hieromtrent worden meegenomen 

Door het uitvoeren van extra verbijzonderde interne controle (door de accountant) zijn de mogelijke 
risico's afgedicht. De accountant onderschrijft dit ook. 

4. Fraude 
In het accountantsverslag wordt aangegeven dat er geen aanwijzingen zijn voor materiële fraude. De 
organisatie is zich bewust van de risico's en in de gevoerde gesprekken is ook duidelijk geworden dat op 
dit vlak het management alert is op dit risico. De aanbeveling om hieraan systematisch aandacht te 
besteden en de resultaten vast te leggen wordt meegenomen als verbeterpunt voor de komende jaren. 

5. Controle rechtmatigheid 
De accountant meldt geen bijzonderheden. 
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1 begrotingswijziging 2014 

Primitieve beojuting 
2014 

1ste 

BegiotinoswqzrginD 
2014 

Begroting 2014 

na mjzigingen 

Gewone bedrijfsvoering per product 
Lasten 
P1 bestuur 206.700 206 700 
P2 beheer, ondertioud en exploitatie 3 151 789 483.235- 2 668 553 
P3 ontwikkeling 117.000 117 000 
Algemene dekkingsmiddelen 6.815 6.815 
Subtotaal 3.482.304 483 236- 2 999 068 
Baten 
P1 bestuur 
P2 beheer, onderhoud en exploitatie 670.146 61.354 731.500 
P3 ontwikkeling 
Algemene dekkingsmiddelen 3 034 317 100.000- 2.934.317 
Subtotaal 3.704.463 38.646- 3665817 
Totaal Gewone Bedrijfsvoering 222.16» 444 560 666.749 
Incidentele lasten en baten 
Incidentele lasten 
Incidentele baten 
Kredieten lasten 4 648 400 4.648400 
Dekking kredieten (bijdrage derden) 3 920.000 3.920 000 
Totaal tnodefttole letten en baten 728.400- 728400-
Saldo na incidentele lasten en baten 222.159 283810- 61.651-

Resultaat bestemming 
Storting reserves 225 000 2.019 590 2.244.590 
Onttrekking reserves 2.841 2303.400 2.306.241 
Saldo resuftaatbe stemming 222.159- 283 810 61.651 
Saldo na peautteatbestomming 

ALDUS VASTGESTELD DC 
RECREATIESCHAP JdSSE 

DE SECRETARIE, K y 

XDR NET ALGEMEEN BESTUUR VAN RECREATIESCHAP NATUUR- EN 
ttONDE IN DE OPENBARE VERGADERING VAN 27 JUNI 2014 

je=J/V-C*=s- " DE VOORZITTER, DHR. R.A M. VAN DER SANDE 

Aan de hand ven nieuwe TB M berekeningen kan in totaal voor 2014 € 444.624 bezuinigd worden op beheer, onderhoud 
en exploitatie. Dit is een incidentele bezuiniging van ca € 275.000 en een structurele bezuiniging ven ca € 170.000. 
Een bedrag van € 444.824 is toegevoegd aan de Algemene Reserve. 

In de begroting 2014 is per saldo voor de veerdienst een bedrag van ca € 158.000 daar de voortzetting von het contract 
tijdens het opstellen van de begroting zou aflopen. De onderhandelingen over een nieuw contract zijn op dit moment 
nog niet afgerond Wel is afgesproken met de exploitant om 2014 voort te zetten zoals de afgelopen jaren is gebeurd. 
In de begrotingswijziging zijn de te verwachten bedragen zowel aan de kostenkant als aan de batenkant opgenomen. 
Dit betekent een verhoging van de kosten van ca € 39.000 en een verhoging van de baten van ca 61.000. Totaal is 
€ 99.000 toegevoegd aan de Algemene Reserve. 

Conform bestuursbesluit Analyse reserves en voorzieningen wordt € 100.000 ten laste van de Algemene Reserve 
gebracht om de deelnemersbijdragen te verlagen. 

De te verwachten kredietlasten 2014 zijn als volgt te specificeren: 

Blauwe wrbinding ZRP € 3 680 000 
Verwijderen spartelbad Hoge Veld € 1.500 
Bewegwijzering fietsroute Deltapoort € 20.000 
Wandelknooppuntensysteem Deltapood € 120 000 
Ontwikkeling Johannapolder 36.900 
Inwstering in omvormingen € 130.000 
Voorfinanciering Johannapolder € 120.000 
Subsidieaanvraag Hooge Nesse € 500.000 
Herstructureringen en marktverkenningen. 40.000 

€ 4.648 400 

Kredietbaten: 
Blauwe verbinding ZRP 3.680.000 
Wandelknooppuntensysteem Deltapoori € 120.000 
Voorfinanciering Johannapolder 120.000 

€ 3.920 000 

Conform bestuurbesluit van 28 maart 2014 wordt een Reserve Voorfinanciering Johannapolder gevormd {€ 975.000). 
Ten laste van de Algemene Reserve wordt de huurinkomst van Jongerencentrum Albrandswaard min de reeds gedane 
investeringen overgeheveld naar de Reserve Voorfinanciering Johannapolder voor een bedrag van € 13.485 
(€ 24.000 V- € 13.485 - € 10.515). 

In de jaarstukken 2013 is besloten tot een krediet subsidieaanvraag Hooge Nesse van € 500.000 ten laste ven de 
Algemene Reserve; dit bedrag wordt overgeheveld naar de Investeringsreserve. . Daarnaast wordt € 279.450 
aan de deelnemers terug betaald ten laste van de Algemene Reserve. 
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1. Bestuurlijke samenvatting 

Wat willen we bereiken? 
Vanuit de bestuurlijke aangelegenheden worden het Dagelijks en het Algemeen Bestuur ondersteund door 
middel van de beleidsstukken die financieel en juridisch zijn getoetst. 
De natuur- en recreatiegebieden vallend binnen de gemeenschappelijke regeling zijn onderhouden conform 
het principe 'schoon, heel en veilig' voor een optimaal gebruik door de bezoekers, waarbij de relatie met 
alle in het gebied aanwezige en potentiële contractanten zodanig is dat van weerszijden de gemaakte 
afspraken worden nageleefd. 
Het bestuur wordt geadviseerd over mogelijke nieuwe ontwikkelingen passend binnen de doelstelling van 
de gemeenschappelijke regeling ten aanzien van de kosten, haalbaarheid en bijdrage aan het realiseren 
van de doelstellingen. Daarnaast wordt het bestuur geadviseerd over de mogelijkheden ten aanzien van 
vastgoedbeheer in nieuwe gebieden. 

2. Leeswijzer 

Voor u ligt de programmabegroting 2015 en de meerjarenbegroting 2016 - 2019 van natuur- en recreatieschap 
IJsselmonde. 

De grondslagen en kaders voor deze begroting worden uiteengezet in hoofdstuk 3. Vervolgens zullen in 
hoofdstuk 4 per programma de 3 W-vragen aan de orde komen, namelijk 'Wat willen we bereiken?', 'Wat gaan 
we daarvoor doen?' en 'Wat gaat dat kosten?'. Het investeringsprogramma voor de jaren 2015 tot en met 2019 
komt aan de orde in hoofdstuk 5. 

Hoofdstuk 6 zal daarna ingaan op de volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte en voor 
het schap relevante paragrafen, te weten: 

Onderhoud kapitaalgoederen 
Weerstandsvermogen en risico's 
Financiering 
Bedrijfsvoering 

De geprognosticeerde balans met toelichting en de exploitatiebegroting komen aan bod in hoofdstuk 7, gevolgd 
door de meerjarenraming in hoofdstuk 8. 

Ter informatie zijn de volgende bijlagen opgenomen: 
Bijlage 1 Risico's 
Bijlage 2 Staat van reserves en voorzieningen 
Bijlage 3 Conversiestaat 
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3. Grondslagen en kaders begroting 

3.1 Opbouw begroting 
Op voorliggende programmabegroting 2015 en de meerjarenraming 2016 - 2019 zijn de bepalingen uit het 
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) toegepast. 

De staat van lasten en baten is als volgt opgebouwd: 
1. Gewone bedrijfsvoering 
2. Kredieten 
3. Resultaatbestemming 

Ad. 1 Gewone bedrijfsvoering 
De gewone bedrijfsvoering bevat de exploitatielasten en -baten van de reguliere activiteiten. Dit zijn de jaarlijks 
min of meer in gelijke vorm en omvang terugkerende activiteiten. Onder diverse lasten en baten zijn de 
exploitatieposten opgenomen die niet onder de gewone bedrijfsvoering vallen. 

Ad. 2 Kredieten 
De kredieten hebben betrekking op uitgaven gerelateerd aan activiteiten die zorgen voor veranderingen in de 
natuur- en recreatiegebieden, zoals investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte. Deze 
uitgaven worden gedekt vanuit bijdragen derden (subsidies, bijdragen) en/of onttrekkingen aan de algemene of 
bestemmingsreserves. 

Ad. 3 Resultaatbestemming 
Dit onderdeel omvat alle mutaties, stortingen en onttrekkingen, in de reserves. 

3.2 Indexering 
De werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen, die is ingesteld door de Kring van 
Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond, gaat bij de bepaling van het indexeringspercentage voor 
gemeenschappelijke regelingen uit van de prijsmutatie van het Bruto Binnenlands Product (pBBP) opgenomen 
in de septembercirculaire: 1,75%. Als gevolg van correcties voor verschillen tussen begrote en werkelijke 
inflatie in voorgaande jaren komt het totale gecorrigeerde indexeringspercentage voor loon- en prijsmutaties 
voor 2015 uit op: 0,5%. 

De lasten zijn, in principe alleen daar waar mogelijk, geïndexeerd met het genoemde indexpercentage van 
0,5%. Als voorbeeld worden kapitaalslasten niet geïndexeerd. De baten (opbrengsten) zijn uit oogpunt van het 
voorzichtigheidsprincipe niet geïndexeerd. Mede gelet op de economische ontwikkelignen is voorzichtigheid 
geboden. 
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3.3 Begrotingsrichtlijnen 
De deelnemersbijdrage is het resultaat van het totaal aan lasten minus de overige baten. Beleidswijzigingen 
kunnen positieve of negatieve gevolgen hebben voor de deelnemersbijdrage, afhankelijk van het soort 
wijziging. 

Wanneer een batig saldo resulteert voor de begroting zal het beleid ten aanzien van de resultaatbestemming en 
de deelnemersbijdrage worden gevolgd: 

Dotatie aan de voorziening groot onderhoud indien de voorziening nog niet op het vastgestelde niveau 
is; 
Reservering van middelen voor door het bestuur gewenste maar nog niet financieel afgedekte nieuwe 
investeringen; 
Overige door het bestuur gewenste reserveringen; 
Extra afschrijvingen van geactiveerde investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte; 
Verlaging van de deelnemersbijdrage, mits er geen lopende ingroeiregeling meer is en voorgaande 
punten 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. 

Uitgaven in het kader van groot onderhoud worden direct ten laste gebracht van de voorziening Groot 
Onderhoud en worden niet geactiveerd. 

Terrein Beheer Model 
Voor het beheer en onderhoud van de natuur- en recreatiegebieden wordt het Terrein Beheer Model (TBM) 
gehanteerd. Dit model is gebaseerd op zogenaamde doeltypen (bijvoorbeeld speel- en ligweide, houten oever 
of brug) waarvoor een gestandaardiseerde inrichting met daarbij behorende beheer- en normkosten zijn 
bepaald. De normkosten omvatten een totaal van regulier onderhoud, groot onderhoud en 
vervangingsonderhoud. Het totaal aan oppervlaktes, stuks en lengte van de aanwezige doeltypes bepaalt 
daarmee het benodigde budget voor beheer en onderhoud. 
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Voor natuur- en recreatieschap IJsselmonde zijn de volgende basisgegevens gebruikt bij het opstellen van 
deze begroting. 
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In bovenstaande kaart is op de locatie van Buijtenland van Rhoon de naam Polder Buitenland aangegeven. Het 
recreatieve deel in het Buijtenland van Rhoon zal bovendien naar verwachting kleiner zijn dan gearceerd is aangegeven. 
Er zijn over het beheer van het Buijtenland van Rhoon nog geen afspraken gemaakt, deze oppervlakte is dan ook niet 
meegenomen in 'beheer oppervlak'. Beheer oppervlak geeft aan de hectares die daadwerkelijk al in beheer zijn. 
Het gebied Zuidpolder Barendrecht is eveneens gearceerd, hierover zijn al wel afspraken gemaakt inzake het beheer wat 
door het schap zal worden c.q. al wordt uitgevoerd. 

6 



4. Programmaplan 

De programmabegroting is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 
Programma 1 Bestuurlijke aangelegenheden 
Programma 2 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 
Programma 3 Ontwikkeling 
Algemene dekkingsmiddelen 

In de navolgende paragrafen wordt ieder afzonderlijk onderdeel toegelicht. Hierbij zal per programma een 
toelichting gegeven worden op de 3 W-vragen; 'Wat willen we bereiken?', 'Wat gaan we daarvoor doen?' en 
'Wat gaat het kosten?". 

4.1 Programma 1 Bestuurlijke aangelegenheden 

4.1.1 Wat willen we bereiken? 
Vanuit de bestuurlijke aangelegenheden worden het Dagelijks en het Algemeen Bestuur ondersteund door 
middel van de beleidsstukken die financieel en juridisch zijn getoetst. 

4.1.2 Wat gaan we daarvoor doen? 
De ondersteuning van het Dagelijks en het Algemeen Bestuur vindt plaats door het leveren van de volgende 
producten: 

1. Bestuursproducten 
2. Juridische ondersteuning en advisering 
3. Financiën 

Ad. 1 Bestuursproducten 
De bestuurlijke ondersteuning valt uiteen in: 

voorbereiding, verslaglegging en afhandeling van de vergaderingen van het Dagelijks en het Algemeen 
Bestuur; 
organiseren van representatieve en andere bijzondere gelegenheden voor het bestuur; 
vertegenwoordigen van het bestuur dan wel ondersteunen en adviseren van bestuurders naar buiten 
toe (bijvoorbeeld ambtelijk overleg, bewonersavonden, perscontacten); 
programma- en accountmanagement. 

Ad. 2 Juridische ondersteuning en advisering 
Dit product heeft betrekking op de algemene juridische advisering, het toepassen en evalueren van wet- en 
regelgeving relevant voor de gemeenschappelijke regeling en waar nodig het voorbereiden van specifieke 
regelgeving ten aanzien van het werkingsgebied van de gemeenschappelijke regeling. Bij deze 
werkzaamheden wordt het volgende uitgangspunt gehanteerd: regels voor wat er moet en mogelijkheden voor 
wat er kan. 

Ad.3 Financiën 
In het kader van de financiële ondersteuning zullen de volgende activiteiten worden uitgevoerd: 

verzorgen van de financiële administratie van de gemeenschappelijke regeling: tijdige en 
systematische vastlegging van baten, lasten en in- en uitgaande geldstromen; 
structureel uitvoeren van de verbijzonderde interne controle gericht op getrouwheid en rechtmatigheid 
op financieel gebied, waarbij de nadruk ligt op 'inkoop en aanbestedingen', het betalingsverkeer en de 
volledigheid van huur- en erfpachtopbrengsten; 
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toetsen van alle bestuursvoorstellen ten aanzien van incidentele en/of structurele financiële 
consequenties; 
opstellen van de planning & control producten: jaarstukken 2013, begroting 2015 en de 
voortgangsrapportage 2014; 
begeleiden van de werkzaamheden van de accountant (interim controle, subsidiecontroles indien 
relevant, jaarrekeningcontrole). 

4.1.3 Wat gaat het kosten? 

Programma 1. Bestuur Najaars
rapportage 2013 

Begroting 2014 Begroting 2015 

Lasten 
Bestuursproducten 
Juridische ondersteuning en advisering 
Financiën 
Totaal lasten 

117.000 
17.200 
73.200 

207.400 

116.000 
17.100 
73.600 

206.700 

116.600 
63.900 
73.900 

254.400 

Baten 
Bestuursproducten 
Juridische ondersteuning en advisering 
Financiën 
Totaal baten 

45.000 
45.000 

- -

Saldo gewone bedrijfsvoering 162.400- 206.700- 254.400-

Diverse lasten en baten 
Diverse lasten 
Diverse baten 
Saldo diverse lasten en baten 

- - -

Kredieten 
Lasten kredieten 
Baten kredieten (bijdragen derden) 
Saldo kredieten 

-
- -

Saldo voor resultaatbestemming 162.400- 206.700- 254.400-

Resultaatbestemming 
Storting reserves 
Onttrekking reserves 
Saldo resultaatbestemming 

-
- -

Saldo na resultaatbestemming 162.400- 206.700- 254.400-

Lasten 
De lasten zijn geïndexeerd met 0,5%. Daarnaast zijn de kosten van juridische ondersteuning en advisering 
verhoogd met ca € 46.000. Dit is een gevolg van de toenemende juridificering in de maatschappij. 
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4.2 Programma 2 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 

4.2.1 Wat willen we bereiken? 
De natuur- en recreatiegebieden vallend binnen de gemeenschappelijke regeling zijn onderhouden conform het 
principe 'schoon, heel en veilig' voor een optimaal gebruik door de bezoekers, waarbij de relatie met alle in het 
gebied aanwezige en potentiële contractanten zodanig is dat van weerszijden de gemaakte afspraken worden 
nageleefd. 

Voor het onderhoud en beheer van nieuwe terreinen en voorzieningen is in de Programmabegroting 2015 een 
bedrag van € 107.300 (geïndexeerd) opgenomen. Dit is gebaseerd op het Herijkt Toekomstscenario (AB-besluit 
17-07-2013). 
In de tabel is weergegeven om welke terreinen en voorzieningen het gaat met een recente prognose (maart 
2014) van het jaar dat het NRIJ het daadwerkelijk onderhoud en beheer op zich neemt (voorzover bekend). 
In 2014 komt het natuurspeelbos Barendbos bij Barendrecht in beheer en onderhoud bij het NRIJ. In 2015 zal 
Donckse Velden fase2b in Ridderkerk en een volgende fase van de Zuidpolder van Barendrecht aan het NRIJ 
worden over gedragen. In 2015 zal het schap ook het wandelknooppuntensysteem op IJsselmonde in beheer 
en onderhoud nemen. 
Dit betekent dat in 2014 en 2015 een deel van de eerder berekende ingroei nog niet nodig is en aan de 
deelnemers van het schap kan worden terug gegeven. Dit is een incidentele teruggave. In 2016 en 2017 en 
verder zal een groter deel van de ingroei nodig zijn. In de Programmabegrotingen van 2016 en verder, en in de 
jaarlijkse bestuursrapportages zal de prognose voor de jaren na 2015 worden bijgewerkt. 

Toekomstscenario herijkt (2014) 
Nieuw te beheren terreinen en totaal jaarlasten in beheer begroting begroting 
voorzieningen (afgerond) per 2014 2015 
Develoever (laarzenpad en 2 bruggen) € 10.900 ? € - € -
Donckse Velden fase 2b €21.600 2015 € - €21.600 
Waalbocht uitbreiding (onderdeel Waalbos) € 23.200 2016 € - € -
Jan Gerritsepolder fase2 € 23.600 ? € - € -
Volkstuincomplex Kooiwalweg € 12.700 ? € - € -
Polder Buitenland (Zwijndrecht) €51.800 2016 € - € -
Zuidpolder van Barendrecht € 161.300 2014/2015/2 

016 
€ 22.400 € 69.450 

Wandelknooppunten Deltapoort (AB 17-07- € 11.200 2015 € - € 11.200 
2013) 
Wandelknooppunten Albrandswaard € 4.500 2015 € - € 4.500 
(DB13-12-2013) 
Totaal ingroei € 320.800 € 22.400 € 106.750 

4.2.2 Wat gaan we daarvoor doen? 

Het beheer, onderhoud en de exploitatie van de gebieden wordt gerealiseerd door middel van de volgende 
producten: 

1. Gebiedsbeheer 
2. Grondzaken en exploitaties (economisch beheer) 
3. Regelgeving & handhaving 
4. Communicatie 
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Ad. 1 Gebiedsbeheer 
Het product gebiedsbeheer bestaat uit de volgende (samenhangende) taken: 

Werkvoorbereiding en directievoering ten aanzien van de werkzaamheden uitgevoerd door derden; 
Visuele en technische inspecties; 
Meerjarenplanningen voor groot onderhoud en vervangingsonderhoud; 
Bijhouden beheerdata; 
Gastheerschap; 
Afhandeling van klachten en meldingen; 
Storingsdiensten (24/7) inzake het melden en afhandelen van calamiteiten. 

Om de kwaliteit van de recreatieve voorzieningen te handhaven en waar nodig te verbeteren, wordt gebruik 
gemaakt van de vakdeskundigheid, gebiedskennis en het externe netwerk met bezoekers, exploitanten en 
medebeheerders zoals gemeenten of waterschappen. 

Ad.2 Grondzaken en exploitaties (economisch beheer) 
De taken die binnen grondzaken en exploitaties worden uitgevoerd zijn: 

- Uitgifte 
Portefeuille- en relatiebeheer 

Uitgifte heeft betrekking op de uitgifte van grond en opstallen door verkoop of door het vestigen van zakelijke 
rechten zoals erfpacht of opstal. Uitgifte is met name ten behoeve van recreatieve en maatschappelijke functies 
en voor infrastructurele werken. Hierbij is het kennen en benutten van marktkansen en de professionele inzet 
van de grondbeleidsinstrumenten van groot belang. Tot deze taak behoren ook de uitgifte van jacht- en 
visrechten. 

Onder portefeuille- en relatiebeheer valt het contractbeheer van bestaande exploitaties (met name erfpacht en 
verhuur). Belangrijke onderdelen van deze taak zijn het relatiemanagement, de inning van erfpacht en huur, 
indexering, herziening en beëindiging van contracten alsmede de doorbelasting van heffingen en belastingen. 
Daarnaast wordt binnen deze taak de bestaande grond en vastgoedportefeuille bewaakt, waaronder de 
aansturing van verzekeringen en eigenaaronderhoud voor opstallen. 

Ad. 3 Regelgeving & handhaving 
Regelgeving & handhaving bestaat uit de volgende onderdelen: 

Vergunningen en toestemmingen 
Toezicht en handhaving 

De natuur- en recreatiegebieden zijn vrij toegankelijk. Dit betekent niet dat alles altijd mag en kan. Uit het 
oogpunt van doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling en de openbare orde en veiligheid is daarom 
voor een aantal activiteiten een vergunning, ontheffing of toestemming nodig. De beoordeling en afhandeling 
van de aanvragen vindt binnen dit product plaats. 

Binnen het product Toezicht en Handhaving wordt invulling gegeven aan de onderdelen gastheerschap, 
handhaving en de regierol bij samenwerking. Indien één van deze onderdelen ontbreekt, is er geen sprake 
meer van het kwalitatief volwaardig product Toezicht en Handhaving. Tijdens de reguliere surveillances wordt 
inhoud gegeven aan gastheerschap en handhaving, al naar gelang de vraag, de problemen of ervaringen met 
het gebied. De focus op één van de twee onderdelen bepaalt op welke wijze de route door het gebied wordt 
gemaakt. De focus op gastheerschap betekent voornamelijk de drukke publiekslocaties opnemen in de route. 
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Als de focus op handhaving ligt, worden bijvoorbeeld locaties waar veelvuldig afval gedumpt wordt of waar 
(hangjongeren voor overlast zorgen in de route opgenomen. 

Naast de reguliere surveillance wordt er met surveillance opdrachten of in projectvorm gewerkt. Dit is bedoeld 
om, al dan niet in samenwerking met derden, extra aandacht aan een specifiek probleem te geven. Voor de 
projecten wordt ook invulling gegeven aan de regierol. Samenwerking komt meestal pas tot stand wanneer 
namens het recreatieschap (probleemeigenaar) inzet wordt geleverd op het maken van afspraken en op het na 
laten komen hiervan. Een deel van deze inzet gebeurt buiten het gebied in overlegstructuren, maar levert 
uiteindelijk wel extra handhavingcapaciteit van de partners in het gebied op. 

Ad. 4 Communicatie 
De (potentiële) bezoekers en waar relevant het externe netwerk (zie gebiedsbeheer) worden geïnformeerd over 
de mogelijkheden, werkzaamheden en veranderingen in de natuur- en recreatiegebieden. De wijze waarop de 
informatie verstrekt wordt, is afhankelijk van de doelgroep maar zal wel zoveel mogelijk gebaseerd zijn op 
digitale & sociale media. 

Kredieten 
De uitvoering van de kredieten in 2015 is sterk afhankelijk van de vorderingen in voorbereiding en uitvoering in 
2014. Als gevolg van deze afhankelijkheid zijn de te verwachten uitgaven op de kredieten en de toelichting op 
de inhoudelijke activiteiten niet in deze begroting opgenomen. De huidige planning ten aanzien van de uitgaven 
voor de kredieten is als totaaloverzicht opgenomen in hoofdstuk 5 Investeringsprogramma. 
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4.2.3 Wat gaat het kosten? 
Programma 2. Beheer, onderhoud en 
exploitatie gebieden 

Najaars
rapportage 2013 

Begroting 2014 Begroting 2015 

Lasten 
Gebiedsbeheer 2.421.475 2.662.177 2.254.256 
Economisch beheer 378.900 334.012 337.900 
Communicatie 23.000 22.400 22.600 
Regelgeving & Handhaving 132.000 133.200 161.000 
Totaal lasten 2.955.375 3.151.789 2.775.756 

Baten 
Gebiedsbeheer 80.000 80.000 80.000 
Economisch beheer 653.000 590.146 661.500 
Communicatie -
Regelgeving & Handhaving -
Totaal baten 733.000 670.146 741.500 

Saldo gewone bedrijfsvoering 2.222.375- 2.481.643- 2.034.256-

Diverse lasten en baten 
Diverse lasten - -
Diverse baten 20.049 - -
Saldo diverse lasten en baten 20.049 - -

Kredieten 
Lasten kredieten 32.696 - -
Baten kredieten (bijdragen derden) - -
Saldo kredieten 32.696- - -

Saldo voor resultaatbestemming 2.235.022- 2.481.643- 2.034.256-

Resultaatbestemming 
Storting reserves 3.000 - 390.000 
Onttrekking reserves 46.335 2.841 -
Saldo resultaatbestemming 43.335 2.841 390.000-

Saldo na resultaatbestemming 2.191.687- 2.478.802- 2.424.256-
Lasten 
De lasten zijn geïndexeerd met 0,5%. In de begroting 2015 is t.o.v. de begroting 2014 het benodigde budget 
voor de in 2015 te verwachten nieuwe gebieden opgenomen onder de post gebiedsbeheer. Bij oplevering zal 
de definitieve verdeling over de posten plaatsvinden. Daarnaast is de post Regelgeving & Handhaving 
verhoogd met € 27.800. 
Baten 
In de begroting 2014 is vanwege beëindiging van het contract van de veerdienst een bedrag aan opbrengsten 
opgenomen van 2 maanden (looptijd contract in 2014). In de begroting 2015 is het volledige bedrag aan te 
ontvangen subsidies opgenomen in de begroting. Ditzelfde geldt overigens ook voor de lasten van de 
veerdienst. 
Resultaatbestemming 
De specificatie van de storting en onttrekking aan de reserves is opgenomen in paragraaf 7.3. 
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4.3 Programma 3 Ontwikkeling 

4.3.1 Wat willen we bereiken? 
Het bestuur wordt geadviseerd over mogelijke nieuwe ontwikkelingen passend binnen de doelstelling van de 
gemeenschappelijke regeling ten aanzien van de kosten, haalbaarheid en bijdrage aan het realiseren van de 
doelstellingen. Daarnaast wordt het bestuur geadviseerd over de mogelijkheden ten aanzien van 
vastgoedbeheer in nieuwe gebieden. 

4.3.2 Wat gaan we daarvoor doen? 
Het bestuur wordt inhoudelijk geadviseerd over in te nemen standpunten ten aanzien van initiatieven die de 
doelstelling van het schap raken. Er wordt inspraak geleverd op structuur-, streek- en bestemmingsplannen en 
initiatieven van derden. 

Gebiedsontwikkeling betreft de ontwikkeling van nieuwe gebieden, het herontwikkelen van bestaande gebieden 
en het toevoegen van nieuwe functies aan gebieden. De basis hiervoor kan zowel liggen in een schapspian als 
in externe ontwikkelingen, zoals de aanleg van infrastructurele werken en in gewenste initiatieven vanuit de 
markt. Het bestuur wordt inhoudelijk geadviseerd over kosten, haalbaarheid en gewenste ontwikkelingrichting 
van plannen. 

Binnen dit programma valt ook de verwerving en het tijdelijk beheer in het kader van vastgoed. Voor nieuwe 
gebieden wordt via verwerving, erfpacht of huur een positie verkregen. Sprake kan zijn van strategische, 
anticiperende of reguliere verwerving. Voorafgaand aan de verwerving wordt een haalbaarheidsanalyse 
gemaakt. Zolang eigendommen (gronden en opstallen) niet uitgegeven zijn, worden deze tijdelijk beheerd via 
ingebruikgeving of een anti-kraak organisatie. 

Kredieten 
De uitvoering van de kredieten in 2015 is sterk afhankelijk van de vorderingen in voorbereiding en uitvoering in 
2014. In de begroting 2015 zijn voor 2 kredieten de verwachte uitgaven opgenomen. Dit betreft het krediet 
'Blauwe verbinding ZRP' € 1.600.000 en het krediet 'Wandelknooppuntensysteem Deltapoort' € 20.000. Beiden 
kredieten zijn subsidiabel. 
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4.3.3 Wat gaat het kosten? 

Programma 3. Ontwikkeling Najaars
rapportage 2013 

Begroting 2014 Begroting 2015 

Lasten 
Planvorming & gebiedsontwikkeling 118.100 117.000 117.600 
Marketing & productontwikkeling -
Totaal lasten 118.100 117.000 117.600 

Baten 
Planvorming & gebiedsontwikkeling - - -
Marketing & productontwikkeling - - -
Totaal baten - - -

Saldo gewone bedrijfsvoering 118.100- 117.000- 117.600-

Diverse lasten en baten 
Diverse lasten - - -
Diverse baten - - -
Saldo diverse lasten en baten - - -

Kredieten 
Lasten kredieten 729.333 - -
Baten kredieten (bijdragen derden) 471.514 
Saldo kredieten 257.819- - -

Saldo voor resultaatbestemming 375.919- 117.000- 117.600-

Resultaatbestemming 
Storting reserves 294.500 225.000 -
Onttrekking reserves 257.819 
Saldo resultaatbestemming 36.681- 225.000- -

Saldo na resultaatbestemming 412.600- 342.000- 117.600-

Lasten 
De lasten zijn geïndexeerd met 0,5%. 

Resultaatbestemming 
De specificatie van de storting en onttrekking aan de reserves is opgenomen in paragraaf 7.3. 
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4.4 Algemene dekkingsmiddelen 

Algemene dekkingsmiddelen Najaars
rapportage 2013 

Begroting 2014 Begroting 2015 

Lasten 
Onvoorzien 
Totaal lasten 

9.417 
9.417 

6.815 
6.815 

7.000 
7.000 

Baten 
Deelnemersbijdrage 
Totaal baten 

3.039.153 
3.039.153 

3.034.317 
3.034.317 

2.803.255 
2.803.255 

Saldo gewone bedrijfsvoering 3.029.736 3.027.502 2.796.255 

Diverse lasten en baten 
Diverse lasten 
Diverse baten 
Saldo diverse lasten en baten 

242.076 
242.076 

- -

Kredieten 
Lasten kredieten 
Baten kredieten (bijdragen derden) 
Saldo kredieten 

- - -

Saldo voor resultaatbestemming 3.271.812 3.027.502 2.796.255 

Resultaatbestemming 
Storting reserves 
Onttrekking reserves 
Saldo resultaatbestemming 

505.125 

505.125-
-

-

Saldo na resultaatbestemming 2.766.687 3.027.502 2.796.255 

Resultaatbestemming 
De specificatie van de storting en onttrekking aan de reserves is opgenomen in paragraaf 7.3. 

Verdeling deelnemersbijdrage Aandeel in nadelig 
exploitatiesaldo 

Percentage :- Inwoneraantallen 
per 1/1/2013 

Provincie Zuid-Holland 560.651 20% 
Gemeente Rotterdam 1.261.465 45% 
Overige gemeenten 981.139 35% 

Gemeente Albrandswaard 128.904 13% 25.101 
Gemeente Barendrecht 243.270 25% 47.371 
Gemeente Hendrik-ldo-Ambacht 147.084 15% 28.641 
Gemeente Ridderkerk 232.789 24% 45.330 
Gemeente Zwijndrecht 229.092 23% 44.610 

981.139 100% 191.053 

TOTAAL 2.803.255 
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5. Investeringsprogramma 

In de begroting 2015 zijn voor 2 kredieten de verwachte uitgaven opgenomen. Dit betreft het krediet 'Blauwe 
verbinding ZRP' € 1.600.000 en het krediet 'Wandelknooppuntensysteem Deltapoort' € 20.000. Beiden 
kredieten zijn subsidiabel. 
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6. Paragrafen 

6.1 Onderhoud kapitaalgoederen 
Het duurzaam in stand houden van de kapitaalgoederen wordt gerealiseerd door het toepassen van het Terrein 
Beheer Model (TBM). Voor alle groot onderhoudswerkzaamheden wordt op basis van het TBM jaarlijks 
gespaard via een dotatie aan de Voorziening Groot Onderhoud. Deze dotatie is gebaseerd op een duurzame 
instandhouding van alle elementen in het gebied waarbij de werkzaamheden gepland worden via 
meerjarenplanningen. Door het regelmatig uitvoeren van technische inspecties wordt bekeken of de ingeschatte 
levensduur of cyclus nog klopt en wordt waar nodig de planning aangepast. 

Op basis van de laatste inzichten zijn voor het natuur- en recreatieschap IJsselmonde de volgende 
onttrekkingen voor groot onderhoud gepland in de komende jaren. 
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6.2 Weerstandsvermogen en risico's 
Het beleid ten aanzien van de bepaling, inschatting en beheersing van risico's is vastgelegd in de nota 
weerstandsvermogen (door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 3 december 2010). Aan de hand van dit 
beleid zijn de risico's voor 2015 geïnventariseerd. Dit heeft geleid tot het volgende overzicht met aansluitend 
een korte toelichting per risico. 

Risico Kans van 
optreden 

Aard van het 
risico 

Financiële 
impact 

Uitgaande van 
vier jaar* 

1. Pendrechtse Molen 
(onverwachte gebreken) 

Middel Incidenteel € 25.000 € 25.000 

2. Baggeren jachthaven 
Rhoon 

Middel Incidenteel € 150.000 €150.000 

3. Niet-gekwantificeerde 
risico's (2% van de 
structurele inkomsten) 

€ 80.000 € 80.000 

Totaal programmabegroting € 255.000 € 255.000 

1. Pendrechtse Molen (onverwachte gebreken) 
Dit risico betreft het optreden van grote, onverwachte gebreken voor dit monumentale object. Voor de molen 
wordt een andere eigenaar/beheerder gezocht. Tot het moment van overdracht onderhoudt het schap de molen 
en is hiertoe budget voor regulier en groot onderhoud gereserveerd. Het is denkbaar dat een gebrek aan het 
object wordt geconstateerd, dat meer kost dan het gereserveerde budget. 
In 2013 is een aantasting van bonte knaagkever ontdekt: de schade en de noodzakelijke bestrijdings- en 
reparatiewerkzaamheden worden geïnventariseerd. 

2. Baggeren jachthaven Rhoon 
Dit risico betreft de voorbereiding/uitvoering van eventuele baggerwerkzaamheden in de havenmonding van de 
jachthaven Rhoon (klasse 4 verontreiniging). De kosten voor het baggeren worden geschat op € 300.000. 
Aangezien het een midden risico betreft, wordt in het weerstandsvermogen een bedrag van € 150.000 
opgenomen. Gezien de onduidelijke status van het risico (omvang problematiek, ultieme tijdstip van uitvoering) 
zal dit risico nader geïdentificeerd worden. 

3. 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 vanuit het gebiedsbeheer (€ 80.000). Dit bedrag is daarmee het 
minimaal gewenste / benodigde weerstandsvermogen voor niet gekwantificeerde risico's. 

Conform de nota weerstandsvermogen wordt de ratio weerstandsvermogen berekend teneinde te bepalen of 
het schap in staat is voldoende financiële middelen vrij te maken voor het dekken van de risico's op het moment 
dat de risico's zich voordoen. De ratio per 31 december 2015 is > 2 (Beschikbare weerstandscapaciteit * 
Benodigde weerstandsvermogen), wat betekent dat het weerstandsvermogen uitstekend is. 

6.3 Financiering 
Kasgeldlimiet 
Tot het kasgeld behoren alle vlottende schulden < 1 jaar, de contante gelden in kas, de uitgaande gelden < 1 
jaar en de tegoeden / schulden rekening-courant. Doel van de kasgeldlimiet is het beperken van de renterisico's 
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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 kalenderjaar 
bedragen. De renterisiconorm benadrukt het belang van een goede spreiding van de leningenportefeuille en de 
renterisico's. 

Schatkistbankieren 
In het begrotingsakkoord is bepaald dat alle decentrale overheden in 2013 gaan schatkistbankieren. Het 
schatkistbankieren is gebaseerd op het principe van zero-balancing. Zero-balancing betekent het dagelijks 
overboeken van het saldo boven een vastgesteld drempelbedrag van minimaal € 250.000 en maximaal € 2,5 
miljoen op een bankrekening ten gunste van de rekening-courant die een decentrale overheid heeft bij de 
schatkist dan wel het aanvullen van een bankrekening ten laste van de rekening-courant die een decentrale 
overheid heeft bij de schatkist. Zero-balancing leidt ertoe dat het saldo op de laatstgenoemd bankrekening aan 
het einde van de dag altijd nul is. Vanaf het moment van invoering is het niet meer toegestaan als decentrale 
overheid (tijdelijk) overtollige gelden te beleggen. Alle (tijdelijk) overtollige middelen worden in het 
schatkistbankieren opgenomen. De bestaande beleggingen blijven tot het einde van de huidige looptijd of tot 
het moment van vrijvallen gecontinueerd. Het verplicht schatkistbankieren geldt ook voor gemeenschappelijke 
regelingen. Op 13 december is de wet verplicht schatkistbankieren gepubliceerd in het staatsblad. Hiermee is 
op 14 december het schatkistbankieren ingegaan. Ten behoeve van dit verplichte schatkistbankieren zijn 
rekeningen geopend om de rekening-courant overeenkomst tussen de Staat en de gemeenschappelijke 
regeling gestalte te geven. 

6.4 Bedrijfsvoering 
De afspraken over de dienstverlening door G.Z-H aan de gemeenschappelijke regeling worden vastgelegd in 
de Dienstverleningsovereenkomst. De activiteiten die in het kader van de reguliere dienstverlening worden 
uitgevoerd, zijn per programma toegelicht in het programmaplan. 

Productomschrijving 

1. Bestuur 2. Beheer, 
onderhoud en 
exploitatie 
gebieden 

3. Ontwikkeling, Algémehé 
dèkkihgs-
middèlen 

Totaal ' 

Bestuursproducten 100.400 100.400 
Juridische ondersteuning & advisering 59.900 59.900 
Financiën 61.900 61.900 
Gebiedsbeheer 624.700 624.700 
Economisch beheer 49.600 49.600 
Communicatie 11.300 11.300 
Regelgeving & handhaving 161.000 161.000 
Planvorming & gebiedsontwikkeling 113.600 113.600 
Marketing & productontwikkeling 0 

Subtotaal 222.199 846.600 113.600 0 1.«2.399 

Dienstverlening in uitgaven voorziening 
Groot Onderhoud 

101.103 

Totaal 

• ' 
1.283.502 
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7. Exploitatiebegroting en geprognosticeerde balans 

7.1 Waarderingsgrondslagen 
De programmabegroting 2015 is opgesteld conform de voorschriften van het BBV. Voor zover niet anders 
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde en afgerond op bedragen van € 1. 

Materiële vaste activa 
Op 3 december 2010 heeft het Algemeen Bestuur de Kademota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen 
vastgesteld. In deze nota 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. 

Het BBV onderscheidt de navolgende investeringen: 
1. Investeringen met economisch nut 
2. Investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte 

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

Investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte 
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. De volgende richtlijnen zijn gehanteerd voor de afschrijvingstermijnen: 
- gronden en terreinen geen afschrijving 
- bedrijfsgebouwen 35 jaar 
- grond- weg- en waterbouwkundige werken 35 jaar 
- machines, apparaten en installaties 10 jaar 
- overige materiële vaste activa 30 jaar 

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 zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.  

Waarborgsommen 
Conform het BBV zijn waarborgsommen opgenomen onder langlopende schulden. 
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Waarderingsgrondslagen resultaatbepaling 
Baten en lasten 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 

7.2 Exploitatiebegroting 2015 

Recapitulatiestaat 2014 Najaars
rapportage 2013 

Begroting 2014 Begroting 2015 

Gewone bedrijfsvoering 
Lasten 
Programma 1. Bestuur 
Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 
Programma 3. Ontwikkeling 
Algemene dekkingsmiddelen 
Totaal lasten 

207.400 
2.955.375 

118.100 
9.417 

3.290.292 

206.700 
3.151.789 

117.000 
6.815 

3.482.304 

254.400 
2.775.756 

117.600 
7.000 

3.154.755 

Baten 
Programma 1. Bestuur 
Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 
Programma 3. Ontwikkeling 
Algemene dekkingsmiddelen 
Totaal baten 

45.000 
733.000 

3.039.153 
3.817.153 

670.146 

3.034.317 
3.704.463 

741.500 

2.803.255 
3.544.755 

Saldo gewone bedrijfsvoering 526.861 222.159 390.000 

Diverse lasten en baten 
Diverse lasten 
Diverse baten 
Saldo diverse lasten en baten 

262.125 
262.125 

- -

Kredieten 
Lasten kredieten 
Baten kredieten (bijdragen derden) 
Saldo kredieten 

762.029 
471.514 
290.515-

-
-

Saldo voor resultaatbestemming 498.471 222.159 390.000 

Resultaatbestemming 
Storting reserves 
Onttrekking reserves 
Saldo resultaatbestemming 

802.625 
304.154 
498.471-

225.000 
2.841 

222.159-

390.000 

390.000-

Saldo na resultaatbestemming - - -
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7.3 Toelichting op de exploitatiebegroting 

Programma 1 Bestuur 

Programma 1. Bestuur Najaars
rapportage 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 

Lasten 
Bestuursproducten 
Juridische ondersteuning en advisering 
Financiën 
Totaal lasten 

117.000 
17.200 
73.200 

207.400 

116.000 
17.100 
73.600 

206.700 

116.600 
63.900 
73.900 

254.400 

Baten 
Bestuursproducten 
Juridische ondersteuning en advisering 
Financiën 
Totaal baten 

45.000 
45.000 

- -

Saldo gewone bedrijfsvoering 162.400- 206.700- 254.400-

Diverse lasten en baten 
Diverse lasten 
Diverse baten 
Saldo diverse lasten en baten 

- -
-

Kredieten 
Lasten kredieten 
Baten kredieten (bijdragen derden) 
Saldo kredieten 

-
-

-

Saldo voor resultaatbestemming 162.400- 206.700- 254.400-

Resultaatbestemming 
Storting reserves 
Onttrekking reserves 
Saldo resultaatbestemming 

- - -

Saldo na resultaatbestemming 162.400- 206.700- 254.400-

De lasten zijn geïndexeerd met 0,5%. 
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Programma 2 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 

Programma 2. Beheer, onderhoud en 
exploitatie gebieden 

Najaars
rapportage 2013 

Begroting 2014 Begroting 2015 

Lasten 
Gebiedsbeheer 2.421.475 2.662.177 2.254.256 
Economisch beheer 378.900 334.012 337.900 
Communicatie 23.000 22.400 22.600 
Regelgeving & Handhaving 132.000 133.200 161.000 
Totaal lasten 2.955.375 3.151.789 2.775.756 

Baten 
Gebiedsbeheer 80.000 80.000 80.000 
Economisch beheer 653.000 590.146 661.500 
Communicatie -
Regelgeving & Handhaving -
Totaal baten 733.000 670.146 741.500 

Saldo gewone bedrijfsvoering 2.222.375- 2.481.643- 2.034.256-

Diverse lasten en baten 
Diverse lasten - -
Diverse baten 20.049 - -
Saldo diverse lasten en baten 20.049 - -

Kredieten 
Lasten kredieten 32.696 - -
Baten kredieten (bijdragen derden) - -
Saldo kredieten 32.696- - -

Saldo voor resultaatbestemming 2.235.022- 2.481.643- 2.034.256-

Resultaatbestemming 
Storting reserves 3.000 - 390.000 
Onttrekking reserves 46.335 2.841 -
Saldo resultaatbestemming 43.335 2.841 390.000-

Saldo na resultaatbestemming 2.191.687- 2.478.802- 2.424.256-

Lasten 
De lasten zijn geïndexeerd met 0,5%. In de begroting 2015 is t.o.v. de begroting 2014 het benodigde budget 
voor de in 2015 te verwachten nieuwe gebieden opgenomen onder de post gebiedsbeheer. Bij oplevering zal 
de definitieve verdeling over de posten plaatsvinden. Daarnaast is de post Regelgeving & Handhaving 
verhoogd met € 27.800. 

Baten 
In de begroting 2014 is vanwege beëindiging van het contract van de veerdienst een bedrag aan opbrengsten 
opgenomen van 2 maanden (looptijd contract in 2014). In de begroting 2015 is het volledige bedrag aan te 
ontvangen subsidies opgenomen in de begroting. Ditzelfde geldt overigens ook voor de lasten van de 
veerdienst. 
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De storting aan de reserves is als volgt opgebouwd 
Kaiaare-

rapportagw 
c \ 2013 2014 

.Begroting 
2WS < • 

Storting reserves 
Reserve infopanelen 
dotatie cf begroting 

Algemene reserve  
dotatie cf begroting 

3.000 

390.000 
3.000 390.000 

In de begroting 2015 is een bedrag opgenomen voor de veerdienst van € 175.000 en voor de nieuwe gebieden 
€215.000. 

De onttrekking aan de reserves is als volgt opgebouwd: 
• • Najaars- •>•• 

rapportage 
2013 

Begroting 
" '?' SOM E! 1 

Begroting 
201S 

Onttrekking reserves 
Reserve exploitatie veerdienst 
conform begroting 13.639 2.841 

Investeringsreserve 
krediet nutsvoorzieningen zwembad 31.696 

Algemene Reserve 
krediet verwijderen spartelbad 1.000 

46.335 2.841 0 
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Programma 3 Ontwikkeling 

Programma 3. Ontwikkeling Najaars
rapportage 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 

Lasten 
Planvorming & gebiedsontwikkeling 
Marketing & productontwikkeling 
Totaal lasten 

118.100 

118.100 

117.000 

117.000 

117.600 

117.600 

Baten 
Planvorming & gebiedsontwikkeling 
Marketing & productontwikkeling 
Totaal baten 

-
-

-

Saldo gewone bedrijfsvoering 118.100- 117.000- 117.600-

Diverse lasten en baten 
Diverse lasten 
Diverse baten 
Saldo diverse lasten en baten 

-
- -

Kredieten 
Lasten kredieten 
Baten kredieten (bijdragen derden) 
Saldo kredieten 

729.333 
471.514 
257.819-

- -

Saldo voor resultaatbestemming 375.919- 117.000- 117.600-

Resultaatbestemming 
Storting reserves 
Onttrekking reserves 
Saldo resultaatbestemming 

294.500 
257.819 
36.681-

225.000 

225.000-

-

Saldo na resultaatbestemming 412.600- 342.000- 117.600-

De lasten zijn geïndexeerd met 0,5%. 

De storting in de reserves bestaat uit: 
Najaars-

rapportage 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Storting reserves 
Investeringsreserve 
cf begroting 294.500 225.000 

294.500 225.000 0 
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De onttrekking aan de reserves is als volgt opgebouwd: 

rapportage 
2W3 : 

Begroting 
.' 2014'. :?/ 

iéagröting 

Onttrekking reserves 
Investeringsreserve 
Ontwikkeling Johannapolder 
Communicatieplan bezuinigingen 
Ontwikkeling Hoge Nesse en omgeving 
Horecavoorziening Sandelingen Ambacht 
Blauwe verbinding ZRP 

60.056 
18.912 
32.796 

111.110 
34.945 

257.819 0 0 



Algemene dekkingsmiddelen 

Algemene dekkingsmiddelen Najaa ra
ra pporta ge 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 

Lasten 
Onvoorzien 9.417 6.815 7.000 
Totaal lasten 9.417 6.815 7.000 

Baten 
Deelnemersbijdrage 3.039.153 3.034.317 2.803.255 
Totaal baten 3.039.153 3.034.317 2.803.255 

Saldo gewone bedrijfsvoering 3.029.736 3.027.502 2.796.255 

Diverse lasten en baten 
Diverse lasten - - -
Diverse baten 242.076 - -
Saldo diverse lasten en baten 242.076 - -

Kredieten 
Lasten kredieten - - -
Baten kredieten (bijdragen derden) - - -
Saldo kredieten - - -

Saldo voor resultaatbestemming 3.271.812 3.027.502 2.796.255 

Resultaatbestemming 
Storting reserves 505.125 - -
Onttrekking reserves - -
Saldo resultaatbestemming 505.125- - -

Saldo na resultaatbestemming 2.766.687 3.027.502 2.796.255 

Ten opzichte van de begroting 2014 is de deelnemersbijdage 2015 verlaagd met ca € 230.000. Dit wordt met 
name veroorzaakt door een nieuwe TBM berekening. Naast de bezuingingsopgave van € 452.900 komen de 
lasten nog circa € 170.000 lager uit. 

De storting in de reserves bestaat uit: 
Najaars

rapportage 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Storting reserves 
Algemene Reserve 
cf begrotingswijziging 505.125 

505.125 0 0 
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7.4 Geprognosticeerde balans per 31 december 2015 

OMSCHRIJVING 31 december 2014 31 december 2015 

Vaste activa 
Maten^«steactrva ; : r : , ^ : ' V v ' 
Vaste activa met economisch nut 
Vaste activa met maatschappelijk nut 

Vlottende activa 

2.107.141 
216.634 

2.062.033 
207.701 

TOTAAL 

Vaste passiva 
Eigen vennogen L. . 1 ' 
Algemene reserve 
Bestemmingsreserves 

Voorzieningen 

Onderhoudsegalisatievoorzieningen 

TOTAAL 

2.107.141 
216.634 

: m 3 8 5 

TOTAAL 

Vaste passiva 
Eigen vennogen L. . 1 ' 
Algemene reserve 
Bestemmingsreserves 

Voorzieningen 

Onderhoudsegalisatievoorzieningen 

TOTAAL 

2.924.329 

i . 199.803 
1.273.728 

450T798 

3.206.119 

T.58~a803 
1.273.728 

342.588 

TOTAAL 

Vaste passiva 
Eigen vennogen L. . 1 ' 
Algemene reserve 
Bestemmingsreserves 

Voorzieningen 

Onderhoudsegalisatievoorzieningen 

TOTAAL 
2.924.329 3.206.119 
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7.5 Toelichting op de geprognosticeerde balans 

7.5.1 Vaste activa 

Materiële vaste activa 

Maatschappelijk nut Boekwaarde 
31-12-2014 

Afschrijvingen 
2014 

Afschrijvingen 
2015 

Boekwaarde 
31-12-2015 

Gronden en terreinen 
Bedrijfsgebouwen 
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 
Machines, apparaten en installaties 
Overige materiële vaste activa 

r 1.638.547 
r 

' 467.196 
r 

1.398 

f 

66.594 

138 

44.970 

138 

' 1.638.547 

422.226 
r 

1.261 
totaal 2.107.141 66.732 45.108 2.062.033 

Economisch nut Boekwaarde 
31-12-2014 

Afschrijvingen 
2014 

Afschrijvingen 
2015 

Boekwaarde 
31-12-2015 

Woonruimten 216.634 8.933 8.933 207.701 

7.5.2 Vlottende activa 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

Geraamde boekwaarde per 1 januari 500.554 
Mutatie liquide en deposito belegde middelen 335.831 
Geraamde boekwaarde 31 december 836.385 

De vlottende activa hebben betrekking op de liquide middelen. Voor een nadere toelichting hierop wordt 
verwezen naar de paragraaf financiering. 

7.5.3 Vaste passiva 
Eigen vermogen 

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

Geraamde boekwaarde 1 januari 1.099.803 
Bij: Stortingen 390.000 
Af: Onttrekkingen 
Geraamde boekwaarde 31 december 1.489.803 
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Bestemmingsreserves 

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

Geraamde boekwaarde 1 januari 1.206.340 
Bij: Stortingen 
Af. Onttrekkingen -
Geraamde boekwaarde 31 december 1.206.340 

Bestemmingsreserve Herinrichting Zuidelijk Randpark 
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/Betuwespoor1ijn 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. 

Geraamde boekwaarde 1 januari 67.388 
Bij: Stortingen 
Af: Onttrekkingen 
Geraamde boekwaarde 31 december 67.388 

Voorzieningen 

Voorziening groot onderhoud 
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 groeiend bedrag voor groot onderhoud. 

Geraamde boekwaarde 1 januari 387.153 
Bij: Stortingen 602.240 
Af Onttrekkingen 733.000 
Geraamde boekwaarde 31 december 256.393 
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Voorziening Pendrechtse Molen 
De voorziening Pendrechtse Molen is gevormd voor het groot onderhoud aan de Pendrechtse Molen. Voor het 
groot onderhoud aan deze molen is bovendien subsidie toegezegd. De ontvangen subsidies worden 
toegevoegd aan deze voorziening en maken een substantieel deel uit van de storting en de kosten die gemaakt 
worden voor het groot onderhoud worden onttrokken aan deze voorziening. 

Geraamde boekwaarde 1 januari 63.645 
Bij: Stortingen 27.550 
Af: Onttrekkingen 5.000 
Geraamde boekwaarde 31 december 86.195 

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 
De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar en de overlopende passiva zijn in de 
geprognosticeerde balans opgenomen onder de sluitpost vlottende activa. 

8. Meerjarenraming 

Recapitulatiestaat meerjarig perspectief 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Begroting 

2017 
Begroting 

2018 
Begroting 

2019 
Lasten en baten gewone bedrijfsvoering 
Programma 1. Bestuur 254.400 254.400 254.400 254.400 254.400 
Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 2.034.256 " 2.246.456 2.246.456 2.246.456 2.246.456 
Programma 3. Ontwikkeling 117.600 117.600 117.600 117.600 117.600 
Algemene dekkingsmiddelen 2.796.255 2.796.255 2 796.255 2.796.255 2.796.255 

Saldo gewone bedrijfsvoering 390.000 177.800 177.800 177.800 177.800 

Diverse lasten en baten 
Diverse lasten 0 0 0 0 0 
Diverse baten 0 0 0 0 0 
Saldo diverse lasten en baten 0 0 0 0 0 

Kredieten 
Lasten kredieten 0 0 0 0 0 
Baten kredieten (bijdragen derden) 0 0 0 0 0 
Saldo kredieten 0 - - 0 0 

Saldo voor resultaatbestemming 390.000 177.800 177.800 177.800 177.800 

Resultaatbestemming 
Storting reserves 390.000 177.800 177.800 177.800 177.800 
Onttrekking reserves - - - - -
Saldo resultaatbestemming 390.000- 177.800- 177.800- 177.800- 177.800-

Saldo na resultaatbestemming - - - - -

Toelichting 
Nieuwe gebieden 
In de begroting 2015 is alleen het benodigd deel voor de nieuwe gebieden opgenomen € 107.300. Vanaf 2016 
is het restant van de ingroeiregeling in de meerjarenraming meegenomen. 
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Bijlage 1 Staat van reserves en voorzieningen 

Saldo 
1-1-2014 

Resutlaat Vermeer-
deflnpon 

Vermin
deringen 

Saldo 
1-1-2015 

Vermeer
deringen 

Vermin
deringen 

Saldo 
31-12-2015 

Algemene Reserve 1 921 002 100.545 921.744 1.089.803 390.000 1 489.603 

BESTEMMINGSRESERVES 
Investeringsieserw 
Bestemmingsreserve Herinrichting ZRP 
Reserve exploitatie veerpont 
Reserve zwembad 
Reserve recreantenonderzoek 
Resene infopanelen 

1.434 596 
522.388 

2.841 
51 163 
42.863 
6500 

1 046.744 1.275.000 
455.000 

2.841 
51.163 
42 883 
6.500 

1.206.340 
67.388 

0 
0 
0 
0 

1.206 340 
67.386 

0 
0 
0 
0 

Subtotaal beatammingsn serves 2.0M.371 1.041.744 1.833.387 1.273.728 0 0 1.273.728 

Totaal 3.981.373 0 1.147.289 2.755.131 2.373.531 390.000 0 2.783.S31 

Meerjarig perspectief ateaf van rase/v «s 

Saldo 
1-1-2016 

Vermeer
deringen 

Vermin
deringen 

Saldo 
31-12-2016 

Vermeer
deringen 

Vermin
deringen 

Saldo 
31-12-2017 

Vermeer
deringen 

Vermin
deringen 

Saldo 
31-12-2018 

Vermeer
deringen 

Vermin
deringen 

Saldo 
31-12-2019 

Algemene Reserve 1486 803 1 489 803 1.489.803 1 489 803 1489.803 

BESTEMMINGSRESERVES 
Investeringsreserve 
Bestemrringsreserve Herinrichting ZRP 

1.206 340 
67.368 

1.206.340 
67.388 

1.206.340 
67 388 

1 206.340 
67 386 

1.208.340 
67.388 

Subtotaal bestemmingsreserves 1.273.728 0 0 1.273.728 0 0 1.273.72* 0 0 1.273.728 0 0 1.273.728 

Totaal 2.763.S31 0 0 2.763.531 0 0 2.763.531 0 0 2.763.831 0 0 2.763.531 

Staat van voorzieningen 

Saldo 
1-1-2014 

Vermeer
deringen 

Vermin
deringen 

Saldo 
1-1-2015 

Vermeer
deringen 

Vermin
deringen 

Saldo 
31-12-2015 

Voorziening Groot Onderhoud 
Voorziening Pendrechtse Molen 

Totaal 

482913 
67.095 

602.240 
27.550 

698 000 
31 000 

387.153 
63.645 

602 240 
27.550 

733 000 
5 000 

256.393 
86.195 

Voorziening Groot Onderhoud 
Voorziening Pendrechtse Molen 

Totaal 650.008 629.790 729.000 450.798 629.790 738.000 342.588 

Meerjarig perspectief verloop voorzieningen 

Saldo 
1-1-2016 

Vermeer
deringen 

Vermin
deringen 

Saldo 
31-1-2016 

Vermeer
deringen 

Vermin
deringen 

Saldo 
31-12-2017 

Vermeer
deringen 

Vermin
deringen 

Saldo 
31-12-2016 

Vermeer
deringen 

Vermin
deringen 

Saldo 
31-12-2019 

Voorziening Groot Onderhoud 
Voorziening Pendrechtse Molen 

Totaal 

256.393 
86.195 

602.240 
27 550 

369.000 
25 000 

489.633 
88.745 

602 240 
27 550 

469.000 
5000 

522.873 
111.295 

602 240 
27 550 

646 000 
8000 

679.113 
130.845 

602 240 
27 550 

472 000 809.353 
158.395 

Voorziening Groot Onderhoud 
Voorziening Pendrechtse Molen 

Totaal 342.588 629.790 394.000 578.378 629.790 474.000 734.168 629.790 564.000 809.959 629.790 472.000 967.748 

Bovenstaande overzichten geven inzicht in het verwachte verloop van de reserves en voorzieningen over de 
jaren. Aangezien deze verwachtingen sterk afhankelijk zijn van de voorbereidingen en uitvoering in 2014, 2015 
en verder, zijn deze verwachtingen nog niet verwerkt in de (meerjaren)begroting. De vermeerderingen zijn 
afkomstig uit dotaties vanuit de exploitatie, subsidies en voorziene overhevelingen tussen reserves (algemene 
reserve 2014). De onttrekkingen bestaan uit dekking voor gemaakte kosten voor projecten/kredieten dan wel 
groot onderhoud. 
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Bijlage 2 Conversiestaat 

Produetoms chrilvt na l a s t e n 2 0 1 5 ba ten 2 0 1 5 s a l d o 2 0 1 5 

• s a l u u r t l l a i e t « t w t o o » i > h * 4 > t i 
a t e a t u u r a p r o d u o t e n 
Dienstver lening Q . Z - H 
B • • tuur s k O B t e n 

100 .400 
16 .200 

100 .400-
16.200-

116 .600 - 116 .600-

J u r i d i s c h » Z a k e n 
Dienstver lening G . Z - H 
A d v i e s k o s t e n 

5 9 . 0 0 0 
4 . 0 0 0 

59.B0O-
4 . 0 0 0 -

6 3 . 0 0 0 63 .000 -

F i n a no l f tn 
Dienstver lening G . Z - H 
A c c o u n t a n t s k o s t e n 
B a n k - e n t r e a s u r y k o t t a n 

6 1 . 9 0 0 
11 .500 

SOO 

ei.ooo-
11.500-

500 -
73.9O0 - 73 .000 -

T o « a a t U m m a u n y k m a a n g a l a g s wha d s « t C 4 . 4 0 0 

• 
bi r taht t tM. B e h o o r a n s M o s t a t l e 
Q e f a l e d a b e h o o r 
Dienstver lening G . Z - H 
A fs chrijvi n g e n 
Werkel i jk b a l a a l d a rente 
E n e r g i e - a n waterverbruik 
Leverant ie» a n d i a n s t a n derden T B M regcsïer onderhoud 
T o e k o m s t i g b c h a a r 
Leverantie» a n d ians tan dardan (bezuinig ingstaakste l l ing) 
Dotat ia voorziening groot onderhoud 
dot at l a voorzlaning groot onoVsrrtoud (Pendr . mottn) 
s u b s i d i e s na tuurbeheer 

6 2 4 . 7 0 0 
54 .041 
5 9 . 9 1 6 
2 0 . 5 0 0 

7 5 4 . 8 0 0 
1 0 7 . 3 0 0 

6O5 .300 
2 7 . 7 0 0 

BO.00O 

6 2 4 . 7 0 0 -
5 4 . 0 4 1 -
59 .015 -
20.5OO-

7S4.8O0-
107 .300 -

605.3OO-
27 .700 -
ao.ooo 

2 . 2 5 4 . 2 5 6 BO.OOO 2 . 1 7 4 . 2 5 6 -
E c o n o m i s c h b a h a a r 
Dienstver lening G . Z - H 
B e l a s t ingan 
V era a k e n n g e n 
Ot tavangar exploitatie 
B i jd ragen d a r d a n expf veerdienst 
B i jd ragen veerdienst 
Huren a n p a c h t e n 
A d v i e s k o s t e n 
Bi jdrage veren 

4 9 . 6 0 0 
5 6 . 1 0 0 
15 .000 

1 3 5 . 0 0 0 

4 1 . 5 0 0 
10.5O0 
3O.2O0 

7 6 . 5 0 0 

5 8 5 . 0 0 0 

40.6O0-
56 .100 -
15.000-

135.0OO-
7 6 . 5 0 0 

5 4 3 . 5 0 0 
10 .500-
30 .200-

337 .9O0 661.SOO 323.6O0 

Die net verlening G . Z - H 
Mater ië le lakten 

1 1 . 3 0 0 
11 .300 

11.300-
11.300-

2 2 . 6 0 0 - 22 .600 -

Dienst verlening G . Z - H 1 6 1 . 0 0 0 161 .000-
1 6 1 . 0 0 0 161. OOO-

T o t a a l i r t r i e h t i n g , b e h e e r a n e x p l o i t a t i e 2 . 7 7 * . 7 M 741 . «OO 2 . 0 3 4 . 2 M -

OntwIkkaHntva n 
P l a n v o r m i n g a n O e b f e d s o n t w i k k e l i n g 
Dienstver lening G . Z - H 
P ubhc atiek os ten 

1 1 3 . 6 0 0 
4.OO0 

113 .600-
4 .000 -

1 1 7 . 6 0 0 - 117.600-

T o t a a l o n t w iM<*f I n g e n 117.CO0 117.BO0-

A l a a m e n e D e M d n a s m i d d e l e n 
O n v o o r z i e n 
onvoorziene l a s t e n 7 . 0 0 0 7 .000-

7 . 0 0 0 - 7.000-

T o t a a l A l 9 0 m a n a O a k k i n o w n i c h J a i a n | o n v o o < i i i n ) T.OOO - 7 .000 -

T o t a a l r e «jul i a r e b a d r i t f s v o e r i n a 3 . 1 * 4 . 7 * « 741 .«0O 2 . 4 1 3 . 2 S C 

T o t a a l d i v a n » l e s s e n a n b a t e n - - -
K r e d i e t e n l a s t e n p r o a r a m m a 3 
B l a u w e verbinding Z R P 
Wandelknooppunt o n s y s l o e m Deltapoort 

1 .600 .000 
2 0 . 0 0 0 

1 .600.000-
20 .000 -

B l a u w e verbinding Z R P 
W a n d e i k nooppunt e n s y s te e m Delt apoort 

1 .600.000 
2O.00O 

1 .600.000 
2O.000 

T o t a a l p r o g r a m m a 3 1 .620 .000 1 .620.000 

T o t a a l k r e d i e t e n l a s s e n a n b a t e n 1 6 2 0 OOO 1 .620.000 

R E S U L T A A T V O O R B E S T E M MIMO 4 . 7 7 4 . 7 » 2.311 ,«O0 2 . 4 1 3 . 2 S * -

R e a u l t a a t b a d s m m l n a 

Stort ing r e s e r v e s p r o g r a m m a 2 
A l g e m e n e R e s e r v e (veerdienst) 
Investenngsreserve (inrichting geb ieden) 
Totaal storting r e s e r v e s p r o g r a m m a 2 
Totaal onttrekkingen r e s e r v e s p r o g r a m m a 2 

175 .000 
2 1 5 . OOO 
3 0 0 . 0 0 0 

176.000-
215 .000 -
390 .000 -

T o t a a l p r o g r a m m a 2 3 0 0 . 0 0 0 - 39O.0O0-

Totaal stort ing r e s e r v e s p r o g r a m m a 3 
Totaal programma 9 Totaal programma 9 

T o t a a l r w e u t t a a f e e s t e m m i n g 3 M . O 0 O 3 * 0 . 0 0 0 -

R E S U L T A A T NA B E S T E M M I N O I . 1 4 4 . 7 M 2 . 3 * 1 . K M X . 8 0 3 . 2 M -

A l o a m a n a D a W d n a a m l d d e l a n 
D e a I n e m e r s b l j d r a g e 2 . * 0 3 . 2 « « 

T e t a a l s e l h n g l a s t e n e n b a t e n I . 1 M . T I I I . 1 M . T M 


