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JAARVERSLAG 2015 

1. Bestuurlijke samenvatting 
 
In deze bestuurlijke samenvatting zijn de gerealiseerde speerpunten per programma benoemd. 

Deze punten zijn verder uitgewerkt in hoofdstuk 3: Programmaverantwoording.  

 

De jaarrekening 2015 sluit met een positief resultaat van € 257.481. Op hoofdlijnen wordt dit 

veroorzaakt door onderschrijding van het budget voor regulier onderhoud ten gevolge van met 

name meevallers in het bestek Hygiene en het in 2015 nog niet in beheer krijgen van enkele 

nieuwe gebieden waar al budget voor stond (totaal ca. € 159.000). Daarnaast is de voorziening 

Pendrechtse Molen opgeheven en deels (€ 79.042) in het resultaat vrijgevallen. Voorgesteld 

wordt om hiervoor een bestemmingsreserve in te stellen. 

 

Bestuurlijke aangelegenheden 

 

Bestuurlijke context 

Besluitvorming in 2015 vond onder andere plaats over de afronding Blauwe Verbinding Zuidelijk 

Randpark, Kwaliteitsimpuls  fietsknooppuntensysteem westelijk NRIJ, door te voeren wijzigingen 

in de Gemeenschappelijke Regeling, de financiële stukken (jaarrekening, programmabegroting, 

najaarsrapportage, financiële- en controleverordening), Samenwerkingsovereenkomst 

Johannapolder, uitgiften in Sandelingen-ambacht voor uitbreiding horeca en aanleg parkeerplaats, 

Inpassing Groene Loper, Marktacquisitie Johannapolder, Scenario-onderzoek IJsselmonde, 

Samenwerkingsovereenkomst stichting Hooge Nesse, Windturbines Vaanplein, Grondverkoop 

Sandelingen-ambacht, Digitaal versturen stukken, extra beheerhectaren Zuidpolder Barendrecht, 

Renovatie Spartelbad Spuiveld, Dienstverleningsovereenkomst PZH 2016, Erfpachtuitgiften Abel 

in Johannapolder. 

 

Scenario-onderzoek grootstedelijke schappen 

Het bestuur heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar mogelijke toekomstscenario's voor 

het recreatieschap IJsselmonde. Dit onderzoek is uitgevoerd door een extern bureau en na 

bespreking in het DB van 30 oktober gepresenteerd in een extra AB vergadering op 13 november 

2015. Besloten is tot nadere uitwerking van de voorkeursscenario’s 1a en 2, respectievelijk 

recreatieschap opheffen en gronden overdragen aan gemeenten op basis van  kadastrale toedeling 

en recreatieschap opheffen en gronden overdragen aan één of meerdere terreinbeherende 

organisaties.  

  

Coalitieakkoord Provincie Zuid-Holland 

In het Coalitieakkoord van de provincie Zuid-Holland is opgenomen dat de provincie geen rol voor 

zichzelf ziet bij de uitvoering van het beheer van recreatiegebieden. Wel blijft de provincie 

verantwoordelijk voor voldoende recreatiemogelijkheden en blijft het budget voor 

recreatiegebieden beschikbaar. Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H) wordt in de toekomst 

afgebouwd.  
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Op 11 november 2015 heeft Provinciale Staten besloten tot uittreding uit het schap per 1-1-2017. 

Met de kanttekening dat mocht het schap eerder besluiten tot opheffing de provincie in dit traject 

zal meelopen en aan  Provinciale Staten verzocht zal worden het uittredingsbesluit aan te passen.  

Ten aanzien van de afbouw G.Z-H is voortgang geboekt via de intentieverklaring tussen PZH en 

Staatsbosbeheer (SBB) op 24 september en het daaropvolgende bestuurlijk overleg over een 

concept overeenkomst op 18 december. Uitgangspunt is om het personeel integraal over te laten 

gaan naar SBB waarbij 2016 het overgangsjaar wordt. Het schapsbestuur heeft hierover op 24 

december een brief ontvangen van de gedeputeerde dhr. Weber met verzoek om een reflectie op 

de verschafte informatie.  

 

Nieuw bestuur 

Naar aanleiding van  provinciale verkiezingen en gemeentelijke besluitvorming, is de 

samenstelling van het bestuur gewijzigd. In de loop van 2015 zijn vier nieuwe bestuurders 

benoemd: mw. Bom-Lemstra (voorzitter), dhr. R.A.M. van der Sande, mw. J. Oelfke-ten Seldam en 

mw. J de Leeuwe.  

 

Wijziging WGR 

Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. De 

wetsaanpassing heeft diverse consequenties, o.a. voor termijnen rondom financiële stukken en de 

samenstelling van het bestuur. Het bestuur heeft ingestemd met het eerste wijzigingsbesluit van 

de gemeenschappelijke regeling IJsselmonde. Het wijzigingsbesluit is vervolgens voorgelegd aan 

de bestuursorganen van de deelnemers hetgeen geresulteerd heeft in instemming met de 

voorgestelde wijzigingen.  

 

Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 

 

Beheer en onderhoud 

Een doorlichting van de voorziening Groot Onderhoud alsmede herziening van definities en 

looptijd heeft geresulteerd in verschuivingen tussen budgetten voor groot onderhoud (GO), 

regulier onderhoud (RO) en de nieuw ingestelde reserve vervangingsinvesteringen. Tevens is 

voor uitgesteld groot onderhoud (UGO) een aparte regeling getroffen.  

 

Ontwikkeling 

 

Gebiedsontwikkeling 
Blauwe Verbinding ZRP 
De realisatie van de Blauwe Verbinding verliep voorspoedig en is in mei opgeleverd. Op 17 juni 
2015 is het deeltracé Zuidelijk Randpark officieel geopend.    
 
Zuidpolder Barendrecht 
Een volgend deelgebied is voor overdracht in beheer aan NRIJ aangekondigd. Tevens is het  
verzoek gehonoreerd onder voorwaarden de toekomstige hectaren in beheer te zullen nemen.  
 
Johannapolder 
Voor de Johannapolder is een financieel construct aanwezig ter facilitering van investeringen in 
het gebied. Dit construct ‘Voorfinanciering Johannapolder’ werpt zijn vruchten af. Nieuwe 
contracten hebben daarbij gezorgd voor de ruimte voor cofinanciering door NRIJ bij de eerste 
toegekende subsidie. Een tweede en derde subsidieaanvraag zijn ingediend door koppeling met 
o.a. inkomsten uit een andere subsidie. Een ontwerpbureau is geselecteerd en aan de slag gegaan 
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met het uitwerken van de Kwaliteitsimpuls Johannapolder op de onderdelen parkeerterreinen en 
Groene Loper. Het schetsontwerp is tijdens een inloopavond op 14 september aan 
belangstellenden gepresenteerd en reacties zijn waar mogelijk verwerkt.  Het concept Definitief 
Ontwerp is in het AB van 11 december gepresenteerd.  
   
Hooge Nesse 

De twee aangevraagde subsidies, in afstemming met Stichting Hooge Nesse e.o. en gemeente 

Zwijndrecht ingediend, zijn toegekend. De Samenwerkingsovereenkomst met de stichting is 

ondertekend. De realisatiefase is gestart en de opening van de Frisbeegolfbaan vond plaats op 26 

augustus. De aanleg van de overige onderdelen is in volle gang.  

 

Financiële samenvatting 

De jaarrekening 2015 sluit met een voordelig  resultaat van € 257.481. Dit resultaat wordt met 

name veroorzaakt door een onderschrijding op beheer, onderhoud en exploitatie gebieden. In de 

programma’s van deze jaarrekening worden de resultaten gespecificeerd weergegeven en 

inhoudelijk geanalyseerd. 

 

Exploitatie 

De resultaten per programma zijn als volgt: 

 

Progr Omschrijving Resultaat V/N 

1 Bestuurlijke aangelegenheden 15.219 V 

2 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 240.482 V 

3 Ontwikkeling 5.219 N 

- Algemene dekkingsmiddelen 7.000 V 

 Jaarresultaat 2015  257.481  

V = voordelig; N = nadelig 

 

Voorgesteld wordt het jaarresultaat 2015 als volgt te bestemmen: 

Instellen van een bestemmingsreserve onderhoud Pendrechtse Molen,  

ter vervanging van de voorziening         €   79.042 

Het restant van het resultaat toe te voegen aan de Investeringsreserve     € 178.439 

Totaal           € 257.481 

 

Daarnaast wordt voorgesteld om een krediet “Sloot Donckse Velden” in te stellen tot een 

maximum van € 15.000 en de uitgaven te dekken ten laste van de Investeringsreserve. 

 

In het volgende overzicht zijn de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde 

begroting 2015 weergegeven. 

 

Nr Onderwerp Bedrag V/N Programma Product 

1 Onderschrijding 

representatie, drukwerk, 

abonnementen en 

bestuurskosten 

15.219 V 1: Bestuurlijke 

aangelegenheden 

Bestuurlijke 

aangelegenheden 

2 Vrijval voorziening 79.042 V 2: Beheer, Gebiedsbeheer 
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Pendrechtse Molen Onderhoud en 

Exploitatie 

gebieden 

3 Onderschrijding regulier 

ondehoud 

159.000 V 2: Beheer, 

Onderhoud en 

Exploitatie 

gebieden 

Gebiedsbeheer 

4 Overschrijding economisch 

beheer 

22.000 N 2: Beheer, 

Onderhoud en 

Exploitatie 

gebieden 

Gebiedsbeheer 

5 Ontvangen afkoopsom t.b.v. 

onderhoud 

speelvoorzieningen Clara 

kinderbos 

18.750 V 2: Beheer, 

Onderhoud en 

Exploitatie 

gebieden 

Gebiedsbeheer 

5 Overig 7.470 V Divers  

 Jaarresultaat 2015  257.481 V   

V = voordelig; N = nadelig 

 

Vermogenspositie 

Het eigen vermogen daalt ultimo 2015 naar een bedrag van € 3.934.000. De daling van € 786.000 

wordt met name veroorzaakt door de uitbetaling aan de deelnemers van € 840.000 conform het 

besluit van het bestuur op 5 juli 2015 over de jaarrekening 2014. In deze toelichting is nog geen 

rekening gehouden met het bestemmingsvoorstel van het resultaat over 2015. 
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2. Leeswijzer 
 
In deze jaarstukken wordt inzicht gegeven in de voortgang van het realiseren van de doelen en 

prestaties uit de programmabegroting 2015 en de najaarsrapportage 2015. Daarnaast wordt 

inzicht geboden in de realisatie van additionele projecten (kredieten). In de tabellen zijn de 

realisatiecijfers over het jaar 2015 opgenomen. De lasten en de baten zijn gepresenteerd als 

positieve bedragen in hele euro’s. In de kolom resultaat worden voordelen voor het schap 

weergegeven met  een “V” en nadelen met een “N”. 

 

De jaarstukken zijn opgesteld naar de eisen die het Besluit Begroting en Verantwoording 

Provincies en Gemeenten (BBV) daaraan stelt. In de bestuurlijke samenvatting (hoofdstuk 1) is op 

hoofdlijnen ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2015. In hoofdstuk 3 is 

de programmaverantwoording opgenomen. Hierin worden de doelen en prestaties toegelicht 

door beantwoording van de drie W-vragen: 

1. Wat hebben we bereikt? 

2. Wat hebben we gedaan? 

3. Wat heeft het gekost? 

 

Hoofdstuk 4 zal daarna ingaan op de volgens het BBV verplichte en voor het schap relevante 

paragrafen, te weten: 
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
- Onderhoud kapitaalgoederen 
- Financiering  
- Grondbeleid 
- Bedrijfsvoering  

 

Hoofdstuk 5 bevat de jaarrekening 2015 met daarin de waarderingsgrondslagen, de balans per 31 

december 2015 met toelichting en het overzicht van baten en lasten met toelichting. Voor de 

toelichting op het overzicht van baten en lasten 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. 

 

Tevens is in hoofdstuk 5 de aanvullende (o.a. wettelijke verplichte) informatie opgenomen. 
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3. Programmaverantwoording 
 

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

 

In dit hoofdstuk wordt per programma een toelichting gegeven op de gerealiseerde doelen, de 

gevolgde aanpak en de kosten hiervan.  

3.1 Programma 1: Bestuurlijke aangelegenheden 
 
Wat hebben we bereikt? 

Kwalitatief hoogwaardige bestuurlijke en juridische advisering aan het Dagelijks Bestuur en het 

Algemeen Bestuur, over ten minste de volgende aandachtsgebieden: 

- lopende zaken, beleid, ontwikkelingen en toekomst van het schap; 

- nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving die van invloed zijn op het schap; 

- financieel beleid, begroting en verantwoording. 

 

Daarbij is rekening gehouden met wat er speelt op de betreffende beleidsvelden en met het 

netwerk binnen en buiten het schap. Dit netwerk bestaat uit schapsdeelnemers, ambtelijk 

apparaat, natuur- en milieuorganisaties en stakeholders in het schapsgebied. 

 

Tevens het voorbereiden van bestuursvergaderingen inclusief een verslaglegging van 

bestuursvergaderingen en het zorgdragen voor het uitvoeren van de actiepunten. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het gekost? 

De ondersteuning van het Dagelijks en het Algemeen Bestuur vond plaats door het leveren van de 

volgende producten: 
1. Bestuursproducten 
2. Juridische ondersteuning en advisering 
3. Financiën 

 

Ad.1 Bestuursproducten 

De bestuursproducten omvatten:  
- Het voorbereiden en plannen van bestuursvergaderingen; 
- Het verslagleggen van bestuursvergaderingen en het (laten) uitvoeren wat afgesproken is; 
- Het signaleren van knelpunten in de uitvoering en het aandragen van oplossingen; 
- Eerste aanspreekpunt zijn voor schapsdeelnemers, ambtelijk apparaat en stakeholders 

voor alle zaken/ projecten die in schapsverband spelen; 

- Het vertegenwoordigen van de schapsbesturen in ambtelijke en bestuurlijke netwerken 

en gremia van de deelnemers; 

- De eindtoets op bestuursvoorstellen; 
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Het Dagelijks Bestuur heeft in 2015 vijf keer vergaderd en het Algemeen Bestuur vier keer. Er zijn 

in verband met de scenario-onderzoeken naar de toekomst van het schap twee extra AB 

vergaderingen ingelast. 

 

Het jaar heeft zich gekenmerkt door de bestuurlijke zoektocht om zaken in de toekomst anders te 

willen gaan regelen in de zin van wel/niet het schap voortzetten en zo nee hoe dan wel het beheer 

en onderhoud regelen.  Het bestuur is ondersteund bij het uitzetten van een onderzoek naar 

toekomstscenario’s voor het schap, het aanleveren van informatie voor het onderzoek zelf aan het  

onderzoeksbureau, het laten bespreken van de resultaten in bestuurlijke kring, het informeren 

van de raden en middels een presentatie inzicht verschaffen in wat er zoal bij komt kijken als een 

schap wordt opgeheven. Een en ander heeft tot extra bestuursvergaderingen geleid.  

Daarnaast is het bestuur geconfronteerd met de provinciale wens uit het recreatieschap te treden 

en tevens de ondersteunende dienst G.Z-H op te heffen. In faciliterende zin is geassisteerd bij 

diverse briefwisselingen danwel overleggen hieromtrent. 

 

Het bestuur heeft een voorstel aangenomen omtrent de digitalisering van bestuursstukken. 

Voortaan zullen de vergaderstukken alleen nog digitaal worden verspreid, mits de bestuurders 

hiervoor hun toestemming verlenen. Waar mogelijk worden de stukken beschikbaar gesteld via 

de applicatie iBabs.  

Er is desgevraagd ondersteuning verleend bij het informeren van gemeenteraden (raadsvragen, 

informatiebrieven etc.).  

 

 
 

In de begroting is voor de post bestuursproducten rekening gehouden met representatiekosten, 

drukwerk, abonnementen en bestuurskosten algemeen. In 2015 is evenals in 2014 terughoudend 

gebruik gemaakt van deze post. 

 

Ad.2 Juridische ondersteuning en advisering 

Dit product heeft betrekking op de (algemene) juridische advisering op het gebied van publiek- en 

privaatrecht en het implementeren, toepassen en evalueren van wet- en regelgeving relevant voor 

de gemeenschappelijke regeling (Wet gemeenschappelijke regelingen en Algemene wet 

bestuursrecht). Ook het behandelen van bezwaar- en beroepzaken en zaken op grond van de Wob 

(Wet openbaarheid van bestuur) en Wet Bibop (Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door 

het openbaar bestuur), behoren tot de juridische ondersteuning en advisering.  

 

Meer specifiek zijn de volgende onderwerpen van belang: 

- Het proces rond de per 1 januari 2016 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen; 

- De samenwerking bij de ontwikkeling van het beheergebied Hooge Nesse/Veerplaat.  

 

 
 

Product Rekening 2014 Primitieve 

begroting 2015

Begroting na 

wijziging 2015

Rekening 2015 Resultaat

Bestuursproducten Lasten 103.008                116.600                116.600                101.650                14.950 V

Baten -                        -                        -                        -                        -

Saldo (103.008)            (116.600)            (116.600)            (101.650)            14.950 V

Product Rekening 2014 Primitieve 

begroting 2015

Begroting na 

wijziging 2015

Rekening 2015 Resultaat

Juridische ondersteuning en advisering Lasten 14.400                  63.900                  63.900                  59.895                  4.005 V

Baten -                        -                        -                        -                        -

Saldo (14.400)              (63.900)              (63.900)              (59.895)              4.005 V
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De lasten zijn € 4.000 lager dan begroot, omdat in 2015 geen gebruik is gemaakt van externe 

expertise voor juridisch advies. 

 

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

- verzorgen van de financiële administratie van de gemeenschappelijke regeling: tijdige en 
systematische vastlegging van baten, lasten en in- en uitgaande geldstromen; 

- incasseren van gelden als gevolg van verkoop, heffing en/of in privaatrechtelijke 

overeenkomsten overeengekomen vergoedingen; 
- 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; 

- toetsen van bestuursvoorstellen op incidentele en/of structurele financiële consequenties; 
- het voeren van periodieke budgetgesprekken met budgethouders en projectleiders; 
- opstellen van de planning & control producten, zoals begroting, najaarsrapportage en 

jaarstukken;  
- begeleiden van de werkzaamheden van de accountant (interim controle, subsidie-

controles, jaarrekeningcontrole). 

 

 
 

Als gevolg van aanscherping van de uitvoeringsrichtlijnen voor accountants en het verscherpte 

toezicht op accountants kan de accountant niet meer alleen maar steunen op de processen in de 

organisatie van G.Z-H maar moet zelf ook veel meer waarnemingen doen. Dit heeft tot hogere 

accountantskosten en een overschrijding van de begroting op het product financiën geleid. 

 

Kredieten 

 

 
 

Toelichting per krediet: 

 

Krediet scenario-onderzoek 

Het Algemeen Bestuur heeft op 3 april 2015 ingestemd met het gepresenteerde plan van aanpak 

voor een onderzoek naar toekomstscenario's voor het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde. 

Voor de uitvoering van het onderzoek heeft het bestuur een krediet van maximaal € 50.000 

beschikbaar gesteld. Het onderzoek is door middel van een onderhandse aanbesteding gegund 

aan een extern bureau. De uitvoering is conform planning verlopen en op 13 november is het 

eindrapport gepresenteerd aan het Algemeen Bestuur. De totale onderzoekskosten vielen binnen 

het beschikbaar gestelde krediet waardoor een onderschrijding van € 13.506 gerealiseerd. Dit 

krediet kan worden afgesloten. 

Product Rekening 2014 Primitieve 

begroting 2015

Begroting na 

wijziging 2015

Rekening 2015 Resultaat

Financiën Lasten 80.397                  73.900                  73.900                  77.726                  3.826 N 

Baten 8.559                   -                        -                        90                         90 V

Saldo (71.839)              (73.900)              (73.900)              (77.636)              3.736 N 

Naam krediet Sluitdatum Totaal

 krediet

Realisatie 

t/m 2014

Begroting 

2015

Begroting na 

wijziging 2015

Rekening 

2015

Realisatie 

t/m 2015

Restant 

krediet

% lasten t.o.v. 

totaal krediet

Onderzoek naar toekomstscenario's 2015 50.000 0 0 50.000 36.494 36.494 13.506 73% 

 - Dekking uit Algemene Reserve 50.000 50.000 36.494 36.494 13.506

Vervolg scenario-onderzoek 2016 100.000 0 0 0 0 0 100.000 0% 

 - Dekking uit Algemene Reserve 100.000 0 0 0 100.000

Totaal programma 1 150.000 0 0 50.000 36.494 36.494 113.506

 - Dekking uit Algemene reserve 150.000 0 0 50.000 36.494 36.494 113.506
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Krediet Vervolg scenario-onderzoek  

Het Algemeen Bestuur heeft op 11 december 2015 kennis genomen van het eindrapport van het 

scenario-onderzoek. In dit rapport zijn de bestuurlijke, organisatorische en financiële effecten van 

een vijftal toekomstscenario’s toegelicht. Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met het DB-

voorstel om scenario 1a en 2 nader uit te werken en heeft hiervoor een krediet van maximaal 

€ 100.000 beschikbaar gesteld. Het vervolgonderzoek heeft betrekking op ten minste de volgende 

onderwerpen: de ontwikkeling van factsheets, de financieringsstructuur en de organisatievorm. 

Dit budget is o.a. benodigd voor een projectleider en aanvullende juridische en financiële 

ondersteuning. Het streven is om in het eerste kwartaal van 2016 de uitkomsten van de verdere 

uitwerking van de scenario's 1a en 2 te presenteren aan het Algemeen Bestuur. 

In 2015 zijn er geen kosten geboekt op het krediet ‘vervolg scenario-onderzoek NRIJ’ 

 

Mutaties in reserves 

 

 
 

 

 

 

Onttrekkingen aan reserves Rekening 2014 Primitieve 

begroting 2015

Begroting na 

wijziging 2015

Rekening 2015 Resultaat

Dekking uit Algemene reserve 0 0 50.000 36.494 13.506 

-Onderzoek naar toekomstscenario's

-Vervolg scenario-onderzoek

Totaal 0 0 50.000 36.494 13.506 
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3.2 Programma 2: Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 
 

Wat hebben we bereikt? 

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. Onder het beheer van de gebieden vallen tevens diverse exploitaties, die bijdragen aan 

de recreatieve kwaliteit.  

 

Wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het gekost? 

Het beheer, onderhoud en de exploitatie van de gebieden is gerealiseerd door middel van de 

volgende producten: 
1. Gebiedsbeheer 
2. Economisch beheer 
3. Communicatie  
4. Regelgeving & handhaving 

 

Ad.1 Gebiedsbeheer  
Het product gebiedsbeheer betreft het doen onderhouden van de natuur- en recreatiegebieden en 

de daarbij behorende beheertaken. De basis voor de reguliere onderhoudswerkzaamheden is 

beschreven in het terreinbeheermodel (TBM). Dit model is opgebouwd uit doeltypen met 

specifieke recreatieve doelen en maatregelen gerelateerd aan marktconforme normprijzen per 

doeltype. Continue evaluatie van de onderhoudswerkzaamheden draagt bij aan het voortdurend 

actualiseren van het terreinbeheermodel en het beheersbaar houden van zowel de te treffen 

onderhoudsmaatregelen als de kosten. Bij grote afwijkingen kan deze evaluatie leiden tot een 

voorstel tot begrotingsaanpassing. 

 

Ten behoeve van de werkzaamheden voor het groot onderhoud wordt gebruik gemaakt van een 

jaarlijks geactualiseerde meerjarenonderhoudsprognose. Hiermee worden voorzieningen 

getroffen voor toekomstig groot onderhoud. Met behulp van het uitvoeren van diverse inspecties, 

wordt de staat van het beoogde groot onderhoud getoetst. De bevindingen uit deze voortdurende 

evaluatie worden verwerkt alvorens de werkzaamheden worden uitgevoerd. Jaarlijks worden de 

geplande uitgaven, de dotatie aan de voorziening grootonderhoud en de werkelijke kosten 

gemonitord. Elke vier jaar wordt de dotatie opnieuw berekend en vastgesteld tenzij uit de 

monitoring volgt dat eerder een bijstelling nodig is. 

 

Het product gebiedsbeheer bestaat verder uit: 

- Het inventariseren en selecteren van partijen die in staat zijn om (een deel van het) 

natuur-en recreatieschap te onderhouden (het samenstellen van de onderhoudsbestekken 

en het aanbestedingsproces). In het aanbestedingsproces wordt aandacht besteed aan 

mogelijke SROI-trajecten (social return on investment); 

- maken van afspraken met maatschappelijke partijen, vrijwilligers e.d. 

 

Naast de reguliere werkzaamheden en inspecties van de gebieden heeft er ook een zogeheten VTA 

controle plaatsgevonden (Visual Tree Assessment). Deze controle is door een onafhankelijk 

bureau uitgevoerd. Hieruit zijn werkzaamheden voortgekomen die uitgevoerd moeten worden 

aan de bomen die langs paden en in open ruimte staan. Dit om de veiligheid van de recreant te 
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waarborgen, bijvoorbeeld op die plekken waar bomen met veel dood hout staan. Deze 

aandachtsituaties (dood hout en gevaarlijke bomen) zijn eind van het jaar afgehandeld. 

 

In een tweetal gebieden is op de landelijke natuurwerkdag van 7 november met behulp van 

vrijwilligers werk verricht aan bestaande beplanting. Daarnaast zijn er bijna wekelijks 

werkzaamheden van vrijwilligers in de Hooge Nesse.  

 

Met een tweetal vrijwilligers is een start gemaakt om een deel van het 

wandelknooppuntensysteem op IJsselmonde te inspecteren. 

 

Aan het eind van 2015 is het laatste stuk steenbestorting ten behoeve van de griend uitgevoerd. 

De griend staat onder directe invloed van erosie, door de toenemende scheepvaart en 

stroomsnelheden. Het deel van de oevers dat indirect last heeft van de extra erosie zal in 2016 

bekeken worden. 

 

Op verzoek van gemeente Barendrecht heeft uw bestuur ingestemd met het gefaseerd in beheer 

en erfpacht nemen van de resterende 45,5 hectare van Zuidpolder Barendrecht (de uiteindelijke 

120,5 hectare minus reeds overeengekomen 75 hectare). 

De extra kosten die deze resterende hectares met zich meebrengen waren niet volledig gedekt. 

In het kader van het reeds lang lopende ‘Toekomstscenario’ aangaande financiële ingroei voor 

toekomstig in beheer te nemen nieuwe gebieden (niet te verwarren met de recente onderzoeken 

onder de vergelijkbare naam ‘scenario-onderzoek toekomst schap’) is daarom door uw bestuur 

besloten om -ter dekking van deze kosten- het ingroeibedrag voor beheer van de gebieden Jan 

Gerritsepolder fase 2 en Volkstuincomplex Kooiwalweg vooralsnog op nul te zetten onder 

opschuiving van de ingroeidatum naar een later jaar en dit bedrag  aan te wenden voor de 

Zuidpolder. 

Naast een aantal percelen van Zuidpolder Barendrecht zijn in 2015 – zoals verwacht- Donckse 

Velden fase 2b en het Wandelknooppuntennetwerk Deltapoort in beheer gekomen. 

Wandelknooppuntensysteem Albrandswaard komt in 2016 in beheer in plaats van in 2015, 

vanwege oplevering in december 2015.  

 

 

 
 

Lasten 

Specificatie  Resultaat  

Regulier Onderhoud 159.240 V 

Uitgesteld Groot Onderhoud 53.200 V 

Groot onderhoud                                 0    

Overig 982 V 

Totaal Lasten Gebiedsbeheer 213.422V   

 

Regulier Onderhoud 

Het totale budget Gebiedsbeheer bestaat uit meerdere posten (energie, afschrijvingen, 

verzekeringen, regulier onderhoud enz.).  Op het budget 2015 regulier onderhoud (RO) van 

€ 1.614.868 is € 1.455.628 aan lasten verantwoord waardoor een voordelig resultaat van € 

Product Rekening 2014 Primitieve 

begroting 2015

Begroting na 

wijziging 2015

Rekening 2015 Resultaat

Gebiedsbeheer Lasten 2.048.310            2.254.255            2.237.296            2.023.874            213.422 V

Baten 80.355                80.000                80.000                79.471                529 N 

Saldo (1.967.955)        (2.174.255)        (2.157.296)        (1.944.403)        212.893 V
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159.240 is ontstaan. Dit is grotendeels veroorzaakt door niet uitgevoerde doorgeschoven 

werkzaamheden vanuit groot onderhoud (GO) naar RO ad € 44.450. Deze verschuiving is pas laat 

in 2015 doorgevoerd, waardoor in de planning van het regulier onderhoud geen rekening 

hiermee is gehouden. Daarnaast zijn er meevallers van in 2015 nog niet in beheer gekregen 

nieuwe gebieden van € 73.000  en overige meevallers van € 41.790, m.n. op het bestek Hygiëne.  

 

Uitgesteld Groot Onderhoud 

Conform besluit bij jaarrekening 2014 is een budget van € 56.162  ten laste van de algemene 

reserve toegevoegd aan het exploitatiebudget Terreinbeheer ten behoeve van het uitgesteld groot 

onderhoud (UGO) wat in 2015 uitgevoerd zou worden. In 2015 is echter voor € 2.800 groot 

onderhoudswerken uitgevoerd tlv dit budget. Daarom wordt voorgesteld om het restantbudget 

van UGO 2015 van € 53.362 door te schuiven naar 2016. 

 

Groot Onderhoud 

Bij de najaarsrapportage 2015 is de dotatie aan de Voorziening Groot Onderhoud verlaagd met 

€ 44.450 als gevolg van een verschuiving van diverse werkzaamheden vanuit Groot Onderhoud 

naar het budget Regulier Onderhoud en met € 22.122 conform besluit bij de jaarrekening 2014. 

Laatstgenoemd bedrag is toegevoegd aan het budget RO tbv toekomstig beheer Groene Loper. 

Aan de voorziening is in 2015 € 538.728 toegevoegd. De werkelijke lasten 2015  van Groot 

Onderhoud ad € 325.317 zijn onttrokken aan de Voorziening Groot Onderhoud. Zie hiervoor ook 

de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. 

 

Baten 

De baten die bestaan uit de subsidie Natuurbeheer en, zijn begroot op € 80.000 zijn uiteindelijk 

€ 529 lager uitgevallen. 

 

 

Ad.2 Economisch beheer  
De taken die binnen economisch beheer worden uitgevoerd zijn: 

- Het formuleren c.q. actualiseren van het grondbeleid; zie paragraaf 4.4. 
- Het beheer van grondposities op basis van het vastgestelde grondbeleid; 
- Het beheer van exploitaties 

 

Beheer grondposities 

Het beheer van grondposities betreft het actief beheer van de grondpositie (gronden en opstallen 

binnen het werkingsgebied), zodanig dat dit bijdraagt aan de lange termijn strategie van het 

natuur- en recreatieschap. Het resultaat hiervan is dat voldaan wordt aan de rechten en plichten 

die het bezit van grond met zich meebrengt. Hieronder valt ook het afstoten van posities die geen 

recreatief belang dienen, alsmede het verwerven van gronden die van belang kunnen zijn voor 

toekomstige ontwikkelingen van het natuur- en recreatieschap.  

Met bloot-eigenaar Rijksvastgoedbedijf is overeenstemming bereikt over verlenging van de 

erfpacht voor een perceel in de Johannapolder. 

 

Beheer exploitaties 

Het beheer van exploitaties heeft betrekking op het aangaan van overeenkomsten met derden 

gericht op de exploitatie en/of het gebruik van schapsgronden en –opstallen (passend binnen de 

huidige ambities van het natuur- en recreatieschap), alsmede het actief administratief, financieel, 

juridisch en relationeel beheren van deze overeenkomsten. 
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Het resultaat is het vastleggen en actief beheren van privaatrechtelijke afspraken, waarbij een 

optimale netto-opbrengst wordt nagestreefd. 

 

1. Begin 2015 is na vele overleggen met exploitant, betrokken gemeenten en Evides het 

exploitatiecontract Rhoons Veer voor 10 jaar afgesloten, inclusief afspraken over de jaarlijkse 

bijdrage van de betrokken gemeenten en Evides. 

2. In het kader van de bezuinigingsrondes is begin 2015, na meerdere gesprekken en 

uitwisseling van informatie,  het beheer van de kinderboerderij Oosterpark en het 

huurcontract van één van de hooizolders van de kinderboerderij, aan gemeente Ridderkerk 

overgedragen. 

3. Met  exploitanten in de Johannapolder en Sandelingen-Ambacht zijn in 2015 diverse 

gesprekken gevoerd, die hebben geleid tot een bestuurlijk akkoord over uitbreiding van 

activiteiten en gronden. De afspraken worden begin 2016 vastgelegd in erfpachtaktes. 

Daarnaast is overleg gevoerd met de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht over (de gronduitgifte 

ten behoeve van) het Jeugdspeelpark (JSP). 

4. Voor Donckse Velden fase 2b zijn beheer- en  beweidingsovereenkomsten gesloten. Naar 

verwachting is begin 2016 notariële afhechting van de afspraken ten aanzien van de erfpacht 

mogelijk. 

5. Met de gemeente Albrandswaard is een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin de 

rollen van gemeente en schap zijn benoemd. Overeenkomstig deze afspraken worden  extra 

exploitatie-inkomsten gestort  in de Reserve voorfinanciering Johannapolder II en daarmee 

ingezet in het gebied.  

6. Met een drietal exploitanten zijn gesprekken gevoerd over achterstallige betalingsproblemen. 

Dit heeft bij één geleid tot onmiddellijke betaling. Bij één is uiteindelijk een deurwaarder 

ingezet, die eind 2015 nog niet tot de gewenste betaling heeft geleid; dit wordt in 2016 

vervolgd.  De gesprekken met de derde exploitant met een forse achterstand hebben geleid tot 

een gedeeltelijke betaling, maar nog niet tot een duurzame, financiële, oplossing van de 

achterstanden en het voorkomen van nieuwe achterstanden. Deze gesprekken worden dan 

ook in 2016 doorgezet.  

7. Op verzoek van een woningbouwontwikkelaar is een zeer smalle strook in het recreatiegebied 

Sandelingen-Ambacht voor marktconforme tarieven verkocht (te beschouwen als 

grenscorrectie van de buitengrenzen van het recreatiegebied).  

8. In 2015 is gewerkt aan het afronden van de afspraken over verkrijging van het erfpachtrecht  

Zuidpolder. Naar verwachting vindt de notariële afronding van deze transactie begin 2016 

plaats. 
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Meer lasten dan begroot (afgerond): 

 

Specificatie  Resultaat  

Belastingen 30.500 N 

Huren en erfpachten 2.300 N 

Verzekeringen 4.600 V 

Veergelden 1.700 V 

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren 5.000 N 

Extern onderzoek en advisering 9.500 V 

  

Totaal Lasten  22.000 N   

 

Toelichting lasten: 

Het begrote budget belastingen is overschreden. In 2014 is bezwaar gemaakt, maar 

voorzichtigheidshalve zijn de in rekening gebrachte kosten als last opgenomen.  

Er is in 2015 voor het eerst een factuur ontvangen inzake erfpacht  Johannapolder waardoor het 

budget huren en erfpachten is overschreden. Op het budget verzekeringen is minder uitgegeven, 

met name op de post verzekering vaartuigen. Voor twee debiteuren is een voorziening getroffen.  

Het budget extern onderzoek en advisering is in 2015 nagenoeg niet gebruikt.  

 

Toelichting baten: 

Minder baten dan begroot op vergunningen en leges, opstalrechten en jacht- en visrechten.  

 

Ad.3 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 wordt verstrekt is afhankelijk van de doelgroep 

maar zal wel zoveel mogelijk gebaseerd zijn op digitale en sociale media.  

 

De internetportal heerlijkbuiten.nl is dit jaar aangevuld met een wandelrouteplanner. Hiermee is 

het mogelijk een wandelroute via knooppunten uit te stippelen.  

Specifieke gebiedsinformatie, persberichten of andere recreatieve informatie wordt via 

www.heerlijkbuiten.nl, Twitter-, YouTube- en/of Facebook-kanalen gepubliceerd. 

Via monitoringssystemen Coosto en Hootsuite gaat G.Z-H na wat gebruikers over de gebieden 

online zeggen. Realtime-informatie wordt gebruikt voor de online kanalen van HeerlijkBuiten ter 

promotie van de gebieden. De Heerlijk Buiten Facebookpagina heeft meer dan 12.000 fans en 

Twitter heeft meer dan 1400 volgers. Op de website Heerlijk Buiten waren in 2015 meer dan 

259.627 bezoeken, waarvan 111.759 unieke bezoekers. Ten opzichte van vorig jaar is dit een 

verdubbeling. 

 

In Donckse velden zijn drie nieuwe informatiepanelen geplaatst die qua vorm hetzelfde zijn als de 

andere panelen in de schapsgebieden op IJsselmonde. Hiervoor zijn diverse werkzaamheden 

verricht, zoals het aanpassen van de vormgeving en de cartografie.  

Product Rekening 2014 Primitieve 

begroting 2015

Begroting na 

wijziging 2015

Rekening 2015 Resultaat

Economisch beheer Lasten 434.425                337.900                437.900                459.961                22.061 N 

Baten 674.223              661.500              685.000              680.566              4.434 N 

Saldo 239.799              323.600              247.100              220.605              26.495 N 
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Een mooie aanvulling op het wandelroutenetwerk IJsselmonde Oost is het wandelroutenetwerk in 

Albrandswaard (IJsselmonde West). Hiervoor zijn informatiepanelen met cartografische kaart 

gerealiseerd. Ook is dit jaar een begin gemaakt met de z-card (pocketformaat routekaartje). De z-

card zal volgend jaar maart bij de opening van het netwerk worden verspreid in Albrandswaard. 

 

Voor Hooge Nesse-Veerplaat zijn give aways gemaakt (bidons en handdoekjes) als cadeautje bij 

diverse openingen aan de gebruikers van het gebied. Binnen het project is een communicatieplan 

opgesteld. 

 

Voor het vastleggen van de opening van het tracé van de Blauwe verbinding in het Zuidelijk 

Randpark is een fotograaf ingehuurd.   

 

Namens het recreatieschap zijn vijf persberichten verstuurd over diverse projecten en 

werkzaamheden in het recreatiegebied zoals de Blauwe Verbinding, Johannapolder, het 

verplaatsen van de aanmeersteiger van het Rhoons Veer bij Oud Beijerland, uitvoering van VTA 

inspecties (gezondheid bomen) en daaraan gerelateerd toekomstig snoei- en kapwerk. 

 

 
 

Ad.4 Regelgeving & handhaving 

Regelgeving & handhaving bestaat uit de volgende onderdelen: 
- Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen 
- Toezicht en handhaving 

 

Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen  
De gebieden van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde kunnen gebruikt worden voor het 

recreëren door individuen en door groepen. Voor beide vormen van gebruik geldt dat niet alles 

altijd mag en kan. Wanneer een gebruiker of organisatie een bepaalde activiteit wil uitvoeren 

binnen het natuur- en recreatieschap, vraagt hij hiervoor een vergunning, ontheffing of 

toestemming aan bij de G.Z-H. Dit komt voort uit het oogpunt van de doelstellingen van de 

gemeenschappelijke regeling en de openbare orde en veiligheid. G.Z-H verleent vergunningen en 

ontheffingen op basis van de vastgestelde verordening voor het schap. Toestemmingen worden 

vanuit de eigenstandige privaatrechtelijke bevoegdheid van het schap zelf gegeven. 

 

Toezicht en handhaving  
Toezicht en Handhaving (T&H) bestaat uit de onderdelen gastheerschap, daadwerkelijke 

handhaving en de regierol bij samenwerking. De invulling van de drie onderdelen leidt tot een 

compleet palet van activiteiten op de doelstelling schoon, heel en veilig in een gebied. Dit palet  

wordt ingevuld op basis van de aard en het gebruik van het gebied. In uw recreatieschap wordt 

aan alle drie de onderdelen van het product Toezicht en Handhaving invulling gegeven. 

 

Basisuitgangspunten voor de inzet van T&H zijn het zo goed mogelijk waarborgen van de 

veiligheid van de gebruikers van de gebieden en de eigendommen van het schap heel houden. 

Hierbij wordt prioriteit gegeven aan de veiligheid van de recreant en andere zaken worden alleen 

aangepakt als de beschikbare middelen niet volledig aan handhaving besteed moeten worden. 

Product Rekening 2014 Primitieve 

begroting 2015

Begroting na 

wijziging 2015

Rekening 2015 Resultaat

Communicatie Lasten 21.003                  22.600                  22.600                  21.475                  1.125 V

Baten -                        -                        -                        -                        -

Saldo (21.003)              (22.600)              (22.600)              (21.475)              1.125 V
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Naast de reguliere aandachtspunten is in 2015 extra inzet en aandacht gegeven aan de 

onderstaande problemen en gebeurtenissen. 

- Afgelopen jaar is extra gesurveilleerd in de Grienden om de overlast, schade en 

verstoringen door loslopende honden, mountainbikers en bromfietsers tegen te gaan. Dit 

heeft geresulteerd in een aanzienlijk aantal interventies en processen-verbaal. 

Overtredingen lijken hierdoor ook daadwerkelijk af te nemen. Daarnaast is aandacht 

gegeven aan de fotografen die van de bevers en hun burchten foto’s proberen te maken. 

Indien zij van de paden afgaan kan dat leiden tot verstoring. 

- Langs de oevers van de Oude Maas worden regelmatig restanten van kampvuren 

aangetroffen. Naast de schade aan de grasmat levert dit ook een probleem op bij het 

maaien vanwege half verbrande takken, stenen en flessen. Tijdens de extra inzet op deze 

locatie zijn slechts een enkele keer daadwerkelijk daders aangetroffen bij een kampvuur. 

- Afgelopen jaar zijn ongeveer 10 keer locaties onderzocht op de aanwezigheid van 

personen zonder vaste woon- of verblijfplaats. In de helft van de gevallen bleken 

daadwerkelijk personen te verblijven in het gebied. Soms zijn personen weggestuurd en 

soms zijn zorgverleners ingeschakeld. 

- Er zijn geen specifieke samenwerkingsprojecten geweest. Regulier wordt samengewerkt 

met politie en gemeenten.  

 

 
 

 

 

Diverse lasten en baten 

 

 

De diverse lasten betreffen nagekomen lasten uit 2014.  

De diverse baten betreffen de opbrengst uit verkoop van oud ijzer, teruggave op 

belastingaanslagen voorgaande jaren en de nog niet gefactureerde indexering op lopende 

contracten voorgaande jaren ad € 16.562. Er is een afkoopsom ontvangen van € 18.750 ten 

behoeve van het onderhoud van de speelvoorzieningen Clara kinderbos voor de periode van 15 

jaar.   

De voorziening voor grootonderhoud van de Pendrechtse Molen is opgeheven. Het totale bedrag 

in de voorziening betrof € 98.295. Hiervan is € 79.042 vrijgevallen in de exploitatie. Het bestuur 

wordt geadviseerd om bij resultaatbestemming een bestemmingsreserve Pendrechtse Molen in te 

stellen en dit bedrag in de reserve te storten. Het resterende bedrag van € 19.253 betreft 

ontvangen subsidies van de PZH en vanuit het Nationaal Restauratiefonds. Deze bedragen zijn op 

de balans opgenomen onder de overlopende passiva.  

  

Product Rekening 2014 Primitieve 

begroting 2015

Begroting na 

wijziging 2015

Rekening 2015 Resultaat

Regelgeving en Handhaving Lasten 133.200                161.000                161.000                161.000                -

Baten -                        -                        -                        -                        -

Saldo (133.200)            (161.000)            (161.000)            (161.000)            -

Diverse lasten en baten Rekening 2014 Primitieve 

begroting 2015

Begroting na 

wijziging 2015

Rekening 2015 Resultaat

Diverse lasten (leeg) 10.248                  -                        1.500                     1.533                     33 N 

Diverse baten (leeg) 7.450                   -                        8.000                   114.354              106.354 V

Saldo (2.798)                 -                        6.500                   112.821              106.321 V
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Kredieten 

 
 

Toelichting per krediet:  
 
Jongerencentrum Albrandswaard 

In 2015 zijn geen noemenswaardige uitgaven geweest aan het gebouw. Het restantkrediet blijft 

staan voor het beheer en onderhoud, zoals genoemd in het huurcontract, tijdens de 

verhuurperiode aan de gemeente Albrandswaard. 

 

Renovatie Spartelbad Spuiveld 

 

Het spartelbadje Spuiveld heeft dringend groot onderhoud nodig. Bij de actualisatie TBM/Groot 

Onderhoud is helaas de eerder hiervoor getroffen voorziening per abuis weggevallen. De 

renovatiekosten hiervoor kunnen daarom niet uit de voorziening gedekt worden. Aan het bestuur 

is daarom een separaat investeringsbesluit voorgelegd. 

De voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het Groot onderhoud aan het spartelbad aan 

het Spuiveld zijn afgerond. Uw bestuur heeft ingestemd om de uitvoering in te zetten. De kosten 

van de uitvoering worden verantwoord op het bij de najaarsnota ingestelde krediet.  

 

 

Mutaties in reserves 

 

 
 

De onttrekking aan de reserves betreffen de uitgaven op kredieten conform de kredietentabel. 

 

 
 

De dotaties aan de reserves zijn conform de begroting/bestuursvoorstellen doorgevoerd. 

 

Naam krediet Sluitdatum Totaal

 krediet

Realisatie 

t/m 2014

Begroting 

2015

Begroting na 

wijziging 2015

Rekening 

2015

Realisatie 

t/m 2015

Restant 

krediet

% lasten t.o.v. 

totaal krediet

Jongerencentrum Albrandswaard 2017 35.000 13.485 0 1.500 160 13.645 21.355 39% 

 - Dekking uit Investeringsreserve 35.000 13.485 0 1.500 160 13.645 21.355

Renovatie Spartelbad Spuiveld 2015 339.000 0 0 0 0 0 339.000 0% 

 - Dekking uit Investeringsreserve 339.000 0 0 339.000

Totaal programma 2 374.000 13.485 0 1.500 160 13.645 360.355

 - Dekking uit Investeringsreserve 374.000 13.485 0 1.500 160 13.645 360.355

Onttrekkingen aan reserves Rekening 2014 Primitieve 

begroting 2015

Begroting na 

wijziging 2015

Rekening 2015 Resultaat

Dekking uit Investeringsreserve

-Jongerencentrum Albrandswaard 0 1.500 160 1.340 

-Renovatie Spartelbad Spuiveld

Totaal 0 0 1.500 160 1.340 

Toevoegingen aan reserves Rekening 2014 Primitieve 

begroting 2015

Begroting na 

wijziging 2015

Rekening 2015 Resultaat

Algemene reserve 0 390.000 390.000 390.000 0 

Reserve vervangingsinvesteringen 0 0 50.020 50.020 0 

Totaal 0 390.000 440.020 440.020 0 
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3.3 Programma 3: Ontwikkeling 
 

Wat hebben we bereikt? 

Het bestuur is geadviseerd over de implementatie van mogelijke nieuwe ontwikkelingen die 

passen binnen de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling en die een recreatieve 

meerwaarde opleveren en/of de natuurwaarde versterken.  

 

Wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het gekost? 

Het bestuur is geadviseerd over in te nemen standpunten ten aanzien van initiatieven die de 

doelstelling van het schap raken. Zo is inspraak geleverd op ’ruimtelijke plannen’ en initiatieven 

van derden. Hiervoor zijn de volgende producten geleverd: 

 

Planvorming & gebiedsontwikkeling  
In overleg met alle betrokkenen wordt een gemeenschappelijk kader geboden op de gewenste 

ontwikkeling in het werkingsgebied van het schap, aansluitend op de ambitie van het bestuur, de 

vraag van de recreant (leefstijlen) en het aanbod (positionering van het specifieke gebied). Tevens 

worden alle voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden gedaan die noodzakelijk zijn om 

(een deel) van het gebied te (her)ontwikkelen conform de ambitie van het bestuur. Hiermee 

wordt samen met de omgeving van het schap ingespeeld op actuele trends en ontwikkelingen.  

 

- Met gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft overleg plaatsgevonden over de inpassing van 

het Jeugdspeelpark (JSP) in Sandelingen Ambacht en de op te stellen 

erfpachtovereenkomst; 

- Het schap heeft meegedaan bij een door de gemeente georganiseerde 

inloopavond/vragenavond met betrekking tot Sandelingen Ambacht in het algemeen en 

het JSP in het bijzonder; 

- Samen met gemeente Barendrecht is het verzoek van Prodeon met betrekking tot 

plaatsing van windturbines in het Zuidelijk Randpark (locatie Vaanplein) doorgenomen en 

het uiteindelijke verzoek van Prodeon aan uw bestuur voorgelegd. Besloten is om in 

afwachting van de provinciale besluitvorming  over de PlanMER als schap geen nader 

overleg met of toezegging aan Prodeon te doen en geen inhoudelijk standpunt in te nemen 

over aanvaardbaarheid en eventuele locaties. Ook is besloten de procedurele- en 

ruimtelijke ordeningsaspecten aan de gemeente Barendrecht over te laten onder het 

verzoek de belangen van het recreatieschap daarbij te betrekken; 

- Binnen de werkgroep Recreatieve Routenetwerken is met gemeenten meegedacht over de 

ontwikkeling van meerdere themaroutes voor wandelen en fietsen (uitgevoerd door  een 

extern bureau). 

 

 
 

De post advertentie en publicatiekosten inzake planvorming ad € 4.000 is in 2015 niet besteed. 

 

 

 

Product Rekening 2014 Primitieve 

begroting 2015

Begroting na 

wijziging 2015

Rekening 2015 Resultaat

Planvorming & gebiedsontwikkeling Lasten 113.000                117.600                117.600                113.600                4.000 V

Baten -                        -                        -                        -                        -

Saldo (113.000)            (117.600)            (117.600)            (113.600)            4.000 V
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Kredieten 

 

 
 

 

 

 

Naam krediet Sluitdatum Totaal

 krediet

Realisatie 

t/m 2014

Begroting 

2015

Begroting na 

wijziging 2015

Rekening 

2015

Realisatie 

t/m 2015

Restant 

krediet

% lasten t.o.v. 

totaal krediet

Blauwe Verbinding Zuidelijk Randpark 

(Definitief ontwerp ZRP + bijdrage)

2015 5.900.000 1.479.909 1.600.000 2.723.386 2.165.175 3.645.084 2.254.916 62% 

 - Dekking uit de Investeringsreserve 185.000 185.000 0 0 185.000 0

 - Dekking uit de reserve Herinrichting Zuidelijk Randpark 215.000 10.716 0 96.930 51.367 62.083 152.917

 - Dekking uit bijdragen derden (subsidies) 5.500.000 1.284.193 1.600.000 2.626.456 2.113.808 3.398.001 2.101.999

Voorfinanciering Johannapolder* 2023 975.000 0 0 60.000 86.445 86.445 888.555 9% 

 - Dekking uit reserve voorfinanciering Johannapolder I 975.000 30.000 43.223 43.223 931.777

 - Dekking uit bijdragen derden (subsidies) 30.000 43.223 43.223 -43.223 

Ontwikkeling Johannapolder 2015 234.050 231.054 0 2.996 8.295 239.349 -5.299 102% 

 - Dekking uit de investeringsreserve 234.050 231.054 2.996 2.996 234.050 0

 - Dekking ten laste van de exploitatie 5.299 5.299 -5.299 

Marktacquisitie Johannapolder 2016 50.000 0 0 10.000 0 0 50.000 0% 

 - Dekking uit de investeringsreserve 50.000 10.000 0 0 50.000

Inpassing Groene Loper 2017 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0% 

 - Dekking uit de investeringsreserve 300.000 0 0 0 300.000

Kwaliteitsimpuls Hooge Nesse 2017 998.400 7.640 0 221.280 251.395 259.035 739.365 26% 

 - Dekking uit de Investeringsreserve 499.200 7.640 110.640 171.665 179.305 319.895

 - Dekking uit bijdragen derden (subsidies) 499.200 110.640 79.730 79.730 419.470

Grondaankoop Donckse Velden 2A en 2B 

(Toekomstscenario 1)

2016 292.477 2.920 0 0 0 2.920 289.557 1% 

 - Dekking uit de investeringsreserve 292.477 2.920 0 0 2.920 289.557

Bewegwijzering fietsroutes Deltapoort 2016 80.000 0 0 80.000 1.530 1.530 78.470 2% 

 - Dekking uit de investeringsreserve 40.000 40.000 1.530 1.530 38.470

 - Dekking uit bijdragen derden (subsidies) 40.000 40.000 0 0 40.000

Wandelknooppuntensysteem Deltapoort 2016 132.200 114.958 20.000 10.000 5.504 120.462 11.738 91% 

 - Dekking uit bijdragen derden (subsidies) 132.200 114.958 20.000 10.000 4.828 119.786 12.414

 - Dekking ten laste van de exploitatie 0 676 676 -676 

Ontwikkeling Buitenland van Zwijndrecht 2016 207.000 0 0 0 175 175 206.825 0% 

 - Dekking uit de investeringsreserve 32.000 0 175 175 31.825

 - Dekking uit bijdragen derden (subsidies) 175.000 0 0 0 175.000

Herstructureringen en marktverkenningen 2016 90.000 31.859 0 50.000 6.375 38.234 51.766 42% 

 - Dekking uit de investeringsreserve 90.000 31.859 50.000 6.375 38.234 51.766

Investeren in omvormen 2016 130.000 62.305 0 10.695 7.092 69.397 60.603 53% 

 - Dekking uit de Investeringsreserve 130.000 62.305 10.695 7.092 69.397 60.603

Wandelroutenetwerk Albrandswaard 2016 106.000 8.590 0 81.410 49.190 57.780 48.220 55% 

 - Dekking uit bijdragen derden (subsidies) 106.000 8.590 81.410 49.190 57.780 48.220

Kwaliteitsimpuls fietsknooppuntensysteem 2016 60.000 0 0 0 18.244 18.244 41.756 30% 

 - Dekking uit de Investeringsreserve 15.000 0 15.000 15.000 0

 - Dekking uit bijdragen derden (subsidies) 45.000 0 0 0 45.000

 - Dekking ten laste van de exploitatie 0 3.244 3.244 -3.244 

Totaal programma 3 9.555.127 1.939.235 1.620.000 3.249.767 2.599.420 4.538.655 5.016.472

 - Dekking uit de investeringsreserve 1.867.727 520.778 0 224.331 204.833 725.611 1.142.116

 - Dekking uit de reserve Herinrichting Zuidelijk Randpark 215.000 10.716 0 96.930 51.367 62.083 152.917

 - Dekking uit reserve voorfinanciering Johannapolder I 975.000 0 0 30.000 43.223 43.223 931.777

 - Dekking uit bijdragen derden (subsidies) 6.497.400 1.407.741 1.620.000 2.898.506 2.290.778 3.698.519 2.798.881

 - Dekking ten laste van de exploitatie 0 0 0 0 9.219 9.219 -9.219 

* toelichting krediet voorfinanciering Johannapolder

Dit krediet bestaat uit deelbudgetten;

deelbudget Kwaliteitsimpuls Johannapolder Sluitdatum Totaal

 krediet

Realisatie 

t/m 2014

Begroting 

2015

Begroting na 

wijziging 2015

Rekening 

2015

Realisatie 

t/m 2015

Restant 

krediet

% lasten t.o.v. 

totaal krediet

deelbudget Kwaliteitsimpuls Johannapolder I 2023 477.750 210 0 60.000 86.445 210 477.540 0% 

 - Dekking uit reserve voorfinanciering Johannapolder I 238.875 210 0 30.000 43.223 210 238.665

 - Dekking uit bijdragen derden (subsidies) 238.875 0 0 30.000 43.223 0 238.875

deelbudget Kwaliteitsimpuls Johannapolder II 2023 734.000 0 0 0 0 0 734.000 0% 

 - Dekking uit bijdragen derden (subsidies) 367.000 0 0 0 0 367.000

 - Dekking uit bijdragen derden (subsidies) 367.000 0 0 0 0 0 367.000

deelbudget Kwaliteitsimpuls Johannapolder III 2023 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0% 

 - Dekking uit bijdragen derden (subsidies) 300.000 0 0 0 0 300.000

0 0 0 0 0 0

Totaal 1.511.750 210 0 60.000 86.445 210 1.511.540 0%

Totaal krediet 975.000

dekking uit reserve voorfinanciering Johannapolder I 238.875

restantkrediet voorfinanciering Johannapolder t/m 2015 736.125
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Blauwe Verbinding Zuidelijk Randpark  
Het deeltracé van de Blauwe Verbinding in het Zuidelijk Randpark is in juni feestelijk geopend. 

Met de Stichting Clara Kinderbos is overeenstemming bereikt over de herinrichting van dit bos 

waarbij nieuwe speelaanleidingen zijn aangelegd. 

Zoals reeds in diverse bestuursvergaderingen via de voortgangsrapportages is gemeld, is de 

realisatie van de Blauwe Verbinding aanzienlijk lager (€ 2.254.916) uitgevallen dan geraamd. Dit 

is gekomen door een doelmatig gekozen werkwijze en een aanbestedingsvoordeel op de 

bouwsom. 

De dekkingen uit de reserve Herinrichting Zuidelijk Randpark en uit subsidies zijn naar rato naar 

beneden bijgesteld en ‘teruggegeven’ middels verzending van verzoek tot subsidievaststelling.. De 

nagekomen hogere accountantskosten zijn ten laste van het schap gebracht. De eindrapportage 

met de definitieve cijfers is opgesteld en aan het bestuur aangeboden.  

 

Johannapolder  
Het jaar 2015 heeft voor dit gebied in het teken van de kwaliteitsimpuls gestaan; er zijn drie 

subsidies aangevraagd om de kwaliteit van het openbare gebied te verbeteren. De 

kwaliteitsimpuls bestaat uit een aantal deelprojecten.  

Als eerste deelproject in uitvoering is een definitief ontwerp voor de Groene Loper en de 

parkeervoorzieningen in het gebied gemaakt, in nauwe afstemming met een groot aantal 

belanghebbenden. Hiervoor is ook een inloopavond voor de bevolking georganiseerd.  

Andere nog te starten deelprojecten zijn: kwaliteitsimpuls Kop van de Haven en wandelpad langs 

de Oude Maas, nieuwe bebording, verbeteren openbare padenstructuur over het voormalige 

buitenzwembadterrein en ontwerp omvorming westelijk deel naar struinnatuur.  

In de periode januari 2016 t/m medio 2017 worden de nieuwe voorzieningen gerealiseerd en het 

juridisch wegbeheer en het beheer & onderhoud van de voorzieningen geregeld.   

 

Financiering:  

Voorfinanciering Johannapolder  

De Reserve Voorfinanciering Johannapolder I is ingesteld met als doel toekomstige investeringen 

in de openbare ruimte voor het project ontwikkeling Johannapolder. Deze reserve is gekoppeld 

aan het krediet Voorfinanciering Johannapolder voor een bedrag van € 975.000. 

Dit krediet heeft samenhang met deelbudget Kwaliteitsimpuls Johannapolder I, deelbudget 

Kwaliteitsimpuls Johannapolder II en deelbudget Kwaliteitsimpuls III.  

- Deelbudget Kwaliteitsimpuls Johannapolder I bestaat uit:  

€ 238.875  subsidie kwaliteitsimpuls Provincie Zuid-Holland 

€ 238.875  cofinanciering gedekt uit de Reserve Voorfinanciering Johannapolder I. 

€ 477.750  Totaal 

 

- Deelbudget Kwaliteitsimpuls Johannapolder II bestaat uit: 

€ 367.000 subsidie kwaliteitsimpuls Provincie Zuid-Holland  

€ 367.000  cofinanciering met de projectsubsidie restgelden project II Groene Verbinding van                         

Stadsregio Rotterdam (toegekend) 

€ 734.000  Totaal 

 

 

- Deelbudget Kwaliteitsimpuls Johannapolder III, die bestaat uit: 

€ 300.000 subsidie kwaliteitsimpuls Johannapolder (Provincie Zuid-Holland) 
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€ 300.000 cofinanciering met het krediet Inpassing Groene Loper 

€ 600.000 Totaal 

 

De claim op de reserve Voorfinanciering Johannapolder I is tot nu toe € 238.875, waardoor er nog 

€ 975.000 - € 238.875= € 736.125 resteert.  

 

De lasten worden voorgefinancierd vanuit de reserve Voorfinanciering Johannapolder I. Als 

tegenhanger is de Reserve Voorfinanciering Johannapolder II ingesteld. Aan deze reserve worden 

de daadwerkelijk gerealiseerde grondopbrengsten in de Johannapolder toegevoegd. Deze reserve 

fungeert als “spaarpot” totdat het bedrag van € 975.000 is volgestort.  

 

Ontwikkeling Johannapolder 

 

De samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Albrandswaard voor de Voorfinanciering en 

ambities Johannapolder is tot stand gekomen.  Er zijn 2 aanvullende subsidieaanvragen voor de 

Kwaliteitsimpuls Johannapolder opgesteld en ingediend, waarbij de subsidie afkomstig is van de 

provincie Zuid-Holland en de restgelden van de Groene Verbinding van de voormalige Stadsregio 

Rottterdam.  De projectorganisatie voor de uitvoering van de kwaliteitsimpuls Johannapolder is 

opgezet. De kosten boven het schapskrediet van € 5.299 zijn ten laste van de expoitatie gebracht. 

Het krediet kan in 2015 worden afgesloten. 

 

Marktacquisitie Johannapolder  

Belangrijke stap in de ontwikkeling van dit gebied is de zoektocht naar nieuwe ondernemers. Met 

als uitgangspunt  de planologische mogelijkheden van het nieuwe bestemmingsplan en de 

ambities zoals partijen die gezamenlijk hebben geformuleerd zullen in 2016 de percelen waar 

ontwikkeling mogelijk is in de markt worden gezet. Dit geschiedt op basis van een nog vast te 

stellen inschrijvings- en selectieleidraad. Het krediet zal hiertoe in 2016 verder worden benut. 

 

Inpassing Groene Loper 

Dit krediet is ingesteld ter cofinanciering van de derde subsidieaanvraag kwaliteitsimpuls 

Johannapolder en inzichtelijk gemaakt onder de toelichting op het krediet Johannapolder.  

 

Kwaliteitsimpuls Hooge Nesse 

De ontwerpfase en het vergunningentraject hebben meer tijd gevergd dan verwacht. Dat betekent 

dat slechts een deel van de geplande activiteiten uitgevoerd zijn in 2015.  In het vierde kwartaal 

zijn de Beweegtuin en het Discgolf parcours in gebruik genomen. Ook zijn het ontwerp en de 

samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Hooge Nesse/Veerplaat afgerond. De 

voorbereidingen voor de aanbesteding van de overige werkzaamheden - waaronder de aanleg van 

het Speelbos- zijn gestart.  

Met de Stichting Hooge Nesse/Veerplaat is een aanzet gemaakt voor een tweetal zogeheten 

nadere overeenkomsten: één voor de realisatie van een multifunctioneel gebouw en één voor het 

onderhoud van de recreatieve voorzieningen die in het gebied zijn aangelegd.  

De overschrijding van de jaarschijf 2015 wordt veroorzaakt doordat de kosten voor de aanleg van 

o.a. de beweegtuin, het beachsportveld en de bootcamproute hoger zijn uitgevallen, dan was 

voorzien. De overschrijding kan binnen het totale projectbudget worden opgevangen.  
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Grondaankoop Donckse Velden fase 2a 2b  

Eind 2015 is overleg gestart met  de provincie Zuid-Holland over de gewenste notariële afronding 

van deze grondtransactie.  Naar verwachting is dit in het eerste kwartaal 2016 daadwerkelijk 

mogelijk.   

 

Bewegwijzering fietsroutes Deltapoort  

Deltapoort heeft een plan uitgewerkt voor een uitbreiding en verbetering van de fietsroutes op 

IJsselmonde. Voor de realisatie hiervan is subsidie verkregen van de Provincie. Het schap zorgt 

voor de cofinanciering. De routes zullen in 2016 worden gerealiseerd, in combinatie met een 

inhaalslag in beheer en onderhoud van het  fietsknooppuntenstelsel. Het beheer en onderhoud 

hiervan is door de regio’s Rotterdam en Drechtsteden aan G.Z-H overgedragen.  

 

Wandelknooppuntensysteem Deltapoort  

In 2015 is het wandelnetwerk opgenomen in de nieuwe digitale wandelrouteplanner van 

Wandelnet. Hiermee is het project afgerond. Het verzoek tot subsidievaststelling is begin oktober 

verstuurd, en de vaststellingsbeschikking is eind 2015 ontvangen. Ten opzichte van de begroting 

van € 132.200 is er 9% minder uitgegeven. Dit komt met name door een voordelige aanbesteding 

van de realisatie, samen met die van wandelroutenetwerk Krimpenerwaard. 

 

Ontwikkeling Buitenland van Zwijndrecht  

In het najaar is een ontwerpworkshop georganiseerd met kinderen uit Heerjansdam. Zij hebben 

ideeën geleverd voor het ontwerp van de speelpolder, dat daarna is gemaakt en in november aan 

hen is gepresenteerd. De gemeente is bezig met de grondoverdracht en de benodigde 

bestemmingsplanwijziging, om mogelijk te maken dat de speelpolder medio 2016 kan worden 

aangelegd. De andere deelgebieden in Polder Buitenland worden door de gemeente uitgevoerd; 

naar verwachting in het najaar 2016. 

 

Herstructurering en marktverkennning 

In het schapsgebied zijn diverse niet voorziene kleinere herstructureringen danwel verkenningen  

wel eens aan de orde. Gezien de meestal geringe omvang van bedoelde werken of diensten en om 

de voortgang daarvan niet afhankelijk te laten zijn van de bestuurlijke vergadercyclus, is gekozen 

hiervoor een beperkt krediet aan te houden en achteraf over de besteding te rapporteren.   

 

Investeren in omvormen  

Een van de onderdelen van dit project was een renovatie bij de waaloever/surfbocht. Deze 

renovatie is aangehouden omdat werkzaamheden in het inrichtingsbestek van het Waalbos 

meegenomen zouden worden. Het is niet meer zeker of er binnen dat bestek financiering is voor 

de renovatie waalbocht/surfoever. Het krediet is in de Najaarsrapportage verlengd tot einde 

2016, om dit mogelijk alsnog mee te nemen in de uitvoering. 

 

Wandelroutenetwerk Albrandswaard  

De bewegwijzering van het wandelroutenetwerk is begin december afgerond. De feestelijke 

opening zal plaatvinden in maart 2016. Het ingediende verzoek om de subsidie-einddatum te 

verlengen tot 01-05-2016 (in plaats van 31-12-2015), is toegekend. Hierdoor kan  de opening in 

maart  plaatsvinden en niet in de winter. De subsidieafronding zal plaatsvinden in het 2e kwartaal 

2016. 

De kosten zijn veel lager uitgevallen door gezamenlijke aanbesteding en uitvoering met de 

wandelroutenetwerken Hof van Delfland en Gouwe Wiericke, waardoor naast het 
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aanbestedingsvoordeel ook efficiëntie in ureninzet is bereikt. De verwachting is dat in 2016 nog 

circa € 20.000 zal worden uitgegeven. 

 

Kwaliteitsimpuls Fietsknooppuntensysteem 

In aansluiting bij de kwaliteitsimpuls voor de fietsknooppunten in IJsselmonde Oost is ook voor 

het westelijk deel van IJselmonde een plan opgesteld voor de verbetering van het 

fietsknooppuntenstelsel. De stadsregio Rotterdam heeft € 15.000 ter beschikking gesteld als 

cofinanciering. In eerste instantie zouden Albrandswaard en Rotterdam een bijdrage leveren, 

maar dit bleek niet haalbaar. Op 3 april heeft het Algemeen Bestuur besloten om het restant 

cofinanciering (€ 15.000) op zich te nemen en garant te staan voor het gehele bedrag van € 

60.000. De fietsroutes zullen in 2016 worden aangelegd. 

Aangezien de subsidiebeschikking nog niet is afgegeven, zijn de kosten boven het schapskrediet 

van € 15.000 ten laste van de expoitatie gebracht. 

 

Mutaties in reserves 

 

 
 

De onttrekking aan de reserves betreffen de uitgaven op kredieten conform de kredietentabel. 

 

 

 
 

De toevoeging aan de investeringsreserve van € 10.515 betreft de correctie voorfinanciering 

(najaarsrapportage). De dotatie van € 23.500 betreft de extra opbrengst van exploitanten binnen 

de Johannapolder (najaarsrapportage) 

Onttrekkingen aan reserves Rekening 2014 Primitieve 

begroting 2015

Begroting na 

wijziging 2015

Rekening 2015 Resultaat

Investeringsreserve:

- Blauwe verbinding Zuidelijk Randpark 63.511 

- Krediet ontwikkeling Hooge Nesse 30.120 

- Krediet ontwikkeling Johannapolder 33.998 0 2.996 2.996 0 

- Krediet horecavoorziening S A 1.080 

- Krediet communicatieplan bezuinigingen

- Krediet herstructurering en marktverkenning 31.859 0 50.000 6.375 43.625 

- Krediet TOP Johannapolder 5.000 

- Krediet investeren en omvormen 62.305 0 10.695 7.092 3.603 

- Krediet subsidie Hooge Nesse 7.640 0 110.640 171.665 -61.025 

- Krediet Bewegwijzering fietsroutes Deltapoort 0 40.000 1.530 38.470 

-Krediet ontwikkeling Buitenland van Zwijndrecht 0 0 175 -175 

-Krediet kwaliteitsimpuls fietsknooppuntensysteem 0 0 15.000 -15.000 

- Krediet Marktacquisitie Johannapolder 10.000 0 10.000 

Reserve inrichting Zuidelijk Randpark:

- Blauwe verbinding Zuidelijk Randpark 10.716 0 96.930 51.367 45.563 

Reserve Kwaliteitsimpuls Johannapolder:

- Voorfinanciering Johannapolder 210 0 30.000 43.223 -13.223 

Reserve voorfinanciering Johannapolder: 0 0 10.515 -10.515 

ovb naar investeringsreserve

Totaal 246.439 0 351.261 309.938 41.323 

Toevoegingen aan reserves Rekening 2014 Primitieve 

begroting 2015

Begroting na 

wijziging 2015

Rekening 2015 Resultaat

Investeringsreserve 225.000 0 10.515 10.515 0 

Reserve voorfinanciering Johannapolder 0 23.500 23.500 0 

Reserve Kwaliteitsimpuls Johannapolder 10.515 

Totaal 235.515 0 34.015 34.015 0 
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3.4 Algemene dekkingsmiddelen 
 
Algemene dekkingsmiddelen 

 

 
 

Toelichting: 

 

De post onvoorzien van € 7.000 is niet benut.  

In 2015 heeft een terugbetaling van € 840.000 van het eigen vermogen aan de deelnemers 

plaatsgevonden conform het besluit van het bestuur op 5 juli 2015 over de jaarrekening 2014.  

In bovenstaande tabel is een voordeel te zien van  € 840.000 op de lasten en een nadeel van 

€  840.000 op de onttrekkingen aan de reserves. Per saldo is er geen sprake van een resultaat. De 

reden voor de verschillen op de genoemde onderdelen is van financieel technische aard. Bij de 

begrotingswijziging naar aanleiding van de Najaarsrapportage 2015 werd er namelijk nog van uit 

gegaan dat deze terugbetaling verantwoord diende te worden via de exploitatie van baten en 

lasten. Inmiddels is duidelijk geworden dat deze terugbetaling rechtstreeks via de balans dient 

plaats te vinden. Zo is het ook verwerkt in deze jaarstukken 2015. Zie ook de toelichting op de 

balans bij het onderdeel Algemene Reserve. 

 

 

Algemene dekkingsmiddelen Rekening 2014 Primitieve 

begroting 2015

Begroting na 

wijziging 2015

Rekening 2015 Resultaat

Lasten

Deelnemersbijdrage -                        -                        -                        -                        -

Overige structurele lasten -                        7.000                     7.000                     -                        7.000 V

Incidentele Lasten -                        -                        840.000                -                        840.000 V

Totaal lasten -                        7.000                     847.000                -                        847.000 V

Baten

Deelnemersbijdrage 2.654.867          2.803.255          2.803.255          2.803.255          -

Totaal baten 2.654.867          2.803.255          2.803.255          2.803.255          -

Saldo gewone bedrijfsvoering 2.654.867          2.796.255          1.956.255          2.803.255          847.000 V

Diverse lasten en baten

Diverse lasten -                        -                        -                        -                        -

Diverse baten 2.279                   -                        -                        -                        -

Saldo diverse lasten en baten 2.279                   -                        -                        -                        -

Kredieten

Lasten kredieten -                        -                        -                        -                        -

Baten kredieten (bijdragen derden) -                        -                        -                        -                        -

Saldo kredieten -                        -                        -                        -                        -

Totaal saldo van baten en lasten 2.657.146          2.796.255          1.956.255          2.803.255          847.000 V

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Toevoeging reserves 3.076.641            -                        300.000                300.000                -

Onttrekking reserves 2.776.739          -                        1.160.379          320.379              840.000 N 

Saldo toevoegingen en ontrekkingen aan reserves (299.902)            -                        860.379              20.379                840.000 N 

Gerealiseerd resultaat 2.357.244          2.796.255          2.816.634          2.823.634          7.000 V
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Deelnemersbijdragen 

 
 

De deelnemersbijdrage is conform de gemeenschappelijke regeling het resultaat van de som der 

lasten verminderd met de opbrengsten.  

 

Mutaties in reserves 

 

 
 

Conform najaarsnota/begroting zijn de onttrekkingen aan de Algemene  reserve doorgevoerd. 

Zoals hiervoor aangegeven is de terugbetaling van de € 840.000 aan de deelnemers op een andere 

manier verantwoord in deze jaarstukken dan destijds was aangegeven bij de Najaarsrapportage.  

 

 
 

Vanuit de Algemene reserve is de dotatie aan de investeringsreserve doorgevoerd t.b.v. het 

krediet de Groene loper. 

 

 

Verdeling deelnemersbijdrage
Aandeel in nadelig 

exploitatiesaldo
Percentage

Inwoneraantallen per

1-1-2014

Provincie Zuid-Holland 560.651                           20%  

Gemeente Rotterdam 1.261.465                       45%  

Overige gemeenten 981.139                           35%  

Specificatie overige gemeenten:

Gemeente Albrandswaard 128.670                           13%  25.069  

Gemeente Barendrecht 243.169                           25%  47.377  

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 148.390                           15%  28.911  

Gemeente Ridderkerk 232.267                           24%  45.253  

Gemeente Zwijndrecht 228.643                           23%  44.547  

981.139                           100%  191.157  

Totaal 2.803.255                       

Onttrekkingen aan reserves Rekening 2014 Primitieve 

begroting 2015

Begroting na 

wijziging 2015

Rekening 2015 Resultaat

Algemene reserve

naar investeringsreserve tbv krediet de Groene Loper 0 300.000 300.000 0 

teruggave deelnemersbijdrage 2014 0 840.000 840.000 

resultaat najaarsnota  2015 0 20.379 20.379 0 

Totaal 0 0 1.160.379 320.379 840.000 

Toevoegingen aan reserves Rekening 2014 Primitieve 

begroting 2015

Begroting na 

wijziging 2015

Rekening 2015 Resultaat

Investeringsreserve

ovb tbv krediet de Groene loper 0 0 300.000 300.000 0 

Totaal 0 0 300.000 300.000 0 
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4. Paragrafen 

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 

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.  

 

Conform de nota weerstandsvermogen wordt de ratio weerstandsvermogen berekend om 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. Voor de waardering van de 

toereikendheid van het weerstandsvermogen wordt de volgende tabel gehanteerd. 

 

Ratio weerstandsvermogen 

Waarderingscijfer Ratio 

weerstandsvermogen 

Betekenis 

A > 2,0 Uitstekend 

B 1,4 <  x < 2,0 Ruim voldoende 

C 1,0 <  x < 1,4 Voldoende 

D 0,8 <  x < 1,0 Matig 

E 0,6 <  x < 0,8 Onvoldoende 

F < 0,6 Ruim onvoldoende 

 

Risicoanalyse 

Risico Aard van het 

risico 

Financiële 

omvang 

risico  

Kans van 

optreden 

Impact 

(uitgaande 

van vier 

jaar)* 
1. Pendrechtse Molen 

(onverwachte gebreken) 
Incidenteel € 25.000 midden € 12.500 

2. Baggeren jachthaven Rhoon Incidenteel € 300.000 midden € 150.000 
3. Invoering 

Vennootschapsbelasting (VPB) 
Incidenteel p.m. (omvang 

beperkt) 

hoog p.m. 

4. Uittreden provincie Zuid-
Holland uit recreatieschap  

 

Naar 

verwachting 

andere wijze 

van financieren 

(nog niet 

bekend) 

PM PM PM 

     
* Bij een hoog risico wordt de financiële impact voor 80 procent meegenomen, bij een gemiddeld risico voor 50 procent 
en bij een laag risico voor 20 procent. 

 

De ratio is bij dit natuur-en recreatieschap niet goed te bepalen, aangezien een deel van de 

benoemde risico’s op p.m. zijn geraamd. De stand van de Algemene Reserve is per eind 2015 
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€ 592.557 en na verwerking van het bestemmingsvoorstel van het jaarresultaat 2015 bedraagt de 

Algemene Reserve € 850.038. Op de Algemene reserve ligt nog een claim van € 153.362, zodat het 

vrij besteedbare deel van de algemene reserve ca. € 700.000 bedraagt.  

Het bestuur heeft in 2014 bepaald dat bij een weerstandsratio van 1,4 of hoger afroming van de 

algemene reserve ten gunste van de deelnemers kan worden overwogen.  Bij een ratio van 1,4 zijn 

de financiele risico’s rond € 500.000 (€ 700.000/1,4). De gekwantificeerde risico’s zijn lager, 

maar met de PM-posten erbij zullen de risico’s in de buurt van de € 500.000 kunnen komen, zodat 

de inschatting van het weerstandsvermogen voldoende is. 

 

Risico 1 
Pendrechtse Molen (onverwachte gebreken) 

Dit risico betreft het optreden van grote, onverwachte gebreken voor dit monumentale object. Het 

genoemde bedrag € 25.000 is een inschatting op basis van eerdere onderhoudswerkzaamheden 

en uitgevoerde onderzoeken en is in de separate notitie ‘Risico’s m.b.t. Pendrechtse Molen’, die als 

mededeling in het DB van 12 december 2014 is ingebracht, nader onderbouwd. Het betreft een 

midden risico waardoor een bedrag van € 12.500 is opgenomen. Het is denkbaar dat een gebrek 

aan het object wordt geconstateerd, dat meer kost dan het gereserveerde budget. De maatregelen 

in 2015 pasten binnen de beschikbare middelen. 

 

Risico 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 op basis van ervaringscijfers geschat op € 300.000. Aangezien het een midden risico 

betreft, wordt in het weerstandsvermogen een bedrag van € 150.000 opgenomen.  

 

Risico 3 

Risico: invoering van de Vennootschapsbelasting (Vpb) voor overheidsondernemingen 

Met ingang van 1 januari 2016 is de Vpb-plicht voor overheidslichamen, waaronder 

gemeenschappelijke regelingen ingevoerd. Er bestaat nog veel onduidelijkheid over welke 

activiteiten voor natuur- en recreatieschappen belastingplichtig zijn en hoe het fiscale resultaat op 

die activiteiten moet worden bepaald.  

Via het IPO is het standpunt ingebracht dat de activiteiten van natuur- en recreatieschappen als 

een geheel moeten worden gezien.  

Aangezien de Belastingdienst (nog) geen standpunt inneemt over het verzoek om 

gemeenschappelijke regelingen vrij te stellen van de Vpb-plicht is met inzet van fiscaal 

deskundigen een aanpak opgesteld. Daarbij wordt per activiteit of clustering van activiteiten 

beoordeeld of met de uitvoering van de betreffende activiteit een onderneming in 

fiscaalrechtelijke zin wordt gedreven.  De administratieve last voor het schap wordt zwaarder 

(incidenteel voor de implementatie en structureel voor het apart bijhouden van de fiscale 

resultaatbepaling per activiteit). Het risico op Vpb-heffing is op p.m. gezet, omdat de uitwerking 

van de fiscale resultaatbepaling per activiteit nog niet is afgerond. De inschatting is dat het risico 

op een materieel bedrag laag is, omdat het schap slechts een beperkt aantal activiteiten met 

opbrengsten van derden heeft. Hierbij wordt actief gekeken naar clustering met activiteiten die 

slechts kosten met zich meebrengen. Door de clustering kan naar verwachting een (te hoge) Vpb-

afdracht worden voorkomen. In de loop van 2016 zal de uitwerking gereed zijn. 
  



Jaarstukken 2015 | Paragrafen 

 

 29 

 

Risico 4 

De provincie heeft in het Hoofdlijnenakkoord aangegeven dat zij haar deelname in de 

recreatieschappen wil beëindigen en wil uittreden uit de gemeenschappelijke regeling (GR). De 

komende tijd zal duidelijker worden op welke termijn, op welke wijze en onder welke condities 

de provincie gaat uittreden. Naar verwachting zal de uittreding consequenties voor de exploitatie 

van het schap hebben. De financiële impact hiervan is nog onduidelijk en wordt op PM gezet. 
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4.2 Onderhoud kapitaalgoederen  
Het goed onderhouden van de gebieden is een belangrijke taak voor het schap om duurzaam 

gebruik mogelijk te maken. Als basis voor het plannen van regulier- en groot onderhoud en 

vervangingsinvesteringen wordt het Terrein Beheer Model (TBM) gehanteerd. Dit model is 

gebaseerd op zogenaamde doeltypen (bijvoorbeeld speel- en ligweide, strand of bos) waarvoor 

een gestandaardiseerde inrichting met daarbij behorende onderhoudscycli en normkosten zijn 

bepaald. Het totaal aan oppervlaktes, stuks en lengte van de aanwezige doeltypes bepaalt met de 

cycli en de normkosten de geplande uitgaven voor meerjarig duurzaam onderhoud.  

 

De geplande uitgaven van groot onderhoud fluctueren van jaar tot jaar. Dit kan een direct en groot 

effect hebben op het jaarresultaat en daarmee op de jaarlijkse deelnemersbijdrage. Om dit 

ongewenste effect zoveel mogelijk te voorkomen heeft het schap ervoor gekozen om een 

egalisatievoorziening groot onderhoud in te stellen. Jaarlijks wordt een vastgestelde dotatie ten 

laste van de exploitatie gebracht en de werkelijke onderhoudslasten worden ten laste van de 

Voorziening verantwoord.  

 

Jaarlijks worden de geplande uitgaven, de dotatie en de werkelijke kosten gemonitord. Elke vier 

jaar wordt de dotatie opnieuw berekend en vastgesteld tenzij uit de monitoring volgt dat eerder 

een bijstelling nodig is. In 2015 heeft voor het laatst een herijking van TBM plaatsgevonden die tot 

een nieuwe dotatie heeft geleid. Over deze herijking en de consequenties bent u geïnformeerd via 

de Jaarstukken 2014 en de Najaarsnota 2015.  

 

De werkelijke lasten 2015  van Groot Onderhoud ad € 532.943 zijn verantwoord ten laste van de 

Voorziening Groot Onderhoud. De uitgevoerde werkzaamheden betreffen o.a. zaag- en plantwerk,  

de renovatie van de technische ruimte aan de Achterzeedijk 9 en  herstelwerkzaamheden van 

wegen en paden in Sandelingen Ambacht, Polder Buitenland, Munikendevel, Oosterpark en 

Donckse velden.  

 

In onderstaande tabel is het verwachte verloop van de voorziening Groot Onderhoud te zien voor 

de komende jaren. 

 

 
 

Het meerjarenonderhoudsplan is gerelateerd aan het Terrein Beheer Model en de daarin 

opgenomen doeltypes. Sommige doeltypes kennen fluctuaties in de uitgaven en vragen een 

planning met een meerjarenperspectief. Deze doeltypes zijn ondergebracht in specifieke 

categorieën, zoals baggeren of asfalt. In onderstaand staafdiagram zijn de geplande uitgaven 

(alleen de materiële lasten) op de verschillende categorieën weergegeven. 

 

STAND VOORZIENING 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Stand voorziening per 1/1 0 5.785 113.681 246.920 437.877 686.173

Dotatie 538.728 532.209 535.400 535.400 535.400 535.400

Onttrekking 532.943 424.313 402.161 344.444 287.104 842.816

Stand voorziening per 31/12 5.785 113.681 246.920 437.877 686.173 378.757
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4.3 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 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. 
Er is voldaan aan de kasgeldlimiet, aangezien er per saldo geen sprake is van een kortlopende 
schuld. 

 

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. In 2015 zijn geen vaste 

geldleningen aangegaan. Er zijn op balansdatum 2015 meerdere uitstaande geldleningen zonder 

renteherziening gedurende de looptijd. Er is geen sprake van herfinanciering. Derhalve is er geen 

renterisico. 
 

Schatkistbankieren 

Bij het schatkistbankieren wordt dagelijks het saldo bij een vastgesteld drempelbedrag 

overgeboekt op een bankrekening ten gunste van de rekening-courant die een decentrale 

overheid heeft bij de schatkist. Omgekeerd kan het saldo ook worden aangevuld ten laste van de 

rekening-courant die een decentrale overheid heeft bij de schatkist. Voor het schap zijn de 

benodigde overeenkomsten met het Rijk afgesloten. Zie verder het overzicht in de toelichting op 

de balans, onderdeel Schatkistbankieren. 
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4.4 Grondbeleid  
 

Algemeen 

Binnen het grondbeleid van het natuur- en recreatieschap staan enkele uitgangspunten centraal:  

 

- Grond is een middel en geen doel.  

- Bij en met de inzet van grond en vastgoed wordt financiële optimalisatie nagestreefd.  

- Met de inzet van grond en vastgoed wordt samenwerking met gebiedspartijen gezocht.  

- Hoewel het schap zelf geen grond- of opstalexploitaties voert, heeft zij in haar aanpak een 

actieve houding. Hierbij stuurt zij – in samenwerking met de andere gebiedspartijen - 

actief op programmering, kostenbeheersing en opbrengstoptimalisatie.  

- Het schap werkt innovatief en extern gericht, zoekt naar nieuwe verbanden tussen 

enerzijds grond en vastgoed en anderzijds maatschappelijke of commerciële 

(verdien)modellen van derden en geeft waar mogelijk ruimte aan nieuwe technologieën 

en duurzame toepassingen. 

- Het schap zet in op risicomanagement dat past bij het specifieke risicoprofiel. Het schap 

neemt in beginsel niet risicodragend deel in gebieds- en vastgoed)ontwikkelingen. 

- Bij de inzet van grond en vastgoed werkt het schap transparant en marktconform. 

 

Financieel 

Naast het algemene uitgangspunt van financiële optimalisatie is de inzet vooral gericht op het 

behoud van het huidige niveau van inkomsten in de schapsbegroting. Ondanks de signalen van 

fragiel economisch herstel is de investeringsbereidheid van ontwikkelende partijen zeer beperkt 

en staat de financiële positie van gevestigde ondernemingen in het schapsgebied onder druk. 

 

Schapsspecifiek 

In programma 2 van de begroting wordt ingegaan op de specifieke grond- en 

vastgoedontwikkelingen en de daarbij geldende financiële prognoses, kansen en risico’s. 

 

Grondpositie per 31 december 2015: 

 

Oppervlakte: 31-12-2015 

eigendom    427 ha 

erfpacht     40 ha 

  

Totaal    467 ha 

Peildatum voor deze tabel is de kadastrale registratie per 1 juni 2015. Eventuele wijzigingen na 

deze datum, in casu niet aan de orde, zijn nog niet verwerkt.  Deze tabel betreft de grondpositie. 
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4.5 Bedrijfsvoering 
 
De afspraken over de dienstverlening door G.Z-H aan het schap zijn vastgelegd in de 
Dienstverleningsovereenkomst (DVO). In 2009 is de dienstverleningsovereenkomst voor de 
periode 2010-2014 tussen het schap en de provincie Zuid-Holland bekrachtigd. Op 12 december 
2014 heeft het Algemeen Bestuur de vervangende DVO voor de periode 1 januari 2015 tot 1 
januari 2016 vastgesteld.  De activiteiten die in het kader van de reguliere dienstverlening worden 
uitgevoerd, zijn per programma toegelicht in de programmaverantwoording. 
 
 
De personele component van de dienstverlening door G. Z-H blijkt uit de volgende tabel. 

 
 
 

 
  
 

 

Productomschrijving 1. Bestuur 2. Beheer, 

onderhoud en 

exploitatie 

gebieden

3. Ontwikkeling Algemene 

dekkings-

middelen

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

Subtotaal 222.200 846.600 113.600 0 1.182.400 

Dienstverlening in uitgaven voorziening

Groot Onderhoud 51.618 51.618

Dienstverlening inzake uitgesteld grootonderhoud 2.800 2.800

Dienstverlening inzake kredieten 3.404 160 244.684 248.248

Totaal 225.604 901.178 358.284 0 1.485.066 
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JAARREKENING 2015 
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5.1 Balans per 31 december 2015 

 

ACTIVA  31 december  31 december 

2015 2014

Vaste activa

Materiële vaste activa 2.269.731         2.323.773         

Investeringen met een economisch nut 207.699               216.633               

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 2.062.032            2.107.140            

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar 4.027.998         4.605.440         

Vorderingen op openbare lichamen 88.308                  411.042               

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < dan 1 jaar 3.851.850            4.141.218            

Overige vorderingen 87.840                  53.180                  

Liquide middelen 69.871                458.283             

Kas 244                        121                        

Banksaldi 69.627                  458.162               

Overlopende activa 95.628                341.359             

 De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen 

 voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een

 specifiek bestedingsdoel

-                         91.150                  

 Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten 

 laste van volgende begrotingsjaren komen
95.628                  250.209               

Totaal 6.463.228         7.728.855         

PASSIVA  31 december  31 december 

2015 2014

Vaste passiva

Eigen vermogen 4.191.779         4.720.053         

Algemene reserve 592.557               1.504.568            

Bestemmingsreserves 3.341.741            3.267.804            

Gerealiseerde resultaat 257.481               52.319-                  

Voorzieningen 5.785                   74.371                

Onderhoudsegalisatievoorzieningen 5.785                     74.371                  

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 1.059.640         1.359.198         

 Onderhandse leningen van:

 - binnenlandse banken en overige financiële instellingen 1.059.640            1.359.198            

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar 134.189             440.615             

Overige schulden 134.189               440.615               

Overlopende passiva 1.071.835         1.134.618         

 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

751.221               26.171                  

 De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen 

 voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die

 dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

319.123               1.108.182            

 Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren 

 komen
1.491                     265                        

Totaal 6.463.228         7.728.855         
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5.2 Overzicht van baten en lasten 2015 
 

 

 
 

Het overzicht van lasten en baten is als volgt opgebouwd: 

 

Reguliere lasten en baten bedrijfsvoering  

Dit onderdeel betreft de exploitatielasten en –baten van de structurele activiteiten. Dit zijn de 

jaarlijks min of meer in dezelfde vorm terugkerende activiteiten. Op basis van deze informatie 

kunnen meerjarige trends en ontwikkelingen worden geschetst. 

 

Diverse lasten en baten bedrijfsvoering  

In tegenstelling tot de reguliere lasten en baten komen deze exploitatielasten en – baten slechts 

incidenteel voor door de aard hiervan en/of de oorzaak. Het gaat hierbij om o.a. de effecten van 

periodieke herzieningen van voorzieningen, de financiële consequenties van uitspraken op 

beroeps- en bezwaarschriften die niet voorzien kunnen worden en terugontvangen bedragen. 

Deze zaken, welke niet zijn begroot, worden separaat gepresenteerd om de vergelijkbaarheid over 

de jaren heen eenvoudiger te maken. 

 

 

 

Programma Rekening 2014 Primitieve 

begroting 2015

Begroting na 

wijziging 2015

Rekening 2015 Resultaat

Lasten

Programma 1. Bestuurlijke aangelegenheden 197.805                254.400                254.400                239.271                15.129 V

Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie 2.636.938            2.775.755            2.858.796            2.666.310            192.486 V

Programma 3. Ontwikkeling 113.000                117.600                117.600                113.600                4.000 V

Algemene dekkingsmiddelen -                        7.000                     7.000                     -                        7.000 V

Teruggave deelnemers vanuit de Algemene Reserve -                        -                        840.000                -                        840.000 V

Totaal lasten 2.947.743            3.154.755            4.077.796            3.019.181            1.058.615 V

Baten

Programma 1. Bestuurlijke aanlegenheden 8.559                   -                        -                        90                         90 V

Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie 754.579              741.500              765.000              760.037              4.963 N 

Programma 3. Ontwikkeling -                        -                        -                        -                        -

Algemene dekkingsmiddelen 2.654.867          2.803.255          2.803.255          2.803.255          -

Totaal baten 3.418.004          3.544.755          3.568.255          3.563.382          4.873 N 

Saldo gewone bedrijfsvoering 470.261              390.000              (509.541)            544.201              1.053.742 V

Diverse lasten en baten

Diverse lasten 10.248                  -                        1.500                     1.533                     33 N 

Diverse baten 9.728                   -                        8.000                   114.354              106.354 V

Saldo diverse lasten en baten (520)                     -                        6.500                   112.821              106.321 V

Kredieten

Lasten kredieten 1.345.634            1.620.000            3.288.271            2.636.074            652.197 V

Baten kredieten (bijdragen derden) 1.098.173          1.620.000          2.898.506          2.290.778          607.728 N 

Saldo kredieten (247.461)            -                        (389.765)            (345.296)            44.469 V

Totaal saldo van baten en lasten 222.280              390.000              (892.806)            311.726              1.204.532 V

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Toevoeging reserves 3.312.156            390.000                774.035                774.035                -

Onttrekking reserves 3.037.557          -                        1.666.841          719.790              947.051 N 

Saldo toevoegingen en ontrekkingen aan reserves (274.599)            (390.000)            892.806              (54.245)              947.051 N 

Gerealiseerd resultaat (52.319)              -                        -                        257.481              257.481 V
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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.  

 

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves  

Dit onderdeel omvat alle mutaties (stortingen en onttrekkingen) in de reserves. 

 

5.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 

Inleiding 
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften, die het Besluit begroting en 

verantwoording (BBV) daarvoor geeft. Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en 

passiva gepresenteerd in afgeronde bedragen van € 1. 

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa 

en passiva opgenomen tegen nominale waarden. Het bestuur heeft een onderzoek laten uitvoeren 

naar mogelijke toekomstscenario’s voor het recreatieschap. Een nadere uitwerking van een 

voorkeursscenario(‘s) moet nog plaatsvinden en de uitkomst daarvan is mede bepalend voor de 

toekomst van het schap. 

De huidige waarderingsgrondslagen zijn voor 2015 gehandhaafd. 

 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden 

slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun 

oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor 

het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.  Baten en lasten worden verantwoord 

tot hun brutobedrag. 

Balans 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, 

verminderd met de daarop verrichte lineaire afschrijvingen. Specifieke investeringsbijdragen van 

derden worden op de desbetreffende investering in  mindering gebracht. De afschrijvingen 

geschieden op basis van de verkrijgings- of aanschaffingsprijs en de geschatte economische 

levensduur.  

 

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 
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- overige materiële vaste activa 30 jaar 

 

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. Investeringen met economisch nut boven € 25.000 

worden geactiveerd. 

 

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.  

 

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. 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is 

een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de 

geschatte inningskansen. 

Voorzieningen 

De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te 

voeren grootonderhoud aan de kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de 

kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is 

opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet. 
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5.4 Toelichting op de balans 
 
Vaste activa 

Materiële vaste activa 

 

 Investeringen in de openbare ruimte met een economisch nut 

 

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met een economisch  nut had het 

volgende verloop: 

 

 
 

De bedrijfsgebouwen worden lineair afgeschreven in 35 jaar, dat is € 8.933 per jaar. 

 

 

 Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 

 

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut had het 

volgende verloop: 

 

 
 

 
Vlottende activa 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar 

 

 Vorderingen op openbare lichamen 

 
 

De vordering betreft met name te verrekenen btw. Ten opzichte van 2014 is er in het vierde 

kwartaal veel minder door te schuiven btw (bcf) in rekening gebracht. Dit met name door het 

afronden van project Blauwe verbinding in 2015.  

 

 Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 

 

Investeringen met een economisch nut Boekwaarde Inves- Extra af- Afschrij- Bijdrage Afwaar- Boekwaarde
1-1-2015 teringen schrijvingen vingen van derden deringen 31-12-2015

Bedrijfsgebouwen 216.633 0 0 8.933 0 0 207.700 

216.633 0 0 8.933 0 0 207.700 

Investeringen in de openbare ruimte Boekwaarde Inves- Extra af- Afschrij- Bijdrage Afwaar- Boekwaarde
met een maatschappelijk nut 1-1-2015 teringen schrijvingen vingen van derden deringen 31-12-2015

Gronden en Terreinen 1.638.547 0 0 0 0 0 1.638.547 

Grond- weg- en waterbouwkundige werken 467.197 0 0 44.970 0 0 422.226 

Overige materiële activa 1.396 0 0 138 0 0 1.259 

2.107.140 0 0 45.108 0 0 2.062.032 

2015 2014

Debiteuren 88.308 411.042

Totaal 88.308 411.042

2015 2014

Uitzettingen in 's Rijks schatkist < 1 jaar 3.851.850 4.141.218

3.851.850 4.141.218
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Sinds 2014 is het schatkistbankieren van toepassing. Hieronder zijn de bedragen weergegeven die 

op kwartaalbasis in de schatkist zijn aangehouden en de drempel die van toepassing was. De 

drempel is in 2015 wel overschreden.   

 

 
 

In de loop van 2015 is geregeld dat op de bankrekening van het schap niet meer  saldo kan staan 

dan het drempelbedrag. Dagelijks wordt het saldo bij een vooraf vastgesteld bedrag automatisch 

overgeboekt (afroming) naar de rekening-courant die het schap heeft bij ’s Rijks schatkist. 

 

 

 Overige vorderingen 

 
 

In 2015 zijn er onderhandelingen gestart met een exploitant met achterstanden. 

Voorzichtigheidshalve is de dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren verhoogd. 

 

Liquide middelen 

 

 Kas 

 
 

 Banksaldi 

 
 
  

Benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

Verslagjaar 

Drempelbedrag 250 

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks 

schatkist aangehouden middelen
965 859 429 50 

Ruimte onder het drempelbedrag -200 

Overschrijding van het drempelbedrag 715 609 179 

2015 2014

Debiteuren 308.648 168.934

Vooziening dubieuze debiteuren 220.808 115.754

Per saldo 87.840 53.180

2015 2014

Kas 244 121

244 121

2015 2014

Rekening-courant bank 69.627 458.162

69.627 458.162
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Overlopende activa 

 

 Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen 

voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering 

met een specifiek bestedingsdoel 

 
 

 

 Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde 

bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 

  

 
 
  

Project Saldo 

1-1-2015

Toevoegingen Ontvangen 

bedragen

Saldo 

31-12-2015

Wandelknooppuntensysteem 91.150 91.150 

Totaal 91.150 0 91.150 0 

2015 2014

Nog te ontvangen bedragen 75.301 242.533

Door te berekenen kosten 4.666 3.172

Compensabele BTW 12.148 4.242

Vooruitontvangen facturen 3.513 262

95.628 250.209
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Vaste passiva 

 

Eigen vermogen 

 

Het verloop van de reserves in 2015 wordt in het hierna volgende overzicht weergegeven. 

 

 
 

 ALGEMENE RESERVE 

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

tegenvallers. 

 

 

 
 
Het bedrag van € 840.000 betreft een terugbetaling van het eigen vermogen aan de deelnemers 

conform besluit van het bestuur op 5 juli 2015 over de jaarrekening 2014.  

 

 
  

Stand per Onttrekking Teruggave Stand per Toevoegingen Onttrekkingen Stand per

31-12-2014 Resultaat 2014 aan deelnemers 01-01-2015 in 2015 in 2015 31-12-2015

Algemene Reserve 1.504.568 52.319 840.000 612.249 390.000 409.693 592.556 

Bestemmingsreserves

Investeringsreserve 1.770.826 1.770.826 310.515 204.993 1.876.348 

Reserve herinrichting Zuidelijk Randpark 511.673 511.673 0 51.367 460.306 

Reserve voorfinanciering Johannapolder I 975.000 975.000 0 53.738 921.262 

Reserve voorfinanciering Johannapolder II 10.305 10.305 23.500 0 33.805 

Reserve vervangingsinvesteringen 0 0 50.020 0 50.020 

Totaal 4.772.372 52.319 840.000 3.880.053 774.035 719.791 3.934.297 

2015 2014

Saldo 1 januari 1.504.568 1.921.001

Bij: bestemming resultaat 2013 516.401

Af: bestemming resultaat 2014 52.319

Af: teruggave aan deelnemers 840.000

Bij: toevoegingen 390.000 779.897

Af: Onttrekkingen 409.692 1.712.731

Saldo 31 december 592.557 1.504.568

Specificatie toevoegingen:

- cf. programmabegroting 390.000
Totaal toevoegingen 390.000

Specificatie onttrekkingen:

- najaarsrapportage (overheveling naar vervangingsinvestering) 50.020

- najaarsrapportage (overheveling naar reserve Groene Loper) 300.000

- najaarsrapportage (nadelig saldo) 20.379

- dekking Uitgesteld Groot Onderhoud 2.800

- onderzoek naar toekomstscenario's 36.493
Totaal onttrekkingen 409.692
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 BESTEMMINGSRESERVES 

 

 

 
a) Investeringsreserve 

Het doel van de investeringsreserve is het dekken van de kosten van nieuwe investeringen. 

 

 
 

 
 

 
b) Reserve 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. De kosten voor de aanleg 

van de Blauwe Verbinding deeltracé Zuidelijk Randpark worden deels ten laste van deze reserve 

gebracht.  

 

2015 2014

Saldo 1 januari 1.770.826 1.434.595

Bij: toevoegingen 310.515 1.546.744

Af: Onttrekkingen 204.993 1.210.513

Saldo 31 december 1.876.348 1.770.826

Specificatie toevoegingen:

- najaarsrapportage (correctie voorfinanciering Johannapolder) 10.515

- najaarsrappotage (overheveling van algemene reserve) 300.000
Totaal toevoegingen 310.515

Specificatie onttrekkingen:

Kredieten:

- ontwikkelingsplan Johannapolder 2.996

- kwaliteitsimpuls Hooge Nesse 171.665

- bewegwijzering fietsroutes Deltapoort 1.530

- polder buiten van Zwijndrecht 175

- herstructurering /marktverkenning 6.375

- investering in omvormingen 7.092

- jongerencentrum Albrandswaard 160

- kwaliteitsimpuls fietsknooppuntensysteem 15.000
Totaal onttrekkingen 204.993
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c) Reserve voorfinanciering Johannapolder 

Het doel van de Reserve voorfinanciering Johannapolder  is het dekken van investeringen in de 

openbare ruimte voor het project ontwikkeling Johannapolder. 

 

 
 

 
d) Reserve voorfinanciering Johannapolder II 

Aan de reserve voorfinanciering Johannapolder II worden de gerealiseerde grondopbrengsten in 

de Johannapolder toegevoegd teneinde deze te gebruiken voor de ontwikkeling 

(kwaliteitsimpuls) van de Johannapolder. 

 

 
 

 

 

 
  

2015 2014

Saldo 1 januari 511.673 522.389

Bij: toevoegingen 0 0

Af: Onttrekkingen 51.367 10.716

Saldo 31 december 460.306 511.673

Specificatie onttrekkingen:

Kredieten:

- blauwe verbinding Zuidelijk Randpark 51.367
Totaal onttrekkingen 51.367

2015 2014

Saldo 1 januari 975.000 0

Bij: toevoegingen 0 975.000

Af: Onttrekkingen 53.738

Saldo 31 december 921.262 975.000

Specificatie onttrekkingen:

- najaarsrapportage (correctie voorfinanciering) 10.515

- krediet voorfinanciering Johannapolder 43.223
Totaal onttrekkingen 53.738

2015 2014

Saldo 1 januari 10.305 0

Bij: toevoegingen 23.500 10.515

Af: Onttrekkingen 0 210

Saldo 31 december 33.805 10.305

Specificatie toevoegingen:

- najaarsrapportage (extra opbrengst) 23.500

Totaal onttrekkingen 23.500
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e) Reserve vervangingsinvesteringen 

Het doel van deze reserve is het dekken van de kosten van vervangingsinvesteringen. 

 
 

 

 NOG TE BESTEMMEN RESULTAAT 

 
 

Voorzieningen 

 

Het verloop van de voorzieningen in 2015 wordt in het hierna volgende overzicht weergegeven. 

 
 

 

 ONDERHOUDSEGALISATIEVOORZIENINGEN 

 

a) Voorziening groot onderhoud 
Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig verdelen van de lasten van groot onderhoud over 
de jaren. Hiertoe wordt jaarlijks een gelijkblijvende dotatie ten laste van de exploitatie gebracht. 
De werkelijke grootonderhoudskosten worden direct ten laste van de voorziening verantwoord. 

 

 
 

2015 2014

Saldo 1 januari 0 0

Bij: toevoegingen 50.020

Af: Onttrekkingen 0

Saldo 31 december 50.020 0

Specificatie toevoegingen:

- najaarsrapportage (overheveling van algemene reserve) 50.020
Totaal toevoegingen 50.020

2015 2014

Nog te bestemmen jaarresultaat 257.481 -52.319 

257.481 -52.319 

Stand per Toevoegingen t.g.v. exploitatie Onttrekkingen Stand per

01-01-2015 in 2015 in 2015 in 2015 31-12-2015

Voorziening Groot Onderhoud 0 538.728 532.943 5.785 

Voorziening Pendrechtse molen 74.371 35.546 98.295 11.622 0 

Totaal 74.371 574.274 98.295 544.565 5.785 

2015 2014

Saldo 1 januari 0 482.913

Bij: toevoegingen 538.728 609.452

Af: Aanwendingen 532.943 1.092.365

Saldo 31 december 5.785 0

Specificatie toevoegingen:

- cf. begroting inclusief wijziging 538.728
Totaal toevoegingen 538.728

Specificatie aanwendingen:

- uitgevoerde werkzaamheden groot onderhoud 532.943
Totaal aanwendingen 532.943
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 VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN, VERLIEZEN EN RISICO’S 

 

a) Voorziening Pendrechtse Molen 

De voorziening Pendrechtse Molen was destijds gevormd voor het groot onderhoud aan de 

Pendrechtse Molen. Voor het grootonderhoud aan deze molen was bovendien subsidie toegezegd. 

De kosten die voor het groot onderhoud werden gemaakt, werden aan deze voorziening 

onttrokken. 

 

 
 

De voorziening Pendrechtse Molen voldoet niet aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan de 

onderbouwing  van een voorziening. Omdat het een “monumentaal werktuig” betreft valt het 

onderhoud niet goed te plannen en kan er geen dotatie aan de voorziening worden berekend die 

aan de gestelde eisen voldoet. Om deze problematiek op te lossen is het voorstel om bij 

resultaatbestemming een bestemmingsreserve Pendrechtse Molen in te stellen. Hiermee voldoet 

het schap dan aan de gestelde eisen en kan het onderhoud worden veiliggesteld door ieder jaar 

een jaarschijf voor het onderhoud in te stellen.  

 

Het totale bedrag in de voorziening per eind 2015 betrof € 98.295. Hiervan is € 79.042 

vrijgevallen in de exploitatie. Het bestuur wordt geadviseerd om bij resultaatbestemming een 

bestemmingsreserve Pendrechtse Molen in te stellen en dit bedrag in de reserve te storten. Het 

resterende bedrag van € 19.253 betreft ontvangen subsidies van de PZH en vanuit het Nationaal 

Restauratiefonds. Deze bedragen zijn op de balans opgenomen onder de overlopende passiva.  

 

 
  

2015 2014

Saldo 1 januari 74.371 67.095

Bij: toevoegingen 35.546 34.048

Af: Vrijval ten gunste van exploitatie 79.042

Af: Ontvangen subsidies opgenomen onder de overlopende passiva 19.253

Af: Aanwendingen 11.622 26.772

Saldo 31 december 0 74.371

Specificatie toevoegingen:

- cf. begroting 27.700

- subsidie Pendrechtse molen 7.846

Totaal toevoegingen 35.546

Specificatie aanwendingen:

- uitgevoerde werkzaamheden groot onderhoud 11.622
Totaal aanwendingen 11.622
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Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 

 

 Onderhandse leningen van binnenlandse banken 

en overige financiële instellingen 

 
 

De rentelasten voor het boekjaar bedragen € 59.915. 

 

 
Vlottende passiva 

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

 

 Overige schulden 

 

Overlopende passiva 

 

 Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar 

tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde 

verplichtingen van vergelijkbaar volume 

 
 

 De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor 

uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende 

begrotingsjaren 

 

De specificatie van deze balanspost is als volgt: 

 

 
 

2015 2014

Saldo 1 januari 1.359.198 1.658.757

Af: aflossing 299.558 299.559

Saldo per 31 december 1.059.640 1.359.198

2015 2014

Crediteuren 134.189 440.615

Totaal 134.189 440.615

2015 2014

Nog te ontvangen facturen 384.121 6.300

Nog te betalen rente 7.042 9.639

Nog te betalen lasten 36.844 7.636

Nog te betalen 'afrekening Blauwe Verbinding' 323.214

Ontvangst veerpont t.b.v. schap Rottemeren 2.596

Totaal 751.221 26.171

Project Saldo 

1-1-2015

Ontvangen 

bedragen

Vrijgevallen of 

terugbetaalde 

bedragen

Saldo 

31-12-2015

Zuidelijk Randpark 1.090.972 1.346.050 2.437.022 0 

Kwaliteitsimpuls Johannapolder 16.000 117.903 43.223 90.680 

Wandelknooppuntensysteem Albrandswaard 1.210 75.000 49.190 27.020 

Kwaliteitsimpuls Hooge Nesse 261.900 79.730 182.170 

Pendrechtse molen 19.253 19.253 

Totaal 1.108.182 1.820.106 2.609.165 319.123 
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 Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 

 

 

 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

Langlopende verplichtingen 

 

De meerjarige contracten zijn geïnventariseerd en in het volgende overzicht opgenomen. Het 

betreft een meerjarig bestek voor regulier onderhoud, contracten voor uitgesteld groot 

onderhoud en verplichtingen m.b.t. een investering. 

 
Srt 
ond 

Projectnaam 2016 2017 2018 

     

INV Wandelknooppuntensysteem Albrandswaard  2.978 2.978 2.978 

RO RO Grienden 125.533   

UGO Kunstwerken; schapsoverstijgend 11.468   

 Totaal van alle projecten 139.979 2.978 2.978 
 

  

2015 2014

Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen 1.491 265

Totaal 1.491 265
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5.5 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2015 
 
Programma 1 – Bestuurlijke aangelegenheden 

 

 
 

Ten opzichte van de gewijzigde begroting vertoont programma 1 een voordelig verschil van ruim 

€ 15.000. Dit voordelig verschil betreft voornamelijk het onderdeel bestuursproducten. In 2015 is 

evenals in 2014 terughoudend gebruik gemaakt van de post representatiekosten, drukwerk, 

abonnementen en bestuurskosten algemeen, wat een voordelig verschil van bijna € 15.000 

oplevert. 

 

De juridische lasten zijn € 4.000 lager dan begroot, omdat in 2015 geen gebruik is gemaakt van 

externe expertise voor juridisch advies. Daarentegen zijn de accountantskosten met ca. € 4.000 

toegenomen als gevolg van aanscherping van de uitvoeringsrichtlijnen voor accountants en het 

verscherpte toezicht op accountants. De accountant mag niet alleen maar steunen op de processen 

in de organisatie van G.Z-H maar moet zelf ook veel meer waarnemingen doen. 

 
Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de programmaverantwoording. 

  

Programma 1. Bestuurlijke aangelegenheden Rekening 2014 Primitieve 

begroting 2015

Begroting na 

wijziging 2015

Rekening 2015 Resultaat

Lasten

Bestuurlijke aangelegenheden 197.805                254.400                254.400                239.271                15.129 V

Totaal lasten 197.805                254.400                254.400                239.271                15.129 V

Baten

Bestuurlijke aangelegenheden 8.559                   -                        -                        90                         90 V

Totaal baten 8.559                   -                        -                        90                         90 V

Saldo gewone bedrijfsvoering (189.247)            (254.400)            (254.400)            (239.181)            15.219 V

Diverse lasten en baten

Diverse lasten -                        -                        -                        -                        -

Diverse baten -                        -                        -                        -                        -

Saldo diverse lasten en baten -                        -                        -                        -                        -

Kredieten

Lasten kredieten -                        -                        50.000                  36.494                  13.506 V

Baten kredieten (bijdragen derden) -                        -                        -                        -                        -

Saldo kredieten -                        -                        (50.000)              (36.494)              13.506 V

Totaal saldo van baten en lasten (189.247)            (254.400)            (304.400)            (275.675)            28.725 V

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Toevoeging reserves -                        -                        -                        -                        -

Onttrekking reserves -                        -                        50.000                36.494                13.506 N 

Saldo toevoegingen en ontrekkingen aan reserves -                        -                        50.000                36.494                13.506 N 

Gerealiseerd resultaat (189.247)            (254.400)            (254.400)            (239.181)            15.219 V
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Overzicht van de incidentele baten en lasten 

 

 

  

Incidentele baten Incidentele lasten

Omschrijving Realisatie 2015

Begroting 2015 

na wijziging Omschrijving Realisatie 2015

Begroting 2015 

na wijziging

Kredieten Kredieten

- - Onderzoek toekomstscenario's 36.494 50.000 

Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves

- Algemene reserve, dekking kredieten 36.494 50.000 -

Totaal 36.494 50.000 Totaal 36.494 50.000 

Saldo
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Programma 2 – Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 

 

 

 
 

Ten opzichte van de gewijzigde begroting vertoont programma 2 een voordelig verschil van ruim 

€ 240.000. 

 

Dit voordelig verschil betreft voornamelijk de kosten van regulier onderhoud, die € 159.000 lager 

waren dan geraamd. Dit is grotendeels veroorzaakt door niet uitgevoerde doorgeschoven 

werkzaamheden vanuit GO naar RO ad € 44.450. Deze verschuiving is pas laat in 2015 

doorgevoerd, waardoor in de planning van het regulier onderhoud hiermee geen rekening is 

gehouden. Daarnaast zijn er meevallers van in 2015 nog niet in beheer gekregen nieuwe gebieden 

van € 73.000  en overige meevallers van € 41.790, m.n. op het bestek Hygiëne. 

 

De kosten van uitgesteld grootonderhoud waren bijna € 3.000 tegenover de begrote € 56.000. 

Hierdoor is ook de dekking van deze kosten uit de algemene reserve ca. € 53.000 lager. 

 

De lasten van economisch beheer waren € 22.000 hoger dan begroot. Dit nadelig verschil betreft 

voornamelijk de hogere belastingaanslagen (€ 30.000 nadelig), wat gedeeltelijk wordt 

gecompenseerd door lagere lasten inzake extern onderzoek en advisering (€ 9.000) en 

verzekeringen (€ 5.000). De opbrengsten van vergunningen en rechten e.d. warenruim € 4.000 

lager dan begroot. 

 

Programma 2. Beheer, onderhoud en 

exploitatie gebieden

Rekening 2014 Primitieve 

begroting 2015

Begroting na 

wijziging 2015

Rekening 2015 Resultaat

Lasten

Inrichting, beheer en exploitatie 2.482.735            2.592.155            2.675.196            2.483.836            191.360 V

Regelgeving en Handhaving 133.200                161.000                161.000                161.000                -

Communicatie 21.003                  22.600                  22.600                  21.475                  1.125 V

Totaal lasten 2.636.938            2.775.755            2.858.796            2.666.310            192.486 V

Baten

Inrichting, beheer en exploitatie 754.579              741.500              765.000              760.037              4.963 N 

Regelgeving en Handhaving -                        -                        -                        -                        -

Communicatie -                        -                        -                        -                        -

Totaal baten 754.579              741.500              765.000              760.037              4.963 N 

Saldo gewone bedrijfsvoering (1.882.359)        (2.034.255)        (2.093.796)        (1.906.273)        187.523 V

Diverse lasten en baten

Diverse lasten (10.248)              -                        (1.500)                 (1.533)                 33 N 

Diverse baten 7.450                   -                        8.000                   114.354              106.354 V

Saldo diverse lasten en baten (2.798)                 -                        6.500                   112.821              106.321 V

Kredieten

Lasten kredieten 1.022                     -                        1.500                     160                         1.340 V

Baten kredieten (bijdragen derden) -                        -                        -                        -                        -

Saldo kredieten (1.022)                 -                        (1.500)                 (160)                     1.340 V

Totaal saldo van baten en lasten (1.886.180)        (2.034.255)        (2.088.796)        (1.793.612)        295.184 V

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Toevoeging reserves -                        390.000                440.020                440.020                -

Onttrekking reserves 14.379                -                        107.682              52.980                54.702 N 

Saldo toevoegingen en ontrekkingen aan reserves 14.379                (390.000)            (332.338)            (387.040)            54.702 N 

Gerealiseerd resultaat (1.871.801)        (2.424.255)        (2.421.134)        (2.180.652)        240.482 V
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Ten slotte is ruim € 106.000 meer wegens diverse incidentele baten verantwoord dan begroot. 

Deze opbrengsten worden in de hierna weergegeven tabel “Overzicht van incidentele baten en 

lasten” gespecificeerd. Grootste post hierbij betreft de opheffing van de voorziening Pendrechtse 

Molen, waarbij € 79.042 in de exploitatie is vrijgevallen. 

 
Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de programmaverantwoording. 

 

Overzicht van de incidentele baten en lasten 

 

 

 

  

Incidentele baten Incidentele lasten

Omschrijving Realisatie 2015

Begroting 

2015 na Omschrijving Realisatie 2015

Begroting 

2015 na 

Diverse baten Diverse lasten

- Afkoopsom onderhoud Blauwe Verbinding 18.750 - Uitgesteld grootonderhoud 2.800 56.000 

- vrijval voorziening Pendrechtse Molen 79.042 

- Teruggave belastingaanslagenvorige jaren 7.283 8.000 - Afboeking dubbele verrekening erfpacht 1.533 1.500 

- Correctie erfpachtopbrengsten 2014 2.207 

- Verkoop materieel regiokantoor 4.488 

- Opbrengst verkoop oud ijzer 762 

- Afboeking afrekening 2013 1.667 

- Diverse kleine posten 155 

Kredieten Kredieten

- - Jongerencentrum Albrandswaard 160 1.500 

-

Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves

- Investeringsreserve, dekking kredieten 160 1.500 - Algemene reserve tbv veerdienst 175.000 175.000 

- Algemene reserve t.b.v. res vervangingsinv 50.020 50.020 - Algemene reserve tbv inrichting gebieden 215.000 215.000 

- Algemene reserve, dekking UGO 2015 2.800 56.162 - Res vervangingsinvesteringen 50.020 50.020 

Totaal 167.334 115.682 Totaal 444.513 499.020 

Saldo 277.179 383.338 
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Programma 3 – Ontwikkeling 

 

 
 

Ten opzichte van de gewijzigde begroting vertoont programma 3 een nadelig verschil van € 5.000. 

Dit is het resultaat van  het niet besteden in 2015 van de post advertentie en publicatiekosten 

inzake planvorming ad € 4.000 voordelig en de overschrijding op een aantal kredieten ten laste 

van de exploitatie, het geen niet is begroot € 9.219 nadelig. 

 

Het betreft het krediet ontwikkeling Johannapolder € 5.299, krediet Wandelknooppuntensysteem 

Deltapoort € 676 en krediet Kwaliteitsompuls fietsknooppuntensysteem € 3.244. 

 
Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de programmaverantwoording. 

  

Programma 3. Ontwikkelingen Rekening 2014 Primitieve 

begroting 2015

Begroting na 

wijziging 2015

Rekening 2015 Resultaat

Lasten

Planvorming & gebiedsontwikkeling 113.000                117.600                117.600                113.600                4.000 V

Marketing & productontwikkeling -                        -                        -                        -                        -

Totaal lasten 113.000                117.600                117.600                113.600                4.000 V

Baten

Planvorming & gebiedsontwikkeling -                        -                        -                        -                        -

Totaal baten -                        -                        -                        -                        -

Saldo gewone bedrijfsvoering (113.000)            (117.600)            (117.600)            (113.600)            4.000 V

Diverse lasten en baten

Diverse lasten -                        -                        -                        -                        -

Diverse baten -                        -                        -                        -                        -

Saldo diverse lasten en baten -                        -                        -                        -                        -

Kredieten

Lasten kredieten 1.344.612            1.620.000            3.236.771            2.599.420            637.351 V

Baten kredieten (bijdragen derden) 1.098.173          1.620.000          2.898.506          2.290.778          607.728 N 

Saldo kredieten (246.439)            -                        (338.265)            (308.642)            29.623 V

Totaal saldo van baten en lasten (359.439)            (117.600)            (455.865)            (422.242)            33.623 V

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Toevoeging reserves 235.515                -                        34.015                  34.015                  -

Onttrekking reserves 246.439              -                        348.780              309.937              38.843 N 

Saldo toevoegingen en ontrekkingen aan reserves 10.924                -                        314.765              275.922              38.843 N 

Gerealiseerd resultaat (348.515)            (117.600)            (141.100)            (146.319)            5.219 N 
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Overzicht van de incidentele baten en lasten 

 

  

Incidentele baten Incidentele lasten

Omschrijving Realisatie 2015

Begroting 

2015 na Omschrijving Realisatie 2015

Begroting 

2015 na 

Kredieten Kredieten

- Bijdragen derden in kredieten (zie tabel

  progr. 3 in programmaverantwoording

2.247.555 2.868.506 - Diverse kredieten, zie tabel progr. 3 in

  programmaverantwoording

2.512.975 3.176.771 

-krediet Johannapolder 43.223 30.000 -krediet Johannapolder 86.445 60.000 

-overschrijding krediet t.l.v. exploitatie 9.219 0 

7.791 7.004 

Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves

- Investeringsreserve inzake kredieten 204.833 211.335 - Reserve voorfinanciering JP 23.500 23.500 

- Reserve inrichting Zuidelijk Randpark 51.367 96.930 - Investeringsreserve 10.515 10.515 

- Reserve kwaliteitsimpuls Johannapolder 43.223 30.000 

- Reserve voorfinanciering Johannapolder 10.515 

dekking kredieten via exploitatie 10.515 

Totaal 2.609.935 3.255.077 Totaal 2.633.435 3.277.790 

Saldo 23.500 22.713 
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Algemene dekkingsmiddelen 

 

 
 

Het budget voor onvoorzien ad € 7.000 is niet aangewend. 

 

In bovenstaande tabel is een voordeel te zien van  € 840.000 op de lasten en een nadeel van 

€  840.000 op de onttrekkingen aan de reserves. Per saldo is er geen sprake van een resultaat. De 

reden voor de verschillen op de genoemde onderdelen is van financieel technische aard. Bij de 

begrotingswijziging naar aanleiding van de Najaarsrapportage 2015 werd er namelijk nog van uit 

gegaan dat deze terugbetaling verantwoord diende te worden via de exploitatie van baten en 

lasten. Inmiddels is duidelijk geworden dat deze terugbetaling rechtstreeks via de balans dient 

plaats te vinden. Zo is het ook verwerkt in deze jaarstukken 2015. Zie ook de toelichting op de 

balans bij het onderdeel Algemene Reserve. 

Overzicht van de incidentele baten en lasten 

 

 
  

Algemene dekkingsmiddelen Rekening 2014 Primitieve 

begroting 2015

Begroting na 

wijziging 2015

Rekening 2015 Resultaat

Lasten

Deelnemersbijdrage -                        -                        -                        -                        -

Overige structurele lasten -                        7.000                     7.000                     -                        7.000 V

Incidentele Lasten -                        -                        840.000                -                        840.000 V

Totaal lasten -                        7.000                     847.000                -                        847.000 V

Baten

Deelnemersbijdrage 2.654.867          2.803.255          2.803.255          2.803.255          -

Totaal baten 2.654.867          2.803.255          2.803.255          2.803.255          -

Saldo gewone bedrijfsvoering 2.654.867          2.796.255          1.956.255          2.803.255          847.000 V

Diverse lasten en baten

Diverse lasten -                        -                        -                        -                        -

Diverse baten 2.279                   -                        -                        -                        -

Saldo diverse lasten en baten 2.279                   -                        -                        -                        -

Kredieten

Lasten kredieten -                        -                        -                        -                        -

Baten kredieten (bijdragen derden) -                        -                        -                        -                        -

Saldo kredieten -                        -                        -                        -                        -

Totaal saldo van baten en lasten 2.657.146          2.796.255          1.956.255          2.803.255          847.000 V

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Toevoeging reserves 3.076.641            -                        300.000                300.000                -

Onttrekking reserves 2.776.739          -                        1.160.379          320.379              840.000 N 

Saldo toevoegingen en ontrekkingen aan reserves (299.902)            -                        860.379              20.379                840.000 N 

Gerealiseerd resultaat 2.357.244          2.796.255          2.816.634          2.823.634          7.000 V

Incidentele baten Incidentele lasten

Omschrijving Realisatie 2015

Begroting 

2015 na Omschrijving Realisatie 2015

Begroting 

2015 na 

Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves

- Algemene reserve t.b.v. investeringsreserve 300.000 300.000 - Investeringsreserve, van algemene reserve 300.000 300.000 

- Algemene reserve, terugbetaling deelnemers 0 840.000 

- Algemene reserve, resultaat NJR 2015 20.379 20.379 

Totaal 320.379 1.160.379 Totaal 300.000 300.000 

Saldo 20.379 860.379 
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Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 

 

 
 

 
  

Onttrekkingen reserves

Omschrijving programma

Baten 

(onttrekking 

reserve)

Waarvan 

structureel

Baten 

(onttrekking 

reserve)

Waarvan 

structureel

Programma 1 50.000 36.494 

Programma 2 107.682 52.980 

Programma 3 348.780 309.937 

Algemene dekkingsmiddelen 1.160.379 320.379 

Totaal 1.666.841 0 719.790 0 

Toevoegingen reserves

Omschrijving programma

Lasten 

(toevoeging 

reserve)

Waarvan 

structureel

Lasten 

(toevoeging 

reserve)

Waarvan 

structureel

Programma 1

Programma 2 440.020 440.020 

Programma 3 34.015 34.015 

Algemene dekkingsmiddelen 300.000 300.000 

Totaal 774.035 0 774.035 0 

Raming mutaties reserves 

begrotingsjaar na wijziging

Realisatie mutaties reserves 

begrotingsjaar

Raming mutaties reserves 

begrotingsjaar na wijziging

Realisatie mutaties reserves 

begrotingsjaar
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Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 

b
es

tu
u

rs
li

d
 

fu
n

ct
ie

(s
) 

b
el

o
n

in
g 

so
ci

al
e 

 v
er

ze
k

er
in

gs
p

re
m

ie
s 

b
el

as
tb

ar
e 

va
st

e 
en

 v
ar

ia
b

el
e 

o
n

k
o

st
en

ve
rg

o
ed

in
ge

n
 

vo
o

rz
ie

n
in

ge
n

 t
.b

.v
. b

el
o

n
in

ge
n

 b
et

aa
lb

aa
r 

o
p

 t
er

m
ij

n
 

d
u

u
r 

va
n

 h
et

 d
ie

n
st

v
er

b
an

d
 in

 h
et

 b
o

ek
ja

ar
 (

h
el

e 
ja

ar
 

=
 1

) 

u
it

k
er

in
ge

n
 w

eg
en

s 
b

eë
in

d
ig

in
g 

va
n

 d
ie

n
st

v
er

b
an

d
 

m
et

 s
p

ec
if

ic
at

ie
s 

d
ie

n
st

v
er

b
an

d
 

mw. A.W. Bom-Lemstra voorzitter 0 0 0 0 0,5 0 

dhr. B.J. Eerdmans  0 0 0 0 1 0 

mw. J.E. de Leeuwe  0 0 0 0 0,1 0 

mw. I.C. Monhemius-van der 

Veen  

 0 0 0 0 1 0 

dhr. H.L.J. Mirck  0 0 0 0 1 0 

dhr. F.J. van de Velde  0 0 0 0 1 0 

dhr. M. Japenga  0 0 0 0 1 0 

dhr. R.A.M. van der Sande  0 0 0 0 1 0 

dhr. A.L.H. Visser  0 0 0 0 1 0 

dhr. G. Schuitemaker  0 0 0 0 1 0 

mw. T.F. de Jonge  0 0 0 0 1 0 

dhr. V.A. Smit  0 0 0 0 1 0 

mw. J. Oelfke- ten Seldam  0 0 0 0 1 0 

mw. L. Kroes  0 0 0 0 1 0 
In de kolom “duur van het dienstverband” is de duur van het b estuurslidmaatschap vermeld. 
De genoemde vergoedingen zijn zowel over 2015 als over 2014 nihil en liggen dus onder de 
daarvoor gestelde wettelijke grens. 
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5.6 Overige gegevens 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 

 

Er hebben zich na de balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die de jaarcijfers 

beïnvloeden. 

 
Samenstelling van het bestuur in het verslagjaar 

 

Onderstaande tabellen geven inzicht in de leden van het Dagelijks Bestuur en de leden van het 

Algemeen bestuur van het natuur- en recreatieschap IJsselmonde.  

 

Leden Dagelijks Bestuur 

Naam Gemeente / organisatie Functie 

mw. A.W. Bom-Lemstra Provincie Zuid-Holland Voorzitter 

dhr. B.J. Eerdmans Gemeente Rotterdam  

mw. J.E. de Leeuwe Gemeente Albrandswaard  

mw. I.C. Monhemius-van der 

Veen  

Gemeente Barendrecht  

dhr. H.L.J. Mirck Gemeente Zwijndrecht Vice-voorzitter 

dhr. F.J. van de Velde Gemeente H-I Ambacht Secretaris 

dhr. M. Japenga Gemeente Ridderkerk  

 

Leden Algemeen Bestuur 

Naam Gemeente / organisatie Plaatsvervanger 

mw.  A.W. Bom-Lemstra Provincie Zuid-Holland dhr. F. Vermeulen 

dhr. R.A.M. van der Sande Provincie Zuid-Holland dhr. J.F. Weber 

dhr. B.J. Eerdmans Gemeente Rotterdam dhr. P.J. Langenberg  

dhr. A.L.H. Visser Gemeente Rotterdam dhr. P.J. Langenberg  

mw. J.E. de Leeuwe Gemeente Albrandswaard dhr. M.C.Goedknegt 

dhr. G. Schuitemaker  Gemeente Albrandswaard dhr. L.H. Goudriaan 

mw.  I.C. Monhemius-van der 

Veen  

Gemeente Barendrecht dhr. D. Vermaat 

mw.  T.F. de Jonge Gemeente Barendrecht dhr. K.J. Orsel 

dhr. M. Japenga Gemeente Ridderkerk dhr. V.A. Smit 

dhr. V.A. Smit Gemeente Ridderkerk dhr. M. Japenga 

dhr. F.J. van de Velde Gemeente H-I Ambacht Nnb 

mw. J. Oelfke-ten Seldam Gemeente H-I Ambacht dhr.. J.C.W.H. Groos 

dhr. H.L.J. Mirck Gemeente Zwijndrecht dhr. R. Kreukniet 

mw.  L. Kroes Gemeente Zwijndrecht mw.  M. Pater 

 

 


