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Raadsvoorstel

Onderwerp: 
Subsidie Stichting Huys ten Donck voor herstel 
historische haven en grienden

College van burgemeester 
en wethouders 
15 oktober 2019

Zaaknummer
50993
 

Portefeuillehouder
Peter Meij

Commissie Samen wonen 
14 november 2019

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
j.bos@bar-organisatie.nl
 

Gemeenteraad 
21 november 2019
 

Geadviseerd besluit
1. Kennis te nemen van de memo van Stichting Huys ten Donck over de aanpak van de duurzame 
instandhouding en bescherming van de buitenplaats Huys ten Donck.

2. Kennis te nemen van de notitie "Duurzame instandhouding buitenplaats Huys ten Donck: faciliteren 
van Stichting Huys ten Donck door gemeente".

3. Het college opdracht te geven om de Stichting Huys ten Donck te faciliteren volgens de notitie 
"Duurzame instandhouding buitenplaats Huys ten Donck: faciliteren van de Stichting door de 
gemeente" met dien verstande dat voorstellen met ruimtelijke gevolgen die tot bevoegdheid van de 
raad behoren ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

4. Een budget beschikbaar te stellen van € 190.000 te verstrekken als incidentele subsidie aan 
Stichting Huys ten Donck ten behoeve van het herstel van de historische getijdenhaven en de 
grienden, waarvan € 100.000 als voorfinanciering.

5. Dit budget te onttrekken uit de Algemene Reserve.

6.  De 4e wijziging van de Programmabegroting 2019 vast te stellen in verband met het budget te 
verstrekken als incidentele subsidie ten behoeve van het herstel van de historische getijdenhaven en 
de Grienden.

7. Raadstoezegging met ID 1829 als afgedaan te beschouwen.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Op 26 november 2018 heeft de raad het voorstel rondom het herstel van de historische getijdenhaven 
Huys ten Donck niet in stemming gebracht. De raad heeft het college verzocht om te komen met een 
voorstel met een totaalplan, waarin helder wordt op welke manier de gemeente gaat bijdragen en 
faciliteren in de toekomstplannen van de Stichting Huys ten Donck voor de gehele buitenplaats (Huys, 
Landgoed, Voortuyn en bijbehorende gronden). Samen met de Stichting is het afgelopen jaar gewerkt 
aan het verduidelijken van de toekomstvisie van de Stichting over hoe het Huys en bijbehorende 
gronden voor de komende jaren in stand gehouden kan worden. De Stichting heeft hier in de 
commissiebijeenkomst van 5 juni jl. een presentatie over gegeven en op 1 oktober jl. zijn de 
(burger)raadsleden uitgenodigd voor een informele bijeenkomst op de buitenplaats.

Ook is met de Stichting gewerkt aan het nadenken over een aanpak om te komen tot een duurzame 
instandhouding van het Huys, waarbij er ook inkomsten worden gegenereerd om dit mogelijk te 
maken. De Stichting heeft hierover een memo opgesteld (bijlage 1). Naar aanleiding hiervan is er een 
notitie opgesteld over het faciliteren van de Stichting door de gemeente (bijlage 2).

Daarnaast heeft de gemeente samen met de Stichting verschillende gesprekken gevoerd met de twee 
subsidieverstrekkers (Landschapstafel Hof van Delfland en EU-subsidie Life) en sponsor 
Baggerbedrijf van Oord over de financiering en uitvoering van de werkzaamheden voor het herstel van 
de historische getijdenhaven en de grienden.

Beoogd effect
Het herstel van de getijdenhaven biedt een unieke kans om de buitenplaats en Ridderkerk te 
ontsluiten via de rivier, zoals dat vroeger ook het geval was. Tevens draagt dit bij aan de duurzame 
instandhouding van Huys ten Donck met bijbehorende grond als belangrijke cultuurhistorische, groene 
en recreatieve plek voor de inwoners van Ridderkerk.

Relatie met beleidskaders
Omgevingsvisie Ridderkerk.

Regionaal programma Rivier als Getijdenpark.

Visie Landschapstafel IJsselmonde.

Argumenten
1.1. Hiermee wordt de aanpak van de Stichting duidelijk om te komen tot een duurzame 
instandhouding en bescherming van de buitenplaats Huys ten Donck.

2.1. De rol van de gemeente ten opzichte van de Stichting bij de duurzame instandhouding en 
bescherming van buitenplaats Huys ten Donck wordt verhelderd.

Tijdens de raadsbehandeling in november 2018 heeft de raad gevraagd om inzicht in de manier 
waarop de gemeente de komende jaren de Stichting faciliteert in het realiseren van een duurzame 
instandhouding en bescherming van de buitenplaats. Deze notitie geeft daar zo goed mogelijk 
antwoord op. 

3.1. De raad geeft hiermee inhoudelijk richting aan de manier waarop de gemeente de Stichting 
faciliteert.

3.2. De raad houdt hiermee de bevoegdheid om te besluiten over de voorstellen met 
ruimtelijke gevolgen, die later worden voorgelegd.

4.1. Door middel van de incidentele gemeentelijke subsidie van € 90.000 en de € 100.000 
voorfinanciering kan de Stichting het herstel van de historische getijdenhaven en grienden financieren.
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De Stichting heeft de volgende subsidies aangevraagd (en beschikt gekregen) van de 
Landschapstafel Hof van Delfland (€ 510.000), Eu-subsidie via Life (€ 92.000). Daarnaast hebben zij 
een korting van € 150.000 op de werkzaamheden gekregen, die Baggerbedrijf van Oord gaat 
uitvoeren. Het subsidie-bedrag van de gemeente (€ 90.000) en uren van medewerkers van de 
gemeente zorgen er voor dat de werkzaamheden aan het herstel van de historische getijdenhaven en 
grienden volledig kunnen worden uitgevoerd.

4.2. Door middel van de voorfinanciering van € 100.000 kan de Stichting ook alle facturen voor de 
werkzaamheden betalen.

De Stichting is opdrachtgever van de werkzaamheden en krijgt hiervan de facturen. De 
Landschapstafel Hof van Delfland geeft 80% van € 510.000,- als voorschot en geven het resterende 
deel pas na de eindverantwoording. Het gaat om een bedrag van ongeveer € 100.000 wat de Stichting 
pas achteraf krijgt. Zij kunnen dit bedrag niet voorfinancieren, maar we willen wel dat alle facturen 
betaald kunnen worden om tot een goede afronding van het project te komen. In onze 
subsidievoorwaarden nemen we op dat we het teveel ontvangen bedrag na verantwoording zullen 
terugvorderen.

5.1. Onze algemene reserve is voldoende groot om deze last te dekken. 

Op deze wijze dekken wij incidentele kosten met incidentele inkomsten.

6.1. Hiermee komt het budget direct beschikbaar.

7.1. Hiermee wordt de raadstoezegging formeel afgedaan.

Overleg gevoerd met
Stichting Huys ten Donck, Baggerbedrijf Van Oord, Landschapstafel Hof van Delfland, 
vertegenwoordiger van Eu-subsidie Life, Programmamanager Rivier als getijdenpark en diverse 
partners in het programma Rivier als Getijdenpark, zoals Rijkswaterstaat.

Kanttekeningen
2.1. De Stichting is zelf verantwoordelijk voor een duurzame exploitatie en moet daarbij niet structureel 
door de gemeente worden gefaciliteerd.

De Stichting wil heel graag een duurzame exploitatie realiseren. Zij werkt daarom komend jaar verder 
aan het toekomstperspectief en werkt een concreet en haalbaar totaalplan uit. De gemeente wil graag 
het erfgoed en de bijbehorende natuur behouden en beleefbaar maken voor de inwoners van 
Ridderkerk. Deze kernwaarden leveren op zichzelf geen sluitende exploitatie op. Door mee te denken 
in het concreet en haalbaar maken van het totaalplan, levert de gemeente inbreng vanuit het 
algemeen belang met de achtergrond om deze kernwaarden (cultuurhistorie en recreatie) voor de 
inwoners van Ridderkerk te behouden en beleefbaar te maken. 

4.1. De voorfinanciering zou apart van de subsidie geregeld moeten worden.

Er is ook een mogelijkheid om naast de benodigde subsidie van € 90.000 een lening te verstrekken 
aan de Stichting. Hiervoor moeten dan wel verschillende overeenkomsten worden opgesteld. Daarin 
moeten waarborgen worden opgenomen, rente worden afgesproken en een aflossingsplan worden 
opgesteld. Dit moet door het college en de Stichting worden vastgesteld en ondertekend. Dit 
veroorzaakt behoorlijk veel administratieve lasten en extra ureninzet vanuit de gemeente. Door deze 
voorfinanciering via de subsidie te verstrekken, wordt bij definitieve vaststelling van de beschikking op 
basis van de verantwoording afgerekend en zal de teveel betaalde subsidie worden teruggevorderd.

Uitvoering/vervolgstappen
Als de raad akkoord gaat met het budget zal het college de incidentele subsidie aan de Stichting 
beschikken.
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Daarna zullen de werkzaamheden gaan starten voor het herstel van de historische getijdenhaven en 
de grienden. Eerst zullen de benodigde vergunningen (opnieuw) worden aangevraagd. Baggerbedrijf 
Van Oord zal de werkzaamheden opnieuw gaan inplannen. De daadwerkelijke werkzaamheden 
(vervangen beschoeiing, baggeren, bouw aanlegsteiger en aanleg paden) zullen worden uitgevoerd in 
2020.

Ondertussen sluit het college met de Stichting een Samenwerkingsovereenkomst af waarin de 
afspraken worden vastgelegd over de samenwerking uitgaande van wat er in de 
Intentieovereenkomst is opgenomen. Tevens zal er structureel overleg plaatsvinden tussen gemeente 
en Stichting om de voortgang van de aanpak te bespreken. Zodra hieruit onderwerpen aan de orde 
komen die tot de bevoegdheid van college en/of raad behoren, zullen bijbehorende voorstellen 
worden voorgelegd.

Evaluatie/monitoring
Vanuit de EU-subsidie van Life is er de verplichting om na de werkzaamheden één of twee keer flora 
en fauna te monitoren. Dit zal via de Life-organisatie worden georganisereerd in samenwerking met de 
Stichting.

De Stichting verantwoordt de verleende subsidies aan de subsidie-gevers.

Financiën
De Stichting is opdrachtgever voor de werkzaamheden en heeft de benodigde subsidies aangevraagd 
en sponsoring geregeld. De begroting voor het herstel van de historische haven is geactualiseerd naar 
aanleiding van de oriënterende studie op de Voortuyn, het feit dat de Stichting alle subsidies 
aanvraagt en gesprekken met de subsidieverstrekkers en Baggerbedrijf Van Oord.

Hieronder is deze begroting opgenomen.

 Uitgaven werkzaamheden  Bedrag incl. BTW 
1 Baggeren getijdenhaven, uitdiepen greppels 

Grienden, herstel beschoeiing
€ 520.000

2 Aanleg getijdensteiger € 75.000
3 Herstel en aanleg voetpad/infra (beleefbaar 

maken haven/grienden/rivier)
€ 158.000

4 Aankomst- en informatieplek € 48.000
5 Programmering immaterieel erfgoed € 19.000
6 Verantwoordings-, administratie- en 

vergunningkosten
€ 29.000

7 Werkzaamheden gemeente in voorbereiding en 
uitvoering (zowel externe als interne uren: 
onderdeel cofinanciering Life en Landschapstafel)

€ 165.000

 5% onvoorzien € 50.700
 Totaal € 1.064.700

De Landschapstafel eist een cofinanciering van minimaal € 510.000 (het door hun gegeven 
subsidiebedrag). Als cofinanciering mogen ook de uren worden gekapitaliseerd, die medewerkers van 
de gemeente hebben besteed aan het project. Deze personeelslasten zijn al in de begroting 
opgenomen en gedekt.

In onderstaande tabel is zowel de cofinanciering als de totale inkomsten voor het project opgenomen.

 Inkomsten Subsidiebedrag 
Landschapstafel incl. BTW

Cofinanciering incl. BTW

1 Korting op werkzaamheden Van Oord  € 150.000
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2 Subsidie Landschapstafel Hof van 
Delfland

€ 510.000  

3 Life subsidie  € 92.000
4 Facturen betaald door gemeente:

Voorbereiding 2018 (verantwoording 
via jaarrekening 2018: 
bodemonderzoeken, bomenkap, 
projectbegeleiding en 
besteksvoorbereiding)

Voorbereiding 2019: inhuur 
projectleiding

  

 

€ 59.000

 

€ 39.000

5 Incidentele subsidie gemeente  € 90.000
6 Gekapitaliseerde interne uren (350 

uur) gemeente voorbereiding 2019
 € 28.000

7 Gekapitaliseerde interne uren (1200 
uur) gemeente uitvoering 2019 - 2020

 € 98.000

 Subtotaal € 510.000 €  556.000
 Totale inkomsten € 1.066.000

De Stichting is opdrachtgever van de werkzaamheden en krijgt hiervan de facturen. 
DeLandschapstafel Hof van Delfland geeft 80% van € 510.000,- als voorschot en geeft het resterende 
deel pas na de eindverantwoording. Het gaat om een bedrag van ongeveer € 100.000 wat de Stichting 
pas achteraf krijgt. Zij kunnen dit bedrag niet voorfinancieren, maar we willen wel dat alle 
facturenbetaald kunnen worden om tot een goede afronding van het project te komen. Daarom 
hebben we €100.000 extra budget nodig.

Zodra de raad het budget beschikbaar stelt, zal het college de incidentele subsidie van €190.000 
beschikken aan de Stichting. De uitgaven worden verantwoord conform de voorwaarden inde 
Algemene subsidieverordening van de gemeente. In onze subsidievoorwaarden nemen we ook opdat 
we het teveel ontvangen bedrag na verantwoording zullen terugvorderen.

Er is geen dekking voor dit budget. Voorgesteld wordt om dit budget uit de Algemene Reserve te 
onttrekken. Het gaat om incidenteel budget dat met incidentele middelen kan worden gedekt. 
Voorgesteld wordt om de gevolgen te verwerken in de begroting 2019.

Juridische zaken
De incidentele subsidie kan door het college worden beschikt op basis van artikel 4.23 lid 3d van de 
Algemene Wet Bestuursrecht mits er budget beschikbaar is. Door vooraf het budget aan de raad aan 
te vragen, kan daarna het college een beschikking hiervoor opstellen.

Duurzaamheid
Met het duurzame herstel van de getijdenhaven en de grienden wordt de verbinding voor voetgangers 
tussen het Landgoed en de getijdenhaven verbeterd. Door het herstel van de haven  is er voor het 
eerst sinds een eeuw weer een verbinding van de buitenplaats met de rivier en met Rotterdam. Er 
kunnen watertaxi's en salonboten met bezoekers van het Huys aanleggen. Ook zal er een 
programmering zijn om de verhalen over de functie van de getijdenhaven en de buitenplaats te 
verlevendigen. De getijdennatuur in de Donckse Grienden wordt versterkt. Het is dan ook mogelijk om 
de natuur te beleven in dit deel van de Voortuyn en er weer van te genieten.

Communicatie/participatie na besluitvorming
De Stichting kan richting Baggerbedrijf Van Oord, Landschapstafel Hof van Delfland, Life en 
Programma Rivier als Getijdenpark gaan melden dat de werkzaamheden opgestart kunnen worden.
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Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

 

Bijlagen
1. Bijlage 1a - MEMO Huys ten Donck   
2. Bijlage 1b - Presentatie Raad  
3. Bijlage 2 - Notitie faciliteren Stichting HTD door gemeente verbeteren   
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
21 november 2019

Zaaknummer:
50993

Onderwerp:
Subsidie Stichting Huys ten 
Donck voor herstel historische 
haven en grienden

Commissie Samen wonen
14 november 2019

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 15 oktober 2019,

BESLUIT:

1. Kennis te nemen van de memo van Stichting Huys ten Donck over de aanpak van de duurzame 
instandhouding en bescherming van de buitenplaats Huys ten Donck.

2. Kennis te nemen van de notitie "Duurzame instandhouding buitenplaats Huys ten Donck: faciliteren 
van Stichting Huys ten Donck door gemeente".

3. Het college opdracht te geven om de Stichting Huys ten Donck te faciliteren volgens de notitie 
"Duurzame instandhouding buitenplaats Huys ten Donck: faciliteren van de Stichting door de 
gemeente" met dien verstande dat voorstellen met ruimtelijke gevolgen die tot bevoegdheid van de 
raad behoren ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

4. Een budget beschikbaar te stellen van € 190.000 te verstrekken als incidentele subsidie aan 
Stichting Huys ten Donck ten behoeve van het herstel van de historische getijdenhaven en de 
grienden, waarvan € 100.000 als voorfinanciering.

5. Dit budget te onttrekken uit de Algemene Reserve.

6.  De 4e wijziging van de Programmabegroting 2019 vast te stellen in verband met het budget te 
verstrekken als incidentele subsidie ten behoeve van het herstel van de historische getijdenhaven en 
de Grienden.

7. Raadstoezegging met ID 1829 als afgedaan te beschouwen.


