
AB 12 DECEMBER 2018 
HIT/2018-AB12122018-3 
 
Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Hitland op 4 juli 2018.  
 

Aanwezig: Dhr. D. de Haas (voorzitter), mw. H. Westerdijk (vice-voorzitter), dhr. M.E. Wilson (Capelle aan 
den IJssel), dhr. J. Kolster (Capelle aan den IJssel), dhr. H. Saritas (Capelle aan den IJssel), mw. 
H.A. Groenendijk-de Vries (Capelle aan den IJssel), dhr. J.A. Verbeek (Zuidplas), mw. R.L.M. den 
Ouden (secretaris), dhr. J. Lassche (directeur), dhr. A. Emons (Werkgroep Hitland) 

Plaats Nieuwerkerk aan den IJssel 
18.00 uur 

 
Afwezig: 

 
Dhr. J. Hordijk, Dhr. G.J. Kats, mw. M.J. van Cappelle 

 

1. Opening door secretaris b.a. 
Voorzitter 

De secretaris opent de vergadering om 18:00 uur. 

2. Voorstelronde / nadere 
kennismaking 

In een korte voorstelronde stellen alle aanwezigen zichzelf voor. 

3. Aanwijzing voorzitter / 
vicevoorzitter  

Voorstel dhr. De Haas: eerste 2 jaar voorzitter vanuit Zuidplas, net als voorgaande periode. 
1. Aangegeven als voorzitter: Dhr. De Haas 
2. Aangegeven als vice-voorzitter: Mw. Westerdijk (automatisch ook penningmeester) 

 

4. Aanwijzing Dagelijks Bestuur Het AB heeft de volgende deelnemers voor in het Dagelijks Bestuur (DB) aangewezen: 
1. Dhr. De Haas (voorzitter) 
2. Mw. Westerdijk (vice-voorzitter) 
3. Dhr. J.A. Verbeek 
4. Dhr. M.E. Wilson 

 

5. Besluitenlijst AB-vergadering van 11 
april 2018 
 
 
 
 
 

1. Overleg Schieland; Dhr. Lassche licht n.a.v. de besluitenlijst toe dat het vorige bestuur graag een 
overleg wilde inplannen met Hoogheemraadschap Schieland die deze polder in beheer heeft. Insteek 
van het gesprek: bij de landinrichting in 1972 is een peilbesluit afgesproken, is sindsdien twee keer 
herzien. Momenteel sprake van een periode van 30 jaar waarin het peil niet is veranderd, maar er 
wel sprake is van maaiveld daling. Op den duur kan dit voor agrariërs en de golfbaan problemen 
opleveren. Het Hoogheemraadschap staat open voor een gesprek, bestuur stemt in, afspraak zal 
worden ingepland via secretariaten. 



Vervolg Besluitenlijst AB-
vergadering van 11 april 2018 

2. Moerasgebied; Dhr. Emons informeert of er aandacht besteed zal worden aan het moerasgebied in 
Park Hitland. Dhr. Lassche geeft aan dat daar binnenkort een gesprek over is. 

3. Baggerbestek; Dhr. Lassche voegt toe dat de gunning voor het baggerbestek inmiddels is verleend. 
Geen mandaat, maar besluitvorming in/met het DB was niet mogelijk door het pas recentelijk 
gevormde bestuur. Aanbesteding liep, gunning is verleend binnen de begroting. AB stemt in met dit 
besluit.  

  

6. Overzicht ingekomen / verzonden 
stukken maart – juni ‘18 

- 

7. Beleidsbegroting 2019 en Financiële 
begroting 2019 en MJR 2020-2022 

De financiële stukken zijn naar de gemeenten verstuurd en zowel Zuidplas als Capelle aan den IJssel hebben 
geen zienswijze ingediend. De beleidsbegroting 2019, financiële begroting 2019 en MJR 2020-2022 kunnen 
definitief worden vastgesteld en verstuurd naar de provincie Zuid-Holland voor goedkeuring. 
 
Dhr. Saritas vraagt waarom de prijzen voor jeugd zijn gedaald en of de differentiatie ook in andere vormen 
kan worden toegepast, bijvoorbeeld inkomensafhankelijk. Dhr. Lassche antwoordt dat eind vorig jaar goed 
bekeken is hoe de exploitatie van de golfbaan verbeterd kan worden. Onderdeel daarvan was een vergelijking 
van tarieven van golfbanen in de omgeving, met de conclusie dat de jeugdtarieven aangepast en 
gedifferentieerd dienden te worden. Er is ook differentiatie in tarieven voor volwassenen en bij greenfee-
tarieven, waardoor er al keuzemogelijkheden zijn voor o.a. mensen met een wat lager inkomen. De notitie 
‘verbetermogelijkheden exploitatie golfbaan’ is overigens in de laatste AB-vergadering behandeld.  
 

A. Besloten is de Beleidsbegroting 2019 en Financiële begroting 2019 ongewijzigd vast te stellen en de 
meerjarenraming 2020-2022 voor kennisgeving aan te nemen. De deelnemers in de GR worden 
hiervan op de hoogte gesteld en de begroting wordt toegezonden aan GS provincie Zuid-Holland. 
 

8. Duurzame energie met 
zonnepanelen 
 
 
 
 
 
 

Dhr. Lassche licht toe: We zijn in het kader van de ontwikkelingen voor Golfbaan Hitland en Park Hitland ook 
bezig geweest met duurzaamheid. Bijvoorbeeld bij de golfbaan is alle verlichting al vervangen door LED-
verlichting. Daarnaast wordt er nu gekeken naar duurzame energie met zonnepanelen. Er is subsidie voor 
aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en daar is ruim een ton voor toegekend. Er is 
aan twee bedrijven een offerte gevraagd voor de levering en installatie van een zonne-energiesysteem, 
waarmee de maximale subsidie gehaald zou kunnen worden. Met de jaarlijkse subsidie zou de investering 
dan ook in 15 jaar afgeschreven kunnen worden. Gezien de subsidiebeschikking moet er voor 10 juli een 
besluit over genomen worden. Schatting is dat we rond de geoffreerde 92.000 euro uit zullen komen, kan na 



Vervolg Duurzame energie met 
zonnepanelen 

de realisatie natuurlijk een gedeelte verschillen. Hoe groot de energiebezuiniging exact gaat zijn is nog 
onduidelijk, maar het zorgt zeker voor rendement. Alle stroom die op locatie geleverd wordt, betaalt het 
recreatieschap en wordt naar rato doorberekend naar alle partijen/pachters die daar gebruik van maken.  
Dhr. Saritas informeert of er nog meer locaties of mogelijkheden zijn om extra panelen neer te zetten? Dhr. 
Lassche bevestigt, maar in de groene ruimte wordt dit afgeraden omdat het afbreuk doet aan het landschap. 
Mw. Groenendijk noemt dat één van de doelstellingen is om het gebied groen te willen houden. Wel is er de 
mogelijkheid om het dak van de driving-range te benutten. Dhr. Lassche onderzoekt deze mogelijkheid en 
ook de mogelijkheid voor LED-verlichting met een timer voor de driving-range lampen. Dhr. Verbeek 
informeert naar energieneutraliteit en naar de schakeling van de nieuwe panelen. Dhr. Lassche noemt dat 
energieneutraliteit een mooi streven is, maar dat dit momenteel nog niet mogelijk is voor Hitland.  
 

B. Besloten is een krediet van maximaal € 103.000,- ter beschikking te stellen uit de 
bestemmingsreserve investeringen voor een productie-installatie voor zonne-energie en de 
opdracht te gunnen aan het Zonnegilde. 

 

9. Rondvraag / Mededelingen - Duurzaamheid; dhr. Verbeek benadrukt dat hij graag duurzaamheid en energieneutraliteit voor 
Hitland zoveel mogelijk zou willen nastreven. 

- Vergaderschema 2018; Is reeds samengesteld en zal extra worden gecontroleerd met de 
secretariaten. 

- Werkgroep Hitland; de jaarlijkse ontmoeting tussen de Werkgroep Hitland en het DB wordt dit jaar 
(mits de agenda’s het toelaten) ingepland op 13 september. 

- Gemeenteraad; mw. Westerdijk geeft complimenten over de presentatie over Hitland die aan de 
raadsleden gegeven is. Het idee ontstaat om de (twee-)jaarlijkse barbecue met de raadsleden te 
combineren met een volgende presentatie om de ontwikkelingen in Hitland volgbaar te maken.  

- Nieuwe website Park Hitland; In het kader van de doorontwikkeling en alle lopende projecten is 
gestart met de nieuwe website voor Park Hitland. Naar verwachting gaat deze website in juli live. 

  

10. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 19:15 uur. De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 12 
december. 

 
 
 
 



 
Actiepunten 
 

Actie n.a.v. Vorig(e) verslagen Uitvoering Status 

1. Aanpassing beheerplan onderhoud speelterreinen/wandelpaden Dhr. Lassche In uitvoering 

Actie n.a.v. Huidig overleg Uitvoering Status 

1. Afspraak Hoogheemraadschap Schieland inplannen 
2. Zonnepanelen uitbreiding driving-range onderzoeken 
3. LED-verlichting met timer bij driving-range onderzoeken 

Dhr. Lassche / mw. Den Ouden 
Dhr. Lassche 
Dhr. Lassche 

Openstaand 
In uitvoering 
Openstaand  

 
 
 


