
AB 11 DECEMBER 2019 
HIT/2019-AB11122019/3 
 
Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Hitland op 3 juli 2019. 
 

Aanwezig: 
 
 
 
Toehoorders: 

Dhr. D. de Haas (voorzitter), mw. H. Westerdijk (vice-voorzitter), dhr. M.E. Wilson (Capelle aan 
den IJssel), dhr. J.A. Verbeek (Zuidplas), dhr. P.M.D. Weijers (Capelle aan den IJssel), dhr. A. van 
Bart (Capelle aan den IJssel), 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 (Zuidplas), dhr. S. Stoop (Zuidplas) 

 

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 18:00 uur. 

2. Mededelingen 1. Korte toelichting Streetlife; De firma Streetlife dreigde met een juridische procedure. De kwestie is nu 
geregeld d.m.v. een vaststellingsovereenkomst, welke ook bekend is bij de DB-leden.  

2. Agenda; Op de agenda staat een aantal mondelinge terugkoppelingen. Voortaan zullen deze bij 
mededelingen worden besproken i.p.v. los agenderen.   

3. Besluitenlijst AB-vergadering van 4 
april 2019 

Actiepuntenlijst:  
1. Bloemenstrook; Langs Molenweteringpad is ingezaaid, maar het resultaat is niet zoals gehoopt.  
2. Zwanenmossel; Afgehandeld, incl. beantwoording vraag van burgerraadslid; 
3. Schouw Werkgroep Hitland; Heeft plaatsgevonden. De werkgroep heeft een presentatie gegeven voor de 

DB-leden waar foto’s zijn gepresenteerd. De presentatie zal worden nagezonden aan de AB-leden ter info. 
Achter alle genoemde punten zit een verhaal. Mochten er vragen zijn, dan kunnen de AB-leden contact 
opnemen.  

4. Beheerplan; Moet nog worden bijgewerkt.  

4. Overzicht ingekomen / verzonden 
stukken maart – juni 2019 

Geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen. 

5. Financiële begroting 2020, 
Beleidsbegroting 2020 en MJR 
2021-2023 

Dhr. Lassche noemt dat zowel de financiële begroting als beleidsbegroting dezelfde versie is die in april reeds voor 
lag en besproken is. De stukken zijn naar beide gemeenten verstuurd, er is geen zienswijze ingediend. Het voorstel is 
om de ongewijzigde begroting goed te keuren. 
 



Mw. Westerdijk informeert n.a.v. een vraag uit de gemeenteraad hoe wordt omgegaan met de punten van 
Werkgroep Hitland in de begroting. Dhr. Emons geeft aan dat de werkgroep tussentijds contact opneemt met dhr. 
Lassche wanneer er iets aan de hand is. N.a.v. de schouw wordt er (uiterlijk) aan het einde van het jaar door dhr. 
Lassche teruggekoppeld wat er gedaan is/wordt. Deze informatie kan eventueel worden doorgestuurd naar de 
gemeenteraden, indien gewenst. 
 
A. Besloten is de Beleidsbegroting 2020 en de Financiële begroting 2020 vast te stellen, de meerjarenraming 
2021-2023 voor kennisgeving aan te nemen en de begroting toe te zenden aan de deelnemers in de 
gemeenschappelijke regeling en de provincie Zuid-Holland.  
 

6. Rechtspositie regeling 
recreatieschap (mondeling) 

Dhr. Lassche licht samengevat toe dat in 1997 door het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Hitland gekozen is om 
een eigen werkapparaat aan te stellen, met name omdat dit nodig was voor de exploitatie van de golfbaan. Ten 
tijden van het besluit is er voor gekozen om het personeel de provinciale rechtspositie te geven. Dit is recent actueel 
geworden, aangezien in zijn algemeenheid de rechtspositie van ambtenaren gaat veranderen: m.i.v. 2020 vervalt 
het ambtenarenrecht en zullen er ook nieuwe cao’s afgesproken moeten worden. Dit betekent o.a. dat wij als 
recreatieschap niet ‘zomaar’ meer een cao kunnen volgen, maar ons er bij moeten aansluiten en ook in de cao 
genoemd worden als aangesloten partij. Aan de DB-leden is gevraagd of zij de huidige rechtspositie van het 
werkapparaat willen continueren, met een aantal actiepunten tot gevolg: 

1. Uitspreken naar de provincie (IPO) dat Recreatieschap Hitland de provinciale cao wil volgen; 
2. Brief versturen naar het IPO waarin aangegeven wordt dat het recreatieschap de provinciale cao wil volgen. 

 
De DB-leden zijn akkoord en bovenstaande actiepunten zijn inmiddels uitgevoerd. Het IPO heeft reeds bevestigd dat 
het Recreatieschap Hitland de cao provincies kan blijven volgen en dat het recreatieschap vanaf 2020 als 
aangesloten partij in de cao provincies genoemd gaat worden. 
  

7. Organisatie recreatieschap 
(mondeling) 

Dhr. De Haas licht toe dat de AOW-leeftijd van dhr. Lassche in zicht komt. In de vorig vergadering heeft het DB 
besloten dat dhr. Lassche zijn werkzaamheden nog een half jaar kan verlengen tot april 2020, voor 24 uur per week. 
Dit is ook een moment om op het gebied van governance na te gaan hoe om te gaan met de inrichting van de 
organisatie. Ambtelijk zijn er door de DB-leden een aantal adviezen opgevraagd, bijvoorbeeld over de gewenste 
grootte van het AB, rol van de directeur en de vorm en invulling van het beheer. Onderzocht wordt bijvoorbeeld of 
Staatsbosbeheer (SBB) een rol kan spelen bij ondersteuning in het beheer van het recreatieschap. Wordt vervolgd.  
 



8. Hitlandselaan; stand van zaken en 
planning uitvoering (mondeling) 

Het bestek voor de wegreconstructie is uitbesteed. Vijf bedrijven zijn uitgenodigd, waarop vier er hebben 
ingeschreven. Kosten en kwaliteit zijn belangrijke criteria. Alle vier de bedrijven hebben ruim onder de raming 
ingeschreven. Kwaliteit is getoetst, dit was allemaal goed. De opdracht wordt (over enkele dagen, i.v.m. termijn om 
bezwaar te maken) verleend aan de firma Van Oostrum Westbroek B.V. 
 
Vanaf 15 juli worden de voorbereidingen voor fase 2 van de werkzaamheden getroffen. Van 4-24 augustus worden 
de stobben van de boomstronken in de bermen gefreesd. Deze werkzaamheden vinden dan plaats, om een 
verkeersonveilige situatie te voorkomen. Direct na de bouwvak start in de vierde week van augustus de 
reconstructie waarbij de weg voor ongeveer 45 dagen gesloten zal zijn. Naar verwachting zijn de werkzaamheden 
medio oktober afgerond, en kunnen de knotwilgen worden geplant. 
 
Dhr. Weijers acht het kostenverschil vrij groot. Dhr. Lassche licht toe dat op basis van drie varianten die zijn 
gepresenteerd tijdens inloop- en meedenkavonden de raming is uitgewerkt. Navolgend is een gesprek gevoerd met 
RPS over de wijze van uitvoering van de reconstructie, waarbij een aantal besparingen zijn verwerkt. In de raming 
zitten een aantal stelposten die lager of hoger kunnen uitvallen. Er is financiële ruimte om meerwerk op te vangen. 

9. Rondvraag - Zonnepanelen; dhr. Emons informeert naar het besluit van het bestuur om daken te bedekken met 
zonnepanelen. Dhr. Lassche licht toe dat dit wel is opgepakt, maar dat het op het gebied van uitvoering 
tegenvalt. De toevoerleidingen voor energie kunnen een eventuele retourgift voor de zonnepanelen niet 
aan. Er wordt een laatste poging gedaan door het bedrijf om te kijken of het met bepaalde elektronica toch 
geregeld kan worden. De aanvraag loopt dus nog steeds; 

- Eikenprocessierups; Er is momenteel één locatie in het openbaar gebied bekend en meerdere locaties op de 
golfbaan. Binnen nu en twee weken wordt de rups door een gespecialiseerd bedrijf verwijderd.  

10. Sluiting De vergadering sluit om 18:45 uur.  

 
Actiepunten 
 

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

- Nieuwe voorzieningen Park Hitland verwerken in beheerplan Dhr. Lassche Openstaand 

Actie n.a.v. Huidig overleg Uitvoering Status 

-    

 


