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Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Hitland op 4 april 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. J.S. Kolster (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: 

 
Mw. M.J. van Cappelle (Capelle aan den IJssel), dhr. A. van Bart (Capelle aan den IJssel), Dhr. J. 
Hordijk (Zuidplas), dhr. S. Stoop (Zuidplas) 

 

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

2. Mededelingen - 

3. Hitlandselaan; opties en keuze 
uitvoering Hitlandselaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Dagelijks Bestuur heeft vergaderd en de voorliggende oplossing en uitwerking voor de Hitlandselaan is 
daarbij als beste naar voren gekomen, en ook reeds gepresenteerd aan belangstellenden. Het grootste 
gedeelte van het Algemeen Bestuur is bij de presentatie op maandag 25 maart aanwezig geweest. Het DB pleit 
voor variant 1 van de verkeerssituatie (rijbaan met kantbelijning, huidige situatie) met daarlangs knotwilgen. 
Als extra optie pleit het DB voor een vrij liggend wandelpad. De keuze voor de genoemde uitwerking is de 
keuze waarbij zoveel mogelijk tegemoet is gekomen aan de wensen en voorkeuren van belangstellenden. Het 
AB stemt in met het voorstel van het DB voor het ontwerpbesluit van de Hitlandselaan.  
 
Dhr. Lassche licht vervolgens toe dat voor fase 1 (bomenkap, 1 t/m 11 april) alles volgens planning verloopt. 
Op 15 april wordt een bestek opgeleverd waarin de gekozen variant is uitgewerkt, waarop bedrijven zich 
kunnen inschrijven. Na 4 of 5 weken kan de opdracht worden gegund. In de eerste week van juni start fase 2 
(reconstructie van het wegdek en voorbereiden van de bermen op herplant). Wenselijk is dat dit 
aaneengesloten plaats kan vinden, zodat de weg ongeveer 2 maanden achtereenvolgend afgesloten is voor 
verkeer. Het DB weegt nog af of de werkzaamheden uit eigen middelen of d.m.v. een lening worden voldaan. 
 

A. De opties voor weginrichting, opties / extra’s en beplanting zijn besproken en het AB heeft 
ingestemd met een verdere bestekuitwerking van een rijbaan met kantbelijning met meer 



Vervolg Hitlandselaan; opties en 
keuze uitvoering Hitlandselaan 

verkeersdrempels en een vrij liggend wandelpad en een plan te maken voor herbeplanting met 
Knotwilgen. Het Dagelijks Bestuur is door het Algemeen Bestuur gemachtigd om indien nodig een 
lening aan te gaan.  

 

4. Besluitenlijst AB-vergadering van 
12 december 2018 

1. Honden/AV Recreatieschap Hitland: Naar mening van dhr. Emons (Werkgroep Hitland) is er naast een 
aankondiging op de website nog niets uitgevoerd. Dhr. Lassche licht toe dat er binnenkort bordjes bij 
de entrees worden geplaats waarop de gedragsregels vermeld staan. Het bestuur vraagt om hier 
tempo mee te maken; 

2. Breedte van de paden; Werkgroep Hitland heeft een vraag aan het DB gesteld over de breedte van de 
paden, welke nog niet is beantwoord. Het bestuur is het eens met dhr. Lassche dat 1.80 meter een 
goede breedte is voor de nieuwe wandelpaden. Door gebruik van de paden, worden ze steeds smaller. 
Bij de onderhoudsaannemer zal er aandacht aan de breedte en overgroeiing van de paden worden 
besteed. De verharding van de paden wordt dit jaar nog aangevuld volgens het onderhoudsbestek. 

3. Ingezaaide bloemenstroken; De eerder ingezaaide bloemenstroken langs het Molenweteringpad en de 
Blaardorpseweg hebben tegenslag ondervonden door het natte voorjaar en de droge zomer, waardoor 
de bloemen niet zijn opgekomen. Het zal opnieuw gefreesd en ingezaaid moeten worden. Bij de 
ontmoetingstuin worden bloemenstroken ingezaaid door mensen van de ontmoetingstuin zelf.  

 
Het Algemeen Bestuur heeft de besluitenlijst vastgesteld. 

5. Overzicht ingekomen / verzonden 
stukken december 2018 – maart 
2019 

Extra ingekomen stuk is een e-mail aan dhr. Wilson over de zwanenmossel. Recent zijn daar meerdere vragen 
over gesteld. Allen worden voorzien van een toelichting door dhr. Lassche met een verwijzing naar het 
aangepaste beheer in Park Hitland en de aandacht daarbij voor de zwanenmossel. 

6. Jaarrekening 2018 en Jaarverslag 
2018  

B. Besloten is in te stemmen met de jaarrekening 2018 en het jaarverslag 2018 en deze vast te 
stellen, het voordelig resultaat algemeen / openbaar van € 406,- en het voordelig resultaat golfbaan 
van € 57.792,- toevoegen aan de bestemmingsreserve investeringen openbaar gebied en de 
jaarrekening 2018 en het besluit toe te zenden aan de deelnemende gemeenten en de provincie 
Zuid-Holland. 

 

7. 1e Voortgangsrapportage en 1e 
begrotingswijziging 2019 
 
 
 

Dhr. Lassche licht toe dat in de stukken met name is ingegaan op het besluit dat vorig jaar is genomen om de 
exploitatie van de driving-range anders in te richten. Alle nieuwe zaken, kosten en baten, zijn in de 
voorliggende eerste begrotingswijziging verwerkt. In juli volgt er naar verwachting een tweede 
begrotingswijziging, waar geen schokkende wijzigingen worden verwacht.  
 



Vervolg 1e Voortgangsrapportage 
en 1e begrotingswijziging 2019 

C. Besloten is in te stemmen met de 1e Voortgangsrapportage 2019 en de 1e begrotingswijziging 
2019 en deze vast te stellen en de 1e begrotingswijziging 2019 en het besluit toe te zenden aan de 
deelnemende gemeenten en de provincie Zuid-Holland. 
 

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

Dhr. Lassche licht toe dat het resultaat van 2018 als input is gebruikt voor de bijstelling van de begroting van 
2019 en daar is op voortgeborduurd voor de begroting 2020. De begroting moet binnen door de gemeenten 
gestelde marges zijn, alles voldoet hieraan. Dhr. Emons noemt het gezien de bodemdaling in onze regio 
opvallend dat een aantal kapitaalinvesteringen zijn gedaan in de golfbaan, waar niet op afgeschreven wordt. 
Dhr. Lassche licht toe dat over de maaivelddaling een gesprek heeft plaatsgevonden tussen het DB en 
Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK). De laatste 3 jaar zakt de bodem ieder jaar een 
paar millimeter, wat als belangrijk aandachtspunt voor Hitland is meegegeven. De vraag is neergelegd wat er 
moet/gaat gebeuren met de waterstand in de polder. HHSK is zuinig op veenweidegebied, en koppelt een 
antwoord terug. 
 

D. Besloten is in te stemmen met de Beleidsbegroting 2020 en de Financiële begroting 2020 en deze 
voorlopig 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. 

 

9. Rondvraag - Schouw Werkgroep Hitland; Dhr. Emons informeert naar een datum voor de jaarlijkse schouw met 
Werkgroep Hitland. Het DB plant dit bij voorkeur vlak voor of na de zomer in. Er volgt een voorstel 
voor een datum; 

- Ideeën hout Hitlandselaan; Het hout van enkele stammen van de bomen langs de Hitlandselaan wordt 
bewaard voor overige doeleinden. Aan belangstellenden is via het (online) invulformulier gevraagd 
welke ideeën zij voor dit hout hebben. Het AB vindt alle opties die met kunst of een verrijking van de 
kinderspeelplaatsen te maken hebben akkoord. Daarnaast zijn een stuk of 30 boomtoppen 
geschonken aan de Steenovens Klein Hitland. Zij bouwen hiermee een herinnering aan de 
Hitlandselaan in de steenovens; 

 

10. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 19:15 uur. 

 
  



Actiepunten 
 

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

1. Opdracht geven tot opnieuw inzaaien bloemenstroken langs Hitlandselaan 
2. Nieuwe voorzieningen Park Hitland verwerken in beheerplan 

Dhr. Lassche 
Dhr. Lassche 

In uitvoering 
Openstaand 

Actie n.a.v. Huidig overleg Uitvoering Status 

1. Dhr. De Haas informatie toezenden over de zwanenmossel 
2. Schouw Werkgroep Hitland 2019 inplannen 
3. Financiële stukken toezenden aan deelnemers gemeenschappelijke regeling en 

provincie Zuid-Holland 

Dhr. Lassche 
Mw. Den Ouden 
Mw. Den Ouden 

Afgehandeld 
In uitvoering  
In uitvoering 

 
 


