
AB 15 DECEMBER 2021  
HIT/2021-AB15122021/3  
  
Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Hitland op 8 JULI 2021.    
 

Aanwezig: 
 
 
Toehoorders: 

Mw. H. Westerdijk (voorzitter), dhr. D. de Haas (vice-voorzitter), dhr. J.A. Verbeek (Zuidplas),  
dhr. J.S. Kolster (Capelle aan den IJssel), mw. H.A. Groenendijk-de Vries (Capelle aan den IJssel), 
mw. R.L.M. den Ouden (secretaris), dhr. T. Aker (directeur) 
Dhr. A. Emons (Werkgroep Hitland)  

Plaats: Nieuwerkerk aan den IJssel 
18:00 uur 

Afwezig: Dhr. J.W. Schuurman (Zuidplas), dhr. H. Weber (Zuidplas), dhr. M.E. Wilson (Capelle aan den 
IJssel) 

 

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

2. Mededelingen • Mw. Westerdijk noemt dat in de Capelse raadsvergadering van 12 juli als bespreekpunt de 
vergunning voor Sparta aan de Bermweg in Capelle geagendeerd staat.  

3. Besluitenlijst AB-vergadering van 31 
maart 2021 

Dhr. Aker licht toe dat het plan is om dit jaar een slag te maken met de toekomstvisie. In de DB-
vergadering van 10 juni is een procesvoorstel besproken. Afgesproken is om met het DB en betrokken 
ambtenaren bijeen te komen voor een brainstormsessie, met name focus op vorm en proces. Datum is 
inmiddels geprikt; medio september. Mw. Westerdijk kaart aan dat het belangrijk is om te kijken in welke 
vorm een participatietraject kan worden opgestart, ook op gebied van wensen en budget. Mw. 
Groenendijk noemt het traject rondom Schollebos als voorbeeld. 

4. Besluitenlijst (extra) AB-vergadering 
van 14 april 2021 

Tijdens de extra vergadering is met name ingezoomd op de begroting en meerjarenraming. Mw. 
Westerdijk noemt een opmerking vanuit de gemeenteraad: advies om goed en tijdig met accountant en 
financieel-ambtelijk betrokkenen te kijken welk tijdspad gekozen wordt voor de financiële stukken. 
Wellicht tijdens later DB-overleg daar een nieuw, concreet voorstel voor doen.  

5. Overzicht ingekomen / verzonden 
stukken maart 2021 – juni 2021 

Dhr. Aker licht de aanvraag van Vodafone toe: er is een aanvraag gedaan om een zendmast te plaatsen 
aan het begin van de eerste parkeerplaats aan de Blaardorpseweg. Het betreft een 36 meter hoge mast 
met als bedoeling gegevens door te kunnen zenden. Dhr. Aker staat er niet onwelwillend tegenover, maar 
aanvraag is doorgezet naar Gemeente Zuidplas om goed te kijken naar vergunningen en dergelijke. Mw. 
Westerdijk vraagt of er ook specifiek kan worden gekeken naar antennebeleid. 

6. Voortgangsrapportage en 
begrotingswijziging 

De voortgangsrapportage is uitgebreid ambtelijk doorgenomen en besproken tijdens de DB-vergadering. 
Dhr. Aker noemt dat de voortgangsrapportage over de eerste 4 maanden gaat. Afgelopen week is een 
uitdraai gemaakt van het eerste half jaar: nog steeds op dezelfde lijn. Mw. Groenendijk noemt dat de 



drukte fijn is, maar ook een (eerder besproken) keerzijde heeft. Dhr. Aker meldt dat het toen drukte in het 
openbaar gebied betrof. Meer onderlinge conflicten tussen hondenbezitters/wandelaars/fietsers die 
tegelijkertijd van hetzelfde gebruik willen maken. Op de golfbaan is het ook heel druk, maar daar wordt 
gewerkt met een baanplanning en geldt vol is vol. Die drukte is dus heel goed te monitoren. Dhr. Emons 
beaamt dat het tijdens de coronaperiode erg druk is geweest in het openbaar gebied, met name in de 
periode dat men niet veel kon. Naarmate er weer meer mogelijkheden zijn, is zijn inziens de drukte 
minder/normaler geworden. Dhr. Emons noemt wel dat er soms situaties zijn waarin e-bikers te hard gaan 
op de fietspaden. Maar, de bordjes bij de entrees werken wel volgens dhr. Emons. Iedereen houdt 
doorgaans meer rekening met elkaar. AB-leden hebben verder geen inhoudelijke opmerkingen bij 
agendapunt 6. 
 

A. Besloten is in te stemmen met de 1e Voortgangsrapportage 2021 en de 1e begrotingswijziging 
2021 en deze vast te stellen, en toe te zenden naar de deelnemers in de gemeenschappelijke 
regeling. 

7. Rondvraag 1. Verzoek Hit eten & drinken; Mw. Westerdijk informeert naar de vorderingen en vraagt dhr. Aker 
inhoudelijk toe te lichten voor het AB. Dhr. Aker meldt dat er na de bespreking in het DB op 10 
juni inderdaad voorderingen zijn. Samenvattend: HIT heeft meerdere keren verzoeken ingediend 
voor financiële ondersteuning en/of kwijtschelding van huur. Tot het voorjaar is dit afgewezen, en 
is er steeds verwezen naar de pakketten en regelingen van de Rijksoverheid. Door 
voortschrijdende en voortdurende maatregelen is er toch gemeend om nog eens nader naar het 
verzoek te kijken. Met het DB is gemeend om een handreiking te doen in de vorm van een 
voorstel, als eigen regeling van het schap. Laatste signaal is dat HIT akkoord gaat met dit voorstel. 

8. Sluiting De voorzitter wenst iedereen een fijne zomer en sluit de vergadering om 18:30 uur.  

 
 


