
AB 3 JULI 2020  
HIT/2020-AB03072020/4  
  
Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Hitland op 11 DECEMBER 2019.    
 
Aanwezig: 
 
 
 
Toehoorders: 

Mw. H. Westerdijk (vice-voorzitter), dhr. M.E. Wilson (Capelle aan den IJssel), dhr. J.A. Verbeek 
(Zuidplas), dhr. J.W. Schuurman (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. J. Lassche 
(directeur)  
 
Dhr. A. Emons (Werkgroep Hitland)  

Plaats: Nieuwerkerk aan den IJssel 

10:00 uur 

 
Afwezig: 

 
Dhr. D. de Haas (voorzitter), Dhr. J. Hordijk (Zuidplas), dhr. H. Weber (Zuidplas) 

  

1.  Opening  Voorzitter D. de Haas is afwezig. Vice-voorzitter mw. Westerdijk opent de vergadering om 10:00 uur.   

2.  Mededelingen  Dhr. Verbeek meldt dat de nieuwe burgemeester, dhr. Weber, ook toegetreden is tot het AB. Bij de volgende 
vergadering sluit hij graag aan om kennis te maken.  

3.  Besluitenlijst AB-vergadering 
van 3 juli 2019  

- Schouw Werkgroep Hitland; Terugkoppeling is naar de leden van de werkgroep verstuurd, zij hebben het 
besproken in de vergadering oktober 2019. 

- Aanpassing beheerplan; In de besluitenlijst is gesproken over aanpassingen in het beheerplan. Dhr. Lassche 
geeft aan dat een nieuw beheerplan voor openbaar gebied en golfbaan in eerste kwartaal 2020 gereed zullen 
zijn, zodat ze in de eerste AB-vergadering van 2020 besproken kan worden. 

 
A. Besloten is de besluitenlijst van de AB-vergadering op 3 juli 2019 vast te stellen.   

4.  Overzicht ingekomen / 
verzonden stukken juli-
november 2019  

1. Brief Gemeente Zuidplas aan Recreatieschap Hitland; Mw. Westerdijk vraagt om uitleg hoe deze analyse van 
Zuidplas tot stand is gekomen en wat de vraag in de brief nu precies is. Dhr. Schuurman licht toe dat het met 
name om de frequentie van gesprekken met de accountants gaat en dat zij deze toetsing op alle 
samenwerkingen toepassen. Op beleidsniveau volgt er jaarlijks een gesprek met dhr. Lassche, zo ook nu. 
Gerelateerd aan agendapunt 8 was de uitkomst dit jaar iets anders dan voorgaande jaren.  

2. Toevoeging/bezwaar: Een bezwaar ontvangen over een vertakking van het nieuwe wandelpad naast de 
Hitlandselaan. Standpunt AB is om het Kadaster te vragen om de grens tussen ons eigendom en dat van dhr. 
Kranenburg uit te zetten en afhankelijk hiervan het korte zijpad zonodig te verleggen naar/op grondgebied van 
het recreatieschap. Het pad naast zijn eigendom blijft gehandhaafd.  



5.  2e Voortgangsrapportage en 
2e Begrotingswijziging 2019  

Conclusie is een positief resultaat voor zowel het openbaar gebied als de golfbaan, waarbij de opbrengst van de 
golfbaan enigszins naar beneden moet worden bijgesteld van 80.000 euro naar 60.000 euro. Volgende stap is de 
jaarrekening. Bijbehorende accountantscontrole ingepland voor eerste week februari. Op basis daarvan wordt de 
nieuwe begroting voor 2021 gemaakt, welke in de volgende AB-vergadering geagendeerd zal zijn.  
 
Korte toelichting golfprofessionals: Exploitatie driving-range en ballenautomaat is in eigen beheer genomen. Er zijn 
drie golfprofessionals aangetrokken, waarvan twee zeer pro-actief zijn en een goed gevulde agenda hebben. Voor de 
derde golfprofessional gold dit een stuk minder. In goed overleg afscheid genomen van elkaar. In de loop van 2020 
wordt gekeken of het nodig/wenselijk is om een nieuwe, derde pro aan te trekken.  
 
B. Besloten is in te stemmen met de 2e Voortgangsrapportage 2019 en de 2e begrotingswijziging 2019 vast te 
stellen en deze toe te sturen aan de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling en de provincie.  

6.  Controleprotocol jaarrekening 
2019  

AB is opdrachtgever voor de accountant om de accountantscontrole uit te voeren. Facet accountants heeft de 
opdracht gekregen voor 5 jaar. Ieder jaar duidelijke opdracht meegeven, met name over de rechtmatigheidscontrole.  
 
C. Besloten is in te stemmen met het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2019 van 
het recreatieschap Hitland en het controleprotocol vast te stellen. 

7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hitlandselaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In april heeft het AB een besluit genomen over de wijze van reconstrueren van de Hitlandselaan. Dit betrof 3 delen: 
het wegdek, de herbeplanting en een nieuw, vrij liggend wandelpad. Het wegdek en wandelpad zijn nader uitgewerkt 
in een bestek en aanbesteed. In overleg met DB is dit gegund aan de aannemer met de laagste kosten (begroot op 
260.000 euro). Eind augustus is de uitvoering gestart. Onderweg een paar problemen tegengekomen:  

1. Verontreiniging; Verontreinigde grond was vooraf bekend + ingecalculeerd. Bleek lastiger te scheiden te zijn, 
en dus ook lastiger af te voeren. Daardoor is een andere uitvoering bedacht, waarbij de huidige fundering kon 
blijven liggen. Per saldo was dit punt daardoor minder kostbaar. 

2. Fietspad Molenwetering; Aanvulling op bestek vanwege een aantal verzakkingen in het fietspad. Extra 
opdracht gegeven om dit deel te renoveren ten laste van de voorziening groot onderhoud openbaar gebied. 

3. Brug naar Parc de IJsselhoeve; Zowel in wegdek als in landhoofden scheuren ontdekt. Betreft een extra 
kostenpost. Brug moet minimaal geschikt zijn om hulpdiensten toegang te verlenen. Allerlei alternatieven zijn 
besproken met het hoogheemraadschap (HHSK). Conclusie: kijken of met de bestaande heipalen gewerkt kan 
worden en een nieuw brugdek over het bestaande neerleggen. Kostenraming: 32.000 euro (excl. BTW).  

4. Verleggen wandelpad; Na aanleggen wandelpad is op verzoek van omwonenden en in overleg met DB het pad 
deels verlegd en weggehaald. Meerkosten ongeveer 5.500 euro (excl. BTW). 

 



7. Vervolg Hitlandselaan Fase 3: Herbeplanting. AB heeft in april gekozen voor knotwilgen, tevens de beplanting waar de meeste mensen op 
hadden gestemd tijdens de inspraakavond(en). Plan ligt nu voor. DB-leden hebben de wens uitgesproken om samen te 
werken met een organisatie die daarbij kan helpen, bijv. vrijwilligers of sociale werkvoorziening. In het verleden is vaak 
samengewerkt met Stichting Capelle Werkt, maar daar was op een gegeven moment niet meer voldoende capaciteit.   
 
D. Besloten is in te stemmen met het beplantingsplan Hitlandselaan en dat uit te voeren. 

8.  Organisatie recreatieschap Mw. Westerdijk licht toe dat dhr. Lassche de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd is. Het DB heeft gevraagd om 
een verlengde werkperiode van 6 maanden en dhr. Lassche is daarmee akkoord gegaan. Periode loopt af eind maart 
2020. Gemeente Zuidplas ziet dit als een moment om te kijken naar de huidige organisatiestructuur en wil daar 
eventueel advies over laten uitbrengen (governance). In het kader daarvan zijn bijvoorbeeld meerdere gesprekken 
gevoerd met Staatsbosbeheer (SBB). Gezien de continuïteit voor de organisatie is door het DB besloten om de 
vacature voor vervanging van de directeur uit te zetten via meerdere platformen. De vacature staat open tot en met 
18 december. In het DB wordt vervolgens besproken of er geschikte kandidaten gesolliciteerd hebben. Zo niet, dan is 
een bureau inschakelen wellicht optie B. Op vrijdag 20 december komt het DB om 15:15 uur extra bij elkaar om e.e.a. 
verder te bespreken.  

9.  Vergaderschema 2020  Akkoord. 

10.  Rondvraag  1. Brug in Hitland-Noord; dhr. Verbeek heeft geconstateerd dat de eerste brug rechts vanaf de brug naar Parc de 
IJsselhoeve slecht aansluit op het fietspad. Dhr. Lassche geeft aan dat dit op de planning staat om aan te 
pakken. 

2. IJsbaan; dhr. Verbeek informeert of de ijsbaan winterklaar is. Dhr. Lassche bevestigt dit. Na de reconstructie 
v/d Hitlandselaan is met overtollig extra grond de ondergrond v/d ijsbaan geëgaliseerd. Nu de ondergrond 
vlakker is, hoeft het water naar verwachting minder hoog te worden gezet in de ijsbaan. Daardoor is er 
hopelijk ook minder sprake van lekkages rondom de ijsbaan, wat overigens gezien het leven in de bodem en 
de werking van de natuur niet 100% tegen te gaan is. Met de schaatsclub wordt contact gehouden indien er 
zich een langdurige vorstperiode aandoet.  

3. Prullenbakken; dhr. Emons informeert naar de prullenbakken, waar palen van zijn afgezaagd. De palen zouden 
de kleuren van Park Hitland krijgen, maar gezien de kosten is hier van af gezien. Op zo’n 20 afvalbakken is een 
extra klep gezet om bijvoorbeeld te voorkomen dat vogels er afval uit halen.  

4. Extra parkeerplaats nabij Leefgoed de Olifant; Er is namens Leefgoed de Olifant een verzoek ingediend om 
extra parkeergelegenheid te creëren nabij Leefgoed de Olifant, maar op grond van Park Hitland. Voorstel AB is 
om in gesprek te gaan, wensen/bestemmingsplan/parkeernorm bespreken. Eventueel kosten uit laten werken 
en daarna wederom in DB bespreken.  

11.  Sluiting   De voorzitter sluit de vergadering om 11:30 uur. 



  

Actiepunten  
  

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

- Nieuwe voorzieningen Park Hitland verwerken in beheerplan Dhr. Lassche In uitvoering 

Actie n.a.v. Huidig overleg  Uitvoering  Status  

- Opdracht geven herbeplanting Hitlandselaan 
- Afspraak inplannen Leefgoed de Olifant + gem. Zuidplas 
- Extra afspraak voor DB inplannen op vrijdag 20 december a.s. 

Dhr. Lassche 
Dhr. Lassche  
Mw. Den Ouden 

In uitvoering  
Openstaand 
Afgehandeld  

 


