
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contactpersoon : Joëlline Verloop  

Betreft : Uitnodiging informatiebijeenkomst: Optimalisatierichtingen NRIJ  

 

  Barendrecht, 14 december 2021 

 

 
Geacht College, geachte leden van de Raad, 
 
In januari 2021 bent u geïnformeerd over de transitie van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde en 
de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer. In de afgelopen maanden 
heeft het bestuur van het Schap een nadere verkenning naar optimalisatierichtingen uitgevoerd, zodat 
wij per 2026 organisatorisch en financieel klaar zijn voor een toekomstbestendig en duurzaam 
groenbeheer op IJsselmonde. Wij willen u graag nader informeren en nodigen u uit voor een digitale 
bijeenkomst op woensdag 19 januari 2022 om 20.00 uur.  
 
Financiële context 
Zowel gemeente Rotterdam als provincie Zuid-Holland hebben zich bij hun uittreden bij overeenkomst 
(naar rato van deelnemers) gecommitteerd tot financiële bijdragen tot en met 2025. De continuïteit van 
bijdragen daarna is onzeker, maar het gezamenlijk belang is evident. De NRIJ-gebieden liggen op 
IJsselmonde als groene longen in een stedelijke omgeving. Alle partijen, inclusief de uitgetreden 
partijen, vinden het resterende groen steeds belangrijker voor de gezondheid van hun bevolking. Om dit 
belang ook in de praktijk te brengen blijft een goede samenwerking nodig. Het NRIJ erkent dat in de 
komende jaren substantieel minder geld beschikbaar kan komen van verschillende overheden. Rekening 
gehouden wordt met een financiële opgave oplopende tot 20% in 2025 (5% per jaar vanaf begroting 
2022). Om deze reden heeft het bestuur van het Schap besloten tot een verkenning naar optimalisaties 
om de toekomstige beheerlast te verlagen. Dit wordt tot 2026 budgetneutraal uitgevoerd; eventuele 
gerealiseerde besparingen worden geïnvesteerd in pilotprojecten voor de nieuwe vorm van beheer, 
gebaseerd op de toekomstthema’s. Per 2026 moet de nieuwe werkwijze voor beheer zijn uitgewerkt en 
geïmplementeerd. 
Het bestuur realiseert zich dat een taakstellende besparing van 20% niet voldoende is om het wegvallen 
van de bijdrage van de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid Holland volledig op te vangen. Met 
beide partijen wordt daarom gesproken over continuering van financiering voor het beheer van de 
natuur- en recreatiegebieden van het NRIJ na 2025. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht 
om de inkomsten van het Schap te verhogen.  
 
Maatschappelijke context 
Het afgelopen anderhalf jaar hebben we een crisis meegemaakt die ook impact heeft (gehad) op het 
gebruik, beheer en toezicht van en in de recreatiegebieden van NRIJ. Los hiervan verandert de 
maatschappij waarin wij leven continu. Veranderingen in de omvang, samenstelling en behoeften van 
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de bevolking beïnvloeden het gebruik van de recreatiegebieden. Ook wordt de maatschappij steeds 
mondiger en kritischer over het aanbod aan recreatieve mogelijkheden en de wijze waarop het beheer 
wordt uitgevoerd. Kortom we hebben te maken met een veranderende, groeiende en kritische 
maatschappij terwijl de druk op de beschikbare middelen tegelijkertijd al maar groter wordt. 
 
De uitdaging was dan ook om de optimaliseringsvoorstellen te plaatsen binnen deze maatschappelijke 
context. Op die manier is dit onderzoek gebruikt om niet alleen naar een efficiënter, maar ook 
duurzamer beheer van recreatieterreinen te komen. Met voorstellen die passen bij de geldende 
klimaatdoelstellingen, energietransitie-opgave, die een bijdrage kunnen leveren aan beweging en 
gezondheid en ook aan de biodiversiteit.  
 
Optimalisatierichtingen 
Dit heeft geleid tot een groslijst aan uiteenlopende voorstellen. Onvermijdelijk zitten er ook voorstellen 
tussen waarvoor het draagvlak mogelijk pas in de loop der jaren zal kunnen ontstaan, of voorstellen die 
een lange(re) doorlooptijd kennen. In veel gevallen is het resultaat afhankelijk van de opstelling van een 
externe partij die niet altijd te sturen is.  
De voorstellen zijn ingedeeld op basis van haalbaarheid en te verwachten doorlooptijd of investering 
naar een drietal categorieën die grofweg vertaald kunnen worden naar jaarschijven. Allereerst is 
gekeken naar voorstellen die relatief snel en eenvoudig doorgevoerd kunnen worden (Jaarschijf 1). 
Daarnaast is een selectie gemaakt waarbij naar verwachting een vrij lange doorlooptijd te verwachten is 
(Jaarschijf 4+). Alle andere voorstellen zitten tussen deze twee varianten in (Jaarschijf 2/3) en kunnen in 
opvolging van de eerste selectie opgepakt gaan worden, waarbij het resultaat van het ene jaar van 
invloed kan zijn op de opdracht voor het volgende jaar.  
 
In de maximale variant en indien alle voorstellen voor jaarschijf 1 ook gerealiseerd kunnen worden, kan 
dit in 2022 leiden tot een daling van de beheeruitgaven met € 130.000. Op basis van het totaal van alle  
voorstellen (Jaarschijven 1 t/m 4) kan een besparing van circa € 400.000 worden bereikt, maar daarbij is 
gerekend met de maximale besparing. Gedurende de uitwerking en uitvoering van elk individueel 
voorstel zal blijken of de maximale besparing haalbaar is of dat slechts een gedeeltelijke besparing 
realiseerbaar is. Daarnaast zal afhankelijk van het voorstel ook sprake kunnen zijn van een investering 
om bijvoorbeeld een omvorming te realiseren.  
De inschatting aan de hand van de kennis die op dit moment beschikbaar is, is dat een eerste tranche 
van 5% gehaald kan worden. Nadere verkenning zal moeten uitwijzen of de tranches voor de jaren 
daarna ook de gewenste opbrengst kunnen realiseren.  
 
Uitnodiging 
Het bestuur van het NRIJ wil u graag middels een digitale bijeenkomst op woensdag 19 januari 2022 
(20.00 uur) informeren over de eerste serie optimaliseringsvoorstellen en met u van gedachten wisselen 
over de haalbaarheid en wenselijkheid van de andere voorstellen (jaarschijf 2/3 en 4). Ook horen wij 
graag van u welke ideeën u heeft ten aanzien van potentiele optimalisaties voor een toekomstbestendig 
en duurzaam groenbeheer op IJsselmonde.  
 
Mocht u geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de digitale informatiebijeenkomst, dan kunt u zich 
aanmelden door een e-mail te sturen aan mevrouw Verloop (j.verloop@bar-organisatie.nl), 
bestuurssecretaris van het NRIJ.  
 
Hoogachtend, namens Het bestuur van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde,  
 
 
 
 
 
Dhr. P. Luijendijk, 
Voorzitter  


