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De deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling
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Barendrecht, 8 juli 2021
Geachte mevrouw/heer,
Het Algemeen Bestuur van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde heeft de jaarstukken 2020 en de
programmabegroting 2022 in de openbare vergadering van 7 juli 2021 vastgesteld.
Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw zienswijze bij de Programmabegroting 2022. Begin 2021 bent u
geïnformeerd over hoe door het recreatieschap opvolging is gegeven aan de Intentieovereenkomst NRIJ
(d.d. 11 april 2018), welke stappen reeds zijn gezet voor de transitie van het NRIJ en de verlenging van
de samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer. Hiermee heeft het bestuur de weg naar een
toekomstbestendig en solide schap reeds ingezet.
Vanwege de teruglopende bijdragen gaat het NRIJ over tot een toekomstbestendig fysiek terreinbeheer,
met een taakstellende besparing, oplopend tot 20% in 2025. Hierin worden toekomstgerichte thema’s
zoals (niet limitatief) biodiversiteit, ‘verruiging’, hittestress, mate van verharding, mate van
afvalinzameling en mate van toezicht etc. betrokken. Dit wordt tot 2026 budgetneutraal uitgevoerd;
eventuele gerealiseerde besparingen worden geïnvesteerd in pilotprojecten voor de nieuwe vorm van
beheer, gebaseerd op de toekomstthema’s.
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 zal daarom worden gesproken over continuering van (een deel van) de huidige
subsidiebijdrage voor het beheer van de natuur- en recreatiegebieden van het NRIJ na 2025. De
transitie van het NRIJ wordt in de periode 2020- 2025 nader uitgewerkt en uitgevoerd, zodat wij per
2026 organisatorisch en financieel klaar zijn voor een toekomstbestendig en duurzaam groenbeheer op
IJsselmonde.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde,
J.H.J. Verloop-Goossen
Bestuurssecretaris

