
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Barendrecht, 7 juli 2022 
 
 
Geachte mevrouw/heer,  
 
 
Het Algemeen Bestuur van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde heeft de jaarstukken 2021 en de 
programmabegroting 2023 in de openbare vergadering van 6 juli 2022 vastgesteld.  
 
Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw zienswijze bij de Programmabegroting 2023. In januari 2021 bent u 
geïnformeerd over de transitie van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde en de verlenging van de 
samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer.  
 
Vanwege de mogelijk 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. In het afgelopen jaar heeft 
het bestuur van het Schap daarom een nadere verkenning naar optimalisatierichtingen uitgevoerd. 
Middels een digitale bijeenkomst op woensdag 19 januari 2022 zijn raadsleden geïnformeerd over de 
eerste serie optimaliseringsvoorstellen en is met hen van gedachten gewisseld over de haalbaarheid en 
wenselijkheid van de andere voorstellen. Het optimalisatietraject wordt tot 2026 budgetneutraal 
uitgevoerd; eventuele gerealiseerde besparingen worden geïnvesteerd in pilotprojecten voor de nieuwe 
vorm van beheer, gebaseerd op de toekomstthema’s. Hiermee heeft het bestuur de weg naar een 
toekomstbestendig en solide Schap reeds ingezet.  
 
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. Het 
gezamenlijk belang is echter evident. De gebieden van het NRIJ liggen als groene longen in een sterk 
verstedelijkt gebied. Deze gebieden zijn van groot belang voor de gezondheid van de inwoners. De 
samenwerking met beide partijen is goed, maar de gesprekken over de continuering van (een deel van) 
de huidige subsidiebijdrage voor het beheer van de natuur- en recreatiegebieden van het NRIJ na 2025 
zullen dit jaar geïntensiveerd worden.  
 
Gelet op het feit dat toekomstige financiële bronnen wegvallen of vooralsnog onzeker blijven en diverse 
overige risico’s gaat het NRIJ behoedzaam met de reserves. Inzet van de reserves worden steeds 
afgewogen in het kader van de risico’s en onzekerheden. Het behouden van de reserves is gelet op de 
onzekerheden goed uitlegbaar en verstandig. Evenwel zullen investeringen nodig zijn om op termijn de 
gebieden meer extensief te kunnen beheren en toekomstige beheerlasten te verlagen. In het najaar van 
2022 zal transparantie worden betracht wat betreft de verwachte benutting van de reserves van het 
Schap.  

  

 
 

Aan;   
 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
t.a.v. mw. D.C. Segers, dc.segers@pzh.nl  
 
De deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling 
voor het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde 
 
 
 



 

 
Het bestuur van het NRIJ gaat graag met de deelnemende gemeenten in gesprek over communicatie 
inzake bomenkap, boomvervanging en hergebruik van hout. Ook staan wij open voor een nadere 
verkenning naar de aanleg van wandelpaden ten behoeve van een veilig gebruik van fietspaden door 
onze recreanten. We nodigen u uit hierover mee te denken en daarbij de optimalisatieopgave te 
betrekken.  
 
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  


