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  Barendrecht, 15 april 2021 

 

Geachte Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,   
 
Naar aanleiding van uw brief, d.d. 20 december 2020, sturen wij u onze reactie op het voornemen 
inzake de inzet van recreatiemiddelen in de periode 2022-2025 en verder.  
 
Ons Natuur- en recreatiegebied IJsselmonde (NRIJ) bevindt zich op een eiland, omzoomd door de 
Nieuwe en de Oude Maas bij Rotterdam. Hoewel er veel bebouwing en infrastructuur is bijgekomen na 
de Tweede Wereldoorlog, is de oude structuur van het eiland met kreken en met essen beplante dijken 
op sommige plaatsen nog goed te zien. En er is de afgelopen 25 jaar veel groen aangelegd. Goed 
wandelen is het in het Valckesteijnse Bos, Waalbos en in het Develbos. Buizerds en grote bonte 
spechten hebben hier hun thuis en de ijsvogel scheert er over het water. In de brede rietkragen aan de 
oevers broeden karekieten en rietzangers. Als de zangvogels dan ook nog hun hoogste lied zingen, lijkt 
de stad hier even heel ver weg.  Met het Wandelroutenetwerk IJsselmonde is 320 km wandelroute 
uitgezet op IJsselmonde en in Rotterdam Zuid. Met een veelheid aan fietsroutes is het eiland per uitstek 
ook fietsend te verkennen. De Blauwe Verbinding is een 15 kilometer lange waterverbinding van het 
Zuiderpark in Rotterdam naar de Zuidpolder in Barendrecht via het toekomstige landschapspark het 
Buijtenland van Rhoon. Deze bevaarbare recreatieve route zorgt ook voor waterberging, schoon water 
en legt een ecologische verbinding tussen de verschillende groengebieden.  
 
We zetten ons als Schap, met de hulp van Staatsbosbeheer als beheerder van de gebieden, in voor het 
behoud van dit prachtige natuur- en recreatiegebied in een stedelijke omgeving. De natuur- en 
recreatiegebieden op IJsselmonde werden in het afgelopen jaar zeer drukbezocht (o.a. vanwege Covid-
19). Dit juichen wij van harte toe en is een positieve ontwikkeling. Recreanten weten de gebieden te 
vinden en de natuur te beleven. Tegelijkertijd brengt het ook uitdagingen met zich mee onder andere 
gerelateerd aan veiligheid, vervuiling en een toename aan beheerkosten. 
 
Wij zijn daarom onaangenaam verrast door uw voorstel om het flexibele deel van de via 
begrotingssubsidies verstrekte beheerbijdragen (voor NRIJ 20% van de totale beheerbijdrage) 
beschikbaar te stellen voor enkele nader te selecteren (potentiële) recreatiegebieden die tot op heden 
nog geen provinciale beheerbijdrage hebben gehad. Dat er per 2022 een herverdeling van (flexibele) 
middelen zou plaatsvinden is inherent aan de systematiek die destijds is afgesproken. Echter het 
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voorstel om de huidige recreatieschappen bij voorbaat uit te sluiten en daarmee te korten is niet fair en 
zeker niet in lijn met de overeenkomst en het beoogde doel van de instelling van het flexibele budget. 
Overeengekomen is dat een deel van de voor recreatiebeheer beschikbare middelen afhankelijk zouden 
worden gemaakt van een vierjaarlijkse evaluatie en strategische (her-)prioritering ten aanzien van 
ontwikkeling en beheer van recreatiegebieden in heel Zuid-Holland.  
 
Er is in Nederland al lange tijd een trend richting decentralisatie gaande: de taken en 
verantwoordelijkheden van gemeenten nemen toe, terwijl de hoogte aan beschikbare financiële 
middelen niet in gelijke mate toenemen of juist schaarser worden. In uw Startnotitie Sport en Recreatie 
van 21 april 2020 zijn strategische prioriteiten ten aanzien van sport en recreatie vastgelegd. Het NRIJ 
staat net als u een voldoende (groene) openbare ruimte voor, om in te verblijven en te bewegen. Wij 
willen graag in gezamenlijkheid streven naar een beweegvriendelijke leefomgeving en een zo groot 
mogelijke deelname van onze eigen inwoners, maar ook inwoners van Rotterdam, aan sport en 
recreatie op IJsselmonde. Daarnaast is de provincie voor het NRIJ een belangrijke partner in de 
bescherming van de natuurgebieden in Zuid-Holland tegen toenemende bebouwing en 
verstedelijkingsdruk. De keuze om de subsidiëring van het NRIJ fors te korten achten wij hiermee niet 
verenigbaar. Er zijn grenzen aan de draagkracht van gemeenten en daarmee aan de bijdrage van de 
deelnemers aan het Recreatieschap IJsselmonde. 
 
Het NRIJ is het afgelopen jaar reeds gestart met het verkennen en doorvoeren van optimalisaties in de 
bedrijfsvoering van het schap en in het beheer van de gebieden om de alsmaar toenemende 
beheerlasten te kunnen blijven bekostigen. Een directe bezuiniging per 2022 van 20% op de via de 
begrotingssubsidie verstrekte beheerbijdrage is door de deelnemende gemeenten financieel niet op te 
vangen.  
 
Wij willen u verzoeken om uw voornemen over de inzet van de recreatiemiddelen (het flexibele deel) in 
de periode 2022-2025 te heroverwegen. Wij vragen u niet om méér financiële middelen, maar wel om  
betrouwbaar toekomstbestendig beleid en continuering van het huidige subsidiebedrag om het 
prachtige landschap, de diversiteit aan natuurgebieden en de verschillende recreatieve voorzieningen 
op IJsselmonde, in stand te kunnen houden voor onze eigen inwoners, maar ook voor stedelingen die 
rust en ruimte willen opzoeken.   
 
 
Hoogachtend, namens Het bestuur van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde,  
 

 
 
Dhr. P. Luijendijk, 
Voorzitter van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde 


