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Geachte mevrouw/heer,

Het Algemeen Bestuur van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde heeft de jaarstukken 2019 en de
programmabegroting 2021 in de openbare vergadering van 9 juli 2020 vastgesteld.
Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw zienswijze bij de Programmabegroting 2021. Begin 2020 bent u
geïnformeerd over hoe door het recreatieschap opvolging is gegeven aan de Intentieovereenkomst NRIJ
(d.d. 11 april 2018) en is het strategisch kader voor een duurzame toekomst van de natuur- en
recreatiegebieden van het NRIJ geschetst. Hiermee heeft het bestuur de weg naar een
toekomstbestendig en solide schap reeds ingezet.
In mei 2020 is een bestuurssecretaris aangesteld in directe dienst van het NRIJ, als rechterhand van het
bestuur en als uitvoerend 'manager' van de bouwstenen. Op deze wijze wordt opvolging gegeven aan de
vraag betreffende de scheiding van opdracht nemende en opdracht gevende rol van de beheerder. De
consequentie is dat de afname van het product Bestuursondersteuning bij Staatsbosbeheer komt te
vervallen. De bestuurssecretaris zal, net als de bestuursleden, de relatie met diverse partijen goed
onderhouden ten behoeve van het publieke belang van de instandhouding van de natuurgebieden op
IJsselmonde.
Het NRIJ gaat 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 budgetneutraal uitgevoerd; eventuele gerealiseerde besparingen worden geïnvesteerd in
pilotprojecten voor de nieuwe vorm van beheer. Een eerste effect van de bouwstenen en financiële
anticipatie op het wegvallen van de subsidies zal zichtbaar zijn via een begrotingswijziging bij de
Najaarsrapportage 2020. Daarnaast zal het bestuur een financiële visie opstellen voor de langere termijn
en deze onderdeel maken van de gesprekken voor de contractering van een beheerder na 2020.

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 Natuur- en recreatieschap IJsselmonde

