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1. ONTWERP-BESLUIT
Volgend op de besluitvorming over de bouwstenen voor een toekomstbestendig NRIJ
door het Dagelijks en Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:
1 Tot het jaar 2025 vanuit NRIJ geen activiteiten te initiëren, plannen en
realiseren voor de ontwikkeling van gebieden vanuit het NRIJ
2 Het budget voor ‘Planvorming & gebiedsontwikkeling’ te schrappen uit de
begroting 2020 en verder.
3 Het financiële effect hiervan op de begroting van 2020 en latere jaren doen
verwerken in de komende begrotingsherzieningen
Gezien het hiervoor benoemde voorgenomen besluit zal het bestuur:
 De besluitvorming hierover verder formaliseren in het Algemeen Bestuur van 20
november 2019.
 Te streven naar een effectuering per 1-1-2020, waarmee deze standaard in de
programmabegroting opgenomen ‘dienst’ door Staatsbosbeheer wordt beëindigd;
 In gesprek gaan met Staatsbosbeheer over de impact daarvan op de werkwijze voor
haar als opdrachtnemer. Onderdeel van dat overleg is tevens op welke wijze in het
vervolg (deel-)opdrachten aan opdrachtnemer kunnen worden verstrekt.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
In het Dagelijks Bestuur van 30 november 2018 is besloten een bestuursopdracht ‘naar een
toekomstbestendig NRIJ’ uit te laten voeren, met het oog op efficiency en
organisatiestructuur bij afnemende bijdragen. Daartoe is een het voorjaar van 2019 een
kwartiermaker (dhr. Manschot) aangesteld. Er wordt verwezen naar het document
“20190930-Samenvatting conclusies en aanbevelingen aan AB” van de kwartiermaker zoals
bijgevoegd.
De ontwikkeling vanuit NRIJ is de laatste jaren ‘de facto’ al tot nul teruggebracht, mede
gezien de stijgende kosten voor beheer en de afnemende (subsidie)bijdragen. Afgelopen
jaar was uitsluitend sprake van ‘planvorming’ in de vorm van advies(opdrachten) door
Staatsbosbeheer. De activiteit planvorming en ontwikkeling vanuit NRIJ terugbrengen naar
de deelnemende gemeenten is het formaliseren hiervan.
De deelnemende gemeenten streven ernaar dat dat het initiëren van - en regie nemen op
gebiedsontwikkeling ligt bij de gemeenten zelf. Dit past bij het integraal wegen van alle
belangen die samenkomen in de gemeentelijke groen- en recreatiegebieden, waaronder die

van het NRIJ. Een rechtstreekse deelname aan de Landschapstafel vanuit NRIJ is dan niet
langer noodzakelijk. Met de implementatie van deze bouwsteen beoogt het bestuur een
kleiner en transparanter takenpakket voor NRIJ.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
•
Dagelijks Bestuur, 30 november 2018, Bestuursopdracht ‘naar een
toekomstbestendig NRIJ’.
4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Het bestuur van het NRIJ kan volgens de statuten wijzigingen in de programmabegroting
voorstellen.
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
In de begroting 2020 (en volgende jaren) is onder de post ‘Planvorming &
gebiedsontwikkeling’ een bedrag opgenomen van € 120.700,--. Bij het schrappen van deze
activiteit vanuit het NRIJ vervalt deze post als ‘standaard’ onderdeel van de begroting en
daarmee uit de continue uitvoering van deze dienst door opdrachtnemer (heden
Staatsbosbeheer). Wel heeft het bestuur en/of een of meer deelnemende gemeenten nog
steeds de mogelijkheid om advies-,plan- of realisatie- opdrachten te verstrekken indien een
specifieke advies- of ontwikkelvraag is geïdentificeerd en een bijbehorend budget is
gealloceerd.
De post Planvorming & gebiedsontwikkeling wordt daarmee voor NRIJ vooralsnog voor de
begroting 2020 en de daaropvolgend jaren tot en met 2025 begroot op een bedrag van
€ 0,-- . Deze wijziging wordt meegenomen in nadere besluitvorming over de begroting van
2021.
6. COMMUNICATIE
Op korte termijn gesprek met de directeur Staatsbosbeheer, kwartiermaker en de ambtelijke
ondersteuning. Na vaststellen in Algemeen Bestuur ter besluitvorming aan college, ter
kennisname aan gemeenteraden.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door de ambtelijke ondersteuning van deelnemende gemeenten, in
dialoog met het Dagelijks – en Algemeen bestuur door de kwartiermaker.
8. VERDERE PROCEDURE
Verdere opvolging door het Dagelijks Bestuur en de secretaris.
Hoogachtend,
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De voorzitter en vice-voorzitter van het bestuur
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