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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
- In te stemmen met de uitwerkingen van de Verkenning gebieden NRIJ;
- In te stemmen met implementatie van de maatregelen in de categorieën A en B, na
instemming van het Algemeen Bestuur
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
In 2018 heeft Staatsbosbeheer in opdracht van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde een
verkenning uitgevoerd voor de natuur- en recreatiegebieden van het schap.
Op basis van een analyse is een groslijst van aanbevelingen opgenomen; zowel voor maatregelen die
schapsbreed kunnen worden geïmplementeerd als maatregelen per gebied. Deze zijn als volgt
gesorteerd:
- No-regretmaatregelen die via het regulier beheer uitgevoerd kunnen worden (categorie A);
- No-regretmaatregelen die via kleine projecten gerealiseerd kunnen worden in de gebieden
(categorie B)
- Adviezen met een grotere impact; deze zijn als input gestuurd naar de Landschapstafel
IJsselmonde voor de ontwikkeling van de visie en het uitvoeringsprogramma (categorie C)
Met de schapsgemeenten is in de afgelopen periode de groslijst van maatregelen voor de categorieën
A en B besproken. Ook zijn voorstellen voor Vredepolder en omgeving besproken met de
raadscommissie Ruimte van de gemeente Barendrecht en zijn de maatregelen nog voor reactie
voorgelegd tijdens het veldbezoek voor uw bestuur op 20 juni jongstleden. Op basis hiervan zijn de
locaties, kansen om combinaties met andere lopende trajecten, de financieringsmogelijkheden en de
planning aangescherpt.
In de bijlage vindt u de resultaten. Per gebied is een kaart met opmerkingen opgenomen en een
overzicht van de uitwerking van de maatregelen.
Enkele noties hierbij zijn:
- Met de maatregelen wordt de (natuur)belevingswaarde, de biodiversiteit in de gebieden
- Het is mogelijk om met de voorgestelde planning alle maatregelen die via regulier en groot
onderhoud gerealiseerd kunnen worden, uit te voeren;
- Waar mogelijk worden combinaties gemaakt met plannen die de gemeenten zelf voor het
gebied hebben, zoals het realiseren van speelmogelijkheden in een gebied of het realiseren
van hardlooprondjes die binnen- en buitenstedelijk groen verbinden. Het aanbod wordt
hiermee verbeterd en ook biedt het kansen om de verbinding tussen de woonwijken en de
buitengebieden te versterken.
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Nog niet meegenomen zijn het Zuidelijk Randpark en de Zuidpolder. Bij het Zuidelijk
Randpark wordt gezien het belang voor Rotterdam en de lopende discussie of dit gebied bij
het schap blijft, geadviseerd om eerst met deze gemeente af te stemmen. Bij de Zuidpolder
loopt een autonoom proces vanuit de gemeente voor het inrichtingsplan fase 2.1.
Mogelijkheden voor soort of type inrichting dus nog onzeker en het heeft invloed op de
zonering en het gebruik van de al bestaande deelgebieden van de Zuidpolder. Daarnaast is
de overdracht van het beheer van dit gebied naar het schap nog niet geregeld.
Waar relevant zal bij de implementatie van de maatregelen worden samengewerkt met de
natuurverenigingen Eiland van IJsselmonde en Carnisse Grienden en met de stichting Hooge
Nesse;
Door gezamenlijk over de uitvoering van de maatregelen te gaan communiceren, wordt het
bereik van de communicatie en kennis en draagvlak bij de bezoekers vergroot.

Hoe verder?
De maatregelen zullen door Staatsbosbeheer nog met een ecoloog en landschapsontwerper verder
worden uitgewerkt, om optimale landschappelijke kwaliteit, zonering en beleving en vergroting van de
biodiversiteit te realiseren.
Na instemming door het Algemeen Bestuur, kan na de zomer de implementatie van de maatregelen
starten.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
Instemming met het proces voor de uitwerking van de Verkenning gebieden NRIJ: DB-besluit 8 april
2019
Instemming met dit voorstel door het Dagelijks Bestuur op 20 mei jongstleden
4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing.
Sjabloon volmacht bijgevoegd: ja/nee

5. FINANCIËLE GEVOLGEN
Geen, de maatregelen in de categorieën A en B kunnen uitgevoerd worden binnen de bestaande
budgetten van regulier beheer en onderhoud en groot onderhoud.
Financiële paragraaf bijgevoegd: ja/nee

6. COMMUNICATIE
Voor communicatie over de uitvoering van de maatregelen zal in samenwerking met de
schapsgemeenten en relevante stakeholders als natuurverenigingen worden gecommuniceerd.
Daarbij zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de diverse communicatiekanalen die de
gemeenten, Staatsbosbeheer en de stakeholders tot hun beschikbaar hebben.
Publicatie bijgevoegd: ja/nee

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Dit voorstel is vooraf besproken in het ambtelijk overleg van het schap en voor reactie voorgelegd aan
het Algemeen Bestuur, tijdens het veldbezoek op 20 juni jongstleden.
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8. VERDERE PROCEDURE
- Na vaststelling starten met implementatie van de maatregelen.

Hoogachtend,
Dhr. mr. F.R van Raay
Waarnemend accountmanager
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