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Geacht bestuur,
De raad van de Gemeente Zwijndrecht heeft in de vergadering van 26 mei 2020
kennisgenomen van de concept programmabegroting 2021 van de Gemeenschappelijke
Regeling Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ). Wij maken van de gelegenheid
gebruik onze zienswijze te geven en uw aandacht te vragen voor de toekomst van het
schap.
Naar een toekomstbestendig schap
Sinds een aantal jaar zijn we met elkaar in een intensief gesprek geraakt over de toekomst
van het schap. Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst in april 2018 hebben de
colleges van de vijf overblijvende gemeenten het voornemen uitgesproken de samenwerking
tot 2022 te willen continueren. In uw brief van 20 januari 2020 zien wij dat u er hard aan
werkt om de afspraken die zijn gemaakt in de overeenkomst verder uit te werken en hoe u
opvolging geeft aan de gemaakte afspraken.
In onze zienswijze op uw begroting 2020 vroegen wij uw maximale inspanning om te komen
tot een solide en toekomstbestendig schap. Ook voor de begroting van 2021 blijft dit onze
belangrijkste boodschap. Hieronder lichten wij dit verder toe.
Relatie met Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland
Bij het uittreden van de gemeente Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland zijn met beide
partijen financiële afspraken gemaakt. Zij hebben zich gecommitteerd aan bijdragen tot en
met 2025; daarna zijn de bijdragen onzeker. 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.
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Om deze reden roepen wij u op om stevig in te zetten op een blijvende goede
samenwerking met beide partijen.
Consequenties bouwstenen
In november 2019 heeft uw bestuur een besluit genomen over een strategisch kader voor de
toekomst van het NRIJ en bouwstenen daarvoor benoemd. Het effect van deze
besluitvorming is echter nog niet verwerkt in de nu voorliggende begroting. Wij verwachten
dat u dit opneemt in een begrotingswijziging later dit jaar of bij de eerste bestuursrapportage
in 2021.
Financiële visie op de lange termijn
We zien dat u in uw meerjarenbegroting al wel rekening heeft gehouden met een mogelijke
daling van de bijdrage van de provincie. Voor nu kan dit nog worden opgevangen binnen de
huidige begroting.
Voor de verdere toekomst is het echter van groot belang te komen tot een financiële visie
voor de langere termijn. Wij roepen u op om een dergelijke visie in 2020 te formuleren. In
deze visie moeten de noodzakelijke kosten voor de uitvoering van de bouwstenen worden
opgenomen evenals een onderbouwing van de omvang en inzet van reserves. Tot slot
verwachten wij dat u anticipeert op het mogelijk (verder) wegvallen van de bijdragen van de
provincie en de gemeente Rotterdam.
Wij verzoeken u onze reactie te betrekken bij de behandeling van de ontwerpprogrammabegroting in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 9 juli a.s..
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