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Geachte Gedeputeerde,
Namens de besturen van de natuur- en recreatieschappen IJsselmonde, Voorne-Putten, Groenalliantie
Midden-Holland e.o. en het Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland (hierna tezamen aangeduid
als “de natuur- en recreatieschappen” of “schappen”) in reactie op uw schrijven van 5 juli 2021 met
bovenstaand kenmerk, het volgende:
In uw brief geeft u aan te hebben besloten om een deel (50%) van de flexibele middelen die tot 2026
beschikbaar zijn voor recreatiebeheer en ontwikkeling beschikbaar te houden voor de schappen in ZuidHolland. Hierbij wordt aangesloten bij de huidige voorwaarden uit de uitreed- dan wel
financieringsovereenkomsten. Het heeft uw voorkeur om het budget in te zetten voor specifieke maatregelen
om de schapsgebieden toekomstbestendiger te maken. In het bijzonder aandacht voor een wijziging in de
doeltypen, met tot doel lagere beheerkosten, daarnaast meer inzet van vrijwilligers en mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
In de bijlagen treft u de subsidieaanvraag (50%) aan, één aanvraag voor alle schappen waarvoor SBB
gemandateerd is om deze namens de schappen aan te vragen. Daarnaast treft u in de bijlagen een overzicht
aan van de voorgestelde financiële onderbouwing per schap.
Om u een inzicht te geven in de werkzaamheden die worden uitgevoerd voor de bijdrage (50%) is onderstaand
per schap een toelichting gegeven. Hiervoor is gekozen om u een goed beeld te geven van de
werkzaamheden van de verschillende schappen.
Groenalliantie Midden-Holland e.o.
De Groenalliantie werkt al veel met vrijwilligers (onder andere het beheren van exoten en het onderhoud van
de Heemtuin-Goudse Hout en onderhoud van het recent geopende MTB-parcours) en heeft in de
werkbestekken al een verplichting tot de inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op dit
laatste is intensivering mogelijk, waarvoor er in het overzicht middelen zijn opgenomen. Daarnaast wordt er
ook meer budget gereserveerd voor de begeleiding en communicatie. Voor wat betreft de doeltype wijziging,
hiervoor zijn mogelijkheden in beeld en worden in de komende maanden nader uitgezocht. Een onderdeel
hiervan is ook het onderzoeken of het mogelijk is om meer bosbeplanting aan te planten. Met name in het
veenweidegebied is dit een niet realistische opgave maar er zijn meer gebieden binnen de Groenalliantie
waarop het onderzoek gaat plaatsvinden. In het overzicht zijn daarom zowel uren voor het begeleiden van de
werkzaamheden opgenomen als budget voor de uitvoering.
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Natuur en recreatieschap IJsselmonde (NRIJ)
Het NRIJ is begin 2021 een verkenning naar optimalisatierichtingen gestart, ten behoeve van een
toekomstbestendig schap. Met deze optimalisaties wordt een mogelijke besparing van 20% (5% per jaar) in
2025 op het beheer van de gebieden beoogd.
Het bedrag van dit subsidievoorstel (50%) gaat onderdeel worden van de omvormingen zoals deze reeds
gepland zijn en verder worden ontwikkeld. De verwachting is dat de subsidie in 2022 al wordt besteed.
NRIJ stelt voor, dat het budget volledig besteed wordt voor de wijziging van het beheer in doeltype. Binnen
afzienbare termijn is het mogelijk om een meer gedetailleerd subsidievoorstel in te dienen.
In de gebieden van NRIJ zijn reeds grote groepen vrijwilligers werkzaam. Voor wat betreft de inzet van Social
return on investment (SROI) bij het op de markt zetten van werken en diensten is dit reeds geoptimaliseerd en
vastgelegd in de aanbestedingsrichtlijnen. Dit zelfde is van toepassing voor de inzet van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Een voorbeeld hiervan is dat net als bij de overige schappen het
schoonmaakbestek op deze wijze op de markt is gezet en zodanig wordt uitgevoerd.
Recreatieschap Voorne-Putten
Het schap VP is in vergelijking met NRIJ een zelfde soort traject gestart om tot optimalisering van de begroting
te komen door middel van wijziging van beheer van doeltype. Het verschil hierin is echter dat het besluit is
opgenomen in het uitvoeringsprogramma en de concrete invulling ervan nog dient te worden opgesteld. Voor
VP wordt voorgesteld om een deel van het budget in te zetten om tot voorstellen te komen en het overige deel
om de voorstellen in uitvoering te brengen. De doorlooptijd hiervan is dan ook langer dan bij NRIJ
Voor wat betreft de intensivering op de inzet van vrijwilligers wil VP niet alleen de nadruk op het onderhoud
van de natuurgebieden leggen maar ook op het onderhoud van de recreatie aspecten. Een voorbeeld hiervan
is het onderhoud van een reeds bestaande MTB-parcours bij vrijwilligers te leggen.
Coöperatief beheer groengebieden Midden Delfland (CBG)
De CBG is gestart met het oprichten van een financiële werkgroep die een aantal zaken gaat onderzoeken.
Enerzijds wordt onderzocht of er meer inkomsten gegenereerd kunnen worden en anderzijds of een wijziging
van doeltype in het beheer kan lijden tot een mindering van kosten. Er is reeds een project gestart om binnen
de deelnemende gemeenten te onderzoeken of verdere inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
ingezet kan worden in het beheer van de CBG. Bekeken wordt hoe een deel van de provinciale financiering
(subsidie) hierin kan worden verwerkt.

Deze werkzaamheden dragen ons inziens bij aan het toekomstbestendig maken van de schapsgebieden en de
provinciale doelstellingen rondom natuur, landschap, leefbaarheid, recreatie en biodiversiteit. Tevens laat het
ook de ruimte om voor de periode na 2025 afspraken te gaan maken, zoals vastligt in de uittreedfinancieringsovereenkomsten met de verschillende schappen/CBG. Onderdeel hiervan is het steeds efficiënter
beheren, zonder kwaliteitsverlies en de versterking van de samenwerking met terreinbeheerders zoals
Staatsbosbeheer in de aangrenzende gebieden. Waarbij continuering van beleid en middelen een belangrijke
randvoorwaarde is.
Wij vertrouwen op een positieve reactie uwerzijds op bijgevoegd voorstel en zijn uiteraard graag bereid u en
uw college een toelichting te geven en eventuele vragen te beantwoorden. Tot slot willen wij nogmaals
benadrukken dat wij uitzien naar een duurzame en constructieve samenwerking voor de prachtige natuur-, en
recreatiegebieden die Zuid Holland rijk is.
Met vriendelijke groet,
Namens de besturen van de natuur- en recreatieschappen IJsselmonde, Voorne-Putten, het Coöperatief
Beheer Groengebieden Midden-Delfland en Groenalliantie Midden-Holland e.o.
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Dhr. P. Luijendijk
Wethouder

Dhr. R.M. van der Kooi
Wethouder

Dhr. S.M. Brandligt
Wethouder

Dhr. C.A. Oskam
Wethouder

Voorzitter
Natuur- en recreatieschap
IJsselmonde

Voorzitter
Recreatieschap Voorne-Putten

Voorzitter
Coöperatief Beheer
Groengebieden Midden-Delfland

Voorzitter
Groenalliantie
Midden-Holland e.o.

BIJLAGES: AANVRAAGFORMULIEREN BOEKJAAR-SUBSIDIE
Bijlage 1 Aanvraagformulier
Bijlage 2 Financiële onderbouwing
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Tot ale
Project kost en
per act ivit eit

kost en
per jaar
2022

kost en
per jaar
2023

kost en
per jaar
2024

kost en
per jaar
2025

Schap

Activiteit

NRIJ

Inzet vrijw illigers/acht erst and t ot arbeidsmarkt
Doelt ypew ijziging

0
184.184

0
184.184

0
0

0
0

0
0

Totaal NRIJ

184.184

184.184

0

0

0

Inzet vrijw illigers/acht erst and t ot arbeidsmarkt
Doelt ypew ijziging

112.295
336.885

11.230
33.689

22.459
67.377

33.689
101.066

44.918
134.754

Totaal GA

449.180

44.918

89.836

134.754

179.672

Inzet vrijw illigers/acht erst and t ot arbeidsmarkt
Doelt ypew ijziging

49.137
196.547

24.568
78.619

24.569
39.309

39.309

39.309

Totaal VP

245.684

103.187

63.878

39.309

39.309

Inzet vrijw illigers/acht erst and t ot arbeidsmarkt
Doelt ypew ijziging

18.600
55.800

9.300
5.580

9.300
11.160

16.740

22.320

Totaal CBG

74.400

14.880

20.460

16.740

22.320

953.448

347.169

174.174

190.803

241.301

GA

VP

CBG

Totaal alle schappen
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