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Geacht bestuur

De raad van de Gemeente Barendrecht heeft in de vergadering van 21 ]uni 2022 kennisgenomen van de
concept programmabegrotlng 2023 van de Gemeenschappe 1l]keRegeling Natuur- en Recreatleschap

IJsselmonde (NRIJ)
Toekomsc recreatleschap
In de afgelopen jaren heeft uw schap de bewegIng Ingezet naar een toekomstbestendlg en soIIde schap

Een herbezinnlng bleek nodIg toen Rotterdam en de Provlncle besloten om uit het schap te treden en hun
deelnemersbl]drage om te zetten in een lagere subsldlerelane. De (flnanclële) opgaven voor het schap

21jndaarmee fors geworden. In 2021 heeft u wederom stappen gezet die het mogell]k moeten maken om
de doelstelllngen van het schap zoveel als mogell]k toch un te bIl]ven voeren. Zo is er een

Uitvoerlngsprogrammavastgesteld en zl]n besluiten genomen over optImallse11ngsmogell]kheden.
Wl]
waarderen uw Inzet op deze punten.
Verantwoord en transparant bezulnlgen
U bereIdt ZIChvoor op een mogell lk forse afname van bIjdragen door ProvincIe ZUId Holland en gemeente

Rotterdam per 2026. Dat pakt u toekomstbestendIg op door alvast 5% per laar te bezulnlgen op fysIek
terrelnbeheer. Op 19 januar1 2022 vond een bl]eenkomst met raadsleden plaats over de te nemen

maatregelen voor dIe bezulnlglng, plus een doorkl]k naar mogen]kevolgende maatregelen. Deze
transparante werkwl]ze wordt gewaardeerd en geeft ultvoerlng aan onze vorige 21enswl]ze,waarIn we
hebben aangegeven nauw betrokken te willen worden. Dit 21enwe graag voortgezet. U heeft op 19
]anuarl laEenzien dat een mInder duur beheer soms samen kan gaan met een groen- en recreatleareaal
dat meer ruImte geeft aan blodiversltelt, Tl]dens de pandemle is het belang van veel groen in de directe
nabi]held goed zichtbaar geworden,
Zorgen voor de flnanclële toekomst blijven bestaan

Onze zorgen voor de {flnanciële) toekomst van het schap zijn daarmee echter nIet weg genomen. De
Provincie heeft immers al aangegeven de financlële bIjdrage voor 2022 te verlagen, ondanks dat 21jhaar
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medeverantwoordelijkheid voor recreatlebeheer blllit behouden. Gesprekken met Provincie Zuid Holland
over toekomstige bijdragen zijn gaande maar moeten met gemeente Rotterdam grotendeels nog
beginnen. Dit beEeken!nog steeds dat er mogen]k substantieel minder geld beschIkbaar komt vanuit

Rotterdamen de Provlncle

Nu he: nleuwe college in Rotterdam ook belast is met een besIISsingover hun bljdrage aan het NR:J per

2026 is nu de Eitdom gesprekkente lnEenslveren
en het veelzl]digebelang van de groen- en
recreatlegebieden op IJsselmonde goed neer te zetten, Ondanks de uïttrecïinghebben beide uitgetreden
partl]en nog steeds een groot belang bil de kwallteIEen functies van de NRIJ-geblecien. wij blijven

aandringen op uw blijvende en UItersteinspannIngen wat betreft het ílnancleel perspecElefvan het schap,
Wlj vragen u bIIjvend in te zetten op een goede relatie met beide partijen.
Reserves

Daarnaast constateren wij dat uw reserves – wederom – hoog zijn. In de jaarrekening geeft u hier ultleg
over, Wl 1begrl]pen uw Insteek om behoedzaam mel de reserves om te gaan vanwege het mogenIk

wegvallen of onzeker bh]venvan de financlële bronnen en de andere genoemde rislcos. Wl] roepen u
ech=erook op om eInd 2022 meer inzICht=egeven in de stand van de reserves en de aanspraken dIe
daar in de (nabIJe)toekomst mogeli]k op worden gedaan.

Aandacht voor circulariEeit hout, C02 en weerstand tegen bomenkap
Naar aanleldlng van lokale weerstand tegen kap van bomen is u reeds eerder gevraagd om in uw
]aarsEukkenbeter aan te geven hoeveel gekapt is of gaat worden. Daarbuwagen we u om in het kader
van clrculariteit zo goed mogelijk te verancwoordentot welke producten het gekapte hout uIEIJsselmonde
ISverwerkt. Voor de in de begrotlng aangekondlgde kap in de Jan Gerntsepolder vragen we u eerst in
gesprek te gaan met de gemeenEe en kennls ce nemen van een recent unaniem aangenomen

raadsmoUe1Inzake de communicatIe over bomenkap, boomvervanglng en hergebruik van hout

Aandacht voor wandelpaden

Er wordt in de recreatiegebieden veel gebruik gemaaktvan de fietspaden, door
zowel fietsers als wandelaars. Hierdoor is het regelmatig erg druk op de
fietspaden . Wij vinden het belangrijk dat zowel fietsers als wandelaars
veilig gebruik kunnen maken van de recreatiegebieden in Barendrecht . Daarom
vragen wij aandachtvoor de aanleg van wandelpadenin de nabijheid van
fietspaden op plaatsen waar er voor wandelaars op dit moment geen alternatief
is . Deze wandelpaden worden het liefst met een natuurlijke uitstraling,
bijvoorbeeld als halfverharde padenaangelegd.
wi] verzoeken u onze reactIe te betrekken bil de behandellng van de ontwerp-programmabegroting in de
vergaderIng van het Algemeen Bestuur op 6 ]ull 2022
Hoogachtend,

De gemeenteraad van Barendrecht
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