
Beantwoording vragen EVA over de zienswijze en begroting 2021 van het NRY: 
 

- U stelt in de zienswijze aan het NRY dat u geen indexeringen meer hanteert vanaf 2021. Kondigt u 
hiermee aan dat u nooit meer indexeert? 
 
Nee, hiermee wordt bedoeld dat dit geldt voor 2021, en niet voor 2020. Wat er gebeurt na 2021 is 
vooralsnog onbekend. Het NRIJ heeft zelf aangegeven na 2021 een aantal jaren geen begrotingen 
meer aan te bieden met een indexering. 
 

- Ook roept u op om dit jaar een visie te formuleren. Vanuit de landschapstafel is men toch gestart met 
een toekomstvisie? Wordt hierin het toekomstig financieel perspectief meegenomen? 
 
De oproep aan NRIJ is om een visie op bezuinigingen in de huidige beheerkosten. De visie van de 
Landschapstafel richt zich meer op versterking van belangrijke waarden in alle buitengebieden, zoals 
het open houden van polders, recreatief gebruik van oude dijken en biodiversiteit. 
 

- Per 2021 wordt een nieuw gebied toegevoegd aan het te beheren gebied (polder Buitenland in 
Zwijndrecht). Is dat verstandig, wanneer de financiële toekomst van het NRY zo broos is? 
 
De afspraken om het beheer van dit gebied door NRIJ te laten verzorgen dateren van voor de uittreding 
van Rotterdam en Provincie Zuid-Holland. De inrichting van deze natuurspeeltuin is overigens niet door 
het NRIJ betaald. 
 

- De afspraken met Rotterdam en Provincie Zuid-Holland lopen tot 2025. Verwacht het college dat in de 
meerjarenraming volgend jaar een heel ander plaatje voorgelegd wordt, of verwacht u dat de 
subsidies in enige vorm zullen blijven? 
 
Het is niet de verwachting dat Rotterdam en Provincie Zuid Holland zich volgend jaar al duidelijk 
uitspreken over al dan niet voortzetten van subsidie per 2026. In het algemeen zal veel afhangen van 
de mate waarin hun groen- en recreatiebelangen worden behartigd in de NRIJ-gebieden. 
 

- Waarom wordt het wegvallen van de subsidies van Rotterdam en Provincie niet in de risico-paragraaf 
opgenomen? 
 
Het risico speelt pas over vijf jaar. Wel is het NRIJ al bezig met een reorganisatie om beter te kunnen 
bezuinigen. 

 


