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Geacht Bestuur, 

In de vergadering van uw Dagelijks Bestuur van 22 maart j l . heeft u de ontwerp
programmabegroting 2014 behandeld en voorlopig vastgesteld. Ook heeft u 
kennisgenomen van de meerjarenraming 2015-2018. Conform artikel 34, lid 3, van de 
gemeenschappelijke regeling kan de gemeente Albrandswaard blijk geven van hun 
gevoelen over de ontwerpbegroting. 

De ontwerpbegroting 2014 van het Natuur- en Recreatieschap Usselmonde is 
behandeld in onze raadsvergadering van 10 juni 2013. Met deze brief willen wij de 
zienswijze van de gemeenteraad aan u kenbaar maken zodat u die kunt voegen bij de 
aanbieding aan het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap 
Usselmonde. 

Bezuinigingen: 
De raad neemt er nota van dat het Natuur- en Recreatieschap de opgelegde 
bezuinigingen lijkt te gaan halen. 
Om dit te verwezenlijken wordt er onder andere gestopt met het onderhoud van delen 
van de recreatieve- en natuurgebieden langs de Oude Maas. Voor de recreatieve 
gebieden betekent dit dat het spartelbadje op het Hoge Veld, de banken en de 
parkeerplaats aan de Veerweg verdwijnen. Voor de natuurgebieden houden de 
bezuinigingen in dat een aanzienlijk gedeelte van de Grienden, een natura 2000-
gebied, van habitat zou veranderen van hakgriend naar ruig vloedbos. 

Eerder heeft de raad ingestemd met een bezuiniging op de begroting van het NRIJ van 
15% ten opzichte van de begroting 2010. De verdere invulling van deze bezuinigingen 
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met bovengenoemde uitwerking werd in november van vorig jaar in uw bestuur 
besproken. 

Context 
Vanuit onze gemeenschap is er door verschillende partijen, waaronder de 
verenigingen "Albrandswaards Landschap" en "De Carnisse Grienden" met u contact 
geweest over de gevolgen van de bezuinigingen, c.q. over alternatieven. Vanwege het 
late tijdstip waarop de uitwerking van de bezuinigingen bekend werd, is de tijd hiervoor 
beperkt geweest. 

De Rhoonse- en Carnisse Grienden zijn deel van het Natura 2000-gebied "Oude 
Maas" waarvoor instandhoudingsdoelstellingen gelden. In de NRIJ begroting wordt 
aangegeven dat, "omdat de exacte beheeropgave nog niet bekend is, ook niet duidelijk 
is welke beheer maatregelen genomen moeten worden om de natuurdoelstellingen te 
halen". 

De ontwikkeling van het Buijtenland van Rhoon geeft bijzondere waarde en betekenis 
aan de Albrandswaardse recreatieve- en natuurgebieden langs de Oude Maas. Er is 
grote samenhang tussen de gebieden zoals ook blijkt uit het meetellen van de 
Carnisse Grienden en Klein Profijt bij het natuurgebied in het Buijtenland van Rhoon 
om tot een, voor de volwaardige ontwikkeling van natuurdoelen benodigde 
gebiedsgrootte van 500 hectare, te komen. Het lijkt logisch dat in de komende jaren 
deze samenhang in het beheer en het onderhoud van deze gebieden verder vorm zal 
krijgen. 

De bezuinigingsopgave van het Natuur- en Recreatieschap voor 2014 moet in dit licht 
worden bekeken. De gemeenteraad is daarom van mening dat er, in samenspraak en 
samenwerking met lokale bewoners, belangengroeperingen (zoals de "vereniging 
Carnisse Grienden" en/of de "vereniging Albrandswaards Landschap") en 
ondernemers wellicht een mogelijkheid zou zijn voorzieningen te behouden. Ook het 
"ontschotten" van budgetten van de provincie, voor het project Buijtenland van Rhoon, 
de stadsregio Rotterdam, voor de Groene Verbinding, en het Natuur- en 
Recreatieschap Usselmonde, voor de bestaande gebieden, geeft naar onze mening 
mogelijkheden onomkeerbare besluiten over bezuinigingen te voorkomen. De 
discussie over het "ontschotten" dient met alle betrokkenen en op hoog niveau te 
worden gevoerd. 

Zienswijze 
De gemeenteraad van Albrandswaard wil het Natuur- en Recreatieschap oproepen in 
overleg te gaan en te blijven met inwoners, belangenverenigingen en ondernemers. 
Doel moet zijn om zodoende wel bezuinigingen te realiseren maar het gebied 
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gezamenlijk met deze inwoners, belangenverenigingen en ondernemers in optimale 
staat te houden voor intensieve- en extensieve recreatie. Verder zouden de bestaande 
hoogwaardige Natura 2000-gebieden behouden moeten blijven zonder onomkeerbare 
veranderingen in de habitat van deze gebieden. 

Ook wil de gemeenteraad van Albrandswaard het Natuur- en Recreatieschap 
oproepen in overleg te gaan met de provincie, de stadsregio Rotterdam en andere 
betrokken partijen om de verschillende budgetten te "ontschotten" en het gebied langs 
de Oude Maas als één geheel te zien met de gebieden van het Buijtenland van Rhoon. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
de raad van de gemeente Albrandswaard, 
de griffier, ^A""" de voorzitter, 

mr. Renske van der Tempel . van de Velde - de Wilde 


