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Onderwerp

Inzet flexibel deel van de schapsbijdrage
Geacht college,
Per brief gedateerd 20 december 2020 DOS-2020-0001255/ PZH-2020-762337651
is uw organisatie geïnformeerd over de voorgenomen inzet van de provinciale recreatiemiddelen
in de periode 2022-2025 en verder.
Specifiek ten aanzien van het flexibele deel van de provinciale bijdrage over de periode 20222025 is aangegeven dat de provincie dit budget beschikbaar wil stellen voor enkele
recreatiegebieden die tot op heden nog geen provinciale bijdrage hebben ontvangen
(recreatiegebieden in eigendom bij Staatsbosbeheer).
Voorafgaand aan de definitieve besluitvorming over de inzet van de provinciale middelen over de
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periode 2022-2025 heb ik hierover met de betrokken bestuurders van de recreatieschappen op
18 maart 2021 overleg gevoerd. In dit overleg zijn door diverse bestuurders zorgen geuit over de
financiële situatie van de recreatieschappen. Het toegenomen gebruik van de gebieden zorgt
immers voor hogere beheerkosten. Terwijl de inkomsten van de recreatieschappen afnemen.
Ook is aangegeven dat naast de financiële middelen voor de gebieden ook gekeken moet worden
naar de waarde van de gebieden en de opgave(n) waarvoor de organisaties aan de lat staan.
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Vervolgens is per brief gedateerd 15 april 2021 door het recreatieschap IJsselmonde en per
gezamenlijke brief van 21 april 2021 door de recreatieschappen Groen Alliantie Midden-Holland
e.o., IJsselmonde, Coöperatief Beheer Groengebieden Midden Delfland en Voorne-Putten
nogmaals gewezen op de grote gevolgen voor de kwaliteit van de gebieden als de provincie haar
bijdrage aan de schappen vermindert. Er wordt gewezen op mogelijke kapitaalvernietiging indien
gedane investeringen niet meer onderhouden kunnen worden en er wordt gevreesd dat nieuwe
investeringen niet gedaan kunnen worden omdat de kosten voor het beheer ontbreken.

Ik heb goede nota genomen van uw argumenten, waarbij ik tegelijkertijd een bredere afweging
heb te maken ten aanzien van andere recreatiegebieden in Zuid-Holland. Daarom heb ik besloten
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om het flexibel deel van de vrijkomende middelen over de periode 2022-2025 toch deels in te
willen gaan zetten voor het beheer van de schapsgebieden. Dit in de vorm van een procentuele
verdeling van het beschikbare flexibele budget tussen de gebieden van de recreatieschappen en
de overige gebieden. Ik denk hierbij aan een 50%- 50% verdeling.
Over de inzet van dit budget treden wij nog met u in overleg. Het heeft mijn voorkeur om het
budget in te zetten voor specifieke maatregelen om de schapsgebieden toekomstbestendiger te
maken. Bijvoorbeeld door maatregelen waarmee de structurele onderhoudslasten worden
verminderd bijvoorbeeld door toepassing van doeltypewijzigingen. Een andere manier kan zijn
meer onderhoud door anderen (vrijwilligers/vrienden van en/of mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt).
In uw brief stelt u voor om in gezamenlijkheid een plan op te stellen hoe de recreatiegebieden
voor de toekomst behouden kunnen blijven inclusief de benodigde financiële middelen. Ik ga hier
graag op in en bespreek graag met u hoe we tot dit plan kunnen komen.

Hoogachtend,

drs. ir. A.L. (Anne) Koning

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts
bovenaan in deze brief hebben opgenomen.
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