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De raad van de gemeente Albrandswaard

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders met kenmerk 1152068 van 21 november 2016 

overwegende dat:

De toekomst van het Natuur- en Recreatieschap besluitvorming van de afzonderlijke gemeenteraden 
vraagt,

BESLUIT:

1. De Gemeenschappelijke Regeling NRIJ (GR NRIJ) met ingang van 1 januari 2017 op te 
heffen, indien en voor zover op uiterlijk 23 december 2016 geen financieringsovereenkomst 
tussen de Provincie en GR NRIJ tot stand is gekomen; die voorziet in adequate subsidiering 
door de Provincie van het Schap voor een periode van ten minste 8 jaar en waarin de 
Provincie zich onder meer verplicht voor het geval dat voor 1 juni 2017 wordt besloten tot 
opheffing van het Schap om zonder enig voorbehoud als deelnemer de 
medeverantwoordelijkheid te dragen voor de opheffing;

2. De GR NRIJ met ingang van 1 januari 2018 op te heffen, indien en voor zover voor 1 juni 
2017 geen financieringsovereenkomst tussen Rotterdam en GR (NRIJ) tot stand is gekomen;

3. Uit te treden uit de GR NRIJ met ingang van 1 januari 2018, indien en voor zover geen sprake 
is van opheffing zoals bedoeld in het besluit onder 1 dan wel in het besluit onder 2.

4. Dat indien wordt besloten tot opheffing als bedoeld onder 1 of 2:
a) de vereffening van het saldo van baten en lasten geschiedt conform het door het 

Algemeen Bestuur op te stellen liquidatieplan
b) dat het Algemeen Bestuur voorts wordt belast met de uitvoering van het 

opheffingsbesluit en met de vereffening van het saldo van baten en lasten en dat het 
Algemeen Bestuur in dat kader besluit bij gewone meerderheid van stemmen.

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de raad van de gemeente Albrandswaard 
van 19 december 2016.

De voorzitter,

drs. Hans-Christoph Wagner
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