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Onderwerp 
Reservering NRIJ-restitutie voor landschapstafel IJsselmonde. 
 
Geadviseerde beslissing raad 
Te besluiten 

1. De gelden van een eventuele restitutie vanuit het overtollig weerstandsvermogen van het 
NRIJ te reserveren voor landschapstafel IJsselmonde; 

2. De overige NRIJ-deelnemers een brief te sturen met daarin de suggestie hetzelfde te doen 
met de door een ieder te ontvangen NRIJ-restitutie; 

3. In relatie tot de oprichting van de landschapstafel met partijen t.z.t. af te stemmen over de 
besteding van de gereserveerde gelden. 

 
Inleiding 
In het kader van de zienswijzeprocedure op de ontwerpbegroting van het NRIJ heeft het uw raad 
eerder een nagenoeg gelijk (deel)voorstel voorgelegd.  
In Beraad en Advies van 19 mei 2015 is geoordeeld dat dit voorstel buiten de zienswijzeprocedure 
moet worden voorgelegd en behandeld. 
Voorliggend voorstel voorziet alsnog in een passend, afzonderlijk kader 
 
Beoogd effect 
Binnen het NRIJ loopt op dit moment een procedure waarbij het besluit aan de orde is overtollig 
weerstandsvermogen aan de deelnemende partijen uit te keren. Binnen de besturen van de 
deelnemende partijen is inmiddels het inzicht ontstaan dat deze gelden voor ‘groene ontwikkelingen’ 
gereserveerd zouden moeten blijven, en dat de middelen daartoe ten behoeve van de landschapstafel 
in oprichting ter beschikking zouden moeten komen.  
Of dit binnen het NRIJ zal leiden tot een navenante bijstelling van besluitvorming en tot reservering 
van de betreffende middelen is ongewis, zodat de kans bestaat dat de uitkering door NRIJ aan de 
deelnemende partijen gewoon doorgaat. 
Het verdient volgens het college daarom aanbeveling om in dat geval de eventueel te ontvangen 
gelden zelf  te reserveren voor de landschapstafel in oprichting, en aan de overige ontvangende 
partijen te suggereren hetzelfde te doen, om  te zijner tijd onderling over de precieze aanwending af te 
stemmen. 
Beoogd wordt de financiering van ontwikkeling en het beheer van groen- en recreatievoorzieningen op 
IJsselmonde veilig te stellen en te bevorderen dat hiervoor de landschapstafel wordt ingesteld. 
 
Relatie met beleidskaders 
Als algemene beleidslijn, in onder andere de Toekomstvisie, zet Albrandswaard in op een 
hoogwaardige groene leefomgeving, onder het motto ‘dorpen in het groen’.  
 
Argumenten 

1. De regio wordt gekenmerkt door hoge verstedelijkingsdruk; 
2. De middelen voor ontwikkeling en beheer van groen- en recreatiegebied staan onder druk, de 

geldstromen drogen op; 
3. Het is noodzakelijk te komen tot een efficiënte en duurzame organisatie voor de subregionale 

afstemming van beleid, maatregelen en middelen voor ontwikkeling en beheer van groen- en 
recreatievoorzieningen op IJsselmonde; 

4. De landschapstafel in oprichting kan in deze organisatie voorzien, maar ontbeert vooralsnog 
financiële middelen. 



5. De deelname van partijen aan het NRIJ gaat qua financiering gepaard met een vaste 
verdeelsleutel, waarbij Rotterdam en Provincie Zuid-Holland het leeuwendeel voor hun 
rekening nemen. Die verdeelsleutel is derhalve ook van toepassing op de beoogde teruggave 
door het NRIJ. Een reservering door kleine gemeenten zou in dit verband als klein gebaar 
aanleiding kunnen zijn voor grote gebaren van Rotterdam en de Provincie.  

 
Kanttekeningen 
De gedeputeerde heeft in dit verband reeds aangegeven sympathiek tegenover dit voorstel te staan. 
 
De verdeelsleutel voor de deelname aan en de onderhavige uitkering door het NRIJ is als volgt: 
R’dam 45% 
Provincie 20% 
Andere 5 gemeenten 35% volgens de volgende onderverdeling: 

Albrandswaard 13% van 35% (= 4,5% van het totaal) 
Barendrecht 25% van 35% 
Hendrik-Ido-Ambracht 15% van 35% 
Ridderkerk 23% van 35% 
Zwijndrecht 23% van 35% 

 
Uitvoering/vervolgstappen 
Besluitvorming raad op 29 of 30 juni en aansluitend verzending van de brief aan de betrokken partijen 
nog voor AB-NRIJ van 3 juli 2015. 
 
Financiën  
Het betreft een reservering in geval van terug te ontvangen gelden, ten behoeve van dezelfde 
doeleindensfeer als waarvoor ze destijds aan het NRIJ zijn toegekend. 
 
Duurzaamheid 
Toekenning van middelen aan de landschapstafel moet doelmatig en duurzaam ruimtegebruik en 
groenbeheer bevorderen. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
De te verzenden brief spreekt voor zichzelf. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
Raadsbesluit 191443 
Conceptbrief 191512 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de loco-burgemeester, 

  
Hans Cats Marco Goedknegt 
 


