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ONDERWERP 
Stand van zaken met betrekking tot de  transitie van het Natuur- en Recreatieschap 
IJsselmonde (NRIJ).  
 
KENNISNEMEN VAN 
de stand van zaken met betrekking tot de transitie NRIJ en wel  met name van de  
ontwikkelingen die de afgelopen maanden  in een stroomversnelling zijn geraakt.      
 
 
INLEIDING 
In Beraad en Advies Ruimte van 31 mei 2016 hebben wij u met een presentatie 
geïnformeerd over de Toekomst van de Recreatieschappen. Eén van de directe 
aanleidingen daarvoor was het besluit van de provincie Zuid-Holland uit het NRIJ te treden. 
Daarnaast speelde ook de herbezinning van de gemeente Rotterdam op haar positie binnen 
het NRIJ een rol, evenals de mogelijke overgang  van Groen Service Zuid-Holland naar 
Staatsbosbeheer met ingang van 1 januari 2017.  
 
Wij hebben de uitgangspunten voor de transitie met u besproken. Deze uitgangspunten 
worden omspannen door de driehoek tussen: 

 Eigendom / verantwoordelijkheid 
 Programma / kwaliteit 
 Financiering 

 
Verder heeft u in de raadsvergadering van 20 juni 2016 besloten in de zienswijze met 
betrekking tot de begroting 2017 van het NRIJ op te nemen dat van eventuele uittreding van 
deelnemers van het NRIJ geen sprake zal zijn, zolang de meerjarige borging van toekomstig 
beheer en onderhoud nog niet geformaliseerd is. 
     
De ontwikkelingen rondom het NRIJ zijn echter  in een stroomversnelling geraakt, doordat de 
gemeente Rotterdam een besluit tot uittreding uit het schap aan het voorbereiden is. Deze 
gemeente heeft het NRIJ in verband hiermee een eerste voorstel voor een 
financieringsovereenkomst gedaan. Dit voorstel is vooralsnog voor de andere deelnemers 
onaanvaardbaar en niet conform de geldende  jurisprudentie.  



KERNBOODSCHAP 
De bovengenoemde ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het Algemeen Bestuur van het 
NRIJ overweegt  voor het einde van 2016 een voorstel tot opheffing van het  NRIJ aan de 
raden van alle deelnemers voor te leggen.  
 
TOELICHTING 
Het Algemeen Bestuur wil voorstellen om voor het einde van dit jaar te komen tot een 
opheffing van het schap onder voorwaarden. Hoewel de gemeente Rotterdam kenbaar heeft 
gemaakt in haar raadsvergadering van  24 november  2016 het besluit tot uittreding uit het 
schap te agenderen, heeft het NRIJ namelijk nog geen bijgesteld uittredingsvoorstel 
ontvangen. Onder deze omstandigheden is nu nog onvoldoende duidelijk of voortzetting van 
het NRIJ voor de resterende leden haalbaar is. De gemeente Rotterdam draagt immers voor 
45% bij aan de inkomsten van het NRIJ.  
 
Het opheffingsbesluit  onder voorwaarden biedt de deelnemende partijen in het NRIJ de 
gelegenheid om met de gemeente Rotterdam voor 1 april 2017 te komen tot 
overeenstemming over de condities van uittreding. Ook  biedt deze oplossing meer ruimte 
voor grondig onderzoek naar de gevolgen van opheffing voor alle partijen. Voor 1 april 2017 
dient te worden gekomen tot een bestuurlijke overeenkomst over de uittreding van 
Rotterdam en zijn de gevolgen van opheffing van het schap in kaart gebracht. Vervolgens 
kan een definitief besluit over voortzetting of opheffing worden genomen. Indien de raden 
van de deelnemende partijen op 1 april 2017 definitief besluiten  tot opheffing van het schap, 
dan zal de provincie, ondanks het eerdere uittredingsbesluit,  participeren als deelnemer van 
het schap en mede de verantwoordelijkheid dragen voor opheffing.  De uittredingen van de 
provincie en van de gemeente Rotterdam zijn pas formeel per 31 december  2017. 
 
Wij hechten eraan op te merken dat het bovengenoemde formele traject wat ons betreft niet 
afdoet aan onze inspanningen om met alle deelnemers aan het NRIJ te komen tot een 
toekomstvisie voor het beheer van recreatief groen. Daarbij is wat ons betreft de in de 
inleiding genoemde driehoek het uitgangspunt en is de organisatie van de toekomstige 
samenwerking  afhankelijk van de gezamenlijke toekomstvisie.   
 
Tot slot merken wij nog op dat ten aanzien van de financieringsovereenkomst  met de 
provincie in het kader van het uittredingsbesluit  nog het gesprek gaande is over de condities 
voor wat betreft aansprakelijkheid voor milieurisico’s in het gebied van het schap voor de 
komende 30 jaar.   
 

CONSEQUENTIES 
 Het opheffen van het NRIJ kan alleen worden besloten door een meerderheid van 2/3 

van de deelnemers. Het NRIJ heeft in totaal 7 deelnemers, zodat een 
opheffingsbesluit door minstens 5 deelnemers moet worden genomen; 
 



 Mocht een opheffingsbesluit niet haalbaar blijken te zijn, dan moet Albrandswaard 
zich beraden op de dan ontstane situatie.  

 
VERVOLG 

 Wij informeren u graag verder over  de bovengenoemde  ontwikkelingen en de 
gevolgen daarvan, bijvoorbeeld door middel van een presentatie, in het Beraad en 
Advies van 1 november 2016;  

 In het Beraad en Advies van 29 november 2016 willen wij graag een raadsvoorstel 
m.b.t. de bovengenoemde ontwikkelingen voorbereidend besluitvormend aan u 
voorleggen. Wij streven naar een raadsbesluit in december 2016.  

 
 

Albrandswaard, 11 oktober 2016  
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


