
 

Pagina 1 van 3 
 

 
 
Raadsvoorstel 
 
Onderwerp: Transitie Natuur- en 
Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) 

 Agendapunt: 
 

Commissie:  
Beraad en Advies Ruimte  
 

e-mailadres opsteller: 
h.v.d.linden@bar-
organisatie.nl  

Portefeuillehouder: Leeuwe, de J.E. Openbaar 
BBVnummer: 1261122 Raadsvoorstelnr: 1261126  
 
Onderwerp 
 Transitie Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) 
 
Geadviseerde beslissing 

1. In te stemmen met de uittreding- en financieringsovereenkomst van het NRIJ met de 
gemeente Rotterdam 

2. Niet in te stemmen met de concept gewijzigde gemeenschappelijke regeling NRIJ  
3. De datum van uittreding zoals genoemd in het besluit van 19 december 2016 met één jaar te 

verdagen naar 1 januari 2019 
 

 
Inleiding 
Op 19 december 2016 heeft uw raad vier besluiten genomen ten aanzien van de toekomst van de 
gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ). 
De beslispunten (samengevat) behelzen de volgende besluiten: 

1. Opheffing van het NRIJ indien er geen overeenkomst tot stand komt met Provincie Zuid-
Holland 

2. Opheffing van het NRIJ indien er geen overeenkomst tot stand komt met de gemeente 
Rotterdam 

3. Uittreding uit het NRIJ per 1 januari 2018 indien er geen sprake is van opheffing 
4. Nadere voorwaarden verbinden aan een eventuele opheffing.  

 
In de periode tussen uw besluit en nu heeft het NRIJ invulling gegeven aan de eerste twee 
beslispunten door uittreedovereenkomsten te sluiten met de provincie Zuid-Holland en de gemeente 
Rotterdam. Wij hebben u regelmatig op de hoogte gehouden van het verloop van dit proces binnen 
het NRIJ.  
 
Het NRIJ heeft u op 13 juni 2017 schriftelijk ter verdere uitvoering van het genomen besluit verzocht in 
te stemmen met de uittreedovereenkomst met de gemeente Rotterdam. In deze overeenkomst wordt 
onder andere aangegeven dat Rotterdam gedurende een periode van acht jaar 80 % van de huidige 
bijdrage zal blijven bijdragen.  
Deze instemming heeft alleen betrekking op de formeel juridische juistheid van de overeenkomst en 
op de vraag of het algemeen belang niet door de overeenkomst wordt geschaad.  
Ook heeft het NRIJ u in hetzelfde schrijven verzocht uw besluitvorming rond de uittreding in 
heroverweging te nemen. 
 
Naast  deze brief is door het NRIJ op 8 augustus 2017 per e-mail verzocht in te stemmen met de  
concept herziene gemeenschappelijke regeling. Dit in verband met uittreding van de gemeente 
Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en gewijzigde wetgeving. Ook deze instemming heeft betrekking 
op de formeel juridische juistheid  van de herziene gemeenschappelijke regeling en op de vraag of het 
algemeen belang in het geding is. 
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In de afgelopen maanden is er intensief bestuurlijk overleg geweest tussen de vijf IJsselmonde 
gemeenten (Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk en Zwijndrecht) over de 
transitie van het NRIJ. Nadrukkelijk is hierbij uitgesproken dat door alle partijen samenwerking op het 
gebied van natuur en recreatie een meerwaarde heeft. 
De verkenning van de scenario’s voor de toekomst van het NRIJ is als hoofdthema benoemd. De 
deelnemende partijen verschillen echter van inzicht over de volgorde van de te nemen 
(proces)stappen.  
Albrandswaard stelt zich op het standpunt dat een gedegen verkenning van ieders belangen en van 
het gezamenlijke belang bij samenwerking tussen de 5 gemeenten dient plaats te vinden, voordat een 
definitief besluit over het al of niet blijven deelnemen aan het NRIJ kan worden genomen. De overige 
gemeenten stellen zich op het standpunt dat het uittreedbesluit eerst moet worden ingetrokken en dat 
de verkenning daarna kan plaats vinden.  
 
 
Beoogd effect 
Door het nemen van dit besluit wordt het belang van de samenwerking bevestigd en blijft de ingezette 
bestuurlijke lijn t.a.v. het NRIJ consistent. .  
 
Argumenten 
 
1.1 De uittredings- en financieringsovereenkomst is passend 

De overeenkomst met Rotterdam geeft duidelijkheid over een langjarige financiering van het 
beheer van het groen wat onder het recreatieschap valt en is in lijn met de geldende jurisprudentie 
op dit punt. Er zijn geen conflicten met het algemeen belang. 

2.1. Aanpassing van de gemeenschappelijke regeling is in strijd met het algemeen belang 
De aanpassing van de gemeenschappelijke regeling is begrijpelijk, immers er treden concreet 
twee partijen uit. Er is echter strijd met het algemeen belang, omdat nu nog onvoldoende duidelijk 
is hoe de overblijvende partijen verder invulling gaan geven aan de herziene regeling. 

2.2. De wijziging komt te vroeg 
Het voorstel van het dagelijks en algemeen bestuur om op dit moment de gemeenschappelijke 
regeling aan te passen komt op een in onze optiek onjuist moment. Er is nog geen duidelijkheid 
over de toekomst van het NRIJ maar er wordt nu al geanticipeerd op een nieuwe invulling van de 
gemeenschappelijke regeling waarbij op het punt van bijdrage vanuit de partijen onderbouwing 
ontbreekt. 

2.3. Beheer natuur wordt niet genoemd bij de herziening 
In de herziene gemeenschappelijke regeling wordt uitsluitend gesproken over recreatie en niet 
meer over natuur wat juist één van de belangrijkste doelstellingen is. 

3.1. Onderzoek vraagt meer tijd 
Om een onderbouwde keuze te kunnen maken tussen wel of niet uittreden is een uitgebreid 
onderzoek nodig naar de diverse zaken die spelen rond het NRIJ. Het gaat om een verkenning 
van ieders belangen t.a.v. een visie op de toekomst van het NRIJ en vervolgens om een 
organisatorische en financiële invulling. Dit onderzoek kan niet in de resterende drie maanden van 
2017 goed worden afgerond.  

3.2. Uitstel van het uittredingsbesluit is noodzakelijk 
Om het hierboven genoemde onderzoek niet te frustreren met een onderhandeling van 
Albrandswaard met het NRIJ over uittreedvoorwaarden, is het noodzakelijk de datum van 1 
januari 2018, zoals genoemd in het eerder genomen besluit, te verdagen met een jaar naar 1 
januari 2019. 

3.3. Door verdaging blijft positie gehandhaafd 
Door de uittredingsdatum met een jaar op te schuiven blijft de uittreding onder de oude 
gemeenschappelijke regeling vallen met de daarbij behorende procedure. In essentie wijzigt 
hierdoor de (juridische) positie van onze gemeente niet. 
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Kanttekeningen 
 
1.1 Door in te stemmen met de overeenkomst eindigt de financiering na 2025 

In de overeenkomst wordt financiering afgesproken voor een periode van acht jaar. Na deze 
periode is er geen zekerheid dat Rotterdam het NRIJ nog blijft financieren.  

1.2 Financiering wordt verlaagd 
De bijdrage van Rotterdam wordt vanaf 2018 met 20 % op jaarbasis gekort. Hierdoor ontstaat een 
tekort in de begroting, waarvoor de deelnemende partijen nog een oplossing moeten vinden 

3.1.Uitstel geeft geen meerwaarde 
De andere gemeenten kiezen er voor om gezamenlijk de gemeenschappelijke regeling voort te 
zetten en gedurende de komende tijd een verdere route te bepalen. Er is geen zekerheid dat in 
het extra jaar duidelijkheid komt rond de toekomst van de gebieden. 

 
Financiën 
Door het uittreden een jaar uit te stellen loopt de bijdrage aan het NRIJ door. Op dit moment nog niet 
duidelijk welke kosten de verkenning met zich gaan brengen aan ambtelijke uren en mogelijk externe 
inhuur. 
 
Communicatie 
Na besluitvorming wordt het besluit schriftelijk meegedeeld aan het NRIJ. 
 
Uitvoering 
Na besluitvorming moeten er met de andere IJsselmonde gemeenten afspraken worden gemaakt rond 
de insteek van de verkenning. Deze afspraken dienen helder te worden geformuleerd waarbij ook een 
bindende planning moet worden afgesproken. Zodra hierover duidelijkheid is wordt uw raad hierover 
geïnformeerd. Op basis van de uitkomsten van de verkenning wordt u een nieuw besluit voorgelegd. 
 

Bijlagen 
- (1263640) Brief NRIJ d.d. 13 juni 2017 
- (1263644) Mail NRIJ d.d. 8 augustus 2017 
- (1263639) Raadsbesluit 19 december 2016 
- (1267802) Hoofdlijnenovereenkomst uittreding gemeente Rotterdam uit het Natuur-en 

Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) 
 

 
 
Poortugaal, 12 september 2017 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


