
Gemeente 
Albrandsuuaard 

RAADSBESLUIT 

Onderwerp Datum vergadering/ 
agendanummer 

Kenmerk 

Brief reservering NRIJ-gelden voor 
landschapstafel 

191443 

Commissie Openbaar 
BBVnummer: 188519 

De raad van de gemeente Albrandswaard; 

Gelezen het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard met kenmerk 189185 . d.d. 9 
juni 2015; 

BESLUIT: 

1. om de van het NRIJ te ontvangen gelden uit het door de NRIJ aan de deelnemers gerestitueerde 
overtollig weerstandsvermogen te reserveren voor de landschapstafel IJsselmonde in oprichting 
ten behoeve van groenontwikkeling en -beheer; 

2. om aan de andere partijen die aan het NRIJ deelnemen en een eventuele restitutie uit het overtollig 
weerstandsvermogen zullen ontvangen per brief (kenmerk 191512) te verzoeken de betreffende 
gelden te reserveren ten behoeve van groenontwikkeling en -beheer op IJsselmonde, en daartoe 
te zijner tijd ter beschikking te stellen van de landschapstafel IJsselmonde die nu in oprichting is 
en nog middelen ontbeert; 

3. om met de NRIJ-partijen die gelden terug ontvangen van het NRIJ, in aansluiting op de hierboven 
genoemde besluiten, af te stemmen over de precieze aanwending van de betreffende gelden. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 
30 juni 2015. 



Gemeente 
Albrandsujaard 

Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-Holland 
Postbus 90602 
2509 LP DEN HAAG 

Uw brief van: Ons kenmerk: 191512 
Uw kenmerk: 
Bijlage(n): 

E-mailadres: 

Contact: 
Doorkiesnummer: 

Renske van der Tempel 
010-506 1170 
r.v.d.tempel@albrandswaard.nl 

Datum: 

Betreft: Eenmalige teruggave NRIJ 

Geacht college, 

Volgens besluit van 3 april 2015 van het DB van het NRIJ zullen deelnemende partijen een 
eenmalige uitkering ontvangen, te verrekenen met de bijdragen over 2015. Dit omdat het 
weerstandsvermogen meer dan toereikend blijkt. Met de uitkering is een totaalbedrag 
gemoeid van € 840.000 over alle deelnemende partijen. 
Dezelfde partijen als deelnemen aan het NRIJ zijn betrokken bij de oprichting van de 
Landschapstafel IJsselmonde, welke toekomstige organisatie betrekking heeft op dezelfde 
werksfeer als waarin het NRIJ opereert - ontwikkeling en beheer van 
recreatievoorzieningen - maar waaraan het tot op heden aan een adequate financiering 
ontbreekt. 
De gemeenteraad van Albrandswaard heeft kennis genomen van het initiatief om het NRIJ-
bestuur te verzoeken haar besluit te heroverwegen, en daarbij de Landschapstafel 
IJsselmonde als alternatieve bestemming voor overtollige middelen in overweging te 
nemen. 
Mocht evenwel het bestuur van het NRIJ deze suggestie niet kunnen of willen overnemen, 
dan zullen alle deelnemers elk hun deel van de uit te keren € 840.000 ontvangen. In dat 
geval is het ons inziens logisch het initiatief en het bijbehorend verzoek tot reservering van 
gelden tot de ontvangende partijen te richten, die elk ook hun belang bij de landschapstafel 
in oprichting hebben.. 

Wij willen u graag berichten dat Albrandswaard het voornemen heeft de eventueel te ontvangen 
gelden op een bestemminsgreserve ten behoeve van de Landschapstafel IJsselmonde te 
plaatsen, en bij dezen uw organisatie - en alle andere deelnemende partijen - verzoeken 
met uw deel hetzelfde te 
doen. 
De vrijgekomen gelden kunnen dan in de nabije toekomst in onderling overleg en afstemming worden 
ingezet op het oorspronkelijk beoogde werkveld, terwijl op deze wijze ook een eerste aanzet wordt 
gegeven voor de vereiste financiering van de Landschapstafel IJsselmonde. 
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Met vriendelijke groet, 



Gemeente 
Albrandsujaard 

Gemeenteraad Ridderkerk 
p/a de griffier de heer J. van Straalen 
Postbus 271 
2980 AG RIDDERKERK 

191512 
Renske van der Tempel 
010-506 1170 
r.v.d.tempel@albrandswaard.nl 

Uw brief van: Ons kenmerk: 
Uw kenmerk: Contact: 
Bijlage(n): Doorkiesnummer: 

E-mailadres: 
Datum: 

Betreft: Eenmalige teruggave NRIJ 

Geachte gemeenteraad, 

Volgens besluit van 3 april 2015 van het DB van het NRIJ zullen deelnemende partijen een 
eenmalige uitkering ontvangen, te verrekenen met de bijdragen over 2015. Dit omdat het 
weerstandsvermogen meer dan toereikend blijkt. Met de uitkering is een totaalbedrag 
gemoeid van € 840.000 over alle deelnemende partijen. 
Dezelfde partijen als deelnemen aan het NRIJ zijn betrokken bij de oprichting van de 
Landschapstafel IJsselmonde, welke toekomstige organisatie betrekking heeft op dezelfde 
werksfeer als waarin het NRIJ opereert - ontwikkeling en beheer van 
recreatievoorzieningen - maar waaraan het tot op heden aan een adequate financiering 
ontbreekt. 
De gemeenteraad van Albrandswaard heeft kennis genomen van het initiatief om het NRIJ-
bestuur te verzoeken haar besluit te heroverwegen, en daarbij de Landschapstafel 
IJsselmonde als alternatieve bestemming voor overtollige middelen in overweging te 
nemen. 
Mocht evenwel het bestuur van het NRIJ deze suggestie niet kunnen of willen overnemen, 
dan zullen alle deelnemers elk hun deel van de uit te keren € 840.000 ontvangen. In dat 
geval is het ons inziens logisch het initiatief en het bijbehorend verzoek tot reservering van 
gelden tot de ontvangende partijen te richten, die elk ook hun belang bij de landschapstafel 
in oprichting hebben.. 

Wij willen u graag berichten dat Albrandswaard het voornemen heeft de eventueel te ontvangen 
gelden op een bestemminsgreserve ten behoeve van de Landschapstafel IJsselmonde te 
plaatsen, en bij dezen uw organisatie - en alle andere deelnemende partijen - verzoeken 
met uw deel hetzelfde te 
doen. 
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De vrijgekomen gelden kunnen dan in de nabije toekomst in onderling overleg en afstemming worden 
ingezet op het oorspronkelijk beoogde werkveld, terwijl op deze wijze ook een eerste aanzet wordt 
gegeven voor de vereiste financiering van de Landschapstafel IJsselmonde. 

Met vriendelijke groet, 



Gemeente 
Albrandsujaard 

Gemeenteraad Hendrik-ldo-Ambacht 
p/a de griffier 
Postbus 34 
3340 AA Hendrik-ldo-Ambacht 

Uw brief van: Ons kenmerk: 191512 
Uw kenmerk: 
Bijlage(n): 

E-mailadres: 

Contact: 
Doorkiesnummer: 

Renske van der Tempel 
010-506 1170 
r.v.d.tempel@albrandswaard.nl 

Datum: 

Betreft: Eenmalige teruggave NRIJ 

Geachte gemeenteraad, 

Volgens besluit van 3 april 2015 van het DB van het NRIJ zullen deelnemende partijen een 
eenmalige uitkering ontvangen, te verrekenen met de bijdragen over 2015. Dit omdat het 
weerstandsvermogen meer dan toereikend blijkt. Met de uitkering is een totaalbedrag 
gemoeid van € 840.000 over alle deelnemende partijen. 
Dezelfde partijen als deelnemen aan het NRIJ zijn betrokken bij de oprichting van de 
Landschapstafel IJsselmonde, welke toekomstige organisatie betrekking heeft op dezelfde 
werksfeer als waarin het NRIJ opereert - ontwikkeling en beheer van 
recreatievoorzieningen - maar waaraan het tot op heden aan een adequate financiering 
ontbreekt. 
De gemeenteraad van Albrandswaard heeft kennis genomen van het initiatief om het NRIJ-
bestuur te verzoeken haar besluit te heroverwegen, en daarbij de Landschapstafel 
IJsselmonde als alternatieve bestemming voor overtollige middelen in overweging te 
nemen. 
Mocht evenwel het bestuur van het NRIJ deze suggestie niet kunnen of willen overnemen, 
dan zullen alle deelnemers elk hun deel van de uit te keren € 840.000 ontvangen. In dat 
geval is het ons inziens logisch het initiatief en het bijbehorend verzoek tot reservering van 
gelden tot de ontvangende partijen te richten, die elk ook hun belang bij de landschapstafel 
in oprichting hebben.. 

Wij willen u graag berichten dat Albrandswaard het voornemen heeft de eventueel te ontvangen 
gelden op een bestemminsgreserve ten behoeve van de Landschapstafel IJsselmonde te 
plaatsen, en bij dezen uw organisatie - en alle andere deelnemende partijen - verzoeken 
met uw deel hetzelfde te 
doen. 
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De vrijgekomen gelden kunnen dan in de nabije toekomst in onderling overleg en afstemming worden 
ingezet op het oorspronkelijk beoogde werkveld, terwijl op deze wijze ook een eerste aanzet wordt 
gegeven voor de vereiste financiering van de Landschapstafel IJsselmonde. 

Met vriendelijke groet, 
De gemeenteraad van Albrandswaard, 



Gemeente 
Albrandsuuaard 

Gemeenteraad Zwijndrecht 
p/a de griffier 
Postbus 15 
3330 AA ZWIJNDRECHT 

Uw brief van: 
Uw kenmerk: 
Bijlage(n): 

Ons kenmerk: 
Contact: 
Doorkiesnummer: 
E-mailadres: 
Datum: 

191512 
Renske van der Tempel 
010-506 1170 
r.v.d.tempel@albrandswaard.nl 

Betreft: Eenmalige teruggave NRIJ 

Geachte gemeenteraad, 

Volgens besluit van 3 april 2015 van het DB van het NRIJ zullen deelnemende partijen een 
eenmalige uitkering ontvangen, te verrekenen met de bijdragen over 2015. Dit omdat het 
weerstandsvermogen meer dan toereikend blijkt. Met de uitkering is een totaalbedrag 
gemoeid van € 840.000 over alle deelnemende partijen. 
Dezelfde partijen als deelnemen aan het NRIJ zijn betrokken bij de oprichting van de 
Landschapstafel IJsselmonde, welke toekomstige organisatie betrekking heeft op dezelfde 
werksfeer als waarin het NRIJ opereert - ontwikkeling en beheer van 
recreatievoorzieningen - maar waaraan het tot op heden aan een adequate financiering 
ontbreekt. 
De gemeenteraad van Albrandswaard heeft kennis genomen van het initiatief om het NRIJ-
bestuur te verzoeken haar besluit te heroverwegen, en daarbij de Landschapstafel 
IJsselmonde als alternatieve bestemming voor overtollige middelen in overweging te 
nemen. 
Mocht evenwel het bestuur van het NRIJ deze suggestie niet kunnen of willen overnemen, 
dan zullen alle deelnemers elk hun deel van de uit te keren € 840.000 ontvangen. In dat 
geval is het ons inziens logisch het initiatief en het bijbehorend verzoek tot reservering van 
gelden tot de ontvangende partijen te richten, die elk ook hun belang bij de landschapstafel 
in oprichting hebben.. 

Wij willen u graag berichten dat Albrandswaard het voornemen heeft de eventueel te ontvangen 
gelden op een bestemminsgreserve ten behoeve van de Landschapstafel IJsselmonde te 
plaatsen, en bij dezen uw organisatie - en alle andere deelnemende partijen - verzoeken 
met uw deel hetzelfde te 
doen. 
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De vrijgekomen gelden kunnen dan in de nabije toekomst in onderling overleg en afstemming worden 
ingezet op het oorspronkelijk beoogde werkveld, terwijl op deze wijze ook een eerste aanzet wordt 
gegeven voor de vereiste financiering van de Landschapstafel IJsselmonde. 

Met vriendelijke groet, 
De gemeenteraad van Albrandswaard, 



Gemeente 
Albrandsujaard 

Gemeenteraad Barendrecht 
p/a de griffier mevrouw G. Figge 
Postbus 501 
2990 EA BARENDRECHT 

Uw brief van: Ons kenmerk: 191512 
Uw kenmerk: Contact: Renske van der Tempel 

010-506 1170 
r.v.d.tempel@albrandswaard.nl 

Bijlage(n): Doorkiesnummer: 
E-mailadres: 
Datum: 

Betreft: Eenmalige teruggave NRIJ 

Geachte gemeenteraad, 

Volgens besluit van 3 april 2015 van het DB van het NRIJ zullen deelnemende partijen een 
eenmalige uitkering ontvangen, te verrekenen met de bijdragen over 2015. Dit omdat het 
weerstandsvermogen meer dan toereikend blijkt. Met de uitkering is een totaalbedrag 
gemoeid van € 840.000 over alle deelnemende partijen. 
Dezelfde partijen als deelnemen aan het NRIJ zijn betrokken bij de oprichting van de 
Landschapstafel IJsselmonde, welke toekomstige organisatie betrekking heeft op dezelfde 
werksfeer als waarin het NRIJ opereert - ontwikkeling en beheer van 
recreatievoorzieningen - maar waaraan het tot op heden aan een adequate financiering 
ontbreekt. 
De gemeenteraad van Albrandswaard heeft kennis genomen van het initiatief om het NRIJ-
bestuur te verzoeken haar besluit te heroverwegen, en daarbij de Landschapstafel 
IJsselmonde als alternatieve bestemming voor overtollige middelen in overweging te 
nemen. 
Mocht evenwel het bestuur van het NRIJ deze suggestie niet kunnen of willen overnemen, 
dan zullen alle deelnemers elk hun deel van de uit te keren € 840.000 ontvangen. In dat 
geval is het ons inziens logisch het initiatief en het bijbehorend verzoek tot reservering van 
gelden tot de ontvangende partijen te richten, die elk ook hun belang bij de landschapstafel 
in oprichting hebben.. 

Wij willen u graag berichten dat Albrandswaard het voornemen heeft de eventueel te ontvangen 
gelden op een bestemminsgreserve ten behoeve van de Landschapstafel IJsselmonde te 
plaatsen, en bij dezen uw organisatie - en alle andere deelnemende partijen - verzoeken 
met uw deel hetzelfde te 
doen. 
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De vrijgekomen gelden kunnen dan in de nabije toekomst in onderling overleg en afstemming worden 
ingezet op het oorspronkelijk beoogde werkveld, terwijl op deze wijze ook een eerste aanzet wordt 
gegeven voor de vereiste financiering van de Landschapstafel IJsselmonde. 

Met vriendelijke groet, 
De gemeenteraad van Albrandswaard, 



Gemeente 
Albrandsujaard 

Gemeenteraad Rotterdam 
p/a de griffier 
Postbus 70012 
3000 KP ROTTERDAM 

Uw brief van: Ons kenmerk: 191512 
Uw kenmerk: Contact: Renske van der Tempel 

010-506 1170 
r.v.d.tempel@albrandswaard.nl 

Bijlage(n): Doorkiesnummer: 
E-mailadres: 
Datum: 

Betreft: Eenmalige teruggave NRIJ 

Geachte gemeenteraad, 

Volgeas besluit van 3 april 2015 van het DB van het NRIJ zullen deelnemende partijen een 
eenmalige uitkering ontvangen, te verrekenen met de bijdragen over 2015. Dit omdat het 
weerstandsvermogen meer dan toereikend blijkt. Met de uitkering is een totaalbedrag 
gemoeid van € 840.000 over alle deelnemende partijen. 
Dezelfde partijen als deelnemen aan het NRIJ zijn betrokken bij de oprichting van de 
Landschapstafel IJsselmonde, welke toekomstige organisatie betrekking heeft op dezelfde 
werksfeer als waarin het NRIJ opereert - ontwikkeling en beheer van 
recreatievoorzieningen - maar waaraan het tot op heden aan een adequate financiering 
ontbreekt. 
De gemeenteraad van Albrandswaard heeft kennis genomen van het initiatief om het NRIJ-
bestuur te verzoeken haar besluit te heroverwegen, en daarbij de Landschapstafel 
IJsselmonde als alternatieve bestemming voor overtollige middelen in overweging te 
nemen. 
Mocht evenwel het bestuur van het NRIJ deze suggestie niet kunnen of willen overnemen, 
dan zullen alle deelnemers elk hun deel van de uit te keren € 840.000 ontvangen. In dat 
geval is het ons inziens logisch het initiatief en het bijbehorend verzoek tot reservering van 
gelden tot de ontvangende partijen te richten, die elk ook hun belang bij de landschapstafel 
in oprichting hebben.. 

Wij willen u graag berichten dat Albrandswaard het voornemen heeft de eventueel te ontvangen 
gelden op een bestemminsgreserve ten behoeve van de Landschapstafel IJsselmonde te 
plaatsen, en bij dezen uw organisatie - en alle andere deelnemende partijen - verzoeken 
met uw deel hetzelfde te 
doen. 
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De vrijgekomen gelden kunnen dan in de nabije toekomst in onderling overleg en afstemming worden 
ingezet op het oorspronkelijk beoogde werkveld, terwijl op deze wijze ook een eerste aanzet wordt 
gegeven voor de vereiste financiering van de Landschapstafel IJsselmonde. 

Met vriendelijke groet, 
De gemeenteraad van Albrandswaard, 


