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Betreft: Stand van zaken Landschapstafel IJsselmonde

Geachte raadsleden,
INLEIDING
Met deze raadsinformatiebrief willen wij u nader informeren over de stand van zaken van de
Landschapstafel IJsselmonde.
De samenwerking binnen Deltapoort heeft plaatsgemaakt voor de Landschapstafel IJsselmonde in
oprichting. Vanaf 1 juli 2015 is Deltapoort, met de provincie als trekker van de samenwerking, gestopt
en hebben de gemeenten op IJsselmonde t.w. Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht,
Ridderkerk, Rotterdam en Zwijndrecht het stokje van de provincie overgenomen.
De Landschapstafel bouwt vooralsnog verder op de door de gemeenteraden vastgestelde
Gebiedsvisie Programma Deltapoort 2025 (uit 2012) waarin een perspectief is beschreven op het
buitenstedelijk groen en de wenselijke ontwikkeling voor de komende jaren.
KERNBOODSCHAP

De samenwerking binnen de Landschapstafel is tot op heden nog niet formeel bekrachtigd. Om de
inzet van de gemeenten binnen deze samenwerking officieel te bekrachtigen wordt een
bestuursovereenkomst gesloten per 1 juni 2016.
T OELICHTING
Waarom een bestuursovereenkomst op dit moment?
De wens vanuit de betrokken colleges is vooralsnog over te gaan tot een lichte vorm van
samenwerking in verband met de slagvaardigheid voor de korte termijn. De Landschapstafel bundelt
de voormalige bestuurlijke overleggen Deltapoort, Stadsregio-GROM (Groen, Ruimtelijke Ordening
en Milieu) en Stuurgroep Blauwe Verbinding. Via een bestuursovereenkomst wordt deze
samenwerking tot eind 2018 vastgelegd. Ondertussen moet in relatie met de ontwikkeling van het
NRIJ de verdere toekomst van de Landschapstafel worden bepaald. Daarbij staat het voorkomen van
bestuurlijke dubbelingen voorop. Dit is ook mede de reden dat uiterlijk 31 december 2018 de
bestuursovereenkomst eindigt.
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Wat wordt geregeld met deze bestuursovereenkomst?
In de bestuursovereenkomst wordt geregeld op welk terrein wordt samengewerkt en op welke wijze.
Er wordt richting gegeven aan taken, rollen en verantwoordelijkheden en de manier waarop deze
wordt vervuld. Bovendien wordt geregeld, hoe de samenwerking wordt gefinancierd.
Voor 2016 is afgesproken dat de gemeenten op IJsselmonde een afgerond bedrag van € 0,50 per
inwoner bijdragen aan de Landschapstafel IJsselmonde. Voordien was dit – via de Stadsregio
Rotterdam – de bijdrage van Albrandswaard aan Deltapoort; sinds de liquidatie van de stadregio is dit
onderdeel van het budget (€ 2,45 per inwoner) in de lopende begroting voor bekostiging van de
zogenoemde ‘weestaken’.
Rotterdam draagt evenals in de voorgaande jaren onder Deltapoort, aan de landschapstafel een vast
bedrag van € 40.000,= bij.
Uitvoeringsprogramma Groen IJsselmonde
In aansluiting op de Gebiedsvisie Deltapoort is begin 2015 een start gemaakt met het opstellen van
een nieuw ontwikkelprogramma Groen IJsselmonde. Doel hiervan was de initiatieven in het gebied en
de visie van de overheden met elkaar te verbinden. Met een groot aantal ondernemers,
belangenorganisaties en ondernemende inwoners uit het gebied is een intensief proces doorlopen.
Met dit voorliggende uitvoeringsprogramma Groen IJsselmonde is verdere uitwerking gemaakt,
verbinding met regionaal en provinciaal beleid gelegd en meer focus en prioritering gegeven aan
projecten uit het ontwikkelprogramma Groen IJsselmonde.
De Landschapstafel steunt de uitvoering van deze projecten door in gezamenlijkheid op zoek te gaan
naar cofinanciering. Voor het uitvoeren van de concrete projecten is allereerst de financiële en
bestuurlijke besluitvorming nodig van de gemeente, terreinbeheerders en andere partijen.
CONSEQUENTIES
Door een (sub)regionale bestuurlijke afstemming van ontwikkeling, beheer van groengebieden op
IJsselmonde door gemeenten en terreinbeherende organisaties worden ook de Albrandswaardse
groengebieden vanuit een bovenlokaal beleidskader gewaardeerd, beheerd en (mede)gefinancierd.
VERVOLG
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en houden u uiteraard van de
verdere ontwikkelingen rondom de Landschapstafel en het NRIJ op de hoogte.
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