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Aan de Raden, Provinciale Staten, Colleges en Gedeputeerde Staten 

van de Deelnemers aan het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contactpersoon : Lisette van Genderen Ons kenmerk : 17-2685 

Doorkiesnummer  : 06 12 165 687 Uw kenmerk :   - 

Betreft : Uittreedvoorwaarden gemeente Rotterdam  Bijlage :   1 

 

   Schiedam, 13-6-2017 

Geachte heer/mevrouw,  

 

Naar aanleiding van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Natuur- en recreatieschap 

IJsselmonde op 29 mei 2017 wordt u geïnformeerd over het navolgende. 

 

Afgelopen maandag heeft het Algemeen Bestuur beraadslaagd over de uittreedvoorwaarden voor de 

Gemeente Rotterdam, ook wel aangeduid als financieringsovereenkomst. Het Algemeen Bestuur 

heeft op deze vergadering op voordracht van het Dagelijks Bestuur het besluit genomen om: 

- De uittreedvoorwaarden voor de gemeente Rotterdam zoals verwoordt in de overeenkomst 

‘Hoofdlijnen overeenkomst uittreding gemeente Rotterdam uit Natuur- en recreatieschap 

IJsselmonde’ vast te stellen, onder voorbehoud van instemming door het college van 

Rotterdam;  

- Het Dagelijks bestuur te machtigen voor het maken van nadere afspraken ten aanzien van de 

aanvraag en verantwoording van de financiële bijdrage met de gemeente Rotterdam, zoals 

gememoreerd in bepaling 2.1 en 2.2 van bijgevoegde overeenkomst;  

- Staatsbosbeheer opdracht te geven de nadere uitwerking van de hoofdlijnen te 

bewerkstelligen en de daaruit voortvloeiende gevolgen te effectueren.  

 

Ook heeft het Algemeen Bestuur kennis genomen van het volgende: 

- Door vaststelling van de overeenkomst door het Algemeen Bestuur gaat het schap niet tot 

opheffing over doordat wordt voldaan aan de voorwaarde aangaande uittreding van 

Rotterdam (vóór 1 juni een overeenkomst) die is bepaald door de deelnemende raden en 

colleges van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk 

en Zwijndrecht i ;  

- De noodzaak dat de afzonderlijke gemeenteraden en colleges zich opnieuw dienen te 

beraden op hun besluit tot uittreden zoals opgenomen in de besluiten van de deelnemende 
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raden en colleges van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, 

Ridderkerk en Zwijndrecht, zoals verwoord in de voornoemde besluiten.  

 

Het voorgaande besluit is reden om u te informeren over een drietal zaken.  

- Het Algemeen Bestuur heeft een besluit genomen over de uittreedvoorwaarden van de 

gemeente Rotterdam;  

- De Raden van de Deelnemende gemeenten dienen hun toestemming te verlenen voor het 

besluit van het Algemeen Bestuur met betrekking tot de overeengekomen 

uittreedvoorwaarden voor de gemeente Rotterdam; 

- Door het besluit van het Algemeen Bestuur dienen de deelnemende gemeenten de genomen 

besluiten tot uittreden te heroverwegen.  

Hierna volgt een toelichting per onderdeel. Daar waar gesproken wordt over uittreedvoorwaarden 

wordt ook bedoeld financieringsovereenkomst en omgekeerd. 

 

Op 29 mei jongstleden heeft het Algemeen Bestuur besloten over de financieringsovereenkomst 

met de gemeente Rotterdam.  

De gemeente Rotterdam heeft besloten tot uittreding in haar collegebesluit op 8 november 2016 en 

in haar raadsbesluit op 24 november 2016. In de tussenliggende periode is onderhandeld om de 

uittreedvoorwaarden te bepalen en te komen tot een financieringsovereenkomst. De wet en de tekst 

van de Gemeenschappelijke Regeling bepaalt dat het Algemeen Bestuur een besluit neemt over de 

uittreedvoorwaarden voor de uittredende partij. In dezen geeft de uittredende partij middels een 

besluit van haar college haar instemming aan. Daarnaast is van belang om te weten dat de 

uittredende deelnemer verbonden blijft aan (het bestuur van) het schap tot het moment van het 

daadwerkelijke uittreden. 

 

De Hoofdlijnen Overeenkomst Uittreding gemeente Rotterdam uit het Natuur- en Recreatieschap 

IJsselmonde legt ten aanzien van een zevental kernpunten op hoofdlijnen de uittreedvoorwaarden 

vast voor de gemeente Rotterdam. Het betreft hier de financiën (voor de periode van 2018-2025, de 

periode na 2025 en aanspraken op vermogen en/of reserves), de toekomst van het Zuidelijk 

Randpark, de milieuproblematiek met betrekking tot de in de schapsgebieden bestaande 

problematiek van verontreinigde grond en de eventuele rechtsopvolging van het schap in de rechten 

en verplichtingen van deze overeenkomst.  

 

Door het besluit van het Algemeen Bestuur over de uittreedvoorwaarden van de gemeente 

Rotterdam, waarmee bedoeld wordt de financieringsovereenkomst, op 29 mei 2017 is voorkomen dat 

het natuur- en recreatieschap IJsselmonde wordt opgeheven. Immers, in november en december van 

het jaar 2016 hebben de andere deelnemende gemeenten (onder meer) het besluit genomen dat 

voor 1 juni 2017 een financieringsovereenkomst tot stand diende te komen om opheffing van het 

schap per 31 december 2017 te voorkomen.  

 

Met het besluit van het Algemeen Bestuur van 29 mei jongstleden is aan deze eis tegemoet gekomen.  

 

 



 

3 
 

De Raden van de Deelnemende gemeenten dienen hun toestemming te verlenen voor het 

besluit van het Algemeen Bestuur met betrekking tot de overeengekomen uittreedvoorwaarden 

voor de gemeente Rotterdam.  

Na instemming door het Algemeen Bestuur op 29 mei 2017 met de uittreedvoorwaarden voor de 

gemeente Rotterdam zoals beschreven in de Hoofdlijnen Overeenkomst Uittreding gemeente 

Rotterdam uit het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde, in de onderliggende bestuurlijke 

besluitvorming ook wel aangeduid als de ‘financieringsovereenkomst’, dienen de deelnemende 

gemeenteraden en Provinciale Staten hun toestemming te geven ten aanzien van deze 

uittreedvoorwaarden. De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat de gemeenteraden, 

onderscheidenlijk provinciale staten, van de Deelnemers  toestemming moeten geven voor de 

gevolgen van uittreding. ii  In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is in artikel 1 lid 2 

bepaald dat deze toestemming slechts kan worden onthouden wegens strijd met het recht of het 

algemeen belang. 

 

Door het besluit van het Algemeen Bestuur dienen de deelnemende gemeenten de genomen 

besluiten tot uittreden te heroverwegen. 

De overige deelnemende vijf gemeenten, waaronder uw gemeente, hebben in de periode november-

december 2016 besluiten genomen die onder meer bepalen dat de voornoemde gemeenten 

uittreden. Doordat overeenstemming is bereikt met de uittredende partijen Provincie Zuid-Holland en 

gemeente Rotterdam dienen de afzonderlijke gemeenteraden en colleges zich opnieuw te beraden 

op hun besluit tot uittreden zoals opgenomen in de voornoemde besluiten. 

 

Het verzoek is aan u om de hierboven genoemde benodigde besluitvorming in gang te zetten. Uw 

genomen besluiten kunt u toesturen aan de ambtelijk secretaris van het recreatieschap, mw. mr. M.L. 

van Genderen, L.vanGenderen@staatsbosbeheer.nl, bij wie u ook met vragen en/of benodigde 

ondersteuning terechtkunt.  

 

 

Namens het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde, 

 

Mw. N.E. Kösters, 

Accountmanager  

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
i
 Gedoeld wordt op de volgende besluiten: het besluit van het college van de gemeente Zwijndrecht op 29 november 

2016; het besluit van de raad van de gemeente Zwijndrecht op 13 december 2016; het besluit van het college van de 
gemeente Albrandswaard; het besluit van de raad van de gemeente Albrandswaard op 19 december 2016; het 
besluit van het college van de gemeente Ridderkerk op 29 november 2016; het besluit van de raad van de gemeente 
Ridderkerk op 15 december 2016; het besluit van het college van de gemeente Barendrecht op 22 november 2016; 
het besluit van de raad van de gemeente Barendrecht op 20 december 2016; het besluit van de raad van de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht op 14 december 2016; het besluit van het college van de gemeente Hendrik-Ido-
Ambacht op 29 november 2016. 
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ii
 Zie daarvoor art. 51 Wgr juncto art. 9 Wgr juncto art. 1 Wgr. 
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