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Raadsvoorstel 

Onderwerp: Transitie Natuur- en 
Recreatieschap IJsselmonde

Agendapunt:

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

Portefeuillehouder: Heezen, L.M. Openbaar 
BBVnummer: 1339093 Raadsvoorstelnr: 1339094

Onderwerp 
Deelname GR Natuur en Recreatieschap IJsselmonde. 

Geadviseerde beslissing 
1. De deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde 

te continueren;  
2. Het uittredingsbesluit met nummer 1154066 van 19 december 2016 en het verdagingsbesluit 

met nummer 1263639 van 23 oktober 2017 in te trekken; 
3. Het dagelijks en algemeen bestuur van het NRIJ van dit besluit in kennis te stellen door 

middel van de bijgevoegde brieven.  

Inleiding 
Met de raadsinformatiebrief van 13 maart 2018 (1318648) hebben wij u op de hoogte gesteld van het 
verloop van de transitie binnen de gemeenschappelijke regeling NRIJ.  

In het kader van de onderhandeling met de provincie en de gemeente Rotterdam hebben de 5 NRIJ-
gemeenten eind 2016  onder voorwaarden besloten per 1 januari 2018 uit het NRIJ te treden. Nadat 
de uittreedvoorwaarden waren vastgesteld hebben de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht en 
Hendrik-Ido-Ambacht besloten geen gevolgen aan het genomen uittreedbesluit te verbinden. 
Albrandswaard en Zwijndrecht hebben besloten hun uittreedbesluit met 1 jaar te verdagen naar 1 
januari 2019. Albrandswaard heeft dat besluit genomen in de raadsvergadering van 23 oktober 2017 
(1263639). De reden daarvoor was dat voor een verkenning van ieders belangen en een visie op de 
toekomst van het NRIJ meer tijd nodig was.   

Na het uittreden van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam per 1 januari 2018 hebben 
de overgebleven gemeenten Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht en 
Zwijndrecht op 10 april 2018 een intentieovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst biedt de basis 
voor het continueren van de samenwerking in het NRIJ tot tenminste 2022, terwijl deze periode wordt 
gebruikt voor de verdere transitie van het NRIJ. Na de zomer van 2018 maakt het NRIJ een begin met 
het uitvoeren van de intentieovereenkomst.  

Beoogd effect 
Inzetten op een continuering van de gemeenschappelijke regeling NRIJ, waarbij de inzet blijft de 
doelen zoals geformuleerd in de  gesloten  intentieovereenkomst te realiseren.  Daarmee krijgt de 
afstemming met de Landschapstafel vorm en wordt onderzocht welke taken het NRIJ moet vervullen 
en welke organisatievorm daarbij past.  
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Argumenten 

1.1 Samenwerking is gewenst 
Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst heeft Albrandswaard aangegeven dat het 
continueren van de samenwerking in ieder geval tot 2022 gewenst is om de transitie van het NRIJ 
goed vorm te kunnen geven. Eerdere besluitvorming heeft gewerkt 
Mede als gevolg van de eerdere besluitvorming zijn er concrete stappen genomen in de 
ontwikkeling van een toekomst rond het beheer van de groen- en recreatiegebieden op 
IJsselmonde. Dit is geconcretiseerd in de gesloten intentieovereenkomst.  

1.2 Vasthouden aan eerdere besluitvorming geeft negatief beeld 
In het kader van de regionale samenwerking heeft doorzetten van eerdere besluitvorming tot 
uittreden nadrukkelijk negatieve effecten, zowel op het gebied van groen en recreatie maar ook bij 
andere ruimtelijke vraagstukken waarbij samenwerking essentieel is.  Daarnaast zal in dat geval 
dan ook een uittredingsonderhandeling gevoerd moeten gaan worden wat tot ongewisse 
resultaten kan leiden.  

2.1 Uittredingsbesluit moet formeel worden ingetrokken  
Om het uittredingsbesluit en verdagingsbesluit  in te kunnen trekken is een formeel raadsbesluit 
nodig. 

Kanttekeningen 

1.1 Drukmiddel van uittreding valt weg 
Door het uittredingsbesluit in te trekken wordt de eerder opgebouwde druk weggehaald en kan het 
ingezette traject van bestuursopdracht en intentieovereenkomst vertragen. Mocht dit nodig blijken, 
dan is het altijd mogelijk opnieuw een uittreedbesluit te nemen.  

Financiën 
In de begroting en in het meerjarenperspectief is de deelnemersbijdrage aan het NRIJ opgenomen. 
Nadrukkelijk zal moeten worden bezien hoe de financiering gaat lopen na afloop van de bijdragen 
zoals die door provincie en gemeente Rotterdam zijn toegezegd voor de periode tot 2025.

Communicatie 
Na het nemen van het raadsbesluit wordt dit kenbaar gemaakt aan het dagelijks en algemeen bestuur 
van het NRIJ. 

Uitvoering 
Na besluitvorming wordt het raadsbesluit toegezonden aan het NRIJ en de deelnemende gemeenten 
door middel van de bijgevoegde brieven. 
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Bijlagen 
- 1349445 Raadsbesluit 
- 1349446 Informatiebrief Algemeen Bestuur NRIJ 
- 1349447 Informatiebrief deelnemende gemeenten 
- 1154066 Uittredingsbesluit 
- 1263639 Verdagingsbesluit 

Poortugaal, 4 september 2018

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de locosecretaris, de burgemeester, 

Dick Mol drs. Hans-Christoph Wagner 


