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Onderwerp: overdrachtsdocument Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde inzake het Oosterpark 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
In reactie op de toezegging van 11 november 2010 in de commissie Samen Wonen informeren wij 
u over een overdrachtsdocument tussen het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde en de 
gemeente met betrekking tot het beheer van het Oosterpark. 
  
Aanleg Oosterpark 
Het Oosterpark is gefaseerd aangelegd. Het westelijk deel van het Oosterpark dateert uit medio   
70-er jaren. Dit deel (tot aan de speelvijver) is door de gemeente met subsidie van Rijk en provincie 
als wijkpark voor Drievliet aangelegd.  
 
Overdracht Oosterpark aan Openbaar Lichaam Rijnmond 
Eind 70-er jaren kreeg het Openbaar Lichaam Rijnmond alle bevoegdheden op het gebied van 
buitenstedelijke recreatie en wilde snel scoren met een eerste project. In verband hiermee heeft 
Ridderkerk de aangelegde eerste fase en de resterende gronden voor de 2e fase en 3e fase in 
1980 overgedragen aan Rijnmond. Deze organisatie heeft vervolgens beide fasen aangelegd, 
uitgezonderd de sportvelden, die in eigendom van de gemeente zijn gebleven.  
 
Opheffing Openbaar Lichaam Rijnmond en overdracht Oosterpark aan het recreatieschap 
Bij de opheffing van het Openbaar Lichaam Rijnmond in 1988 hebben het Rijk, het provinciaal 
bestuur en de besturen van de Rijnmondgemeenten zich in belangrijke mate laten leiden door de 
adviezen van een speciaal hiertoe ingestelde commissie (commissie Herweijer). Het ging hierbij 
om het overnemen van taken van Rijnmond. Dit leidde onder anderen tot de vorming van grotere 
recreatieschappen.  
 
Met betrekking tot de voortzetting van de buitenstedelijke recreatieprojecten van Rijnmond heeft  
de commissie de aanbeveling gedaan om de projecten Zuidelijk Randpark, Oosterpark, de Waal  
en omstreken, onder te brengen bij het werkveld van het toenmalige recreatieschap Oude Maas 
(vanaf januari 1988 genoemd recreatieschap IJsselmonde). Hiermee werd aangesloten op de 
doelstellingen van de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De gronden zijn daarbij in 
eigendom gekomen van de provincie.  
De brief van de provincie over “vorming van het recreatieschap voor IJsselmonde” ligt ter inzage. 
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Binnen het gemeentelijk grondgebied zorgt het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde heden voor 
het dagelijks beheer en onderhoud van het Oosterpark, de Wevershoek, ligweiden Waalweg 
(surfbocht) en de Donckse Velden. 
 
Beheersafspraken Oosterpark 
Ten aanzien van het Oosterpark is in 2002 een beheerplan opgesteld dat in het Algemeen Bestuur, 
waarin vertegenwoordigende wethouders van de deelnemende gemeente zitten, aan de orde is 
geweest. Het beheerplan ligt van februari tot april ter inzage in de fractiekamer.  
Overigens delen wij u mede dat het recreatieschap aan een nieuw schapsplan werkt. Dit moet te 
zijner tijd leiden tot nieuwe beheerplannen van de diverse recreatiegebieden. Met het schap is 
afgesproken dat de gemeente ambtelijk daarbij wordt betrokken. 
 
In het Algemeen Bestuur van het recreatieschap IJsselmonde worden tijdens de 
begrotingsbehandeling besluiten genomen over onder andere de bijdragen aan het schap. Per 
inwoner wordt aan het schap een vast bedrag betaald voor het jaarlijkse onderhoud. Ook op ambtelijk 
niveau zijn er geregeld contacten en, in incidentele gevallen, met de wijkoverleggen. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over overdrachtsdocumenten 
met betrekking tot de gebieden van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde en het Oosterpark 
in het bijzonder en beschouwen de toezegging hiermee als afgedaan. 
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,                                                 de burgemeester, 
 
 
 
Mw. M.H.J.C. Nienhuis-van Doremaele          Mw. A. Attema 
 
 


