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Bestuursovereenkomst voor de samenwerking van de Landschapstafel IJsselmonde 

De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Albrandswaard,  
te dezen krachtens volmacht van de burgemeester rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door de wethouder Groen en recreatie, dhr. M. Goedknegt 
op grond van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. …………….. 

De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Barendrecht,  
te dezen krachtens volmacht van de burgemeester rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door de wethouder Groen en recreatie, mevr. I. Monhemius van der Veen 
op grond van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. …………….. 

De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Ridderkerk,  
te dezen krachtens volmacht van de burgemeester rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door de wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, dhr. V.A. Smit 
op grond van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. …………….. 

De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Zwijndrecht,  
te dezen krachtens volmacht van de burgemeester rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door de wethouder Groen en recreatie, dhr. H.L.J. Mirck 
op grond van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. …………….. 

De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht,  
te dezen krachtens volmacht van de burgemeester rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door de wethouder Groen en recreatie, dhr. F.J. van de Velde 
op grond van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. …………….. 

De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Rotterdam,  
te dezen krachtens volmacht van de burgemeester rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door de wethouder Groen en recreatie, dhr. B.J. Eerdmans 
op grond van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. …………….. 

 

Hierna gezamenlijk te noemen: partijen 

Constaterende dat, 

o partijen willen samenwerken aan het verbeteren van de kwaliteit van het landschap en van 
de  groen- en recreatiegebieden op IJsselmonde; 

o partijen op termijn willen samenwerken aan het beter op elkaar afstemmen van het beheer 
van de (grotere) groen- en recreatiegebieden op IJsselmonde in overleg met de 
terreinbeherende organisaties; 

o het Programma Deltapoort per 1 juli 2015 is beëindigd en de opgaven van de Visie 
Deltapoort grotendeels zijn overgegaan naar de Landschapstafel IJsselmonde; 

o de provincie Zuid-Holland het vormen van een Landschapstafel IJsselmonde een gewenste 
ontwikkeling vindt en de Landschapstafel de mogelijkheid biedt langere tijd samen te werken 
met diverse partijen; 

o de wethouders van de genoemde gemeenten in de vergadering van de Landschapstafel 
IJsselmonde van 31 oktober 2015 de wens hebben uitgesproken de samenwerking in 
hoofdlijnen vast te leggen zodat de Landschapstafel rechtmatig besluiten kan nemen; 
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Overwegende dat, 

o het aangaan van een bestuursovereenkomst een bevoegdheid is van het college; 
o de partijen in de Landschapstafel IJsselmonde gezamenlijk besluiten moeten kunnen nemen 

op basis van een  door iedere partij afzonderlijk verstrekt mandaat;  
o de ontwikkeling en het beheer van regionaal groen, recreatie en de kwaliteit van het 

landschap rondom de steden en dorpen, samenwerking noodzakelijk maakt. 
 

1. Definities 
 
In deze bestuursovereenkomst wordt verstaan onder: 
a) ambtelijke werkgroep: de ambtelijke werkgroep van de Landschapstafel IJsselmonde waarin 

elke partij ambtelijk vertegenwoordigd is en die zorg draagt voor de voortgang en uitvoering 
van de projecten  en de bestuurlijke Landschapstafel IJsselmonde voorbereidt;   

b) Deltapoort: het voormalige samenwerkingsverband  van gemeenten op IJsselmonde en de 
provincie Zuid-Holland dat heeft gewerkt aan de opgaven uit de Gebiedsvisie Deltapoort 
2025 (februari 2012); 

c) Groen- en recreatiegebieden Landschapstafel IJsselmonde: de (buiten)stedelijke groen- en 
recreatiegebieden die zijn aangegeven op de kaart in bijlage 1;  

d) Landschapstafel IJsselmonde: het bestuurlijk overleg tussen de gemeenten  Barendrecht, 
Albrandswaard, Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht, Rotterdam  en Zwijndrecht over recreatie 
en groen op IJsselmonde;  

e) Regiegroep Metropolitaan groen: bestuurlijke regiegroep gevormd door de provincie en de 
voorzitters van een aantal Landschapstafels uit de stedelijke regio, waaronder de voorzitter 
van de Landschapstafel IJsselmonde; 

f) Terreinbeherende instanties / terreinbeheerders: partijen die recreatie-en groengebieden 
beheren.  

 
2. Doel van deze bestuursovereenkomst 

 
2.1 Komen tot afstemming van beleid, uitvoering en monitoring ten aanzien van de groen- en 

recreatiegebieden op IJsselmonde ten einde de kwaliteit van het landschap in stand te houden 
c.q. te verbeteren; 

2.2 Samen werken aan het Uitvoeringsprogramma ‘Groen IJsselmonde’ om een stimulans te geven 
aan en te komen tot een recreatief aantrekkelijk, toegankelijk en bruikbaar groen landschap, 
waardoor ook kan worden bijgedragen  aan de economische ontwikkeling van IJsselmonde; 

2.3 Inzetten op afstemming van het beheer van de groen- en recreatiegebieden op IJsselmonde, het 
stellen van kaders voor het beheer en streven naar een verbetering van de efficiëntie in beheer 
in overleg met de terreinbeherende instanties. 
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3. Overlegstructuur 

Landschapstafel IJsselmonde 

3.1 De Landschapstafel IJsselmonde komt tenminste twee keer per jaar bijeen;   
3.2 Minimaal één keer per jaar worden de volgende punten aan de orde gesteld: 
       - de voortgang en eventuele aanpassing van het Uitvoeringsprogramma IJsselmonde  
      - een terugkoppeling uit de Regiegroep Metropolitaan groen  
      - de begroting  van het komende jaar  
      - de financiële verantwoording over het voorafgaande jaar  
  - de ambtelijke en bestuurlijke inzet.  

Beraadslaging/besluitvorming 

3.3 Partijen streven naar het bereiken van consensus in de vergaderingen 
3.4 Besluitvorming: 

- kan plaatsvinden, indien minimaal 50% van de partijen aanwezig is  
- vindt plaats op basis van unanimiteit   
 
De voorzitter/vicevoorzitter 
 

3.5 De voorzitter:  
- wordt benoemd door partijen.  
 roept het overleg van de Landschapstafel IJsselmonde bijeen en nodigt daarvoor desgewenst 

stakeholders uit. 
 monitort de in de Landschapstafel IJsselmonde gemaakte afspraken. 
 vertegenwoordigt de Landschapstafel IJsselmonde  in de Regiegroep Metropolitaan groen. 

 
3.6 De vicevoorzitter: 

- wordt benoemd door partijen 
- vervangt de voorzitter bij afwezigheid  

Ambtelijke werkgroep 

3.7 De ambtelijke werkgroep: 
a. bewaakt de voortgang van de hoofdopgaven uit het uitvoeringsprogramma 
b. bereidt de bestuurlijke overleggen voor 
c. kiest uit haar midden een voorzitter 
d. stelt jaarlijks een financiële verantwoording en evaluatie op 

3.8 De voorzitter van de ambtelijke werkgroep: 
a. roept de ambtelijke werkgroep bijeen en nodigt daarvoor desgewenst stakeholders uit 
b. draagt zorg voor monitoring van de in de Landschapstafel IJsselmonde gemaakte 

afspraken 
c. vertegenwoordigt de Landschapstafel IJsselmonde ambtelijk in het 

voorbereidingsoverleg voor de Regiegroep Metropolitaan groen 
 

4 Taken, rollen en verantwoordelijkheden 
 

4.1 Partijen voorzien elkaar tijdig van de informatie, kennis en deskundigheid benodigd voor het in 
het kader van deze bestuursovereenkomst verrichten van taken en realiseren van producten. 
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4.2 De vertegenwoordigers van partijen in de Landschapstafel IJsselmonde dragen ieder voor zich 
zorg voor de informatievoorziening aan hun colleges en raden.  

4.3 In gezamenlijkheid kunnen de partijen besluiten andere partijen uit te nodigen deel te nemen 
aan de Landschapstafel IJsselmonde. 

4.4 Partijen dragen zorg voor voldoende ambtelijke capaciteit voor de ambtelijke werkgroep. 

 

5 Middelen  
 
Middelen Uitvoeringsprogramma 

5.1 Partijen dragen zorg voor projecten op eigen grondgebied (gebiedsimpulsen en particuliere 
initiatieven). Dat betekent dat partijen in eerste instantie zelf zorg dragen voor de benodigde 
mensen en middelen. 

5.2 Partijen spannen zich in om in aanvulling op de  middelen als bedoeld in 5.1 bij andere instanties 
en overheden, waaronder de provincie  Zuid-Holland , financiële bijdragen te verkrijgen.  
 
Middelen Proces 

5.3 Alle deelnemende gemeenten dragen financieel bij aan de uitvoering van de 
bestuursovereenkomst door jaarlijks een (te indexeren) bedrag van € 0,50,- per inwoner (2016) 
ter beschikking te stellen. De gemeente Rotterdam betaalt een vaste bijdrage van  
€ 40.000,- per jaar (2016 - eveneens voortzetting van  de eerdere afspraken van Deltapoort).  

5.4 De bijdragen genoemd in 5.3 moeten uiterlijk 1 maart van het betreffende kalenderjaar zijn 
overgemaakt. 
 

6 Financiële administratie 
 

6.1 De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft de financiële administratie van de Landschapstafel op 
zich genomen. 

 
7 Beëindiging, aanvulling en verlenging 

 
7.1 Partijen kunnen overeenkomen dat de duur van de bestuursovereenkomst – in afwijking van het 

bepaalde in artikel 8.2 – wordt verlengd tot een nader door partijen te bepalen datum.  
7.2 Partijen kunnen bij de in 7.1  bedoelde verlenging de bestuursovereenkomst wijzigen. 
7.3 Partijen die niet meer willen deelnemen komen nog wel de aangegane financiële verplichtingen 

na tot en met het jaar volgend op het jaar van opzegging. 
 

8 Slotbepaling 
 

8.1 Deze bestuursovereenkomst wordt aangehaald als:  bestuursovereenkomst Landschapstafel 
IJsselmonde. 

8.2 Deze bestuursovereenkomst treedt in werking op 1 juni 2016 en eindigt uiterlijk op 31 december 
2018.  

8.3 Indien enige bepaling in deze bestuursovereenkomst, om wat voor reden ook, nietig mocht zijn, 
zal dit geen gevolgen hebben voor de overige bepalingen in deze bestuursovereenkomst.  

8.4 Op deze bestuursovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 
8.5 Partijen spreken elkaar aan op naleving van deze bestuursovereenkomst.  
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8.6 Geschillen die voortvloeien uit deze bestuursovereenkomst worden zoveel mogelijk in onderling 
overleg opgelost. 

8.7 Alle geschillen die niet volgens 8.6  kunnen worden opgelost en mochten ontstaan naar 
aanleiding van deze bestuursovereenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te 
Rotterdam. 

 

 

 

 

Aldus overeengekomen en ondertekend,  

 

Op   ..juni 2016, te Poortugaal.  

 

 

………………………………………………………..    ……………………………………………………….. 

Dhr. M. Goedknegt      Mevr. I. Monhemius van der Veen  

Gemeente Albrandswaard     Gemeente Barendrecht 

 

………………………………………………………..    ……………………………………………………….. 

Dhr. V.A. Smit       Dhr. H.L.J. Mirck  

Gemeente Ridderkerk      Gemeente Zwijndrecht 

 

………………………………………………………..    ……………………………………………………….. 

Dhr. F.J. van de Velde      Dhr. B.J. Eerdmans 

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht    Gemeente Rotterdam 

 

………………………………………………………..    ………………………………………………………..
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Voorbeeld 
 
Volmacht gemeente <…> 

 

De heer / mevrouw …..,  burgemeester van de gemeente <…>; 

 

gelet op artikel 171 van de Gemeentewet en het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders d.d.  <…> tot het aangaan van de bestuursovereenkomst Landschapstafel IJsselmonde, 

 

      verleent hierbij volmacht aan 

 

<…de heer / mw. > om namens de gemeente …..  over te gaan tot de tekening van de 
bestuursovereenkomst Landschapstafel IJsselmonde'. 

 

 

De burgemeester van de gemeente <…>. 

Naam 

Datum 

<…>. 

 


