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Betreft: Overeenkomst afronding projecten herinrichting IJsselmonde 

 
Geachte heer Janssen, 
 
Tekenen overeenkomst  
Met u streven wij naar een spoedige afronding van de projecten herinrichting op 
IJsselmonde. 
Op 6 augustus 2013 hebben wij dan ook besloten een overeenkomst aan te gaan om te 
komen tot afronding van de projecten herinrichting IJsselmonde. De versie van juli 2013 
(bijgaand) hebben wij daarbij ter beoordeling voorgelegd gekregen. 
Wij beschouwen het exemplaar van juli 2013 als een intentieovereenkomst om te komen tot 
afronding van de in de overeenkomst genoemde projecten. 
 
Tekst overeenkomst 
De tekst van de overeenkomst is naar ons idee op sommige punten voor interpretatie 
vatbaar. Dit geldt met name voor het onderdeel Waalbos, waar onze aandacht speciaal naar 
uitgaat, zoals van ons ook wordt gevraagd. Bovendien is de overeenkomst op één punt nog 
niet inhoudelijk ingevuld (artikel 3.3 aantal uren). Gelet op de tijdsdruk zullen wij niet 
aandringen op verdere tekstaanpassingen. Wij weten, dat we met u hetzelfde doel voor ogen 
hebben: de afronding van de in de overeenkomst genoemde projecten. Wij hechten er 
echter wel aan in andere bewoordingen nogmaals aan te geven wat voor ons belangrijk is 
om tot eigendomsoverdracht van de gronden van het Waalbos te kunnen komen. 
  
Voorwaarden 
Voor de gemeente Ridderkerk is van belang, dat: 
1. er op het moment van het sluiten van een overeenkomst tot overdracht in eigendom aan 
de gemeente Ridderkerk van de grond van het Waalbos een beheerovereenkomst ligt, 
getekend door een partij of partijen, die het beheer voor de beoogde periode kan / kunnen 
doen voor een bedrag van € 3 miljoen (artikel 5); 
2. dat het bedrag van maximaal € 3 miljoen voor beheer tijdig moet zijn geconcretiseerd en 
voldoende moet zijn om aan voorwaarde 1 te kunnen voldoen (artikel 4.3) 
3. dat de werkzaamheden voor de voorbereiding en uitvoering van de (eventueel 
noodzakelijke) aanbesteding van het beheer en het sluiten van de beheerovereenkomst 
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worden gedaan door de Dienst Landelijk Gebied op kosten van de provincie voor het aantal 
uren, dat daar voor nodig is (artikel 3.3) 
4. dat eventueel in 2014 te maken kosten, bedoeld onder 3, niet voor rekening van 
Ridderkerk komen (artikel 3.3) 
 
Instemming raad 
In zijn vergadering van 12 september 2013 zullen wij de raad ons besluit tot het aangaan 
van een overeenkomst voor de afronding van de projecten herinrichting IJsselmonde ter 
kennisneming voorleggen. Wij zullen u na 12 september 2013 nader berichten. 
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk 
de secretaris, 
 
 
dhr. H.W.J. Klaucke 

de burgemeester 
 
 
mw. A. Attema 

 


