
 

 

RAADSBESLUIT 

Onderwerp:  
NRIJ - Hoofdlijnenovereenkomst uittreding 
gemeente Rotterdam en nieuwe 
gemeenschappelijke regeling NRIJ 

Gemeenteraad: 
23 november 2017 

BBVnr: 
1266835 

 Commissie: 
Samen wonen 9 november 2017 
 

Raadsbesluitnr: 
1268701 

 

De raad van de gemeente Ridderkerk 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van  

overwegende dat  

Het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde een gemeenschappelijke regeling is in de zin van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen;  
 
De Provincie Zuid-Holland met ingang van 1 januari 2018 uit de gemeenschappelijke regeling van het 
Natuur- en recreatieschap IJsselmonde treedt; 
 
De Gemeente Rotterdam met ingang van 1 januari 2018 uit de gemeenschappelijke regeling van het 
Natuur- en recreatieschap IJsselmonde treedt; 
 
Het Koepelschap Buitenstedelijk Groen met ingang van 1 januari 2018 zichzelf zal opheffen; 
 
Door het uittreden van twee deelnemers de inhoud van de gemeenschappelijke regeling dient te 
worden gewijzigd en daarmee geactualiseerd;  
 
Dat op grond van artikel 1 Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) de toestemming van de raad 
benodigd is voor het wijzigingen van een regeling; 
 
Dat deze toestemming kan slechts onthouden worden wegens strijd met het recht of het algemeen 
belang; 
 
Dat dit besluit niet afdoet aan de bevoegdheid van iedere Deelnemer aan een gemeenschappelijke 
regeling om uit te treden uit een gemeenschappelijke regeling, zoals bepaald in artikel 35 van de 
gewijzigde gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap IJsselmonde; 
 
De raad van de Gemeente Ridderkerk een besluit heeft genomen op 15 december 2016 met het 
kenmerk 1154252; 
 
Dat op 29 mei 2017, overeenkomstig het besluit d.d. 15 december 2016, een 
financieringsovereenkomst overeenkomst tussen Rotterdam en de gemeenschappelijke regeling van 
het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde is overeengekomen; 
 
Dat in overeenstemming met het voorgaande niet is voldaan aan de voorwaarde voor opheffing en 
daarmee niet is overgegaan tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling van het Natuur- en 
recreatieschap IJsselmonde, zoals bepaald in het besluit d.d. 15 december 2016 van de raad van 
Ridderkerk, onderdeel 2 en onderdeel 3; 
 



 

 

 
BESLUIT: 

1. In te stemmen met de overeenkomst ‘Hoofdlijnen overeenkomst uittreding Gemeente 
Rotterdam uit het Natuur- en Recreatieschap’. 

2. Te constateren dat tijdig een financieringsovereenkomst met de Provincie Zuid-Holland en de 
gemeente Rotterdam is gesloten, daarmee voldaan is aan de voorwaarden in het raadsbesluit 
van 15 december 2016 en er geen reden is tot opheffing van de Gemeenschappelijke 
Regeling NRIJ of tot uittreding. 

3. De gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap (NRIJ) te wijzigen, zoals 
vastgesteld door het Algemeen bestuur van de NRIJ d.d. 7 juli 2017. 

4. Het college toestemming te verlenen om als college deze regeling te wijzigen. 
5. Het college op te dragen het NRIJ te verzoeken om voor 1 februari 2018 te komen tot een  

meerjarenvisie op het Schap, waarin het NRIJ aangeeft hoe zij een taakstelling van 20% kan 
behalen, hoe zij haar bedrijfsvoering optimaliseert en hoe zij de Landschapstafel betrekt bij 
toekomstige besluitvorming. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ridderkerk  

van 23 november 2017. 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

mr. J.G. van Straalen mw. A. Attema 

 


