
Bijlage 1: Samenvatting Hoofdlijnenovereenkomst Uittreding gemeente Rotterdam  
De gemeente Rotterdam heeft aangegeven dat de gemeente ook na uittreding uit het schap betrokken 
wil blijven bij (de ontwikkeling van nieuw) beleid en beheer van de gebieden in eigendom en beheer 
van het Schap. In het bijzonder de Oude Maas Oost, de Carnisse Grienden en het Zuidelijk Randpark. 
Rotterdam is van mening dat toekomstige beleid en beheer van regionale, buiten stedelijke 
groengebieden, gericht dient te zijn op behoud van de openbare toegankelijkheid van die gebieden, 
het schoon, heel en veilig houden daarvan, de aanwezigheid van kwalitatief goede voorzieningen en 
verbetering van de relatie met de rivier.  
 
Uitgangspunt is dat gemeente Rotterdam voor de periode 2018 - 2025 jaarlijks ten behoeve van de 
realisatie van de doelstellingen van het schap een bedrag ad € 854.372,80 als uittreedvergoeding 
beschikbaar stelt aan het schap in de vorm van een jaarlijkse financiële bijdrage. Dit komt neer op een 
bedrag ter hoogte van 80% van de verplichte bijdrage die Gemeente Rotterdam op grond van de 
thans geldende gemeenschappelijke regeling jaarlijks aan het schap bijdraagt na vereffening van het 
Koepelschap.  
 
Het schap dient ter verkrijging van deze financiële bijdrage jaarlijks vanaf dit jaar een aanvraag in bij 
de gemeente Rotterdam. Deze aanvraag wordt voor 1 december door de gemeente Rotterdam  
gehonoreerd. Het schap verschaft jaarlijks in haar jaarverslag en jaarrekening nader inzicht in het door 
haar gevoerde en te ontwikkelen beleid en beheer. Ook geeft het schap inzicht in de besteding van de 
ontvangen financiële middelen met betrekking tot de beheerde gebieden.  
 
Voor de periode na 2025 houdt Rotterdam uit hoofde van haar publieke taak financiële middelen 
beschikbaar ten behoeve van regionale, buitenstedelijke groengebieden. Hier behoren ook gebieden 
in eigendom en beheer van het schap. Op basis van door Rotterdam en het schap in gezamenlijk 
overleg te maken afspraken, kan het schap ook in de periode na 2025 bij de gemeente Rotterdam 
aanspraak maken op deze financiële middelen.  
Zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk in januari 2024, stelt de gemeente Rotterdam de omvang van de 
financiële middelen vast ten behoeve van regionale, buitenstedelijke, groengebieden. Ook stelt de 
gemeente dan de wijze vast waarop het schap een aanspraak op deze financiële middelen kan maken 
en de voorwaarden waaronder.  
 
Rotterdam maakt na uittreding geen aanspraak op het eigen vermogen en/of de algemene en 
bijzondere reserves van het schap, zolang deze worden aangewend ten behoeve van het doel 
waarvoor het schap is opgericht, als verwoord in de gemeenschappelijke regeling Natuur en 
Recreatieschap IJsselmonde.  
 
Van de zijde van Rotterdam is het voorstel gedaan om na te gaan of de overdracht van het eigendom, 
erfpacht en andere zakelijke rechten en het beheer van de gronden die deel uit maken van het 
Zuidelijke Randpark (ZPR) een realistische beleidsoptie is voor zowel de gemeente Rotterdam zelf, 
als ook het schap. Dit mede gelet op ideeën aangaande toekomstig beleid van het schap, meer in het 
bijzonder de strategieën ten aanzien van de onderscheiden schapsgebieden. Het schap is bereid om 
gezamenlijk met de gemeente Rotterdam deze discussie aan te gaan, waarbij zich in de visie van 
partijen vooralsnog de navolgende discussiepunten manifesteren: 

- Verrekening door Gemeente Rotterdam van de eventuele kosten van beheer en onderhoud 
ZRP met haar uittreedbijdrage over de periode 2018 –2025; 

- Aanspraak van Gemeente Rotterdam op de specifiek voor het ZRP gereserveerde deel van 
de bestemmingsreserves van het schap; 

- Overdracht van de van het Zuidelijk Randpark deel uitmakende grond en al dan niet “om niet”, 
terwijl deze gronden in de boekhouding van het schap als vaste activa zijn opgenomen en 
financieel gewaardeerd; 

- Overdracht opstallen gelegen op gronden die deel uitmaken van het Zuidelijk Randpark (in het 
bijzonder de zogenoemde Pendrechtse Molen); 

 
Rotterdam en het schap spreken af dat zij met betrekking tot de milieuproblematiek, waaronder 
bodemverontreiniging, bij bestaande risico’s en voor (voortzetting van) bestaand legaal gebruik ten 
tijde van de uittreding van Gemeente Rotterdam per 1 januari 2018 en onder voorwaarde van 
zorgvuldig onderhoud, de thans tussen betrokken partijen feitelijk bestaande onderlinge verhoudingen 
gedurende een periode van maximaal 30 jaren ongewijzigd zullen continueren als waren zij nog 
gezamenlijk deelnemers aan het schap. Dit geldt zowel voor wat betreft de besluitvorming ten aanzien 



van vraagstukken betreffende milieuproblematiek, als ook de financiële inbreng van betrokkenen met 
betrekking tot de aan deze vraagstukken verbonden kosten, voor zover die voorrekening en risico van 
het schap komen en voor zover de bestemmings-en algemene reserves –bezien vanuit de 
reservepositie van het schap, niet toereikend zijn om die schade (geheel of gedeeltelijk) te dekken. 
 
De Provincie Zuid-Holland heeft vervolgens op verzoek te kennen gegeven dat de bepalingen ter zake 
de milieuproblematiek in haar overeenkomst met het schap in een vergelijkbare zin kunnen worden 
geïnterpreteerd en dat zij daar op vergelijkbare wijze naar zal handelen. 
 


