RAADSBESLUIT
Onderwerp:
Toekomst Natuur- en Recreatieschap
IJsselmonde (NRIJ)

Gemeenteraad:
15 december 2016

BBVnr:
1154074

Commissie:
Samen wonen 1 december 2016

Raadsbesluitnr:
1154252

De raad van de gemeente Ridderkerk,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2016;

gelet op:
- artikel 1, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
- artikel 41 van de Gemeenschappelijke Regeling voor het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde;
- artikel 44 van de Gemeenschappelijke Regeling voor het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde;
Overwegende dat:
- Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (hierna de Provincie) met ingang van 1
januari 2017 uit de Gemeenschappelijke Regeling voor het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
(hierna NRIJ) zullen treden en deze uittreding zullen verdagen tot 1 januari 2018 indien het NRIJ voor
uiterlijk 23 december 2016 met de Provincie een financieringsovereenkomst heeft gesloten over
voortzetting van de provinciale bijdrage voor de periode 2017-2025;
- Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam (hierna Rotterdam) aan het Algemeen
Bestuur van het NRIJ heeft gemeld dat het college van burgemeester en wethouders en de raad van
Rotterdam voornemens zijn per 1 januari 2018 uit te treden uit het NRIJ;
- De leden van het Dagelijks Bestuur NRIJ van Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht,
Ridderkerk en Zwijndrecht onderzoeken onder welke condities hun samenwerking in het NRIJ kan
worden voortgezet na uittreding van de Provincie en van Rotterdam;
- Het uittreden van de Provincie ertoe zal leiden dat het NRIJ vanaf 2026 voor de dekking van de
kosten voor beheer en onderhoud van de gronden in eigendom en beheer van het NRIJ 20% van
deze bijdragen structureel minder zal ontvangen, zonder dat compensatie hiervoor is gegarandeerd;
- Het uittreden van Rotterdam ertoe kan leiden dat het NRIJ reeds vanaf 2023 voor de dekking van de
kosten voor beheer en onderhoud van de gronden in eigendom en beheer van het NRIJ meer dan
40% van deze bijdragen structureel minder zal ontvangen, zonder dat compensatie hiervoor is
gegarandeerd;
- Het uittreden van de Provincie en van Rotterdam ertoe kan leiden dat het NRIJ vanaf 2026 voor de
dekking van de kosten voor beheer en onderhoud van de gronden in eigendom en beheer van het
NRIJ meer dan 60% van deze bijdragen structureel minder zal ontvangen, zonder dat compensatie
hiervoor is gegarandeerd;
- Het uittreden van de Provincie en van Rotterdam ertoe leidt dat het NRIJ voor de langere termijn en
met name de periode vanaf 2026 grote onzekerheid voorziet ten aanzien van de dekking van de
kosten voor beheer en onderhoud van de gronden die het NRIJ in beheer en onderhoud heeft;

- Het NRIJ overeenstemming heeft bereikt met de provincie over een financieringsovereenkomst op
basis waarvan onder meer de huidige bijdrage van de Provincie na uittreding wordt gewijzigd in
meerjarige subsidies aan het NRIJ;
- Het NRIJ overleg voert met Rotterdam over een financieringsovereenkomst op basis waarvan onder
meer de huidige bijdrage van Rotterdam na uittreding van Rotterdam wordt gewijzigd in meerjarige
subsidies aan het NRIJ;
- Het overleg met Rotterdam nog niet heeft geleid tot een financieringsovereenkomst die voldoende
condities oplevert voor continuering van de samenwerking in het NRIJ tussen de raden en colleges
van burgemeester en wethouders van Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk
en Zwijndrecht en dat dat aanleiding is om er rekening mee te houden dat de uittreding van de
Provincie en van Rotterdam aanleiding is voor opheffing van het NRIJ;
- Indien de uittreding van de Provincie en van Rotterdam aanleiding is voor opheffing van het NRIJ, de
raad van oordeel is dat de Provincie en Rotterdam als volwaardig deelnemer in het NRIJ betrokken
dienen te zijn bij de opheffing van het NRIJ en dat moet worden voorkomen dat de Provincie of
Rotterdam eerder uit het NRIJ treden en zich kunnen onttrekken aan de verantwoordelijkheid voor de
opheffing van het NRIJ;

BESLUIT:
1. tot opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling NRIJ (GR NRIJ) met ingang van 1 januari 2017,
indien en voor zover op uiterlijk 23 december 2016 geen financieringsovereenkomst tussen de
Provincie en de GR NRIJ tot stand is gekomen die voorziet in adequate subsidiering door de Provincie
van de GR NRIJ voor een periode van ten minste 8 jaar en waarin de Provincie zich onder meer
verplicht voor het geval dat voor 1 juni 2017 wordt besloten tot opheffing van de GR NRIJ om zonder
enig voorbehoud als deelnemer de medeverantwoordelijkheid te dragen voor de opheffing;
2. tot opheffing van de GR NRIJ met ingang van 1 januari 2018, indien en voor zover voor 1 juni 2017
geen financieringsovereenkomst tussen Rotterdam en de GR NRIJ tot stand is gekomen;
3. tot uittreden uit de GR NRIJ met ingang van 1 januari 2018, indien en voor zover geen sprake is
van opheffing zoals bedoeld in het besluit onder 1 dan wel in het besluit onder 2;
4. dat indien wordt besloten tot opheffing als bedoeld onder 1 of 2:
a. de vereffening van het saldo van baten en lasten geschiedt conform het door het Algemeen Bestuur
NRIJ vast te stellen liquidatieplan, en
b. het Algemeen Bestuur NRIJ wordt belast met de uitvoering van het opheffingsbesluit en met de
vereffening van het saldo van baten en lasten en dat het Algemeen Bestuur NRIJ in dat kader besluit
bij gewone meerderheid van stemmen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ridderkerk
van 15 december 2016.
De griffier,

De voorzitter,

mr. J.G. van Straalen

mw. A. Attema

