VRAGEN COMMISSIEVERGADERING
De commissie: Samen Leven en Samen wonen
Vergaderdatum: 5 maart 2020
Steller en fractie: Jos Hulhoven, CDA
Agendapunt: 8 mededelingen gemeenschappelijke regelingen, n.a.v. doorgestuurde raadsbrief NRIJ
Portefeuillehouder: dhr. Meij
Datum indiening vraag bij griffie: 9-3-2020
Datum ontvangst beantwoording college bij griffie: 13 maart 2020

Vraag 1
“Om alle ambities in het groen vorm te geven én kwaliteit toe te voegen, moeten we als gemeenten dichter
op het beheer van de groengebieden zitten. Gemeenten combineren dan interne en externe expertise en
geven een gerichte beheeropdracht aan het NRIJ die in direct verband staat met de gemeentedoelen.”
Vraag:
Wat zijn voor Ridderkerk onze gemeentedoelen in relatie tot groengebieden?

Antwoord
De gemeentedoelen in relatie tot groengebieden staan onder meer verwoord in het collegeprogramma
2018-2022. Hier staat bijvoorbeeld: groene buffergebieden houden we in stand, mede vanwege geluid
en fijnstof. Verder wil Ridderkerk meer bomen en verbetering van biodiversiteit.
Momenteel wordt aan een groenvisie gewerkt. Hierin worden deze doelen verder vorm gegeven op
wijkniveau, en meer gekoppeld aan bijvoorbeeld gezondheid, water- of hitteoverlast. Om dit uit te voeren
wordt onder andere gekeken hoe deze doelen beter te integreren in ruimtelijke adviezen van andere
afdelingen.
Vraag 2
Kunnen doelen van deelnemende gemeenten conflicteren met elkaar? Wat gebeurt er dan?
Antwoord
Ja dat kan theoretisch, al komt het zelden voor. Het is dan primair aan de gemeenten om er samen uit te
komen. Die gemeenten zijn opdrachtgever van het NRIJ. NRIJ kan hooguit adviseren, en kent vooral
praktische zaken (kosten, contracten etc.) meer in detail in de NRIJ-gebieden, en is waardevol om
praktische oplossingen aan te dragen. Als het conflict ook het NRIJ raakt, is het ook een zaak voor het
Dagelijks of Algemeen bestuur van het NRIJ.
NRIJ is een beheerpartij. Conflicten treden eerder op bij herontwikkeling van een gebied. Hier heeft NRIJ
geen initiërende rol in.
Vraag 3
“Het NRIJ kent al toepassing van div. subsidies en vraagt een marktconforme pacht van haar exploitanten.
Daar zit niet veel ruimte meer in, behalve wellicht in het toestaan van een enkel festival (vanuit Rotterdam)”

Vraag:
Betekent dit alleen festivals op Rotterdams grondgebied of festivals vanuit Rotterdam op Ridderkerks
grondgebied?
Antwoord
Grotere festivals kunnen eventueel noodinkomsten genereren, vandaar deze toevoeging. Het Zuidelijk
Randpark bijvoorbeeld wordt beheerd door het NRIJ, ligt op Barendrechts grondgebied, naast de A15,
maar er komen vooral recreanten uit Rotterdam. Ridderkerk heeft een dergelijke locatie niet. De gemeente
gaat zelf over wat voor festivals passend zijn binnen de gemeente, en welke doelen in groengebieden zich
wel of niet goed verhouden tot verschillende soorten en maten festivals.

