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Verklaring  

 

Onderhavige intentieovereenkomst is overeengekomen door de colleges van 

Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik 

Ido Ambacht, Ridderkerk en Zwijndrecht, teneinde richting te geven aan de toekomst van 

het natuur- en recreatieschap IJsselmonde.  

 

 

Definities  

 

De overgebleven gemeenten/De partijen: Gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, 

Hendrik Ido Ambacht, Ridderkerk en Zwijndrecht.  

Financieringsovereenkomst: Een overeenkomst tussen het NRIJ en een andere partij  

waarin de afspraken over een financiële bijdrage aan het NRIJ worden vastgelegd.  

Het schap: Natuur- en recreatieschap IJsselmonde.  

Samenwerkingsovereenkomst: Een overeenkomst waarin afspraken worden vastgelegd 

met betrekking tot de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en financiën van een 

samenwerking van partijen.  

Landschapstafel: Samenwerking van gemeenten op het eiland IJsselmonde, Waterschap 

Hollandse Delta, Staatsbosbeheer en Zuid Hollands landschap voor het regionale groen, 
recreatie en de kwaliteit van het landschap (bron:www.groenijsselmonde.nl) 

 

 
1. Inleiding  

 

Het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde (hierna NRIJ) is een gemeenschappelijke 

regeling waarin vijf overheden deelnemen. Het natuur- en recreatieschap heeft tot taak 

om in onderlinge samenhang het gemeenschappelijk belang van de deelnemers te 

behartigen voor wat betreft de ontsluiting, de ontwikkeling, aanleg en het beheer in het 

kader van de openluchtrecreatie en het toerisme en waar mogelijk van natuur en 

landschap in het werkgebied. Het NRIJ heeft een beheerareaal van in totaal 729 hectare. 

De uitvoering van de werkzaamheden van het schap wordt verzorgd door 

Staatsbosbeheer. Het NRIJ heeft hiertoe een samenwerkingsovereenkomst gesloten met 

de Provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer op 9 december 2016. Deze 

samenwerkingsovereenkomst geldt voor de jaren 2017 en 2018.  

 

Twee grote voormalig deelnemers van het NRIJ, de Provincie Zuid-Holland en de 

gemeente Rotterdam, treden per 1 januari 2018 uit het NRIJ. In reactie op de 

aankondiging van de gemeente Rotterdam en Provincie Zuid-Holland om uit te treden, 

hebben de overige deelnemers van het schap (Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik Ido 

Ambacht, Ridderkerk en Zwijndrecht) destijds een raadsvoorstel ingediend met het 

voornemen tot uittreding dan wel opheffing, in afwachting van eventuele 

financieringsovereenkomsten met de Provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam. De 

Provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam hebben daarna ieder in een 

financieringsovereenkomst afspraken vastgelegd met het NRIJ over het continueren van 

een financiële bijdrage aan het schap in de periode 2018 tot en met 2025. Drie van de 

gemeenten in het schap hebben op basis daarvan besloten geen gevolg te geven aan het 

voorstel tot uittreding. Twee gemeenten hebben besloten het besluit tot uittreding met 

een jaar uit te stellen tot 1 januari 2019.  
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De uittreding van de Provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam heeft geleid tot een 

wijziging in de Gemeenschappelijke Regeling en een verandering in de financiering van 

het schap. Zo is in de uittreedvoorwaarden met de gemeente Rotterdam bepaald dat de 

gemeente Rotterdam haar bijdrage met 20% heeft verlaagd met ingang van 1 januari 

2018. De afspraken ten aanzien van de bijdrage van de Provincie Zuid-Holland duren tot 1 

januari 2022. De bijdrage na die tijd is onzeker. Wel hebben beide partijen aangegeven 

een langdurige subsidierelatie te beogen. Deze wijzigingen vragen om een herijking van 

de samenwerking door de overige gemeenten. Op 24 november 2017 heeft een 

strategische sessies plaatsgevonden met zowel bestuurlijke als ambtelijke 

vertegenwoordiging uit de vijf overgebleven gemeenten. In die sessie hebben de vijf 

gemeenten overeenstemming bereikt ten aanzien van de richting voor de samenwerking 

vanaf 2018. Deze gezamenlijke visie op de toekomst van het schap na 2018, leggen de 

gemeenten middels onderhavige intentieovereenkomst vast.  

 

 
2. Uitgangspunten  

a. Partijen onderkennen het publieke belang van de instandhouding en ontwikkeling van 

groen, natuur- en recreatiegebieden in IJsselmonde;  

b. Partijen onderschrijven de voordelen van huidige onderlinge samenwerking zoals 

vormgegeven via het NRIJ op het gebied van de instandhouding en ontwikkeling van 

groen, natuur- en recreatiegebieden;  

c. Partijen willen de financiële risico’s ten gevolge van de uittreding van de Provincie 

Zuid-Holland en gemeente Rotterdam gezamenlijk zo goed mogelijk ondervangen en 

wensen maximaal gebruik te maken van de uittreedvoorwaarden van de Provincie Zuid-

Holland en gemeente Rotterdam zoals vastgelegd in genoemde overeenkomsten;  

d. Partijen wensen te werken aan het opbouwen van onderling vertrouwen in de nieuwe 

samenwerkingssituatie.  

 

 
3. Commitment Statement  

De gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik Ido Ambacht, Ridderkerk en 

Zwijndrecht hebben het voornemen om:  
a. De samenwerking in het natuur- en recreatieschap IJsselmonde tenminste tot 2022 

in de huidige vorm te continueren;  
b. Het bestuur van het NRIJ te verzoeken om de samenwerking van het NRIJ met 

Staatsbosbeheer in het eerste kwartaal van 2018 te evalueren, met bijzondere 
aandacht voor de scheiding van de opdrachtgevende en de opdrachtnemende 
rollen van Staatsbosbeheer;  

c. De periode tot 2022 te gebruiken om de mogelijke toekomststrategieën voor de 
langere termijn van het schap te verkennen. Deze toekomstverkenning omvat in 
ieder geval:  
1. Een visie op de relatie en taakverdeling tussen de landschapstafel en het NRIJ;  
2. Een visie op de toekomstige organisatievorm voor de samenwerking met 

betrekking tot de instandhouding en ontwikkeling van groen, natuur- en 
recreatiegebieden in geheel IJsselmonde;  

3. Het opstellen van een Samenwerkingsagenda tot 2026 welke is gebaseerd op 
de visies genoemd onder 1. en 2. waarin de opties voor de samenwerking 
tussen partijen en eventueel met derden op de lange termijn wordt 
uitgewerkt.  

d. Het onderzoeken van mogelijke besparingsmogelijkheden voor het schap om de 
exploitatietekorten, die door de teruglopende bijdragen van de Provincie Zuid-
Holland en gemeente Rotterdam ontstaan vanaf 2022, op te vangen zonder de 
deelnemersbijdrage te verhogen.  
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e. Raadsvoorstellen met het voornemen om geen gevolg te geven aan uittreding uit 
het NRIJ zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 1 oktober 2018, aan de betrokken 
gemeenteraden ter besluitvorming voor te leggen.  
 

 

4. Duur  
a. Deze intentieovereenkomst gaat in op 1 januari 2018 en eindigt op 31 december 2022.  

b. Partijen kunnen deze intentieovereenkomst tussentijds opzeggen door een schriftelijke 

mededeling daarvan onder opgaaf van redenen aan de andere partijen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondergetekenden namens de colleges van Burgemeester en Wethouders van:  

 

 

 

Gemeente Albrandswaard  

Mw. J.E. de Leeuwe 

 

 

…………………………………………….. 

Wethouder 

 

 

Gemeente Barendrecht  

Dhr. P.J.W. Luijendijk  

 

 

…………………………………. 

Wethouder  

 

 

Gemeente Hendrik Ido Ambacht  

Dhr. F.J. van de Velde 

 

 

………………………………… 

Wethouder 

 

Gemeente Ridderkerk  

Dhr. M. Japenga  

 

 

…………………………………. 

Wethouder  

 

 

 

Gemeente Zwijndrecht  

Mw. J.E.T.M. van Dongen  

 

 

………………………………..  

Wethouder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


