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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
In te stemmen met het voorstel om de Algemene Verordening en de
Legesverordening te actualiseren;
Een krediet “Actualisering Algemene Verordening en Legesverordening” van
€ 15.000 beschikbaar te stellen t/m 2019 ten laste van de investeringsreserve ter
dekking van de kosten van dit voorstel.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Zowel de Algemene Verordening als de Legesverordening van het Recreatieschap moeten
worden geactualiseerd. Er dient een screening van de beide verordeningen plaats te vinden
op zowel de actualiteit en correctheid van de teksten, consistentie met vigerende overige
regelgeving, de actualiteit en juistheid van de relevante feiten en omstandigheden en
aanpassing van de legesbedragen.
Speciale aandacht wordt gevraagd voor de vergunningverlening voor kitesurfers.
De binnen dit project te verrichten werkzaamheden zijn de volgende:
1. bestuderen van de verordeningen en
2. de toetsing daarvan aan:
- algemene tekstuele consistentie
- consistentie met huidige/gewijzigde (hogere) regelgeving
- vereiste aanpassingen i.v.m. gewijzigde GR (bijv. onjuiste verwijzingen)
- controle van de bij de Verordening(en) behorende kaarten/bijlagen
- controle op benodigde aanpassingen na bespreking(en) met de afd.
Vergunningen, Ontheffingen en Toezicht van Staatsbosbeheer en eventueel
gewijzigd beleid van het Recreatieschap
- herschrijven (in concept) van de verordeningsteksten n.a.v. deze inventarisatie
Het recreatieschap en Staatsbosbeheer hebben een samenwerkingsovereenkomst waarin
afspraken gemaakt zijn over de reguliere dienstverlening aan het schap. Dit project omvat
additionele werkzaamheden waarvoor aanvullend budget benodigd is. Op basis van ervaring
in vergelijkbare projecten wordt ingeschat dat een krediet van € 15.000 benodigd is.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
Niet van toepassing

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Per 01-01-1989 is de Gemeenschappelijke Regeling Voorne-Putten-Rozenburg opgericht.
Daarin namen deel Provinciale staten van Zuid-Holland en de raden van de gemeenten
Rotterdam, Rozenburg, Spijkenisse, Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.
Per 01-01-2018 is deze GR gewijzigd waarbij de gemeente Rotterdam en de Provincie ZuidHolland uit de GR zijn getreden (Gemeenteblad 2017, nr. 206) en de huidige naam
Gemeenschappelijke Regeling Voorne-Putten (hierna te noemen: De “GR”) is
aangenomen.
De GR Voorne-Putten is een reguliere 1 (zogeheten “gemengde”) Gemeenschappelijke
Regeling, waarbij de raden en colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten
Nissewaard, Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne een rechtspersoonlijkheid bezittend
openbaar lichaam vormen.
In het laatstgenoemde besluit Gemeenschappelijke Regeling Voorne-Putten (30-11-2017
gmb-2017-233820), is expliciet het volgende opgenomen:
Hoofdstuk 9 Verordeningen
Artikel 23
Het algemeen bestuur is bevoegd ten behoeve van de uitoefening van de taak van het
recreatieschap verordeningen vast te stellen. Op overtreding van de bij of krachtens
deze verordeningen gegeven voorschriften kan straf of bestuursdwang worden gesteld.
Artikel 24
Voordat een verordening tevens inhoudende een algemeen verbindend voorschrift
wordt vastgesteld, zendt het dagelijks bestuur het ontwerp daarvan voor zienswijzen
aan de colleges van burgemeester en wethouder van de deelnemende gemeenten.
Het besluit tot vaststelling van de verordening wordt niet genomen binnen zes weken
na de datum van verzending van het ontwerp.
Het algemeen bestuur kan in de verordeningen van het recreatieschap het dagelijks
bestuur bevoegd verklaren nadere regels te stellen met betrekking tot bepaalde in de
verordening aangewezen onderwerpen.
Hieruit volgt dat het Algemeen Bestuur van de GR, met inachtneming van de
zienswijzemogelijkheid voor de colleges van de respectievelijke deelnemende gemeenten,
bevoegd is tot het vaststellen/wijzigen van de beide onderhavige verordeningen.
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Voorgesteld wordt om een krediet “Actualisering Algemene Verordening en
Legesverordening” van € 15.000 beschikbaar te stellen t/m 2019 ten laste van de
investeringsreserve ter dekking van de kosten van dit voorstel.
6. COMMUNICATIE
Niet van toepassing.
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In tegenstelling tot een gemengde regeling kan een GR ook een zogeheten ‘collegeregeling’ zijn, waarin alleen de colleges van
burgemeester en wethouders deelnemen. In een dergelijke situatie ligt de regelgevingsbevoegdheid niet bij de GR maar bij de
gemeenteraden van de respectievelijke deelnemende gemeenten.
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7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE

Namens het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Voorne-Putten
Hoogachtend,

Dhr. J.L. Bal
Secretaris
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