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1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:
-

In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst tussen het recreatieschap
Voorne-Putten en Staatsbosbeheer;
De voorzitter op grond van artikel 20 van de gemeenschappelijke regeling te
machtigen het recreatieschap hierin te vertegenwoordigen en deze
overeenkomst te ondertekenen.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Sinds 2015 zijn meerdere bestuurlijke besluiten genomen door het recreatieschap VoornePutten en de Provincie Zuid-Holland, welke gericht waren op de toekomst van het
recreatieschap. In de kern komen deze besluiten neer op een versterking van de bemoeienis
en aansturing van het recreatieschap ten aanzien van het beheer en de ontwikkeling van de
recreatiegebieden. De in 2019 aangestelde kwartiermaker heeft hierover een plan van
aanpak opgesteld hetgeen op 4 juli 2019 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. Hierin is
een tijdlijn opgesteld voor een transitie in grofweg drie perioden. De periode van de
kwartiermaker en het onderzoek naar de rol van bestuurssecretaris/opdrachtgever en
beleidsondersteuning. Gevolgd door de transitieperioden 2019 en 2020. Voor 2021 dient
besluitvorming afgerond te zijn. Hierbij is tevens besloten om voor de periode na 2020,
meerjarige afspraken te maken met Staatsbosbeheer in de vorm van een
meerjarensamenwerkingsovereenkomst. Tevens is besloten hiervoor het dagelijks bestuur
de opdracht te geven deze op te stellen waarbij de uitgangspunten en opdrachten gebaseerd
zijn op het vastgestelde plan van aanpak.
Deze overeenkomst heeft een werkingsduur van vijf jaar tot en met 2025, waarbij naast de
uitgangspunten van het plan van aanpak en de belangen van het recreatieschap eveneens
de uitgangspunten en belangen van Staatsbosbeheer zijn opgenomen.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

Besluit van het algemeen bestuur tot verlenging van de samenwerkingsoverkomst met
Staatsbosbeheer d.d. december 13 december 2018 en het besluit van het algemeen bestuur
tot vaststellen van het plan van aanpak van de kwartiermaker en het besluit tot het aangaan
van een meerjarenovereenkomst met Staatsbosbeheer voor de periode na 2020 d.d.4 juli
2019. Besluit van DB d.d. 5 november 2020.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
De samenwerkingsovereenkomst is een zgn. publieke samenwerking. De publieke
samenwerking1 geeft vorm aan een gezamenlijke wens van partijen om meerjarig samen te
werken.
De publieke samenwerking kent zijn basis in de Uitgangspuntennotitie. In deze notitie
onderzoeken partijen waarom partijen willen samenwerken en welk belang daarmee gediend
wordt. Daarnaast geeft het inzicht in de ambitie voor de samenwerking.
De input van deze notitie wordt gebruikt voor de Samenwerkingsovereenkomst (SOK). In
de SOK ligt op hoofdlijnen vast hoe we samenwerken.
De basis die gelegd is in de SOK en de Uitgangspuntennotitie wordt verdiept in een
Uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma bepaalt (op hoofdlijnen) waar inzet en
middelen aan besteed zullen worden. Hierin wordt concreet waar in de publieke
samenwerking aan wordt gewerkt om de gezamenlijke ambitie en doelstellingen te
verwezenlijken. Recreatieschap en Staatbosbeheer werken samen aan het
uitvoeringsprogramma om de doelstellingen concreet en uitvoerbaar te maken. Zo wordt
inzichtelijk gemaakt in welke mate welke activiteiten en welk budget nodig zullen zijn om de
doelen te behalen, mede aan de hand van de producten- en dienstencatalogus. Er ontstaat
een wisselwerking tussen de ambities, doelen en de benodigde èn beschikbare middelen.
Uiteindelijk ligt er een gezamenlijk en haalbaar programma dat jaarlijks vertaald wordt naar
de begroting van het recreatieschap.
De samenhang tussen de verschillende instrumenten is hieronder schematisch
weergegeven:
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Juridisch: horizontale publiek-publieke samenwerking op grond van artikel 12 lid 4 Richtlijn 2014/24/EU.

2

5. FINANCIËLE PARAGRAAF
-

5. COMMUNICATIE
De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten zijn over het voornemen tot het
aangaan van de overeenkomst geïnformeerd.
Aan de ondertekening zal een persmoment worden verbonden.

6. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door bestuursondersteuning van het recreatieschap Voorne-Putten
samen met de ambtelijk vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten en de
vertegenwoordiging van Staatsbosbeheer.
7. VERDERE PROCEDURE
Nadat het besluit is genomen zal de ondertekening samen met een persmoment
plaatsvinden.

Hoogachtend,

dhr. J.L. Bal
Secretaris
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