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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
Akkoord te gaan met de gezamenlijke brief aan de provincie Zuid-Holland
namens de daarin genoemde recreatieschappen;

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Bij de uittreding van de provincie uit de schappen zijn financieringsovereenkomsten
gesloten. Hierin is in artikel 3 vastgelegd dat: de provincie in de periode 2018-2025
middelen beschikbaar houdt voor de schappen (jaarlijks wordt deze bijdrage
verstrekt in de vorm van een provinciale subsidie);
Voor de periode 2018-2021 is dat de deelnemersbijdrage van 2017;
Voor de periode 2022-2025 reserveert de provincie gemiddeld over de schappen
zo’n 85% van het in 2021 verstrekte bedrag1. Voor Voorne Putten betreft het
minimaal 90%;
De beschikbaarheid van aanvullende middelen ten behoeve van een eventuele
hogere subsidie aan het de schappen voor de periode 2022-2025 zou de provincie
uiterlijk in januari 2021 bekend maken na consultatie van de Regiegroepen.
Bij uittreding van de provincie Zuid-Holland uit de recreatieschappen is afgesproken
dat de provincie vanaf 2022 ruimte heeft om een deel van de bijdrage aan de
schappen op een andere manier in te zetten. De inzet van het flexibele deel was
deels afhankelijk van de uitkomsten van de vierjaarlijkse evaluatie en de strategische
(her-) prioritering ten aanzien van ontwikkeling en beheer van recreatiegebieden in
heel Zuid-Holland.
Bestuurlijk belang
Het is voor bezoekers van de gebieden en het recreatieschap Voorne-Putten zelf van groot
belang dat, mede gelet op de uitkomsten van de evaluatie, de middelen ten behoeve van het
recreatiedoel in stand blijven om alle taken op een verantwoord niveau te kunnen uitvoeren.
Daarnaast is het van belang om de provinciale en gemeentelijke ambities in de toekomst te
kunnen realiseren. Door inzet van deze middelen kan een versterking van de ambities
bijdragen aan deze realisatie. Niet alleen het initiëren van projecten en zorgdragen voor een
verantwoord beheer maar ook bijdragen aan de grote opgaven in het kader van
klimaatverandering en duurzaamheid.
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Coöperatief Beheer Groengebieden Midden Delfland, 75%; Recreatieschap Voorne-Putten, 90%; Natuur- en
recreatieschap IJsselmonde, 80%; Groenalliantie Midden-Holland, 90%; Parkschap Biesbosch, 85%; Dobbeplas, 80%.
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3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
Behandeling brief aankondiging bestuurlijk overleg 20 januari 2021 in DB.
DB vergadering 1 februari 2021

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
De juridische positie wordt onderzocht door een jurist en voorafgaande aan het overleg met
de provincie kenbaar gemaakt.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Het effect van een afname van het flexibel kan oplopen tot ongeveer € 125.000,-

6. COMMUNICATIE
-

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door de secretarissen van de verschillende schappen in samenwerking
met Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE
-

Vertegenwoordiging door de voorzitter in het overleg met de provincie;
Terugkoppeling uit het overleg aan het DB;
De terugkoppeling ter kennis brengen aan het AB.

Bijlagen:






Financieringsovereenkomst tussen de provincie en de recreatieschappen 2016;
Consultatiebrief provincie (ook aan de orde geweest in DB 20-01-2021)
Verslag ambtelijk overleg;
Annotatie voor het bestuurlijk overleg
Brief aan provincie van de recreatieschappen

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van Voorne Putten,

dhr. J.L. Bal
Secretaris
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