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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
In te stemmen met overname door Staatsbosbeheer “om niet” van het
materieel, zoals opgenomen in de bijlage.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Voor het beheer van de recreatiegebieden van Voorne-Putten maakt Staatsbosbeheer
gebruik van machines en werktuigen. In artikel 11 lid 2 van de Samenwerkingsovereenkomst
tussen Voorne-Putten en Staatsbosbeheer is afgesproken dat het benodigde materieel op
naam en voor rekening van Staatsbosbeheer aangeschaft wordt en dat voor alle kosten van
inzet (brandstof, onderhoud, verzekering etc.) een bedrag in het uurtarief wordt opgenomen.
In de huidige praktijk maakt Staatsbosbeheer echter ook nog gebruik van materieel dat
juridisch gezien eigendom is van het schap. Normaal gesproken wordt dit materieel in de
loop van de tijd dus door en op kosten van Staatsbosbeheer vervangen. Om te voorkomen
dat nog jarenlang dubbele administraties en kostenverrekeningen moeten plaatvinden wordt
voorgesteld dat Staatsbosbeheer dit materieel (met uitzondering van het recent
aangeschafte inspectievaartuig) overneemt van het schap.
Een lijst van het desbetreffende materieel is bijgevoegd. Het materieel heeft mogelijk nog
enige waarde, ondanks dat het geen boekwaarde (meer) heeft. Recent heeft een
waardebepaling plaatsgevonden van (clusters) materiaal t.b.v. verzekeringen/verzekeraars.
Dit is echter een waardebepaling van roerende goederen basis van de
verzekeringsovereenkomst die gesloten is en waarin het bedrag is bepaald dat uitgekeerd
wordt bij een calamiteit, veelal nieuwwaarde. De meest betrouwbare optie voor bepaling van
de werkelijke waarde/marktwaarde is een opdracht te geven aan een onafhankelijk taxateur.
Daaraan zijn uiteraard kosten verbonden.
Kortweg zijn er dus twee reële opties: tegen nihil waarde of tegen een getaxeerde waarde.
De verwachting is echter dat de getaxeerde waarde gering zal zijn en gelet op de kosten die
gemoeid zijn met de bepaling van deze waard wordt voorgesteld dat Staatsbosbeheer het
materieel “om niet” overneemt van het schap.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
DB Recreatieschap d.d. 13 april 2022

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing

5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Niet van toepassing. De kosten van de inzet van dit materieel door Staatsbosbeheer, wordt
verrekend via een machine-uurtarief zoals afgesproken is bij de invoering en financiële
doorwerking Producten- en Dienstencatalogus, “Samen werken aan een groene
leefomgeving”.

6. COMMUNICATIE
Niet van toepassing

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE
Niet van toepassing.

Hoogachtend,

dhr. J.L. Bal
Secretaris
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