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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-604116102 (DOS-2013-

0010889)

Contact

W. Zwikstra

w.zwikstra@pzh.nl

Onderwerp:

Deelnemersbijdrage recreatieschappen 2017

Publiekssamenvatting:

In Zuid-Holland zijn diverse Natuur- en recreatieschappen, die verantwoordelijk zijn voor het 

beheer en de ontwikkeling van grootschalige natuur- en recreatiegebieden. De Provincie Zuid-

Holland is deelnemer in deze organisaties.

Dit besluit betreft het beschikbaar stellen van middelen voor de deelnemersbijdrage 2017.

Het zal de laatste keer zijn dat de provincie als deelnemer middelen beschikbaar stelt. In 2016 is 

namelijk besloten dat de provincie zich per 1 januari 2018 als deelnemer terugtrekt uit de 

schappen en op een meer strategisch niveau betrokken blijft. Vanaf dat moment zal de provincie

in gelijke mate financieel bijdragen via een subsidieregeling. 

Advies:

1. Beschikbaar stellen van een bedrag van € 2,2 mln. deelnemersbijdrage 2017 voor de Natuur-

en recreatieschappen IJsselmonde, Rottemeren, Voorne-Putten-Rozenburg, Midden-Delfland 

en het Koepelschap.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het voorstel deelnemersbijdrage 

Recreatieschappen 2017’

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies

Bijlagen:
Niet van toepassing

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: W. Zwikstra Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Kuile, JG, ter digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Weber, JF

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 4 juli 2017
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1 Toelichting voor het College

De provincie Zuid-Holland is in 2017 deelnemer in 6 Natuur- en Recreatieschappen, 1 

Koepelschap en 1 Parkschap in Zuid-Holland. Deze schappen zijn organisaties op basis van 

de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr). 

Onze bijdrage aan deze gemeenschappelijke regeling is verplicht; de verdeling van het 

exploitatietekort onder de deelnemers is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling van 

het desbetreffende schap.

Bij besluitvorming over het verschuiven van onze uittreeddatum van de 5 schappen van 

1/1/2017 naar 1/1/2018, is afgelopen najaar verzuimd GS instemming te vragen om de 

deelnemersbijdrage aan deze schappen betaalbaar te stellen. 

Juridisch is een openbaar besluit van GS voor het betaalbaar stellen noodzakelijk. Met dit 

besluit worden beschikbare middelen voor recreatiebeheer opengesteld ten behoeve van de 

Natuur- en recreatieschappen IJsselmonde, Rottemeren, Voorne-Putten-Rozenburg, 

Midden-Delfland en het Koepelschap. 

Financieel en fiscaal kader:

Totaalbedrag excl. BTW : € 4.4,- mln.*

Programma : Programma 1 - Groen Waterrijk en Schoon 

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Schap Bijdrage PZH (€)

Recreatieschap Rottemeren       600.264 

Groenalliantie Midden-Holland     1.548.148 

Natuur & recreatiechap IJsselmonde        560.604 

Recreatieschap Midden-Delfland        609.488 

Recreatieschap Voorne-Putten/Rozenburg        378.184 

Recreatieschap Zuidwestelijke Delta        324.316 

Parkschap De Biesbosch        400.670 

       4.421.674

* Eerder is met besluit PZH-2016-550986348 al afgerond € 2,3 mln. beschikbaar gesteld voor de 

Groenalliantie, Zuid-westelijke Delta en Parkschap De Biesbosch. Met dit besluit wordt het totale 

beschikbare bedrag opgehoogd van een kleine € 2,3 mln. naar ruim € 4,4 mln. Dit totale bedrag is 

beschikbaar in Programma 1.

Voor een nadere specificatie, zie de separate bijlage ‘Financiële paragraaf bij GS-Voorstel’
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Juridisch kader:

Geen bijzonderheden.

2 Proces

Afgelopen jaar hebben PS de volgende besluiten genomen in het kader van de uittreding uit 

de recreatieschappen:

 1 juni 2016 –besluit tot uittreding uit de Natuur- en Recreatieschappen IJsselmonde, 

Rottemeren, Voorne-Putten-Rozenburg, Midden-Delfland, Dobbeplas en het 

Koepelschap per 1 januari 2017 en uit de Natuur- en Recreatieschappen 

Groenalliantie Midden-Holland, Zuidwestelijke Delta en het Parkschap De Biesbosch 

per 1 januari 2018.

 9 november 2016 - besluit tot het uitstellen van de uittreding van een vijftal 

schappen, zodat uittreding voor alle schappen – met uitzondering van Dobbeplas -

gelijktijdig plaatsvindt op 1 januari 2018.

3 Communicatiestrategie

Over dit besluit vindt geen communicatie plaats.
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