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Onderwerp
Samenwerkingsovereenkomst NLDelta

Advies
1 . De Samenwerkingsovereenkomst NLDelta met provincie Noord-Brabant, gemeente
Dordrecht, Staatsbosbeheer, Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten en de
Stichting Het Wereld Natuur Fonds Nederland aan te gaan, waarin Zuid-Holland toezegt
zich in te spannen voor een bijdrage van in totaal € 300.000 exclusief BTW aan de
werkorganisatie van NLDelta voor de periode 2019 tot en met 2021 en zich in te spannen

2.

om de ambities van NLDelta in haar beleid te verankeren en de aanvraag van de status
als Nationaal Park bij het Rijk voor te bereiden en in te dienen.
Te machtigen gedeputeerde Weber, portefeuillehouder natuur en recreatie, om namens

3.

GS de Samenwerkingsovereenkomst NLDelta te ondertekenen.
Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de samenwerkingsovereenkomst
NLDelta ter kennisname wordt aangeboden.

4.

Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Samenwerkingsovereenkomst NLDelta

Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd is
de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven aan J.F.
Weber, gedeputeerde natuur en recreatie van de provincie Zuid-Holland, om de
samenwerkingsovereenkomst NLDelta met provincie Noord-Brabant, gemeente Dordrecht,
Staatsbosbeheer, Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten, Stichting Het Wereld Natuur
Fonds Nederland namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.
NB. Met een beroep op artikel 3 van besluit Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017
wordt een uitzondering gemaakt voor het (moment van) publiceren van het besluit en de stukken.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen
- GS-brief aan PS over de Samenwerkingsovereenkomst NLDelta
- Samenwerkingsovereenkomst NLDelta
- Machtigingsformulier CdK
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1

Toelichting voor het College

Voor de toelichting zie de GS-brief aan Provinciale Staten.
Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag excl. BTW
in de periode 2019-2021

: € 300.000

Programma
Financiële risico’s

: Programma 1 - Groen Waterrijk en Schoon
: Er zijn geen financiële risico’s.

Het grootste deel van de bijdrage (€ 250.000) zal, behoudens instemming van PS bij
voorjaarsnota, t.z.t. door middel van een subsidie aan de penvoerder van NLDelta - gemeente
Dordrecht - worden toegekend. Door ondertekening van de overeenkomst en door overmaking
van de bijdrage wordt aan gemeente Dordrecht mandaat, volmacht en machtiging gegeven tot het
besteden van deze bijdrage voor de in de overeenkomst beschreven doelen, met de bevoegdheid
voor het college van Dordrecht om via het eigen mandaatbesluit daar ondermandaat voor te
verlenen. € 50.000 is bijgedragen in de vorm van een opdracht aan het Instituut voor
Natuurbeschermingseducatie (IVN) voor het leveren van een programmamanager voor de
periode januari 2019 t/m juni 2019. Omdat voor de begroting van NLDelta voor 2021 is nog geen
volledige dekking is gevonden spreken de partijen in de samenwerkingsovereenkomst af daar
uiterlijk in 2020 afspraken over te maken.
Juridisch kader
Met het aangaan van de overeenkomst verplichten GS zich tot het leveren van een jaarlijkse
financiële bijdrage tot en met 2021. De verplichting wordt aangegaan onder het voorbehoud van
vaststelling van het subsidieplafond door PS bij de voorjaarsnota. Formeel ontstaat de
betalingsverplichting pas, nadat gedeputeerde staten positief beschikken op een
subsidieaanvraag. Daarnaast verplicht de provincie zich tot het leveren van stategische inzet (8
uur per week).
De CdK is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op grond van artikel 176
Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van de door de CdK afgegeven
machtiging wordt dhr. Weber, gedeputeerde van natuur en recreatie, gemachtigd om de
Samenwerkingsovereenkomst NLDelta met provincie Noord-Brabant, gemeente Dordrecht,
Staatsbosbeheer, Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten en Stichting Het Wereld Natuur
Fonds Nederland namens de provincie te ondertekenen.
De provincie ondertekent de Samenwerkingsovereenkomst NLDelta als bestuursorgaan èn als
rechtspersoon, GS en de CdK machtigen gedeputeerde Weber om de
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.
Met een beroep op artikel 3 van besluit Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017
wordt een uitzondering gemaakt voor het (moment van) publiceren van het besluit en de stukken.
Het besluit wordt niet actief openbaar gemaakt voordat alle zes de partijen de
samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend.
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2 Proces

Voor de jaren 2017 t/m 2018 hebben Provinciale Staten aan het Parkschap de Biesbosch een
incidentele subsidie verstrekt van € 200.000 exclusief BTW voor de ontwikkeling en implementatie
van een governancemodel en het vergroten van de bekendheid van Nationaal Park NLDelta.
Dit heeft o.a. geresulteerd in het bestendigen en uitbreiden van de samenwerking: provincie
Noord-Brabant doet nu ook mee en samenwerking met de landschapstafels en regionetwerken is
gestart. Tevens is een aantal projecten uitgevoerd waarmee de bekendheid van NLDelta is
toegenomen, er is een website ontwikkeld en de voorliggende samenwerkingsovereenkomst is
opgesteld.
De samenwerkingvorm in de jaren 2019 t/m 2021 is een tijdelijke vorm, vanuit deze
samenwerking wordt een definitief organisatiemodel voor het Nationaal Park Nieuwe Stijl opgezet.
Voor de begroting van NLDelta voor 2021 is nog geen volledige dekking gevonden: partijen
spreken af daar uiterlijk in 2020 afspraken over te maken.
Na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst zal de provincie Zuid-Holland, behoudens
besluitvorming door Provinciale Staten, € 250.000 aan gemeente Dordrecht beschikbaar stellen
middels een begrotingssubsidie. Het vaststellen van het subsidieplafond zal bij de Voorjaarsnota
aan de Staten worden voorgelegd.

3 Communicatiestrategie
In overleg met de ondertekenende partijen wordt bekeken op welke wijze publiciteit wordt
gegeven aan het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst NLDelta.
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