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1. ONTWERP-BESLUIT
Als volgt te besluiten:
a. Kennis te nemen van de voortgang werkprogramma transitie Recreatieschap MiddenDelfland;
b. De aanvraag financiële bijdrage Provincie te zijner tijd te laten uitvoeren door het (voorlopig)
dagelijks bestuur CV-GMD i.o.;
c. De aankoop van de BBL gronden, voor zover deze van strategisch belang zijn voor de
recreatie/natuurbeheer in Midden Delfland, te bespreken.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
1. Oprichting Coöperatieve Vereniging
Na de bestuurlijke werkconferentie van 24-3-2017 zijn de statuten van de vereniging verder uitgewerkt
en met de ambtelijke werkgroep besproken. Alle opmerkingen van de gemeenten zijn verwerkt.
Op 2-5-2017 hebben de colleges van B&W van de gemeenten Delft, Midden Delfland, Vlaardingen,
Schiedam, Maassluis, Rotterdam, Westland het verzoek ontvangen van het Algemeen Bestuur van
het Recreatieschap Midden Delfland om in te stemmen met de statuten van de Coöperatieve
Vereniging “GMD” (“beheer Groengebieden Midden Delfland”. Besluitvorming van colleges en raden
moet plaatsvinden voor 01-10-2017.
In het ambtelijke overleg is afgesproken dat een voorlopig dagelijks bestuur zal worden gevormd op
directeur niveau door Midden Delfland, Delft en Maassluis. Het voorlopig dagelijks bestuur bereidt een
sluitende “openingsbegroting” voor. Deze openingsbegroting zal in september worden voorgelegd aan
de deelnemers van de C.V. De ambtelijke werkgroep (o.l.v. Delft) zal nog een “second opinion” laten
uitvoeren op het aspect fiscaliteit en staatssteun. Verwacht wordt dat alle gemeenten van Midden
Delfland m.u.v. Rotterdam deel zullen nemen in de C.V.
2. Financieringsovereenkomst
Ook de Financieringsovereenkomst is door de ambtelijke werkgroep voorbereid. Ook hier is volledige
overeenstemming. Gelijktijdig met de statuten van de C.V. is ook de Financieringsovereenkomst
toegestuurd aan de gemeente met het verzoek hiermee in te stemmen. Ook hier zal de gemeente
Rotterdam niet mee ondertekenen.
3. Bestemming reserves
Uiterlijk in het 4e kwartaal 2017 zal het Algemeen Bestuur Recreatieschap Midden-Delfland een
besluit moeten nemen over de bestemming van de reserves. Dit is van belang voor de afspraken
zoals gemaakt in de financieringsovereenkomst met de provincie Zuid Holland. Dit wordt voorbereid
door Staatsbosbeheer (onderdeel van de uitvoering van het Liquidatie Plan).
1

Bestemming EZ
De bestemming van de EZ gelden die door Staatsbosbeheer worden ingezet worden aangepast. Dat
wil zeggen dat er een bijdrage is opgenomen voor Maassluis en Midden Delfland ad 1 ton en dat er
een termijn is gekoppeld aan het labelen van de middelen voor de brug over de A13. Zie verder het
separate agendastuk MD 2017 1515-9 over concept gezamenlijk uitvoeringsprogramma ontwikkelings
agenda.
4. Financiële bijdrage Provincie
Zoals afgesproken in de financieringsovereenkomst met de Provincie ZH moet voor het verkrijgen van
de provinciale middelen jaarlijks voor 1 oktober een subsidieaanvraag worden ingediend. Voor 2018
zal deze aanvraag voor 1-10-2017 bij de provincie moeten worden ingediend. Aandachtspunt is nog
wel dat in de subsidieregeling een relatie wordt gelegd met het wel/niet hebben van een egalisatie
reserve. Met de Provincie zal nog ambtelijk worden overlegd hoe hiermee kan/moet worden
omgegaan.
Voorstel is dat de aanvraag t.z.t. zal worden gedaan door het(voorlopig) dagelijks bestuur CVGMD i.o.
Vooruitlopend hierop zal nog een formeel verzoek aan de Provincie worden gedaan om –in afwijking
van de 3-partijen overeenkomst – de Provinciale bijdrage rechtstreeks te mogen laten lopen naar de
CV-GMD. Deze brief wordt momenteel voorbereid en zal door de wnd. voorzitter aan de Provincie
worden verstuurd.
5. Overdracht gronden Recreatieschap
De gronden die thans in het bezit zijn van het Recreatieschap gaan om niet over naar de gemeenten
op wiens grondgebied deze gronden liggen. Ook dit wordt thans verder voorbereid door SBB in het
kader van de uitwerking van het Liquidatie Plan. Aan de gemeenten zal alle informatie over de status
van deze gronden worden verstrekt. Naar verwachting zal dit voor 1-7-2017 worden afgerond. In het
3e kwartaal wordt een collectief grondoverdrachtsbesluit voorgelegd waarna de overeenkomsten voor
de grondoverdrachten worden opgesteld. Rotterdam heeft inmiddels ambtelijk voorgesteld de gronden
op haar grondgebied over te dragen aan het SBB. De consequenties hiervan voor de werkzaamheden
van de CV zullen nader in beeld worden gebracht.
BBL- gronden: in het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap zal z.s.m. een besluit moeten
worden genomen over de aankoop van BBL gronden voor zover deze van strategisch belang zijn voor
de recreatie/natuurbeheer in Midden Delfland. De gronden voor zover die van BBL in 2017 worden
overgenomen gaan om niet naar de gemeenten conform de andere schapsgronden.
Voorstel is dit z.s.m. te agenderen voor een bespreking in DB/AB.
6. Beheersvisie
De beheervisie is reeds eerder ambtelijk en in de bestuurlijke werkconferenties besproken. De
uitwerking ervan voor het beheer zal in de loop van 2017 plaatsvinden. De benadering vanuit
ecosysteemdiensten en circulaire economie zal geleidelijk aan geïmplementeerd worden in de uitvoer
van het beheer in het gebied.
7. Toezicht en Handhaving.
Inmiddels is besloten deze taak te laten uitvoeren door SBB (ook na 2018). Er wordt nog bekeken in
hoeverre gemeenten afzonderlijk of collectief hiertoe opdracht kunnen verlenen. Afgesproken is dat
alle deelnemers van de CV- GMD een gelijkluidende verordening buitengebied gaan vaststellen en
opnemen in de APV’s. Een concept tekst hiervoor is inmiddels opgesteld en wordt besproken in de
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ambtelijke werkgroep. Aandachtspunt is verder de aanpak van toezicht/handhaving in het gedeelte
binnen de gemeentegrens van Rotterdam. Hier is de provincie eigenaar van de DOP-NOAP en is
Rotterdam voornemens de huidige schapseigendommen over te dragen aan SBB.
8. Toekomstige rol SBB
Op 7 juli hebben wij een verkennend overleg met de SBB over wat de rol van het SBB na 2018 zou
kunnen/moeten zijn. Dat is van belang voor de vraag of o.d.d. het zinvol is dat SBB lid wordt van de
CV - GMD.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
-

Midden-Delflandraad van 24 maart 2017, Voorstel overdracht erfpacht- en
exploitatiecontracten, MD 2017 – 1711 – 2.
Dagelijks Bestuur van 16 juni 2017, Voortgang werkprogramma transitie, MD 2017 – 2727 -4.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing.
5. FINANCIËLE GEVOLGEN
Niet van toepassing.
6. COMMUNICATIE
Niet van toepassing.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Voorbereid door de ambtelijke werkgroep Toekomst Midden-Delfland.
8. VERDERE PROCEDURE
Uitvoering van uw besluit.

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Midden-Delfland
De secretaris,
Dhr. G.D. van Oord

de vice-voorzitter,
dhr. S.M. Brandligt
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