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Kennisname wijziging Gemeenschappelijke Regeling per

I januari2018
Geachte bestuursleden,

Van een aantal recreatieschappen heeft de provincie het verzoek ontvangen in te stemmen
met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regelingen (hierna: GR) die per 1 januari 2018
in werking treedt. Met deze brief informeer ik u over het provinciale standpunt inzake deze
wijzigingen.

ln 2016 zijn er overeenkomsten gesloten tussen de Natuur- en recreatieschappen en de
provincie. Wij hebben er vertrouwen in dat de daarmee gemaakte afspraken een goede
basis vormen voor onze toekomstige samenwerking.
lnmiddels is het traject tot uittreding van de provinc¡e Zuid-Holland als deelnemer aan de
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Natuur- en recreatieschappen per 1 januari 2018 grotendeels afgerond. Op de datum van de
inwerkingtreding van de gewijzigde GR is de provincie Zuid-Holland uitgetreden als
deelnemer. Vanaf dat moment is de provincie niet meer bevoegd (mede) een inhoudelijk
besluit over de wijziging van de GR te nemen. Wij nemen het voorsteltot wijziging van de
GR dan ook voor kennisgeving aan.

Voor u ter volledigheidshalve de volgende achtergrondinformatie, geillustreerd aan de hand
van de GR Groenalliantie Midden-Holland en omstreken als voorbeeld:

provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is

hettien m¡nuten lopen.
De parkeenuimte voor

auto's is beperK.
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Artikel 34, tweede lid, van de GR Groenalliantie Midden-Holland en omstreken bepaalt dat
alle deelnemers moeten instemmen met een wijziging van de GR. Ten tijde van het verzoek
is de provincie Zuid-Holland nog deelnemer. De wijziging van de GR treedt echter in werking
op een tijdstip dat de provincie geen deelnemer meer is, namelijk 1 januari201B. Zo betreft
de wijziging ook een wijziging van de (overblijvende) deelnemersbijdragen waarover tevens
geen inhoudelijke besluiten mag worden genomen. Alzou de wijziging alleen betrekking
hebben op de uittreding, dan is dat nog geen grond om een inhoudelijk besluit te nemen.
Het inhoudelijk besluit is namelijk al genomen met het besluit tot uit te treden. De uittreding
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is niet afhankelijk van de instemming van de andere deelnemers of van een wijziging van de
GR. Een redelijke uitleg van het genoemde artikel 34 is dat deze bepaling ziet op de
deelnemers ten tijde van het van kracht zijn van de wijziging van de GR.
lk vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd
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