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1. ONTWERPBESLUIT
a. De concept-wijziging van de Gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied
Rottemeren vast te stellen.
b. Aan de betrokken bestuursorganen van de deelnemers voor te stellen de
Gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied Rottemeren vast te stellen.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Eind 2016 hebben zowel het Algemeen Bestuur als de gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten een positief besluit genomen over de voorgenomen wijziging van de huidige
Gemeenschappelijke regeling voor het Recreatiegebied Rottemeren tot een collegeregeling. Het
Algemeen Bestuur heeft opdracht gegeven aan de ambtelijke werkgroep governance
Rottemeren om in het eerste kwartaal van 2017 een ontwerp van de gewijzigde
gemeenschappelijke regeling voor te leggen aan het Dagelijks Bestuur.
In januari 2017 heeft de werkgroep deze opdracht ter hand genomen. Met als resultaat dat de
concept-wijziging van de Gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied Rottemeren, die
op 1 mei 2017 onder voorbehoud van juridische toetsing door de deelnemende gemeenten door
uw bestuur is vastgesteld.
De juridische toetsing is inmiddels uitgevoerd en heeft, naast enkele tekstuele wijzigingen, geleid
tot een aantal aanpassingen die verwerkt zijn in voorliggende concept-wijziging van de
Gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied Rottemeren (versie 18 mei 2017)
waarvoor uw instemming wordt gevraagd. Het betreft de volgende aanpassingen:
- Algemeen: De provincie is geen deelnemer meer van het recreatieschap maar haar
betrokkenheid bij de feitelijke uitvoering van de GR is niet geheel verbroken. In de inleiding
van de regeling is opgenomen dat de provincie op strategisch niveau wel betrokken zal
blijven bij het natuur- en recreatiebeheer;
- In artikel 2 lid 2 van de gewijzigde regeling is aangegeven dat de belangen van het schap
bestaan uit: openluchtrecreatie (a), natuurbescherming (b) en het bewaren en bevorderen
van natuur- en landschapsschoon (c). In de toelichting werd vrijwel alleen op het belang van
de recreatie ingegaan, volledigheidshalve is – daar waar relevant – de natuur- en
landschappelijke waarde daaraan toegevoegd.
- Bij artikel 13 is een vierde lid opgenomen, inhoudend dat wanneer een persoon geen lid
meer is van het Algemeen Bestuur, dan ook geen lid meer kan zijn van het Dagelijks
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Bestuur. Dat volgde al wel impliciet uit het eerste lid bij dit artikel, maar zo kan er geen
discussie over bestaan.
Voorts is de grens van het werkingsgebied nabij de woonwijk Nesselande aangepast op de
feitelijke verhouding tussen het recreatieschap Rottemeren en gemeente Rotterdam.
Verder heeft het uw bestuur op 1 mei 2017 gevraagd om een verheldering van de
geschillenregeling. Hiertoe is de Gemeenschappelijke regeling uitgebreid met een nieuw
artikel 37 waarin verwezen wordt naar artikel 28 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen.
Hierin is bepaald Gedeputeerde Staten beslissen in geval van geschillen over de toepassing van
de regeling daarover. Voorts is in artikel 37 van de Gemeenschappelijke regeling opgenomen dat
de deelnemers voordat een geschil aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland
wordt voorgelegd met elkaar in overleg treden om te bezien of zij het geschil in onderling overleg
kunnen beslechten. Lid 2 van artikel 37 bepaalt dat de deelnemers overleggen op welke wijze dit
overleg op dat moment passend vorm kan worden gegeven.
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- DB Rottemeren, 6 april 2016, Bepalen voorkeursvariant toekomstige governancemodel.
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4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing.
5. FINANCIËLE GEVOLGEN
Niet van toepassing.
6. COMMUNICATIE
Niet van toepassing.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Voorbereid door de werkgroep governance Rottemeren, met ondersteuning van KokxDeVoogd.
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8. VERDERE PROCEDURE
- September-oktober 2017: besluitvorming in gemeenteraden;
- December 2017: publicatie gewijzigde Gemeenschappelijke regeling in Staatscourant.
Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur,

dhr. J. Heuvelink
Portefeuillehouder toekomstige governance Rottemeren

3

