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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt gevraagd:
Kennis te nemen van
o de uitgangspunten voor de evaluatie zoals verwoord in bijgevoegde memo;
o het door de onafhankelijke derde partij AT Osborne laten uitvoeren van de
evaluatie;
In te stemmen met de 50/50 kostenverdeling tussen het Recreatieschap Voorne-Putten
en Staatsbosbeheer;
Vast te stellen een krediet van afgerond € 24.000 ex BTW, zijnde de onderzoekskosten
voor het evaluatieonderzoek, en hiervan de helft van de kosten ten laste te laten
komen van de algemene reserve en na afronding van het evaluatieonderzoek conform
afspraak de helft van de kosten te declareren bij Staatsbosbeheer.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
In de samenwerkingsovereenkomst tussen het Recreatieschap Voorne-Putten, Staatsbosbeheer en
Provincie Zuid-Holland, ook wel driepartijenovereenkomst genoemd, is onder andere vastgelegd
dat in januari 2018 een evaluatie van de samenwerking zal plaatsvinden. In de overeenkomst is dit
als volgt in artikel 3 lid 4 geformuleerd:
Partijen zullen deze samenwerking voor het eerst uiterlijk in januari 2018 evalueren, ter
voorbereiding op het besluit als bedoeld in artikel 12 derde lid. Alsdan hebben partijen ook een
duidelijk beeld voor ogen van de aard van de verschillende werkzaamheden zodat voor de periode
na 2018 een weloverwogen keus kan worden gemaakt.
Artikel 12:
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december
2018. Partijen streven naar besluitvorming op of vóór 1 juni 2018 over het toekomstig beheer van
het recreatiegebied Voorne-Putten(-Rozenburg).
Artikel 15:
1. Deze samenwerkingsovereenkomst geldt voor de periode van 1-1-2017 tot en met 31-122018, waarna deze is beëindigd zonder dat daarvoor afzonderlijke opzegging benodigd is.
2. Gedurende deze samenwerkingsovereenkomst zullen partijen het beheer van het
recreatiegebied Voorne-Putten(-Rozenburg) door Staatsbosbeheer over de mogelijkheden
om de samenwerking voort te zetten.
3. In geval het Recreatieschap het beheer door Staatsbosbeheer positief beoordeelt, is het
Recreatieschap bereid tot overleg met Staatsbosbeheer over de mogelijkheden om de
samenwerking voort te zetten.
4. Het Recreatieschap heeft bij het aangaan van deze overeenkomst de intentie om in de
komende periode tot en met 31-12-2018 te onderzoeken of de betrokken gemeenten het
beheer na 31-12-2018 zelf zullen kunnen uitvoeren.
Onderwerp van evaluatie zal zijn de horizontale publiek-publieke samenwerking over het jaar
2017. De overeenkomst heeft, zoals verwoord in artikel 1, tot doel:
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a) de mogelijkheden voor en inhoud van een duurzame samenwerking te verkennen
gebaseerd op de gezamenlijke taken en doelstellingen op het terrein van ontwikkeling en
beheer van ieders natuur- en recreatiegebieden;
b) de continuïteit van dienstverlening te borgen waartoe Staatsbosbeheer op verzoek van het
c) Recreatieschap vanaf 1 januari 2017 werkzaamheden voor, respectievelijk namens het
Recreatieschap zal verrichten;
d) het optimaliseren van synergie bij inkoop, logistiek en kennis.
Omdat bij alle recreatieschappen, waarmee een vergelijkbare samenwerkingsovereenkomst is
afgesloten en waarvoor Staatsbosbeheer de dienstverlening voor het betreffende recreatieschap
voor 2017 en 2018 van de provincie/GZH heeft overgenomen, gelijkluidende evaluaties moeten
plaatsvinden, is aansluiting gezocht bij de voor de Groenalliantie e.o. al in gang gezette evaluatie.
De nadere uitwerking hiervan is in bijgevoegd memo te lezen.
In het verlengde van genoemde aansluiting wordt ook voor onderhavige evaluatie voorgesteld om
de kosten gelijk over de partijen Recreatieschap Voorne-Putten (verder: VP) en Staatsbosbeheer te
verdelen. Een eerste raming van de kosten is opgevraagd en op basis daarvan wordt gevraagd een
krediet beschikbaar te stellen, te weten € 24.000. VP financiert de onderzoekskosten voor.
Voorgesteld wordt om de helft van de kosten ten laste te brengen van de algemene reserve, en na
afloop van het evaluatieonderzoek de andere helft te declareren bij Staatsbosbeheer.
Eveneens in aansluiting op de evaluatie van de Groenalliantie is toch voor de zekerheid bij de
provincie nagegaan of zij ook voor VP afziet van betrokkenheid bij de evaluatie en dit is inderdaad
bevestigd.
Aanpassing planning bestuursvergaderingen februari 2018
In tegenstelling tot andere jaren waren extra vergaderingen ingepland in januari en februari
speciaal ten behoeve van de te houden evaluatie.
Omdat de evaluatie pas na besluitvorming in het DB van 26 januari kan starten en de tijd te kort is
om nog vóór de geplande DB en AB vergadering van 22 februari zowel de evaluatie te doorlopen
als in een extra DB voorafgaand aan de 22e de bevindingen te bespreken is voorgesteld om het DB
van 22 februari doorgang te laten vinden en het AB van 22 februari te verzetten naar 15 maart
2018.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
AB 15 december 2016: vaststelling en ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Recreatieschap
Voorne-Putten-Rozenburg, Staatsbosbeheer en provincie Zuid-Holland voor 2017 en 2018.
4. JURIDISCHE PARAGRAAF
De inhoud van de samenwerkingsovereenkomst tussen VPR-SBB-PZH is de basis voor de evaluatie.
Aan deze verplichting uit de overeenkomst wordt op de wijze zoals voorgesteld uitvoering
gegeven.
5. FINANCIËLE GEVOLGEN
De voorlopige kostenopgave van het evaluatieonderzoek bedragen afgerond € 24.000, exclusief
BTW.
Recreatieschap Voorne-Putten en Staatsbosbeheer betalen volgens afspraak ieder 50% van de
kosten. Recreatieschap Voorne-Putten financiert de onderzoekskosten voor. Voorgesteld wordt
het aangevraagde krediet voor de helft te financieren uit de Algemene Reserve. Na afronding van
de opdracht declareert Recreatieschap Voorne-Putten de helft van de werkelijk gemaakte kosten
bij Staatsbosbeheer.

2

6. COMMUNICATIE
Niet van toepassing.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
De aanpak in dit voorstel is afgestemd met de verantwoordelijke divisiedirecteur van
Staatsbosbeheer en de voorzitter van Recreatieschap Voorne-Putten.
8. VERDERE PROCEDURE
Uitvoering van het besluit.
Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Voorne-Putten
mw. drs. N.E. Kösters,
accountmanager
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