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2e herziening GR Natuur- en recreatieschap ZWD

Aan de Provinciale Staten van Zeeland
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Samenvatting:
De provincie Zuid-Holland en Zeeland treden uit het natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke
Delta (NR-ZWD). De GR dient als gevolg hiervan te worden gewijzigd.
Wat willen we bereiken?
Een zorgvuldige, juridisch juiste, afhandeling van de opheffing van het Natuur- en
recreatieschap ZWD.
Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is?
Een transparant liquidatie traject van het NR-ZWD waarbij duidelijk is waar welke
verantwoordelijkheden liggen.
Wat doen we daarvoor?
Provincies Zeeland en Zuid-Holland hebben besloten om uit het NR-ZWD te treden. Naar
aanleiding hiervan moet de GR worden aangepast.
Het schap vraagt om in te stemmen met het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling met
ingang van 1 januari 2018.
De wijziging van de GR is nodig ondanks het besluit van het AB-ZWD van 6 juli jl. over de
opheffing van het schap. Na het besluit door de deelnemers van opheffing van het schap is er
een geldig rechtspersoon nodig die de liquidatie regelt. De huidige GR voldoet daar niet aan op
het moment dat beide provincies zijn uitgetreden.
De gemeenschappelijke regeling bepaalt dat alle deelnemers moeten instemmen met een
wijziging van de GR. Ondanks dat de wijziging van de GR in werking treedt op het moment dat
dat de provincie geen deelnemer meer is wordt toch aan de provincie om instemming gevraagd.
Ten tijde van het verzoek van instemming is de provincie namelijk nog wel deelnemer van de
GR.
De instemming met de tweede wijziging van de GR zorgt er voor dat met ingang van 2018 er
sprake is van een rechtsgeldig gewijzigde gemeenschappelijke regeling.
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De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt:
Wijzigingen vanwege uittreding van de provincies Zuid-Holland en Zeeland
1.

Tekstueel: in de tekst van de regeling worden de provincies Zuid-Holland en Zeeland geschrapt.

2.

In de regeling worden verwijzingen naar en het van toepassing verklaren van bepalingen in de Provinciewet
vervangen door de Gemeentewet.

3.

In het vervolg bestaat het algemeen bestuur uit 6 leden in plaats van 7 leden.
Reden: Met de uittreding van de provincie Zuid-Holland en de provincie Zeeland bestaat het algemeen
bestuur uit 5 leden in plaats van 7 leden. Op grond van artikel 14, derde lid Wgr mogen de leden van het
dagelijks bestuur geen meerderheid vormen in het algemeen bestuur. Aangezien artikel 14, eerste lid, Wgr
voorschrijft dat het dagelijks bestuur uit minimaal 3 leden moet bestaan betekent dit dat een algemeen
bestuur met 5 leden op grond van de Wgr niet is toegestaan.

4.

De verdeelsleutel van de deelnemersbijdragen van de gemeenten wordt gewijzigd.

5.

In de regeling wordt wat betreft de toezichthoudende taken ten aanzien van de begroting en de jaarrekening
de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties vervangen door gedeputeerde staten van ZuidHolland.
Reden: met de uittreding van de provincie Zuid-Holland, Zuidwestelijke Delta uitsluitend nog twee
gemeentelijke deelnemers kent en daarmee ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen de
toezichthoudende taak verschuift van de minister naar gedeputeerde staten.

Overige wijzigingen
6. De bepaling in de regeling dat het lidmaatschap van rechtswege eindigt op het moment dat de raadsperiode
afloopt komt te vervallen. Hierdoor kunnen de wethouders die na de gemeenteraadsverkiezingen nog
demissionair in functie zijn totdat de nieuwe raad de nieuwe wethouders benoemt, lid blijven van het
algemeen bestuur. Hiermee wordt de continuïteit van de vertegenwoordiging van een deelnemer in het
bestuur gewaarborgd.
7.

Om dezelfde reden als genoemd onder nr. 6 komt de bepaling te vervallen dat in de eerste vergadering van
de zittingsperiode van de nieuwe raad de nieuwe leden van het algemeen bestuur moeten worden benoemd.
Het kan immers voorkomen dat in de eerste vergadering de nieuwe wethouders nog niet benoemd kunnen
worden omdat een nieuwe coalitie nog niet gevormd is.

8.

De verplichting om gebiedsadviescommissies in te stellen wordt gewijzigd in een facultatieve bevoegdheid
voor het algemeen bestuur.

9.

De mogelijkheid voor deelnemende gemeenten om zienswijzen in te dienen tegen verordeningen wordt
beperkt tot verordeningen die tevens algemeen verbindende voorschriften zijn.

Wat mag het kosten?
Financiële consequenties externe inhuur: geraamd op nvt (kostensoort -)
Geen. Externe inhuur verloopt via het schap.
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.
Gedeputeerde staten,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris.
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Ontwerp-besluit
De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 7 november 2017, nr. 17019130;
besluiten:
in te stemmen met de 2e herziening GR Natuur- en recreatieschap Zuidwesterlijke Delta en het AB-ZWD in lijn
hiermee berichten.
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