From: WeTransfer <noreply@wetransfer.com>
Sent:
Monday, July 24, 2017 9:51:19 AM
To:
statengriffier
Cc:
Subject: w.verveer@staatsbosbeheer.nl heeft je bestanden gestuurd via WeTransfer
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w.verveer@staatsbosbeheer.nl
heeft je bestanden gestuurd
1 bestand, in totaal 84 KB �E Wordt verwijderd op 21 augustus 2017

Download je bestanden

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij doe ik u een brief toekomen betreffende de opheffing van het
Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta.
mvrgr. Wim Verveer (ambtel. secr. Staatsbosbeheer)

Download link
https://staatsbosbeheer.wetransfer.com/downloads/386161238da574a

472c56234448dad6d20170724075108/e7272775cd45f004452480566d

5b1c7c20170724075108/371409

1 bestand
brf. aan deelnemers ZWD inz. opheffing.pdf

Voeg noreply@wetransfer.com toe aan je contactpersonen om onze e-mails goed te ontvangen.

Verstuurd via staatsbosbeheer.wetransfer.com

Over WeTransfer �E Help �E Algemene voorwaarden
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«n recreatieschap
Zuldutestelijke Delta

Natuur

Bezoekadres

Aan de deelnemers aan de gemeenschappelijke
regeling Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke
Delta

Overschieseweg 204
3112 NB Schiedam
Postadres
Postbus 341
3100 AH Schiedam
Telefoon
(010) 29810 10
Fax
(010) 29810 20
recreatieschap ® staatsbosbeheer n!
E-mail
KvK
62452215
Bank BNG
NL65 BNGH 02B5 1654 10
BIC-code
BNGHNL2G
BTW nummer NL854B.25.505 B.01
www .heerliikbuiten.nl
,
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Volgons:

Contactpersoon

: mr. W.G.Verveer

Ons kenmerk

Doorkiesnummer

: 010 2981017

Uw kenmerk

Betreft

: opheffing Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta

Bijlage

^0

HES

: 17-670-23
:-

--

Schiedam, 24 7 2017

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij stellen wij u in kennis van het besluit van het Algemeen Bestuur van het Natuur - en Recreatieschap
Zuidwestelijke Delta in haar vergadering van 6 juli jl. om het schap op te heffen. De opheffingsdatum is in
principe gesteld op 1 januari 2018. Artikel 37 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling bepaalt dat de regeling
slechts “kan worden opgeheven bij daartoe strekkende besluiten van de betrokken bestuursorganen van alle
deelnemers.”

.

Ten grondslag aan dit besluit ligt oa het feit dat de beide provincies (Zuid-Holland en Zeeland) inmiddels
hebben besloten om per 31 december 2017 uit het Schap te treden.

Gebiedsdeel Grevelingen
Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 6 juli jl. besloten om afstand te doen van de erfpachtrechten van de gronden in de Grevelingen. Hierdoor wordt Staatsbosbeheer weer volledig eigenaar.
De grondpositie van het Schap wordt daardoor zodanig gering dat dit ook mede de opheffing van het schap
rechtvaardigt. Het bestuur opteert voor dit gebiedsdeel voor het instellen van een bestuurlijk overleg.
Gebiedsdeel Haringvliet
Voor het gebiedsdeel Haringvliet kiest het bestuur ervoor om het beheer terug te geven aan de grondeigena
ren in dit gebied en de bovenregionale afstemming over beleid en ontwikkeling te laten plaatsvinden in de
Landschapstafel Haringvliet.
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Het bestuur heeft een ambtelijke werkgroep opdracht gegeven om de consequenties van deze besluiten nader
uit te werken . Deze opdracht omvat in het kort:
het opstellen van een bestuurlijk convenant Grevelingen waarin de teruggave van de erfpacht wordt
geregeld en de afspraken met betrekking tot de toekomstige sturing en financiering worden opgeno ¬
men;
het uitwerken van de overdracht van rechten en plichten in het gebied Haringvliet aan de betreffende
gemeente/grondeigenaar;
het opstellen van een opheffingsbesluit en het opstellen van een liquidatieplan .
Zodra over het voornoemde meer duidelijkheid is, informeren wij u nader en doen u een voorstel toekomen
voor het nemen van een opheffingsbesluit alsmede het vaststellen van een liquidatieplan .
Inmiddels hebben wij bij een aantal deelnemende gemeenten afspraken gemaakt met de griffie voor het
verzorgen van een presentatie. Indien u ook graag via een presentatie wordt geï nformeerd , dan nemen wij
hiervoor contact op met uw griffie.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geï nformeerd.

leryieen /

van het Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta ,
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