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Geacht College, 

-Inleiding 
Ingevolge het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en artikel 18, lid 2 van de 
Gemeenschappelijke Regeling voor het Koepelschap Buitenstedelijk Groen, doe ik u hierbij 
toekomen de Jaarstukken 2010 en de Programmabegroting 2012 met de Meerjarenraming 2012 -
2015 van het Koepelschap Buitenstedelijk Groen. 
Deze stukken zijn in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het Koepelschap voor 
het Buitenstedelijk Groen van 22 juni 2011 te Schiedam, vastgesteld; de Meerjarenraming 2012 -
2015 is voor kennisgeving aangenomen. 
Tevens vond het Algemeen Bestuur het wenselijk dat naar aanleiding van dit besluit, aan u als 
deelnemer aan het Koepelschap een nadere toelichting wordt gegeven respectievelijk op: 
- de effecten die in de begroting en meerjarenraming zichtbaar zijn; 
- de totstandkoming van de besluitvorming op 22 juni 2011; 
- de dossiers die ten grondslag liggen aan de te nemen heroverwegingen met ingang van het 

begrotingsjaar 2013; 
- alsmede de beantwoording van enkele vragen. 
Via deze brief wordt hieraan voldaan. 

effecten 
Te constateren valt, dat ondanks de toegepaste bezuinigingen in de begrotingen 2011 en 2012, 
respectievelijk 5% en 3% (conform de brieven van 22 december 2009 en 23 februari 2011 van 
Burgemeester en Wethouders van Vlaardingen namens de gezamenlijke gemeenten), zich toch een 
stijging van de deelnemersbijdrage voordoet. Aan deze stijging ligt ten grondslag, naast het nog op 
orde moeten brengen van het kapitaalgoederenbeheer via de Voorziening Groot Onderhoud bij 
sommige schappen, het in beheer nemen van nieuwe recreatiegebieden door de diverse recreatie
schappen; een en ander overeenkomstig de door het Algemeen Bestuur op 19 september 2008 
vastgestelde meerjarenprogrammering (bijgevoegd bij de begroting 2012). 
Tot op heden zijn of worden de volgende gebieden conform de ingroeiregeling vanaf 2006 in beheer 
genomen: de Landtong Rozenburg, diverse recreatiegebieden in Midden Delfland, de Zuidpolder te 
Barendrecht, de Eendragtspolder (inclusief Roeibaan), de uitbreiding via de landschapselementen in 
de Krimpenerwaard, de Bleiswijkse Zoom-Noord en de polder Spijkenisse Zuid-Oost. In het verleng
de hiervan moet er vooralsnog van worden uitgegaan, dat de uitbreiding Hoekse Park wel zal 
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worden gerealiseerd, evenals de Quackpolder bij Hellevoetsluis. Alleen voor het gebied Rottezoom 
ziet het er naar uit dat realisatie tot 2014 niet aan de orde zal zijn. 
Ook moet worden geconstateerd, dat de Eendragtspolder de komende jaren qua opbrengsten zal 
achterblijven bij eerdere berekeningen, zodat tijdelijk extra beheergelden nodig zijn. Hierbij geldt als 
tijdvolgordelijk argument, dat destijds bij de opstelling van de Meerjarenprogrammering nog geen 
rekening kon worden gehouden met beheerkosten van een roeibaan. 

besluitvorming 
In de vergadering van 22 juni 2011 heeft het Algemeen Bestuur de Begroting 2012 vastgesteld en de 
Meerjarenraming 2012-2015 voor kennisgeving aangenomen. De vertegenwoordigers van de ge
meenten Schiedam, Maassluis en Hendrik-ldo-Ambacht stemden tegen de begroting. De gemeente 
Nederlek heeft ter vergadering een voorbehoud gemaakt, dat echter niet nodig bleek te zijn. 

dossiers en heroverwegingen 
Het bestuur heeft vastgesteld, dat voor de meerjarenraming de uitkomsten van een aantal belang
rijke dossiers richtinggevend zullen zijn. Een herijking van de ingroeiregeling zal mede aan de hand 
hiervan moeten plaatsvinden. De uitkomsten uit het overleg tussen het Rijk (ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) en het IPO over de decentralisatie van het 
Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG), zal de noodzaak met zich meebrengen om het 
'Meerjarenprogramma instandhouding recreatiegebieden' van het Koepelschap met ingang van 
2013 te herzien. Ook de inzet van extra middelen van zowel de Stadsregio Rotterdam, als het 
Provinciaal Bestuur voor 'Recreatie om de Stad' kan mede bepalend zijn voor de omvang van het 
meerjarenprogramma. 
Uitgaande van bestuurlijke consensus op deze dossiers, kunnen naar verwachting in de 2e helft van 
2011 voorstellen ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd. Hierbij zal een 
afweging moeten worden gemaakt: of er wordt voor een (nog) lager beheerniveau gekozen, of er 
wordt gekozen voor een ruimer inverdienvermogen van de schappen via meer commerciële 
inkomsten in bestaande en nieuwe gebieden. Ook het verminderen en/of efficiënter organiseren van 
de bestuurlijke drukte via fusie en/of opschaling van schappen is een optie om te kunnen 
bezuinigingen. 
In het verlengde hiervan is in de vergadering benadrukt, dat er een evenwicht moet bestaan met de 
ambities en de impact van bezuinigingen op de directe leefomgeving. Bij de afweging om tot 
ombuigingen te komen moet het kwaliteitsaspect voor een goed woon-, werk-, en leefklimaat worden 
meegewogen. 

beantwoording vragen 
Voor de volledigheid worden hierna nog twee gestelde vragen inzake gerealiseerde bezuinigingen 
en de verevening beantwoord. 
- de gerealiseerde en nog te realiseren bezuinigingspercentages van in totaal 10, conform 
voornoemde brieven van Burgemeester en Wethouders van Vlaardingen over de periode 2011 tot 
en met 2014, leiden er toe dat voor de deelnemers aan het Koepelschap in 2014 er een 
vermindering van de totale jaarlijkse lasten met ruim € 1,5 min. is gerealiseerd, ofwel voor de 
gemeentelijke bijdrage een verlaging van ruim € 1,25 per inwoner per jaar; 
- deze ombuigingen vinden plaats in het perspectief van de in 2008 vastgestelde ingroeiregelingen 
voor nieuw in beheer te nemen gebieden en rechtmatig kapitaalgoederenbeheer. Per saldo is 
sprake van een stijging van de inwonerbijdrage na verevening in 2012. 



slot 
Ten slotte wijs ik u er voor de goede orde op dat men -gelet op de in de eerste alinea vermelde 
Regelingen- binnen acht weken na vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur zijn 
zienswijze daarover aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan doen 
blijken. 

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
namens het Algemeen Bestuur van het 
Koepelsdjap-Buitenstedelijk Groen, 

scretaris 
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1. Inleiding 

Voor u ligt de Programmabegroting 2012 met bijbehorende Meerjarenraming 2013 - 2015 van de 
"Gemeenschappelijke Regeling voor het Koepelschap Buitenstedelijk Groen". 

Het programmaplan (hoofdstuk 3) is ongewijzigd gebleven en als volgt opgebouwd: 
- Programma 1: Bestuur 
- Programma 2: Instandhouding & ontwikkeling buitenstedelijk groen 
- Algemene dekkingsmiddelen 

Op 21 december 2006 vond de bekendmaking plaats in het Provinciaal Blad, nr. 92, ter zake de 
opheffing van de "Gemeenschappelijke Regeling Financieel Koepelschap" onder gelijktijdige 
instelling van de "Gemeenschappelijke Regeling voor het Koepelschap Buitenstedelijk Groen". De 
voorgestane wijziging werd daarmee een feit. 
Hieraan voorafgaand waren eensluidende raadsbesluiten genomen door de deelnemende 
gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle a/d IJssel, Hellevoetsluis, 
Hendrik-ldo-Ambacht, Krimpen a/d IJssel, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, 
Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen, Westvoorne en Zwijndrecht, alsmede door Provinciale Staten 
van Zuid-Holland. 
Na bekendmaking in het Provinciaal Blad nr. 97 van 13 november 2008, is per 1 januari 2008 de 
gemeente Nederlek toegetreden, waardoor het aantal deelnemers op 19 kwam. 
Met de installatie van de gemeenteraad van Rotterdam per 18 maart 2010 werd formeel de fusie 
tussen de gemeenten Rotterdam en Rozenburg bezegeld. De gemeente Rozenburg houdt op te 
bestaan als zelfstandige gemeente en gaat verder als deelgemeente van Rotterdam. Hierdoor 
komt het aantal schapsdeelnemers weer op 18. 

1.1. Doelstell ing en taken van het Koepelschap als vermeld in de gemeenschap
pelijke regeling. 
Overeenkomstig het gestelde in de gemeenschappelijke regeling, is de regierol van het Koepel
schap voor het Buitenstedelijk Groen vooral gericht op de ontwikkeling van de (her)in-richting en 
het beheer van de regioparken Rottemeren, IJsselmonde, Midden-Delfland en de overige groen
structuren in de regio met als doel te komen tot een doelgerichte en doelmatige inzet van 
middelen. 
Ook promotie ter bevordering van recreatief gebruik van de regionale groenstructuur en het 
toetsen van ontwikkel- en beheerplannen aan de beleidsuitgangspunten maken deel uit van de 
beoogde regierol. Het Koepelschap voor het Buitenstedelijk Groen heeft tot doel om op basis van 
rijks-, provinciaal en regionaal programma/beleid in onderlinge samenhang een evenwichtige ont
wikkeling en instandhouding van het buitenstedelijk groen als geheel in het gebied en in ver
houding tot zijn omgeving, te bevorderen. 

Het Koepelschap wil haar doel verwezenlijken door uitvoering te geven aan de in de gemeen
schappelijke regeling beschreven en voor de goede orde hieronder vermelde taken: 
a. het formuleren van de strategische inzet en aansturing van beheer en (her)inrichting op grond 

van door het rijk, provincie en gemeenten vastgesteld beleid ter opheffing van het tekort aan 
buitenstedelijk groen voor natuur- en recreatieschappen en/of daartoe (om)gevormde bestuur
lijke platforms voor gebiedsgericht werken, evenals overige terreinbeherende instanties; 

b. het doelmatig en doelgericht alloceren en aanwenden van rijks- en provinciale middelen, 
alsmede het bepalen van maximale bijdragen van de deelnemende gemeenten voor de 
instandhouding en ontwikkeling van groengebieden; 

c. de verwerving, doelmatige aanwending en doelgerichte toewijzing van de rijks-, en provinciale 
middelen binnen het gebied; 

d. het doen uitvoeren van de vastgestelde doelen; 



e. het onder te stellen voorwaarden toekennen en het beschikbaar stellen van financiële 
bijdragen in de uitvoering/uitwerking van de hiervoor bedoelde doelen, voornamelijk aan 
(natuur- en) recreatieschappen in het gebied en in voorkomende gevallen aan andere over
heden onderscheidenlijk overige terreinbeherende instanties niet zijnde deelnemers van eerder 
genoemde schappen in en buiten het gebied; 

f. de verevening van de financiële bijdragen; 
g. het evalueren en monitoren van het doen uitvoeren van de vastgestelde doelen, alsmede van 

de doelmatige aanwending en doelgerichte toewijzing van doelen en middelen voor 
instandhouding en ontwikkeling van groengebieden. 

De invulling voor het begrotingsjaar 2012 van deze taken vindt u terug onder de programma's 1 en 
2, waarbij ook de relatie wordt gelegd met (bestuurlijk) recente ontwikkelingen waarmee het 
Koepelschap en de recreatieschappen te maken hebben of gaan krijgen. 

2. Grondslagen van de begroting 
Op de voorliggende Programmabegroting 2012 met bijbehorende Meerjarenraming 2013 - 2015 
zijn de bepalingen uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) toegepast. 

2.1. Presentatiewijze staat van baten en lasten 
De staat van baten en lasten kent een driedeling in de onderdelen: 
1. gewone bedrijfsvoering; 
2. incidentele baten en lasten; 
3. resultaatbestemming. 

ad. 1 
Onder gewone bedrijfsvoering zijn de structurele exploitatielasten en -baten van de reguliere 
schapsactiviteiten opgenomen. 

ad. 2 
Onder de incidentele baten en lasten zijn de exploitatieposten opgenomen die niet onder de 
gewone bedrijfsvoering vallen. Het betreft kredieten die worden gedekt uit de algemene of 
bestemmingsreserves. 

ad. 3 
Het onderdeel resultaatbestemming bevat alle mutaties (stortingen en onttrekkingen) van de 
reserves van het schap. 



2.2. Uitgangspunten Programmabegrot ing 2012 en Meerjarenraming 2012 - 2015 / 
kaders 
Bij brief van 23 februari 2011 hebben Burgemeester en Wethouders van Vlaardingen namens 
nagenoeg alle deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling Koepelschap Buitenstedelijk 
Groen de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2012 en de Meerjarenraming 2013 - 2015 
voor gemeenschappelijke regelingen waaronder het Koepelschap, geformuleerd. In deze brief 
wordt gerefereerd aan de economische recessie in relatie tot de overheidsfinanciën, de van 
rijkswege al vanaf 2011 ingezette bezuinigingen en de tegenvallers waarmee gemeenten worden 
geconfronteerd. De gemeenten vinden het noodzakelijk, dat in de gemeenschappelijke regelingen 
als zijnde verlengd lokaal bestuur via de Programmabegroting 2012 en de Meerjarenraming 2013 -
2015 wordt omgebogen met 5%, zodat de doelstelling van in totaal 10% ombuiging wordt gehaald 
over de periode 2010 tot en met 2014. Dit standpunt komt overeen met het besluit d.d. 24 
november 2010 van het Algemeen Bestuur van het Koepelschap. 
Voorts vermeldt de brief van 23 februari 2011 het indexeringspercentage voor 2012, zijnde 3. Ook 
hiermee is bij de opstelling van de programmabegroting van het Koepelschap rekening gehouden. 
Ter toelichting hierop het volgende. 

In de Macro Economische Verkenning, opgesteld door het Centraal Planbureau (CPb), is voor 
2012 geen percentage voor de prijsmutatie van het Bruto Binnenlands Product (pBBP) afgegeven. 
De werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen heeft ervoor gekozen 
- bij het ontbreken van een percentage vanuit CPb) - voor prijsmutaties het percentage van 2010 
aan te houden (2%). Voor de loonkostenontwikkeling wordt een percentage van 0% verwacht. Het 
trendpercentage voor 2012 voor loon- en prijsmutaties komt daarmee uit op 1,75%. Als gevolg van 
correcties voor verschillen tussen begrote en werkelijke inflatie in voorgaande jaren komt het totale 
percentage voor loon- en prijsmutaties voor 2012 uit op 3%. 

De deelnemersbijdrage wordt bepaald door het totaal aan lasten te verminderen met de overige 
_baten 

Wanneer na bovenstaande acties een batig saldo resulteert voor de begroting zal het vastgestelde 
beleid ten aanzien van de resultaatbestemming en de deelnemersbijdrage worden gevolgd: 

1. Een opbouw van de Algemene Reserve tot het gewenste minimum niveau zoals in de 
paragraaf Weerstandvermogen is opgenomen; 

2. Indien in een jaar het kleinschalig op een specifiek gebied gericht recreantenonderzoek niet 
noodzakelijk is, worden de gereserveerde gelden aan de Reserve Recreantenonderzoek 
gedoteerd zodat een stevig financieel fundament wordt gelegd voor een om de 5 jaar te 
houden schappenbreed onderzoek; 

3. Overig door het bestuur gewenste bestemmingen. 

Deze beleidslijn wordt ook gevolgd bij het bestemmen van het jaarrekeningresultaat. 



3. Het programmaplan 

3 . 1 . P r o g r a m m a p l a n a l gemeen 
De in deze Programmabegroting 2012 benoemde programma's zijn: 
programma 1: onder het "Programma Bestuur" staan de diensten en producten beschreven ten 

behoeve van directe ondersteuning van het bestuur; 
programma 2: onder het "Programma Instandhouding & ontwikkeling buitenstedelijk groen" staan 

de diensten, producten en werken beschreven die behoren bij de strategische inzet 
en aansturing van de ontwikkeling en instandhouding van buitenstedelijk groen en 
de doelmatige en doelgerichte allocatie van middelen. 

De algemene dekkingsmiddelen worden afzonderlijk toegelicht. In deze toelichting is het totaal van 
de dekkingsmiddelen opgenomen die niet binnen een programma zijn verantwoord, zoals de deel-
nemersbijdragen. 

In tegenstelling tot de programmabegrotingen van de (natuur- en) recreatieschappen, die binnen 
de programma's een vergaande invulling hebben op productniveau, is ook in deze 
Koepelschapbegroting de voorkeur gegeven aan een invullen op programmaniveau (besluit 
Algemeen Bestuur d.d. 4 juli 2007). De reden hiervan is dat dit schap veel meer op hoofdlijnen 
stuurt en minder op directe uitvoering en producten. Het is juist de bedoeling dat de concrete 
uitvoering van producten bij de natuur- en recreatieschappen terecht komt. Daarnaast zal de 
nodige flexibiliteit in de allocatie van middelen en gebieden noodzakelijk zijn. 

Een nadere toelichting op de invulling van de beide programma's treft u hieronder aan. 
In de volgende hoofdstukken van deze begroting worden de opgenomen cijfers in onderstaande 
recapitulatiestaat nader toegelicht. 

Recapitulatiestaat Programma's Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Begroting 
2012 

Lasten en baten gewone bedrijfsvoering 
Programma 1. Bestuur -185.632 -175.272 -205.272 
Programma 2. Instandhouding & ontwikkeling buitenstedenlijk groen -283.787 -270.454 -270.454 
Alg. dekkingsmiddelen, deelnemersbijdrage 486.104 445.726 445.726 
Overige algemene dekkingsmiddelen 1.000 1.000 

Saldo gewone bedrijfsvoering 16.685 1.000 -29.000 

Incidentele lasten en baten 
Incidentele lasten 
Incidentele baten 

Saldo incidentele lasten en baten 

Saldo na incidentele lasten en baten 16.685 1.000 -29.000 

Resultaatbestemming 
Storting reserves -1.000 -1.000 -1.000 
Onttrekking reserves 10.000 30.000 

Saldo resultaatbestemming 9.000 -1000 29.000 

Saldo na resultaatbestemming 25.685 
In bovenstaande tabel zijn de lasten als negatieve bedragen opgenomen en de baten als positieve bedragen 



3.2. Programma 1. Bestuur 

3.2.1. Toel icht ing 
De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de totstandkoming en instandhouding van een goed 
woon-, werk- en leefklimaat in de vorm van recreatiemogelijkheden met name 'rond de stad' is in 
het regeerakkoord gelegd bij provincies en gemeenten. De provincie Zuid-Holland heeft in haar 
recente coalitieakkoord 2011 - 2015 de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de instandhouding 
van recreatiemogelijkheden bij de samenwerkende gemeenten neergelegd. Voorts is zowel door 
het rijk, als door de provincie het beleid gericht op een sterkere marktgerichte benadering van 
recreatie en toerisme; meer algemeen het vrijetijdsbeleid. 

Lopende 2011 zal meer inzicht komen in de financiële gevolgen van de decentralisatie van het 
Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG), in de aanwendingsmogelijkheden van de provinciale 
intensivering van € 100 min. voor "Recreatie om de Stad" en in bestedingsmogelijkheden van de 
€ 19 min. van de Stadsregio Rotterdam voor buitenstedelijk groen. 
De hiervoor genoemde beleidsvoornemens regarderen de taken van het Koepelschap op het 
gebied van instandhouding en totstandkoming van buitenstedelijk groen. 

Het ligt in de rede in vervolg op het advies van het Dagelijks Bestuur van het Koepelschap aan het 
college van Gedeputeerde Staten in 2012 de bestuurlijke organisatie van de totstandkoming en 
instandhouding van buitenstedelijk groen nader vorm te geven en uit te werken. Naast het 
vergroten van de gemeentelijke participatiegraad en het doelmatiger regionaal vorm geven van 
(her)inrichting, beheer en exploitatie van recreatiemogelijkheden, zal in 2012 de verhouding tussen 
Koepelschap en "aangesloten" natuur- en recreatieschappen worden herijkt. Het primaat zal daar
bij komen te liggen op het sturen op hoofdlijnen vooraf, in plaats van het sturen via het instrument 
van vervening. Hierbij blijft het uitgangspunt om te komen tot een evenwichtige verdeling van de 
lasten per inwoner. 

-Aan-het-bestuur_van-het-Koepelschap-zullen-hierover-concrete-voorstellen-waar-mogelijk-v.oorzien= 
_van_een_advies-van_het_College-van-Deskundigen, worden voorgelegd^-

Ook zullen voorstellen over de consequenties van toetreding van gemeenten, het doelmatiger 
organiseren door samenwerking en samengaan van bestaande schappen (Rottemeren-Hitland; 
Midden Delfland-Dobbeplas; Grevelingen-Haringvliet) het bestuur bereiken. 

Een voorstel over een gewijzigd bestuursmodel, waarin opgenomen een aangepaste verdeling van 
rechten en plichten inclusief activa en passiva tussen Koepelschap en overige schappen, zal 
uitvoering geven aan het gewijzigde beleid van rijk en provincie. 
Voorts zal het voornemen van de provincie om de werkorganisatie G.Z-H te verzelfstandigen 
onderwerp van beraadslaging zijn. Een gedeeld eigenaarschap is een mogelijkheid om de verzelf
standiging vorm te geven. De ervaringen in "recreatieland" met verzelfstandigingen kunnen daarbij 
van pas komen. Het bestuur zal daarover uitgebreid worden geïnformeerd. 

3.2.2. aandacht voor ontwikkel ingen die van belang zijn voor de doelstell ingen van 
het schap 
De samenleving is voortdurend in beweging en aan veranderingen onderhevig. Voor het schap en 
haar bestuurders is het van belang tijdig kennis te nemen van dergelijke ontwikkelingen, trends, 
verschuivingen etc. Deze kunnen van invloed zijn op de aanwending van gelden en de inrichting 
en beheer van gebieden. Ten einde het bestuur op dit vlak bij te staan, zal inzet worden gegeven 
aan: 
- het regelmatig samen laten komen van een "College van Deskundigen" (een op grond van de 
gemeenschappelijke regeling ingestelde vaste commissie van advies), waarin vertegenwoordigers 
uit verschillende disciplines bijeen zijn gebracht. Zoals consumenten, producenten en aan kennis & 
wetenschap onder andere op het gebied van vrijetijdsbesteding. Ook personen die op bepaalde 
beleidsterreinen hun verdienste hebben, kunnen lid worden van het college. Het is uiteraard 
mogelijk, dat het schapsbestuur onderwerpen ter advisering aan het college kan voorleggen. 



Ook in 2012 zal het college zich bezighouden met het doen van audit's op de diverse recreatie
gebieden. Voorts zal het college ten behoeve van het schapsbestuur aanbevelingen doen waar het 
vervolg aan de orde is van het Visiedocument "Het tij gekeerd" (zie bijlage 6). Ten slotte krijgen in 
2012 in het werkveld gehouden en daaraan gerelateerde onderzoeken de nodige aandacht en 
waar mogelijk resulterend in aanbevelingen. De adviezen van dit college kunnen ter besluitvorming 
worden voorgelegd aan het Koepelschapbestuur, maar ook aan de besturen van de (natuur- en) 
recreatieschappen en eventueel hun deelnemers. 

- als tweede mogelijkheid om het bestuur te doen bijstaan op het vlak van veranderingen in de 
samenleving wordt er jaarlijks een bestuursconferentie georganiseerd. Ook in het jaar 2012 zal dit 
het geval zijn. 
Als vervolg op het in 2010 in samenwerking met het OSO en Recreatie Noord-Holland georgani
seerde en druk bezocht landelijke congres, wordt in 2012 wederom in samenwerking met het OSO 
gezocht. Deze keer wordt tezamen met "Recreatie Uiten/vaarde" een landelijk congres georgani
seerd met als thema "Recreatie en Water". De te verwachten opening van de internationale roei
baan in de Eendragtspolder, maar ook de functies van water in relatie tot bijvoorbeeld de 
veiligheid, bergingsmogelijkheden, energiebron en de veelzijdige recreatiemogelijkheden (zie ook 
het onder 1.2.4. vermelde coalitieakkoord) zullen een belangrijke rol spelen. De focus zal gericht 
zijn op de (schaps- annex gemeentelijke) bestuurder. Het bestuurscongres biedt tevens een 
uitgelezen kans tot presenteren van de dan beschikbare provinciale Visie. "Onze " regiobestuur
ders kunnen tijdens dit congres netwerken en kennis nemen van ontwikkelingen, zoals die in 
andere regio's worden opgepakt. 



3.2.3. Financiële gegevens bestuur 

Programma 1. Bestuur Lasten 
2012 

Baten 
2012 

Saldo 
2012 Saldo 2011 

Gewone bedrijfsvoering per product 
Bestuurlijke aangelegenheden 205.272 -205.272 -175.272 

Totaal gewone bedrijfsvoering 205.272 -205.272 -175.272 

Incidentele lasten en baten 
Incidentele lasten 
Incidentele baten 

Totaal incidentele lasten en baten 

Resultaatbestemming 
Storting reserves 
Onttrekking reserves 30.000 
Saldo resultaatbestemming 30.000 

Saldo na resultaatbestemming 205.272 30.000 -175.272 -175.272 

In bovenstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen als positieve bedragen. Bij het saldo wordt het resultaat van baten minus 
lasten weergegeven. Een negatief resultaat betekent dat de lasten hoger zijn dan de baten 

Financiële toelichting programma 1; Bestuur 

Apparaatskosten € 148.263 

Materiele lasten: 
Jaarlijkse bestuurdersconferentie € 40.804 
College van Deskundigen € 8.679 
Kosten Accountant € 5.402 
Bestuurskosten € 2.124 
Totaal € 57.009 

Resultaatbestemming 
Voor het te houden (namens alle schappen) bestuurscongres is een extra bijdrage van € 30.000 
beschikbaar gesteld. Deze bijdrage is via resultaatbestemming aan de Algemene Reserve 
onttrokken. 



3.3. Programma 2. Instandhouding en ontwikkel ing buitenstedenlijk groen 

3.3.1. de strategische inzet en aansturing van de ontwikkeling en instandhouding van 
buitenstedelijk groen 
Tot voor kort werden in het ZZG en RGSP2 de taakstellingen geformuleerd in de vorm van 
hectaren nieuw groen in de Zuidvleugel. Bij besluit van het Algemeen Bestuur van 24 november 
2010 zijn de randvoorwaarden vastgelegd, waaronder een tweede ombuiging met 5% over de 
periode 2012 tot en met 2014 zijn beslag zou moeten krijgen. 
In bijlage 1, de Meerjarenraming 2012 tot en met 2015, zijn de ombuigingen van 2 maal 1% in de 
jaren 2013 en 2014 niet. Ook de inflatiecorrectie in die jaren is conform de gehanteerde systema
tiek nog niet verwerkt, aangezien de hoogte ervan nog niet bekend is. 

Ten einde de ontwikkelingen van zowel nieuwe groengebieden, als de doorontwikkeling van be
staande groene gebieden goed te laten aansluiten op de maatschappelijke vraag naar mogelijk
heden voor vrijetijdsbesteding en deze gebieden af te zetten tegen het huidige aanbod, is een 
confrontatie van vraag en aanbod (met zaken als opvangcapaciteit en mogelijke diversiteit aan 
recreatievormen) nodig. Het houden van een periodiek onderzoek is gewenst. Dit betekent ook, 
dat voor zowel de inrichting, als beheer en exploitatie van gebieden instrumenten moeten worden 
ontwikkeld, waarmede een zorgvuldige afweging van doel versus middel kan plaatsvinden. 

Instrumenten die blijvend van inzet en belang zijn voor het Koepelschap: 
* inzet wordt gegeven aan het doen van periodiek (recreatie-)onderzoek onder gebruikers van de 
gebieden om een actueel beeld te krijgen over de maatschappelijke vraag naar mogelijkheden 
voor vrijetijdsbesteding in het buitenstedelijke groen. Dit kan zijn bijvoorbeeld een eenvoudige jaar
lijkse monitor over meerdere jaren, maar ook een grootschaliger onderzoek dat eens in de zoveel 
jaar wordt gehouden. Het is dan ook gewenst het onbenutte materiële budget in enig jaar bij de 
vaststelling van de jaarrekening toe te voegen aan een Reserve Recreatieonderzoek, zodat een 
grootschalig onderzoek eenvoudiger te financieren is. In 2010 is een periodiek schappenbreed 
recreatieonderzoek gehouden. Voorts is inzet gegeven aan een analyse van het recreatieve 
gebeuren rondom Rotterdam. De resultaten van deze onderzoeken zullen worden benut bij de 
(her)inrichting en het beheer van de groengebieden, maar ook bij het nodige wetenschappelijke 
onderzoek, waartoe contacten met de universitaire wereld en het hogere beroepsonderwijs zijn 
gelegd. 

* het door G.Z-H de afgelopen jaren ontwikkelde Terrein Beheer Model (TBM) voor recreatie-
vormen, natuur en landschap, zal worden ingezet om een inzichtelijke doel/middelen afweging met 
name ook in het kader van te realiseren bezuinigingen, mogelijk te maken. Hierbij moet een ade
quaat kapitaalgoederenbeheer uitgangspunt blijven. 

3.3.2. de doelmatige en doelgerichte allocatie van middelen 
Gelet op de bestuurlijke onduidelijkheid in relatie tot de uitwerking van het regeerakkoord ten tijde 
van de opstelling van deze programmabegroting, wordt volstaan met de randvoorwaarden als 
vastgesteld op 24 november 2010 door het Algemeen Bestuur; toe te passen bij de opstelling van 
de Programmabegroting 2012 en de Meerjarenraming 2012 - 2015 (zie bijlage 8). 

In 2012 zullen de uitkomsten van het overleg tussen Kabinet / IPO / VNG over het ILG-dossier 
naar verwachting bekend zijn. Dit bezien met de voorgenomen uittreding van het rijk (min. ELI) uit 
het Recreatieschap Midden Delfland en de herprioritering van het Staatsbosbeheer (SBB), zal een 
heroriëntering van zowel het programma instandhouding, als het programma ontwikkeling 
betekenen. 
Aan het bestuur zullen overwegingen, analyses en oplossingen worden voorgelegd. Daarbij zal de 
positie van marktpartijen een belangrijk onderwerp zijn. Inschakeling van de markt versus eigen 
toepassing van het profijtbeginsel maakt deel uit van de overwegingen. 
Bij een algemene herijking van doelen en middelen zal ook een uitwerking van de verdeling 
'basis/structureel' (= overheid) versus 'plus/additioneel' (= markt), worden betrokken. 
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3.3.3. Financiële gegevens programma Instandhouding & 
ontwikkeling buitenstedelijk groen 

Programma 2. Instandhouding & ontwikkeling 
buitenstedelijk groen 

Lasten 
2012 

Baten 
2012 

Saldo 
2012 

Saldo 
2011 

Gewone bedrijfsvoering per product 
Instandhouding & ontwikkeling buitenstedelijk groen 270.454 -270.454 -270.454 

Totaal gewone bedrijfsvoering 270.454 -270.454 -270.454 

Incidentele lasten en baten 
Incidentele lasten 
Incidentele baten 

Totaal incidentele lasten en baten 

Resultaatbestemming 
Storting reserves 
Onttrekking reserves 
Saldo resultaatbestemming 

Saldo na resultaatbestemming 270.454 -270.454 -270.454 

In bovenstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen als positieve bedragen. Bij het saldo wordt het resultaat van baten minus 
lasten weergegeven. Een negatief resultaat betekent dat de lasten hoger zijn dan de baten. 

Financiële toelichting programma 2; Instandhouding & ontwikkeling buitenstedelijk groen. 

Apparaatskosten € 259.650 

Materiele lasten: 
Jaarlijks recreatie-onderzoek € 10.804 
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3.4 A lgemene d e k k i n g s m i d d e l e n 

Algemene dekkingsmiddelen 

Gewone bedrijfsvoering per 
product 
Overige structurele baten en lasten 
Deelnemersbijdrage 

Totaal gewone bedrijfsvoering 

Incidentele lasten en baten 
Incidentele lasten 
Incidentele baten 

Totaal incidentele lasten en baten 

Resultaatbestemming 
Storting reserves 
Onttrekking reserves 
Saldo resultaatbestemming 

Saldo na resultaatbestemming 

Lasten 
2012 

Baten 
2012 

1.000 
445.726 

446.726 

446.726 

Saldo 
2012 

1.000 
445.726 

446.726 

-1.000 

-1.000 

445.726 

saida 
2011-

1.000 
445.726 

446.726 

-1.000 

-1.000 

445.726 

In bovenstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen als positieve bedragen. Bij het saldo wordt het resultaat van baten minus 
lasten weergegeven. Een negatief resultaat betekent dat de lasten hoger zijn dan de baten 

Toelichting 

De raming betreft de bijdrage van de deelnemers zoals gesteld in de gemeenschappelijke regeling. 
Tevens wordt een bedrag ad. € 1.000 geraamd als rentebaten. Via resultaatbestemming wordt 
deze rentebaat aan de Algemene Reserve toegevoegd. 
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4. Beleidslijnen voor het beheer (paragrafen) 

4 .1 . Onderhoud Kapitaalgoederen 
Niet van toepassing 

4.2. Weerstandvermogen en risico's 
Het minimaal noodzakelijke weerstandsvermogen op basis van in te schatten risico's is in de "Nota 
weerstandsvermogen" vastgesteld op € 189.100. In het Meerjarenprogramma van het 
Koepelschap is rekening gehouden met de ontwikkeling van nieuwe gebieden vanuit het 
Koepelschap. De projecten zijn weliswaar door bijdragen van derden gedekt, vertraging in de 
geldstromen (ontvangsten) kan problemen geven in de voortgang van de projecten. Vanwege 
genoemde risico's is voorgesteld het gewenste minimum niveau van de Algemene Reserve te 
bepalen op € 190.000 waarbij voor nieuw te ontwikkelen gebieden een bedrag van € 500 per ha 
voor risicodekking wordt aangehouden. Dit minimumniveau is bijna bereikt. Een geleidelijke 
beheerste opbouw van de Algemene Reserve (weerstandscapaciteit) is mogelijk door storting van 
de komende positieve jaarresultaten in de reserve. Er is thans geen urgentie om de (schijnbare) 
achterstand verder in te lopen. In het najaar van 2011 zal een notitie worden opgesteld, waarin 
wordt meegenomen de komst van nieuwe gebieden en de heroverweging ILG. De algemene 
reserve kan vooralsnog in relatie tot het weerstandsvermogen tevens als algemene reserve-sec 
worden beschouwd. 

4.3. Financiering 
Conform het Treasury-statuut worden overtollige kasgelden via de Bank Nederlandse Gemeenten 
in deposito belegd, met de Bank Nederlandse Gemeenten is in dit verband een overeenkomst voor 
de financiële dienstverlening aangegaan. De rentevergoeding is afhankelijk van de ontwikkelingen 
op de geldmarkt. 

474—Verbonden parti jen 
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin het 
Koepelschap Buitenstedelijk Groen zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Het 
schap heeft geen verbonden partijen. 
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5. Geprognosticeerde Balans 
pmschrijying 

Activa 
K/aste activa 
Mottende activa 

fTotaal activa 

Passiva 
lAlgemene Reserve 
[Bestemmingsreserves 

Totaal Eigen Vermogen 

[Voorzieningen 
[Vreemd vermogen lang 
[Vreemd vermogen kort 

Totaal Vreemd Vermogen 

[Totaal passiva 

31 december 2011 

238.488 

238.488 

207.513 
30.975 

238.488 

31 december 2012 

209.488 

209.488 

178.513 
30.975 

209.488 

238.488 
1.000 

30.000 

Toelichting op de geprognosticeerde balans per 31 december 2012 

ACTIVA 
Vlottende activa 
Liquide en in deposito belegde middelen per 1 januari 
Bij: Stortingen 
Af: Onttrekkingen 
Geraamde boekwaarde per 31 december 209.488 
Zie voor een nadere toelichting op liquide en in deposito belegde middelen, zie paragraaf 4.3 financiering. 

PASSIVA 
Voor een specificatie en het verloop van de reserves verwijzen wij u naar bijlage 3, staat van reserves. 
Hieronder volgt enige tekstmatige toelichting. 
Algemene Reserve 
Liquide en in deposito belegde middelen per 1 januari 207.513 
Bij: Stortingen 1.000 
Af: Onttrekkingen 30.000 
Geraamde boekwaarde per 31 december 178.513 

De algemene reserve heeft als belangrijkste functie het vormen van een buffer voor het dekken van 
financiële risico's en tegenvallers. In de Nota Weerstandsvermogen is het minimum niveau van de algemene 
reserve gesteld op € 190.000 

Bestemmingsreserves 

Reserve recreantenonderzoek 
Geraamde boekwaarde per 1 januari 
Bij: Stortingen 
Af: Onttrekkingen 
Geraamde boekwaarde per 31 december 

€ 
€ 
€ 

30.975 

30.975 
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6. Exploitatiebegroting 

6.1. Recapitulatie begroting lasten en baten 
Programmarekening Rekening 

2010 
Begroting 

2011 
Begroting 

2012 
Gewone bedrijfsvoering 
Lasten 
Programma 1. Bestuur -185.632 -175.272 -205.272 
Programma 2. Instandhouding & ontwikkeling buitenstedelijk groen -283.787 -270.454 -270.454 
Overige algemene dekkingsmiddelen 
Totaal lasten -469.419 -445.726 -475.726 
Baten 
Programma 1. Bestuur 
Programma 2. Instandhouding & ontwikkeling buitenstedelijk groen 
Alg. dekkingsmiddelen, deelnemersbijdrage 483.646 445.726 445.726 
Overige algemene dekkingsmiddelen 2.458 1.000 1.000 
Totaal baten 486.104 446.726 446.726 
Saldo gewone bedrijfsvoering 16.685 1.000 -29.000 

Incidentele lasten en baten 
Incidentele lasten 
Incidentele baten 
Saldo incidentele lasten en baten 
Saldo na incidentele lasten en baten 

Resultaatbestemming 
Storting reserves -1000 -1.000 -1.000 
Onttrekking reserves 10.000 30.000 
Saldo resultaatbestemming 9.000 -1.000 29.000 
Saldo na resultaatbestemming 25.685 

In bovenstaande tabel zijn de lasten als negatieve bedragen opgenomen en baten als positieve bedragen. 

Toelichting belangrijkste verschillen vergelijkingscijfers gewone bedrijfsvoering 2010, 2011 en 
2012. 

Ten opzichte van 2011 is er een bezuinigingstaakstelling van 3% gerealiseerd en zijn de 
programma's met 3% gecorrigeerd voor loon- en prijsmutaties (zie kaders voor de begroting op 
blz. 5). 
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6.2. P r o g r a m m a 1 . Bes tuu r 

Begrot ingsci j fers samenstellende producten van het programma bestuur 

Programmarekening Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Begroting 
2012 

Gewone bedrijfsvoering 
Lasten 
Bestuur 185.632 175.272 205.272 
Totaal lasten 
Baten 
Bestuur 
Totaal baten 
Saldo gewone bedrijfsvoering -185.632 -175.272 -205.272 

Incidentele lasten en baten 
Incidentele lasten 
Incidentele baten 
Saldo incidentele lasten en baten 
Saldo na incidentele lasten en baten 

Resultaatbestemming 
Storting reserves 
Onttrekking reserves 10.000 30.000 
Saldo resultaatbestemming 10.000 
Saldo na resultaatbestemming -175.632 -175.272 -175.272 

In bovenstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen als positieve bedragen. Bij het saldo wordt het resultaat van baten minus 
Lasten weergegeven. Een negatief resultaat betekent dat de lasten hoger zijn dan de baten 

Toelichting programma 1. Bestuur 
- bestuursvergaderingen, bestuurlijke afstemming van programma's en projecten, de 
programmabegroting en het jaarstuk; 
- evenwichtige kostenverdeling en uitbreiding aantal deelnemers; 
- aandacht voor ontwikkelingen die van belang zijn voor de doelstellingen van het schap. 

Ten opzichte van 2011 is er een bezuinigingstaakstelling van 3% gerealiseerd en zijn de 
programma's met 3% gecorrigeerd voor loon- en prijsmutaties (zie kaders voor de begroting op 
blz. 5). 

Voor het te houden (namens alle schappen) bestuurscongres is in 2012 een extra bijdrage van 
€ 30.000 beschikbaar gesteld. Deze bijdrage is via resultaatbestemming aan de Algemene 
Reserve onttrokken. 
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6.3. Programma 2. Instandhouding & ontwikkel ing buitenstedeli jk groen 

Begrotingscijfers samenstellende producten van het programma Instandhouding & 
ontwikkeling buitenstedelijk groen 

Programma 2. Instandhouding & ontwikkeling buitenstedelijk groen Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Begroting 
2012 

Gewone bedrijfsvoering 
Lasten 
Instandhouding & ontwikkeling buitenstedelijk groen 283.787 270.454 270.454 
Totaal lasten 
Baten 
Bestuur 
Totaal baten 
Saldo gewone bedrijfsvoering -283.787 -270.454 -270.454 

Incidentele lasten en baten 
Incidentele lasten 
Incidentele baten 
Saldo incidentele lasten en baten 
Saldo na incidentele lasten en baten 

Resultaatbestemming 
Storting reserves 
Onttrekking reserves 
Saldo resultaatbestemming 
Saldo na resultaatbestemming -283.787 -270.454 -270.454 

In bovenstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen als positieve bedragen. Bij het saldo wordt het resultaat van baten minus 
lasten weergegeven. Een negatief resultaat betekent dat de lasten hoger zijn dan de baten 

Toelichting programma 2. Instandhouding & ontwikkeling buitenstedelijk groen 
de strategische inzet en aansturing van de ontwikkeling en instandhouding van buitenstedelijk 
groen; 
- de doelmatige en doelgerichte allocatie van middelen / meerjarenprogrammering ontwikkeling
en instandhoudingprogramma; 
- advisering t.b.v. deelnemers over ontwikkelingen en geldstromen 

Ten opzichte van 2011 is er een bezuinigingstaakstelling van 3% gerealiseerd en zijn de 
programma's met 3% gecorrigeerd voor loon- en prijsmutaties (zie kaders voor de begroting op 
blz. 5). 
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6.4. A l g e m e n e d e k k i n g s m i d d e l e n 

Begrot ingsci j fers samenstellende producten van de algemene dekkingsmiddelen 

Algemene dekkingsmiddelen Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Begroting 
2012 

Gewone bedrijfsvoering 
Lasten 
Overige structurele lasten 
Totaal lasten 
Baten 
Deelnemersbijdrage 483.646 445.726 445.726 
Overige algemene dekkingsmiddelen 2.458 1.000 1.000 
Totaal baten 
Saldo gewone bedrijfsvoering 486.104 446.726 446.726 

Incidentele lasten en baten 
Incidentele lasten 
Incidentele baten 
Saldo incidentele lasten en baten 
Saldo na incidentele lasten en baten 

Res u Itaatbestemming 
Storting reserves 1000 1.000 1.000 
Onttrekking reserves 
Saldo resultaatbestemming -1.000 -1.000 -1.000 

Saldo na resultaatbestemming 485.104 445.726 445.726 
In bovenstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen als positieve bedragen. Bij het saldo wordt het resultaat van baten minus 
lasten weergegeven. Een negatief resultaat betekent dat de lasten hoger zijn dan de baten 

Toelichting algemene dekkingsmiddelen 

Voor de rentebaten is een bedrag van € 1.000 geraamd, waarna 
deze bate via resultaatbestemming aan de algemene reserve wordt 
toegevoegd. 

2011 2012 
Bijdrage deelnemers € 445.726 € 445.726 

Bijdrage gemeenten 
Bijdrage provincie 

€ 222.863 
€ 222.863 

€ 222.863 
€ 222.863 

Ten opzichte van 2011 is er een bezuinigingstaakstelling van 3% gerealiseerd en zijn de 
programma's met 3% gecorrigeerd voor loon- en prijsmutaties (zie kaders voor de begroting op 
blz. 5). 
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7. De exploitatiebegroting in meerjarig perspectief 

Recapitulatiestaat Programma's Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Lasten en baten gewone bedrijfsvoering 
Programma 1. Bestuur -205.272 -175.272 -175.272 -175.272 
Programma 2. Instandhouding & ontwikkeling buitenstedenlijk groen -270.454 -270.454 -270.454 -270.454 
Alg. dekkingsmiddelen, deelnemersbijdrage 445.726 445.726 445.726 445.726 
Overige algemene dekkingsmiddelen 1.000 1.000 1.000 1.000 

Saldo gewone bedrijfsvoering -29.000 1.000 1.000 1.000 

Incidentele lasten en baten 
Incidentele lasten 
Incidentele baten 

Saldo incidentele lasten en baten 

Saldo na incidentele lasten en baten -29.000 1.000 1.000 1.000 

Resultaatbestemming 
Storting reserves -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
Onttrekking reserves 30.000 

Saldo resultaatbestemming 29.000 -1.000 -1.000 -1.000 

Saldo na resultaatbestemming 

Toelichting meerjarenraming 
De meerjarenplanning is opgesteld op basis van prijspeil 2012. Omdat de ontwikkeling van de prijsindex in de toekomst 
niet bekend is, is geen rekening gehouden met indexering voor de komende jaren. De mutaties in de reserves en 
voorzieningen worden meegenomen conform eerdere besluitvorming. 
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Bijlage 1 MEERJARENRAMING 2012 TOT EN MET 2015 

Overzicht van de ramingen van de deelnemersbijdragen van de (natuur-) en 
recreatieschappen en een overzicht van de deelnemers in het Koepelschap 
Buitenstedelijk Groen 2010 tot en met 2015 

Totaal exploitatiekosten (natuur- en) recreatieschappen Prijspeil 2012 

(Natuur- en) Recreatieschap 2012 2013 2014 
IJsselmonde 3.151.665 3.383.524 3.442.323 3.445.165 
Voome-Putten-Rozenburg 2.584.947 2.672.448 2.682.617 2.682.617 
Krimpenerwaard 2.225.976 2.275.626 2.275.626 2.275.626 
Haringvliet 339.613 339.613 339.613 339.613 
Midden-Delfland 3.166.908 3.268.499 3.503.777 3.556.057 
Rottemeren 3.147.057 3.463.057 3.779.057 4.095.057 
Hitlandbos ! 584.409 593.099 604.442 615.989 

2015 Conform de besluitvorming Algemeen Bestuur KBG van 28 juni 2010 

Ingroeiregeling in 2012 afgerond 

conform ingroeiregeling 
conform ingroeiregeling 

Totaal schappen 15.200.575 15.995.866 16.627.455 17.010.124 

* Hooge Nesse (vanaf 2011) Zuidpolder Barendrecht (vanaf 2011), Donkse Velden fase 3 (vanaf 2013) en resthectares (vanaf 2013) 
** Landtong Rozenburg (vanaf 2012) en Quackpolder (vanaf 2013) 

Totaal voor verevening in aanmerking komend, ten laste van deelnemers Koepelschap Buitenstedelijk Groen 

(Natuur- en) Recreatieschap 2012 2013 2014 2015 
IJsselmonde , 3.151.665 3.383.524 3.442.323 3.445.165 
Voome-Putten-Rozenburg ! 2.584.947 2.672.448 2.682.617 2.682.617 
Krimpenerwaard 2.103.548 2.150.468 2.150.468 2.150.468 
Haringvliet 218.266 218.266 218.266 218.266 
Midden-Delfland 1.408.768 1.445.668 1.482.568 1.519.468 
Rottemeren ! 2.958.233 3.255.273 3.552.313 3.849.353 
;Hitlandbos , 439.467 446.671 455.214 463.910 
Sub-totaal schappen 12.864.894 13.572.318 13.983.769 14.329.247 
Apparaatskosten 445.726 445.726 445.726 445.726 
i Totaal-generaal 13.310.620 14.018.044 14.429.495 14.774.973 
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Bijlage 2 

Begroting 2012 van het koepelschap buitenstedelijk groen 

Aantal inwoners van alle aangesloten gemeenten bij het koepelschap 1 232.535 

instandhoudings Ontwikkelings

kosten kosten Totaal 
totale werkelijke bijdragen gemeenten 9.278.720 9 278 720 

totale werkelijke bijdragen provincie ZuidHolland (inclusief I.L.G)^ 3.586 174 3.586 174 
i2.e 12 864 894 

Normbedrag per inwoner 

Bijdragen gemeenten na verevening 
Bijdrage Provincie na verevening 

instandhouding ontwikkeling 
75% 
?5% 

Instandhoudings Ontwikkelings

kosten kosten 
25% 9.648671 
75% 3.216.224 

Totaal bijdrage 
Werkelijke Totaal inclusief na verrekening 

Totaal bijdragen Verevening Apparaatkosten apparaat kosten kortmg 
9.648.671 9278.720 369 951 222 863 592.814 9.871534 
3216224 3 586 174 i _ L ^ _ 222.863 147 rw7 3.439 087 

12 864 895 12 804 894 1 445 726 445 727 13 310 621 

KOËPELSCHAP 

Deelnemers in 
Koepetechap 
Buitensledeliik Groen 

Aantal inwoners 
januari 2010 
( B i o n C B S ) 

Corr 
Factot 

Aantal inwoners 
gecorrigeerd 
voor verrekening 
korting 

Totaal bijdrage 
aan schappen 

Totaal bijdrage 
ontwikkelkosfon 
schappen 

Totaal werkelijk 
betaalde koelen 

Apparaats

kosten 

Verrekening 
bijdragen aan de 
schappen cf. Fin 
Koepelschap 

Totaal bijdrage 
voor verrekening Vel tekening 

verrekening 
nieuwe 
deelnemers 

verrekening 
korting nieuwe 
deelnemeis omslag korting 

Totaal 
verrekening 

totale bijdrage na 
verrekening 
korting 

Totaal recreatie 
per inwoner 

1 10 15 
'Albrandswaard 
Barendrecht 
Bernisse 
Brielte 
Capelle a/d IJssel 
Hellevoetsluis 
HendrikldoAmbacht 
Krimpen a/d IJssel 
Maassluis 
Nedertek 
Ridderkerk 
Rotterdam 
Schiedam 
Spijkenisse 
Vlaardingen 
Westvoorne 
Zwiind recht 

24.191 
46 449 
12.455 
15.759 
65 346 
39.756 
26897 
28.812 
31.591 
14.087 
44746 

605 543 
75.565 
72345 
70.533 
14.057 
44 404 

I 232 535 

«4 
H4 
ino 

06 
100 
100 
100 
100 
84 

20 804 
39 946 
10.462 
13.238 
65 345 
34 190 
23 131 
24778 
27.168 
11.833 
38 482 

605.543 
75 565 
72.345 
70 533 
11 808 
38.187 

142.938 
274.455 
103.396 
85.445 
439.467 
330.036 
158.927 
489715 
163.211 
166 948 
264 392 

5.233.153 
335 012 
392.255 
360.782 
76.217 
262371 

142938 
274455 
103.396 
85.445 
439.467 
330.036 
158.927 
489.715 
163211 
166 948 
264.392 

5.233.153 
335.012 
392255 
360.782 
76 217 

w 3/i 

3,918 
7.523 
1.970 
2493 
12306 
6.439 
4 356 
4 666 
5.117 
2.229 
7247 

114 043 
14231 
13.625 
13.284 
2224 
7.192 

169.628 
325.705 
85.303 
107.938 
532.799 
278.773 
188.602 
202.031 
221.518 
96.482 
313.768 

4937.378 
616.130 
589.875 
575.100 
96.278 
311.363 

173 546 
333.228 
87.273 
110 431 
545.105 
285 212 
192 958 
206.697 
226.635 
98.711 
321 015 

5 051 421 
630.361 
603.500 
588 384 

98 502 
318555 

30 608 
58.773 

•16.123 
24.986 

105 638 
44 824 
34.031 

283 018 
63.424 

68.237 
56.623 

181.732 
296.349 
211.245 
227 602 
22 285 
56.184 

30.608 
58 773 

16 123 
24.986 

105.638 
44.824 
34.031 

■283.018 
63424 
68 237 
56 623 

■181 732 
295 349 
211.245 
227 602 

22 285 
56.184 

173.546 
333.228 
87.273 

110.431 
545.105 
285.212 
192958 
206 697 
226.635 

98.711 
321 015 

5.051.421 
630.361 
603.500 
588.384 
98.502 

318 ■'/. 

7.17 
7,17 
7.01 
7,01 
8,34 
7.17 
7.17 
7.17 
7,17 
7,01 
7,17 
8,34 
8,34 
8,34 
8,34 
7,01 
7,17 

Totaal 9 278 720 9 278 720 222 863 9 648 671 9 871 534 592 814 

Aantal inwoners gecorrigeerd voor verrekening korting 

Instandhoudingbedrag gemeenten 

Ontwikkeling en instandh. nieuwe gebieden gemeenten 

Bijdragen gemeenten na verevening 

apparaatskosten gemeenten 50% 

totaal gemeenten 

9 648 671 

222863 

9871.534 

Werkelijke mstandhoudingsbijdragen aan de natuur en recreatieschappen Provincie ZuidHofland 
IJsselmonde 630.333 
VoornePuttenRozenburg 387 742 
MiddenDelfland 549 763 
Krimpenerwaard 1.446 885 
Haringvliet 67.922 
Rottemeren 503.529 

3 586 174 
21 
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Begroting 2013 van het koepelschap buitenstedell|k groen 

Aantal inwoners van alle aangesloten gemeenten bij het koepelschap 1 232.535 

Instandhoudings Ontwikkelings

kosten kosten Totaal 
totale werkelijke bijdragen gemeenten 9 829.414 9.829 414 

totale werkelijke bijdragen provincie ZuktHolland (inclusief I L G ) 3 742 904 3 742 904 
13 572 318 0 

Normbedrag per inwoner 

13 572 318 

Bijdragen gemeenten na verevening 
Bijdrage Provincie na verevening 

instandhouding ontwikkeling » 
) 75% 25% 

25% 75% 

Instandhoudings Ontwikkelings

kosten kosten 
10.179 239 
3.393.080 

Totaal bijdrage 
Werkelijke Totaal inclusief na verrekening 

Totaal bijdragen Verevening Apparaatkosten apparaat kosten korting 
10 179 239 9.829 414 349 825 222 863 572 688 10 402 102 
3.393080 3742904 ■■ ' ' : 222 863 3 61'. 94 3 

135/2 319 13 572 318 445 726 445 727 14 018 045 

SCHAPPEN KOEPELSCHAP 

Deelnemers in 
Koepelschap 
Buitenstedelijk Groen 

Aantal inwoners 
januan 2010 
(Bron C B S ) Con 

Aantal inwoners 
gecorrigeerd 
voor verrekening 

Factor korting 

Totaal bijdrage 
Totaal bijdrage onlwikkelkosten Totaal werkelijk Apparaats

aan schappen schappen betaalde kosten kosten 

Verrekening 
bijdragen aan de 
schappen cf 
Koepelschap 

verrekening 
Totaal bijdrage nieuwe 
voor vertekening Verrekening deelnemeis 

vertekening 
korting nieuwe Totaal 
deelnemers omslag korting verrekening 

totale bijdrage na 
verrekening Totaal recreatie 
korting pei inwoner 

Albrandswaard 
Barendrecht 
Bernisse 
Brielle 
Capelle a/d IJssel 
Hellevoetsluis 
HendrikldoAmbacht 
Krimpen a/d IJssel 
Maassluis 
Nederlek 
Ridderkerk 
Rotterdam 
Schiedam 
Spijkenisse 
Vlaardingen 
Westvoorne 
Zwijndrecht 

2 
24.191 
46.449 
12.455 
15759 
65.345 
39.756 
26.897 
28812 
31 591 
14.087 
44 746 
605.543 
75.565 
72 345 
70.533 
14067 
44 401 

R4 
100 
88 

100 
100 
100 
100 
84 
86 

20 804 
39.946 
10462 
13.238 
65.345 
34 190 
23.131 
24.778 
27 168 
11.833 
38 482 

605.543 
75.565 
72345 
70.533 
11 808 
38.187 

5 
153.950 
296 058 
105 682 
88.338 
446 671 
337.333 
165 793 
500 638 
167.486 
170.672 
284.216 

5630.012 
343787 
405.533 
370-232 
78.797 
284216 

153.950 
296.058 
105 682 
88.338 
446.671 
337.333 
165 793 
500.638 
167.486 
170.672 
284216 

5.630.012 
343 787 
405 533 
370.232 
78.797 
2B4 216 

3.918 
7523 
1 970 
2.493 
12.306 
6.439 
4356 
4666 
5.117 
2.229 
7.247 

114.043 
14231 
13.625 
13284 
2.224 
7.192 

178.956 
343615 
89.994 
113.873 
562.097 
294.102 
198973 
213.140 
233 699 
101 787 
331.022 

5208.878 
650.010 
622.311 
606.724 
101.572 
328.484 

10 
182.874 
351.138 
91 964 
116 366 
574.403 
300.541 
203 329 
217.806 
238816 
104.016 
338 269 

5322921 
664 241 
635 936 
620 008 
103.796 
335.676 

13 
28.924 
55 080 
-13 718 
28 028 
127.732 
-36792 
37 536 

-282.832 
71.330 
-66.666 
54 053 

307 091 
320 454 
230 403 
249.776 
24999 
51.460 

15 
28 924 
55 080 

13 718 
28.028 

127 732 
-36.792 
37.536 

282.832 
71.330 

-66 656 
54.053 

307 091 
320 454 
230.403 
249.776 

24.999 
51.460 

182874 
361 138 

91.964 
116.366 
574.403 
300.541 
203 329 
217.806 
238.816 
104016 
338.269 

5.322.921 
664 241 
635.936 
620.008 
103 796 
335 676 

17 
7,56 
7.58 
7,38 
7,38 
8.7» 
7.58 
7.58 
7.58 
7.58 
7.38 
t 58 
e,/o 
nji< 
3 78 
8.79 
7.3B 
7,56 

Totaal 1 232 535 1 183 368 9 629 414 9829414 222863 10 179 239 10 402 102 572 688 572 688 10 402.102 

Aantal inwoners gecorrigeerd voor verrekening korting 

Instandhoudingbedrag gemeenten 

Ontwikkeling en instandh. nieuwe gebieden gemeenten 

Bijdragen gemeenten na verevening 

apparaatskosten gemeenten 50% 

totaal gemeenten 

10 179 239 

222863 

10402 102 

Werkelijke instandhoudingsbijdragen aan de natuur en recreatieschappen Provincie Zuid.Hotland 
IJsselmonde 676.705 
VoornePuttenRozenburg 400.867 
MiddenDelfland 564.163 
Krimpenerwaard 1.479.158 
Haringvliet 67.922 
Rottemeren 554 089 

3.742.904 
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Begroting 2014 van het koepetechap buitenstedelijk groen 

Aantal inwoners van alle aangesloten gemeenten bij het koepelschap 1.232.535 

13 983 769 

Normbedrag por inwoner 

Instandhoudings- Ontwikkelings
kosten kosten Totaal 

totale werkelijke bijdragen gemeenten 10.162.620 10.162.620 
totale werkelijke bijdragen provincie Zuid-Holland (inclusief l-L.G)_ 3 621.149 3.621.149 

13 983 769 

Bijdragen gemeenten na verevening 
Bijdrage Provincie na verevening 

instandhouding ontwikkeling I 
| 75% 25% 

25% 75% 

Inslandhoudings- Ontwikkelings
kosten kosten 

10 487.827 
3 495 942 

Totaal bijdrage 
Werkelijke Totaal inclusief na verrekening 

Totaal bijdragen Verevening Apparaatkosten apparaat kosten korting 
10 487 827 10.162 620 325.207 222 863 548 070 10 710 690 
3.495 942 3 821149 . ' . 222.863 -102 344 3 718 805 

13.983.7qg 13 983 769 445 726 445 726 14 429 495 

KOEPELSCHAP 

Deelnemers in 
Koepetschap 
Buitenstedelijk Groen 

Aantal inwoners 
januari 2010 
(Bron CBS.) Corr 

Aantal inwoners 
gecorrigeerd 
voor verrekening 

Factor korting 

Totaal bijdrage 
Totaal bijdrage ontwikkelkosten Totaal werkelijk Apparaals-
aan schappen schappen betaalde kosten kosten 

Verrekening 
bijdragen aan de 
schappen cf 
Koepelsehap 

verrekening 
Totaal bijdrage nieuwe 
voor venekening Verrekening deelnemers 

verrekening 
korting nieuwe Totaal 
deelnemers omslag korting verrekening 

totale bijdrage na 
verrekening Totaal recreatie 
korting per Inwoner 

Albrandswaard 
Barendrecht 
Bernisse 
Brielle 
Capelle a/d IJssel 
Hellevoetsluis 
Hendrik-ldo-Ambacht 
Krimpen a/d IJssel 
Maassluis 
Nederlek 
Ridderkerk 
Rotterdam 
Schiedam 
Spijkenisse 
Vlaardingen 
Westvoorne 
Zwijndrecht 

2 
24.191 
46.449 
12.455 
16-759 
65-345 
39.756 
26.897 
28812 
31.591 
14.067 
44.748 
605.543 
75.565 
72.345 
70.533 
14.057 
44 404 

«6 
84 

84 
88 
ion 
100 
ino 
100 
84 

20 804 
39 946 
10462 
13.238 
65.345 
34.190 
23.131 
24.778 
27 168 
11-833 
38.482 

605.543 
75.565 
72 345 
70533 
11 808 
38 187 

5 
156.626 
301.203 
105.948 
88.674 
455 214 
338181 
168.674 
500 638 
171 761 
170.672 
289 155 

5.908302 
352.562 
407.076 
379.682 
79.097 
289 155 

156.626 
301 203 
105 948 
88.674 
455.214 
338.181 
168.674 
500 638 
171.761 
170672 
289 155 

5908.302 
352.562 
407.076 
379.682 
79.097 

289 155 

3918 
7523 
1 970 
2.493 
12306 
6 439 
4.356 
4 666 
5.117 
2.229 
7.247 

114043 
14.231 
13 625 
13 284 
2.224 
7.192 

184 381 
354.032 
92.722 
117.325 
579.138 
303018 
205.005 
219602 
240784 
104.873 
341 057 

5.366787 
669715 
641.177 
626.118 
104.652 
338 443 

10 
188.299 
361.555 
94 692 
119.818 
591444 
309.457 
209 361 
224.268 
245.901 
107 102 
348.304 

5480 830 
683946 
654 802 
638.402 
106.876 
345.635 

11 
31.673 
60 352 
-11256 
31.144 
136 230 
-28.724 
40.687 

•276 370 
74.140 
•63.570 
59.149 

-427 472 
331.384 
247.726 
258720 
27.779 
56.480 

13 15 
31 673 
60.352 
•11.256 
31.144 
136 230 
-28.724 
40.687 

-276.370 
74.140 
-63.570 
59.149 

•427.472 
331.384 
247.726 
258 720 
27 779 
56 480 

16 
188 299 
361 555 
94.692 

119818 
591.444 
309 457 
209.361 
224268 
245 901 
107 102 
348 304 

5.480 830 
683.946 
654 802 
638 402 
106876 
345 635 

17 
7,78 
7.78 
/ 80 
7.60 
0.05 
7,78 
',78 
7,78 
7,78 
7.80 
7,78 
0,06 
8,06 
9.05 
9,05 
t 60 
7.78 

Totaal I 232 635 10 162 620 10 162 620 222 863 10 487 827 10 710 690 548 070 548 070 10 710 690 

Aantal inwoners gecorrigeerd voor verrekening korting 

Instandhoudingbedrag gemeenten 

Ontwikkeling- en instandh. nieuwe gebieden gemeenten 

Bijdragen gemeenten na verevening 

apparaatskosten gemeenten 50% 

totaal gemeenten 

10487.827 

222 863 

10.710.690 

Werkelijke instandhoudingsbijdragen aan de natuur, en recreatieschappen Provincie Zuid-Holland 
IJsselmonde 688 465 
Voorne-Putten-Rozenburg 402 392 
Midden-Delfland 578.563 
Krimpenerwaard 1.479 158 
Haringvliet 67 922 
RoHemeren 604.649 

3.821.148 
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Begroting 2015 van het koepelschap buitenstedelijk groen 

Aantal inwoners van alle aangesloten gemeenten bij het koepelschap 1 232 535 

Instandhoudings Ontwikkelings

kosten kosten Totaal 
totale werkelijke bijdragen gemeenten 10 442.570 10.442 570 

totale werkelijke bijdragen provincie ZuidHolland (inclusief I L G ) 3.886.677 3 886 677 
14 329 247 0 14 329 247 

Normbedrag per inwoner 

Bijdragen gemeenten na verevening 
Bijdrage Provincie na verevening 

instandhouding ontwikkeling i 
I 75% 25% 

25% 75% 

Instandhoudings Ontwikkelings

kosten kosten 
10.746 935 
3 582.312 

Totaal bijdrage 
Werkelijke Totaal inclusief na verrekening 

Totaal bijdragen Verevening Apparaatkosten apparaat kosten korting 
0 10.746 935 10442 570 304 365 222.863 527 228 10 969 798 
0 3 582 312 3 886 677 304 365 222 863 81 502 3.805.175 
0 14 329247 14 329.247 445 726 445 726 14 774 973 

SCHAPPEN KOEPELSCHAP 

Deelnemers m 
Koepelschap 
Buitensledeliik Groen 

Aantal inwoners 
januari 2010 
(Bron C B S ) Con 

Aantal inwoners 
gecorrigeerd 
voor verrekening 
korting 

Totaal bijdrage 
Totaal bijdrage ontwikkelkosten Totaal werkelijk Apparaats

3,rii schappen schappen rifilaakjn lu l len koelen 

Verrekening 
bijdregen aan de 
schappen cf 
Koepelschap 

verrekening 
Totaal bijdrage nieuwe 
vooi venekening Vetrekeninq deelnemers 

verrekening 
korting nieuwe Totaal 
deelnemers omslag korting verrekening 

totale bijdrage na 
vertekening Totaal recreatie 
korting pei mwonei 

1 
Albrandswaard 
Barendrecht 
Bernisse 
Brielle 
Capelle a/d IJssel 
Hellevoetsluis 
HendrikldoAmbachl 
Krimpen a/d IJssel 
Maassluis 
Nederlek 
Ridderkerk 
Rotterdam 
Schiedam 
Spijkenisse 
Vlaardingen 
Westvoorne 
Zwijndrecht 
Totaal 

2 
24.igi 
46.449 
12455 
15.759 
65.345 
39.756 
26 897 
28.812 
31.591 
14087 
44 746 
605 543 
76 565 
72 345 
70 533 
14.057 
44 404 

84 
ion 

84 
88 
ino 
ino 
ion 
ion 

20 804 
39 946 
10.462 
13.238 
65.345 
34.190 
23 131 
24.778 
27.168 
11.833 
38.482 
605.543 
75 665 
72.346 
70533 
11 808 
38 187 

5 
156.755 
301 452 
105.948 
88.674 

463 910 
338181 
168 813 
500 638 
176036 
170 672 
289 394 

6 156.061 
361.337 
407 076 
369.132 
79.097 

■89 394 

7 
156.755 
301 452 
105.948 
88 674 

463.910 
338.181 
168.813 
500 638 
176.036 
170.672 
289 394 

6.156.061 
361.337 
407 076 
389.132 

79 097 
289.394 

3.918 
7523 
1.970 
2.493 

12306 
6.439 
4.356 
4 6 6 6 
5.117 
2.229 
7.247 

114.043 
14.231 
13.625 
13284 
2.224 
7 193 

188.936 
362.779 
95.013 

120.224 
593.445 
310504 
210069 
225 027 
246 732 
107.464 
349483 

5.499.377 
686.261 
657 018 
640.561 
107 237 
346 804 

10 
192 854 
370.302 

96 983 
122.717 
605.751 
316.943 
214.425 
229.693 
251 849 
109.693 
356 730 

5.613 420 
700.492 
670.643 
653.845 
109 461 
353 996 

11 
36099 
68.850 
8965 

34 043 
141 841 
21.238 
45612 

270946 
76.813 
60979 
67.336 

542 641 
339.155 
263.567 
264 713 

30.364 
64 602 

13 15 
36.099 
68.850 
8.965 
34 043 

141 841 
21 238 
45612 

•270.945 
75.813 

60 979 
67.336 

542 641 
339.155 
263.567 
264.713 

30 364 
64 602 

16 
192854 
370 302 
96.983 

122.717 
605751 
316.943 
214425 
229.693 
251 849 
109 693 
356730 

5 613.420 
700.492 
670.643 
653.845 
109 461 
353 996 

17 
7 07 
7.97 
7 79 
7,79 
9.27 
7.97 
7 97 
7,97 
7,97 
7,79 
7.97 
9.27 
9 27 
9 27 
9 27 
7 79 
7.97 

1 232 535 1 183 358 10 442 570 10 442 570 222 863 10 746 935 10 969 798 527 228 527 228 10 969 798 

Aantal gecorrigeerd voor verrekening korting 

Instandhoudingbedrag gemeenten 

Ontwikkeling, en Instandh. nieuwe gebieden gemeenten 

Bijdragen gemeenten na verevening 

apparaatskosten gemeenten 50% 

totaal gemeenten 

10.746035 

222863 

10969 798 

Werkelijke Instandhoudingsbijdragen aan de natuur en recreatieschappen Provincie Zuid.Hotland 
IJsselmonde 689 033 
VoornePuttenRozenburg 402 392 
MiddenDelfland 592 963 
Krimpenerwaard 1.479.158 
Haringvliet 67.922 
Rottemeren 655 209 

3 886.677 
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Bijlage 3 

Staat van reserves 

Saldo 
1-1-2011 

Resultaat 
2009/10 

Vermeer-
deringen 

Vermin-
deringen 

Saldo 
1-1-2012 

Vermeer-
deringen 

Vermin-
deringen 

Saldo 
31-12-2012 

Algemene Reserve 

BESTEMMINGSRESERVES 
Reserve recreantenonderzoek 

72.960 

20.171 

37.827 

10.804 

Totaal 93.131 48.631 

96.726 207.513 

30.975 

1.000 30.000 178.513 

30.975 

96.726 238.488 1.000 30.000 209.488 

Toel icht ing 

Algemene reserve 
Het resultaat 2009/10 ad € 37.827, de gelden overdracht gronden EZH/SEP stat on € 95.726 en de begrote rentebaten € 1.000 zijn in 2011 toegevoegd. In 2012 
is € 30.000 onttrokken ten behoeve van de door het Koepelschap (namens al 
€ 1.000 toegevoegd. 

schappen) te organiseren Bestuurscongres en zijn de verwachte rentebaten 

Reserve recreantenonderzoek 
Ten laste van het positieve resultaat 2010 is € 10.804 aan de reserve gedoteerd 

Om de risico's op te kunnen vangen, is in de "Nota Weerstandsvermogen" voorgesteld 
weerstandscapaciteit) vast te stellen op € 190.000. Op 18 juni 2008 is dit door hi 
Algemene Reserve is mogelijk door storting van de positieve jaarresultaten in deze 

, het minimale niveau van de Algemene Reserve (als onderdeel van de 
it Algemeen Bestuur besloten. Een geleidelijke, beheerste opbouw van de 

reserve. 
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Bijlage 4 

het regeerakkoord "Vrijheid en verantwoordelijkheid" Kabinet Rutte en de gevolgen voor 
de ontwikkeling van groengebieden. 
In meerdere bijeenkomsten in 2009 en 2010 werd door het College van Deskundigen al 
aandacht geschonken aan onder meer de bancaire- en economische crisis. Zo ook aan het 
regeerakkoord "Vrijheid en verantwoordelijkheid" van het Kabinet Rutte. Tevens stond het mede 
door het Koepelschap op 14 oktober 2010 te Overveen georganiseerd OSO-congres in het 
teken van het regeerakkoord via het thema "De toekomst in de recreatie- en vrijetijdssector: 
ontwikkeling en uitdaging". 
Hieronder treft u aan de aanbevelingen van het college op het onderwerp Regeerakkoord 
"Vrijheid en verantwoordelijkheid" Kabinet Rutte en de gevolgen voor de ontwikkeling van 
groengebieden. Het Dagelijks Bestuur stemde op 23 maart 2011 met deze aanbevelingen in en 
vervolgens toegezonden aan Gedeputeerde Staten, met het verzoek deze te betrekken bij de 
coalitiebesprekingen. 

1. in relatie tot de rijksoverheid/kaderstellen: 
a. wordt geconcludeerd, dat er sprake is van een wezenlijke verandering in economie en 
samenleving. Er is een koerswijziging ingezet, waardoor er een einde komt aan het traditionele 
groeidenken. Er is sprake van een nieuwe maatschappelijke ordening; 
b. is een herdefiniëring van de publieke taak ingezet en zal de komende tijd aan de orde zijn op 
vele terreinen. De tijd van grote lijnen en dirigistisch denken is voorbij. Uitgaan van een 
aansturing van de welvaart in Nederland sec, is door mondiale invloeden niet meer aan de 
orde. De overheid gaat zich meer richten op het welzijn van de burger vanuit een beperktere 
taakopvatting (zorg, veiligheid etc). Ter vermindering van de bestuurlijke drukte zal het 
uitgangspunt zijn, dat maximaal 2 bestuurslagen zich met een onderwerp/beleidsveld 
bezighouden. De samenleving verandert voor alles en iedereen, dus ook voor de 
recreatieschappen. Heroriëntering en koerswijziging voor zowel de korte, als de lange termijn 
zijn noodzakelijk. 

2. in relatie tot de toekomstrichtinq van de recreatieschappen: 
c. het voorgaande als vertrekpunt, leidt in ieder geval tot minder publieke investeringen in 
groengebieden. Een deel van de oplossing ligt in de mogelijkheid tot samenwerking en het 
aangaan van partnerschappen, die gericht zijn op het realiseren van voorzieningen. Het beheer 
van bestaande en nieuwe gebieden zal kwalitatief goed moeten zijn. Er zal een omslag moeten 
komen van aanbodgerichte-, naar vraaggerichte gebieden, die innovatief, flexibel en 
multifunctioneel zijn; 
d. onverlet latend de rijks-eindverantwoordelijkheid (beleid en financieel) gaat de provincie over 
het ruimtelijk/ economisch kader en is op basis hiervan ook de meest geschikte partij om op te 
treden als gebiedsregisseur. Aangezien het veelal grote, gemeentegrenzen overstijgende 
gebied-en betreft en er sprake is van financiële solidariteit, ligt hier de rol van de 
recreatieschappen, eventueel met nieuwe partnerschappen op maat toegesneden. De 
provinciale visie op recreatie en vrije tijd, die bij de provincie Zuid-Holland in ontwikkeling is, 
gaat hiervan uit; 

3. met betrekking tot de recreatieschappen, de realisering van nieuwe groengebieden en het 
beheer van het bestaande gebied: 
e. de realisering van nieuwe gebieden en het gebruik van bestaande gebieden moet meer dan 
ooit gericht zijn op de vraag en dus het gewenste gebruik door de recreant. Recreantenonder-
zoeken, marktverkenningen, innovatie, flexibiliteit en multifunctioneel gebruik zijn hierbij 
essentieel; 
f. de (vaak principiële en tot voor kort te veroorloven) terughoudendheid bij het toelaten van 
commerciële voorzieningen moet worden losgelaten; voornoemde partnerschappen bieden 
hiertoe ook de mogelijkheid. Nieuwe partners kunnen worden gevonden op terreinen als 
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gezondheidszorg, ecologische- en/of C02 neutrale ontwikkelingen, nieuwe verblijfsrecreatieve 
vormen etc. De partnerschappen moeten passend zijn bij het gebied; 
g. het aanbieden van voorzieningen en het genereren van financiële middelen via marktpartijen 
is noodzakelijk, evenals het zoneren in de gebieden, met name ook om niet-commercieel groen 
te kunnen aanleggen en in stand te houden; 
h. per te realiseren gebiedsontwikkeling dient te worden gekeken naar de beste vorm van 
samenwerking met de meest voor de hand liggende partijen. Dit is ook het moment, dat het 
beheer dient te worden geregeld; 
i. in de onderlinge verhouding tussen overheden als samenwerkende partijen, is een opstelling 
als marktpartij ten opzicht van elkaar contra-productief en moet dus niet meer aan de orde zijn. 
Ten behoeve van de commerciële uitnutting van een gebied (terugdringing publieke 
beheerslasten) dient de beheerder van een gebied ook eigenaar te zijn. 
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Bijlage 5 

Hoofdlijnen van het Coalitieakkoord 2011-2015 "Zuid-Holland verbindt en geeft ruimte". 
Tijdens de inhoudelijke opstelling van deze programmabegroting werd op 21 april 2011 bekend 
gemaakt, het Coalitieakkoord 2011-2015 "Zuid-Holland verbindt en geeft de ruimte". In dit 
akkoord wordt onder meer aangegeven, dat voor het creëren van een uitstekend 
vestigingsklimaat, er geïnvesteerd gaat worden in recreatie en natuur voor bewoners en 
bezoekers; behoud en ontwikkeling van recreatie en natuur wordt beschouwd als 1 van de 4 
opgaven waarvoor de provincie staat. Uitgaande van een sterke positie als middenbestuur en 
met de provinciale structuurvisie als instrument voor de ruimtelijke inrichting in Zuid-Holland, 
moeten wonen, werken en recreëren optimaal op elkaar worden afgestemd. 
In de volgorde van het akkoord, betekent dit de komende jaren voor het Koepelschap in 
opsommende vorm aandacht voor en een intensieve inzet op: 
- ruimte voor toeristisch-recreatief ondernemerschap op het platteland; 
- bij beheer en onderhoud van provinciale vaarwegen rekening te houden met waterrecreatie; 
- een tweede westelijke oeververbinding onder de Nieuwe Waterweg met een keuzebepaling 

afhankelijk van een zorgvuldige landschappelijke inpassing; 
- prioriteit wordt gegeven aan Recreatie om de Stad en gedurende de periode 2011-2015 

wordt hiertoe € 100 min extra beschikbaar gesteld; 
- een efficiënter beheer van recreatiegebieden over te laten aan gemeenten en meer 

maatschappelijke en commerciële initiatieven toe te staan ten behoeve van de exploitatie 
van deze gebieden; 

- de Groenservice Zuid-Holland wordt verzelfstandigd; 
- specifiek het benutten van kansen op het gebied van watersport en het met elkaar 

verbinden van recreatie, toerisme, cultuur(historie), landschap, water en natuur. Er dient 
voldoende ruimte te zijn voor waterberging, ook in combinatie met voormelde functies. 
Aandacht moet er zijn energieopwekking uit ondermeer waterkracht. 

Zowel het Regeerakkoord, als het provinciaal coalitieakkoord zijn van betekenis voor de 
politiek-bestuurlijke aansturing van het buitenstedelijk groen. Het Dagelijks Bestuur van het 
Koepelschap heeft aan het vorige college van GS haar visie doen toekomen over de 
toekomstige organisatie van het buitenstedelijk groen (zie bijlage 7 hierna). In de loop van 2011 
zal duidelijk moeten worden of het college van GS het advies van het Dagelijks Bestuur van het 
Koepelschap overneemt, of dat het college een ander weg voorstaat. Afhankelijk van de koers 
zal in 2012 een nadere uitwerking plaatsvinden. 

Voorop staat, dat het provinciaal coalitieakkoord de samenwerkende gemeenten het bestuurlijk 
primaat geeft voor de instandhouding van recreatiegebieden om de stad. De provincie wordt 
een "stille vennoot". Immers, het volledig uittreden van de provincie uit alle recreatieve 
gemeenschappelijke regelingen lijkt alleen al financieel, een lastig traject. Het Koepelschap kan 
bij de verdere implementatie van het RodS-beleid een belangrijke schakel vormen om tot 
gewijzigde bestuurlijk verhoudingen te komen. 
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Bijlage 6. 

het Visiedocument "Het tij gekeerd- op weg naar een provinciale visie op recreatie en 
vrije t i jd" 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben eind 2009 besloten om de ontwikkeling en 
beheer van het recreatieaanbod, de agenda vrije tijd en de visie op waterrecreatie in een breder 
perspectief te willen bezien en op basis hiervan deze beleidsthema's verder uit te werken. 
Er wordt gewerkt in 3 fases. Dit visiedocument betreft fase 1; ten tijde van de opstelling van 
deze begroting vormde dit document de actuele stand van zaken. 
GS hebben hierdoor inzicht gekregen in de economische potentie van recreatie en vrije tijd, met 
een doorkijk naar mogelijkheden voor verschillende natuurlijke gebieden en het stedelijk 
mozaïek met enkele concrete voorbeeldprojecten. De positie van recreatie en vrije tijd in Zuid-
Holland staat onder druk. De provincie kan hier vanuit ruimtelijk-economische invalshoek een 
belangrijke bijdrage aan leveren. 
De ingezette consultatieronde met externe partners, zowel publiek als privaat, ressorteert onder 
fase 2. De planning was dat In het voorjaar van 2011 de start van fase 3 volgt; de opstelling van 
een visie met aanzet tot een ontwikkelagenda. 
In de vergadering van 23 maart 2011 van het Dagelijks Bestuur is het Visiedocument aan de 
orde geweest aan de hand van een aanbeveling van het College van Deskundigen. De 
aanbeveling van de adviescommissie van het Koepelschap is begin april 2011 aan 
Gedeputeerde Staten gezonden met het verzoek deze ter hand te stellen van de betrokken 
onderhandelaars van het Coalitie-akkoord. 
Hieronder treft u de aanbeveling van het college aan: 
1. belangrijker dan ooit, de provincie moet zich thans qua rol transformeren van uitvoerder 

van Rijksbeleid, naar verantwoordelijke voor een kwalitatief toeristisch- en recreatief 
ontwikkelings-beleid. Dit beleidsveld dient dan ook als één van de kerntaken van de 
provincie, hoger op de politieke agenda te staan; te beginnen bij de totstandkoming van 
het Collegeakkoord voor de periode 2011-2015, waarin het nieuwe provinciale elan 

^ziciïtbaaFiFvia-een-stëvige-regie-en-doorpaRkingsmogélijkheidF 
2. neem irfdëvisië^ilsvërtrekpünt^de vraaggerichtëmarktoriëntatie7zorg voor inzicht inde^ 

zich telkens wijzigende vraag via regelmatig onderzoeken en monitoren. Maak keuzes 
in de activiteiten per doelgroep, keuzes per gebied (identiteit, draagkracht en recreatieve 
waarde van een gebied) en zorg voor een flexibele inpassing (bijvoorbeeld via 
zonering). Maak ook keuzes op het vlak van economisch en/of maatschappelijk 
rendement; 

3. kies bij het te ontwikkelen beleid voor de best denkbare (innovatieve) vorm van 
samenwerking, bestaande- of nieuwe samenwerkingsvormen. Dit betekent onder meer 
ruimte geven aan particulier initiatief en commerciële ontwikkelingen naast overheids
activiteiten; 

4. aandacht is nodig voor zo doelmatig mogelijk en kwalitatief goed beheer, waarbij als 
uitgangspunt moet gelden "schoon, heel en veilig". 
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Bijlage 7 

organisatie en financiering van buitenstedelijk groen / uitbreiding aantal deelnemers 
(achtergrondinformatie) 
De bestuurlijke organisatie kan aanzienlijk worden vereenvoudigd door de natuur-en recreatie
schappen, geheel of gedeeltelijk gelegen binnen de werkingssfeer van het Koepelschap, per 
regio te vervangen door een bestuurscommissie van het Koepelschap, zonder bestuurlijke 
deelname van de provincie, met de opdracht: 
- de bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen voor de exploitatie en het beheer van recreatie

gebieden in de desbetreffende regio; 
- het bepalen van aard, omvang en financiering van recreatievoorzieningen van regionaal- of 

lokaal karakter. 
De rechten en plichten, inclusief activa en passiva, van de afzonderlijke schappen gaan over 
naar het Koepelschap, waardoor ook daar consolidatie tussen de deelnemers ontstaat. 
Aldus komen "Belang, Betrokkenheid en Bevoegdheid" (3-B's) op het bovenregionale niveau te 
liggen bij de provincie en de gemeenten. In het verlengde hiervan ligt het voor de hand, om ook 
de eigenaar-verantwoordelijkheid voor de uitvoeringsorganisatie te bezien. Belang, Betrok
kenheid en Bevoegdheid komt, ook waar het de aansturing van het feitelijk beheer betreft, op 
regionaal- en lokaal niveau dicht bij de gebruiker en haar directe maatschappelijke omgeving te 
liggen. Op deze wijze kan de bestuurslast aanzienlijk worden beperkt, stuurt de provincie op 
hoofdlijnen en wordt het beheer dicht bij de gebruiker bestuurlijk aangestuurd door de relevante 
gemeenten. 

De volgende schappen hebben via hun deelnemers een relatie met het Koepelschap 
Buitenstedelijk Groen: Voorne-Putten-Rozenburg, IJsselmonde, Haringvliet, Krimpenerwaard, 
Hitland, Rottemeren en Midden-Delfland. De schappen Hitland en Rottemeren hebben de 
intentie uitgesproken om op te gaan in een samenwerkingsverband. Ook wordt een mogelijk 
samengaan van het Natuur-en Recreatieschap Dobbeplas en het Recreatieschap Midden-
Delfland onderzocht. 
Hiervan uitgaande blijven er twee "interprovinciale recreatieschappen" over, te weten 
- Parkschap Biesbosch; Zuid-Holland en Noord-Brabant, ingesteld 2010; 
- Natuur-en Recreatieschap De Grevelingen; Zuid-Holland en Zeeland; 
en het Recreatieschap Reeuwijkse Plassen e.o., dat door gemeentelijke herindelingen is om te 
vormen tot een Groene Hartschap. 
Verdergaande alternatieven qua bestuurlijke opschaling zijn er door het Haringvlietschap te 
laten samengaan met het Grevelingenschap en door het Natuur-en Recreatieschap 
Krimpenenwaard te betrekken bij de opschaling in het Groene Hart. 

De beweging in de positionering van de huidige rijksdiensten Staatsbosbeheer en Dienst 
Landelijk Gebied door het regeerakkoord geven aanleiding om naast een vereenvoudiging van 
het schappenstelsel, ook te kijken naar samenwerking tussen de verschillende uitvoerende 
organisaties. Echter, een groot risico is dat alles met alles wordt verknoopt en er dan sprake is 
van een "Gordiaanse knoop". Dit geldt ook voor mogelijke nadere samenwerking binnen de 
Randstad tussen de werkorganisaties van de schappen. 
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Bijlage 8 

[ Integrale weergave van de uitgangspunten in de Programmabegroting 2011 van het 
Koepelschap, maar met name ook in de begrotingen van de desbetreffende (natuur- en) 
recreatieschappen en ook toegepast op de begroting 2012] 
1. voor 5% van de deelnemersbijdrage de ombuigingen door te voeren op producten en 
diensten die behoren bij het bestaande areaal. Het betreft dus een bezuiniging ten opzichte van 
2010. Van een dergelijke bezuiniging kan ook een impuls uitgaan de soms gedateerde 
gebieden versneld aan te passen aan de vragen vanuit de samenleving. Daarbij kan gedacht 
worden aan: 
a. extensivering van het beheer; 
b. versobering van de planvormingcyclus; 
c. vereenvoudiging van uitvoeringsprocedures door het politiek/bestuurlijke primaat de 
hoofdlijnen van beleid te laten vaststellen en de 

uitvoering meer dan in het vigerend beleid bij mandaat te regelen; 

2. geen ombuigingen te laten neerslaan op de realisering van recreatiemogelijkheden in de 
nabijheid van grote(re) bevolkingsconcentraties. Dit beleid is meer recent vormgegeven in 
"Recreatie om de Stad" (RodS). De noodzaak een goed leefklimaat te realiseren dicht bij wonen 
en werken wordt met het RodS-beleid nogmaals onderstreept. De gevolgen van de 
economische recessie pleiten juist voor (het continueren van) het opheffen van 
recreatietekorten in De Randstad en zeker in De Zuidvleugel. Veel nieuwe RodS-projecten zijn 
al in uitvoering. Door ombuigingen te laten neerslaan op deze projecten zou sprake zijn van, 
zowel beleidsverlies, als kapitaalvernietiging. De inzet moet er dus op gericht zijn om dit te 
voorkomen; 

3. ten einde de kwaliteit van de leefomgeving in Zuid-Holland te verbeteren is door ons 
Algemeen Bestuur op 19 september 2008 het "Koepelschapprogramma 2008-2014" 

=vastgestëraFDit::isrlïët-meerjarenprogramma-nieuwe-groengel5iëaen-op-Basis-van-vigerend:z  

~bëlëid7zöals"hët "RëgiönaarGroen BlaUw"Stfüctüüfplan,,"(RGSP 2)"ëïThet "Züidvlêugël 
Zichtbaar Groener-akkoord" (ZZG); beide door de Stadsregio Rotterdam en de provincie Zuid-
Holland vastgesteld. Deze programma's zijn bijeengebracht in het voor de gehele provincie 
Zuid-Holland geldende "Meerjarenprogramma Landelijk Gebied 2007-2013" (ILG). Voor het 
werkingsgebied van het Koepelschap vormt dit provinciale ILG-programma de basis voor de 
eigen meerjarenprogrammering. Op 16 december 2009 hebben Provinciale Staten een partiële 
herziening van dit meerjarenprogramma vastgesteld en daarbij tevens € 16 min. aan extra 
inrichtingsgelden beschikbaar gesteld. Met inachtneming van dit besluit zal het 
"Koepelschapprogramma 2008-2014" worden geactualiseerd; 

4. gelet op de noodzakelijke aandacht voor de veiligheid in de gebieden ligt bezuinigen op de 
handhavingstaak niet voor de hand. Wel kan door een evaluatie van de regelgeving een 
doelmatiger inzet worden nagestreefd; 

5. een ombuiging van 5% betekent structureel een gemiddeld bedrag van € 150,= per hectare, 
dat minder kan worden besteed. Bij de invulling van dit bedrag kan de dienstverlening van G.Z-
H richting de schappen niet onaangetast blijven. Gemiddeld genomen betekent dit, dat de 
reguliere dienstverlening ook met 5% wordt beperkt. In verband hiermede, zal aan de eigenaar 
van G.Z-H, de provincie Zuid-Holland, worden voorgesteld de circa 5% op te vangen zonder de 
afbouwregeling vanuit de Dienst Verlening Overeenkomst (DVO) van toepassing te verklaren. 
Concreet betekent dit dat de directeur G.Z-H zal worden gevraagd deze bezuiniging binnen zijn 
dienst op te vangen. 

Op 17 maart 2010 is dan ook besloten om, bij de via de deelnemers aan het Koepelschap 
gelieerde schappen, de aandacht te vestigen op zaken als vergroting van de samenwerking met 
derden, op de optimalisering van de verdiencapaciteit betreffende ondernemers/ activiteiten in 



het gebied en op versobering/verandering van inrichting en beheer, alsmede op een 
verminderde dienstverlening door G.Z-H. Aldus wordt op deze wijze gevolg gegeven aan het 
bezuinigen van 5% op de deelnemersbijdrage in de diverse programmabegrotingen 2011. 
Hierdoor blijft de financiële bijdrage van afzonderlijke gemeenten, tevens zijnde Koepelschap-
gemeenten, dan ook volledig voor verevening in aanmerking komen binnen het Koepelschap. 
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1 . ALGEMENE TOELICHTING 

Inleiding 
Op 21 december 2006 vond de bekendmaking plaats in het Provinciaal Blad, nr. 92, ter zake de 
opheffing van de 'Gemeenschappelijke Regeling voor het Financieel Koepelschap Buitenstedelijke 
Openluchtrecreatie' onder gelijktijdige instelling van de 'Gemeenschappelijke Regeling voor het 
Koepelschap Buitenstedelijk Groen'. De voorgestane wijziging werd daarmee een feit. Hieraan 
voorafgaand waren eensluidende raadsbesluiten genomen door de deelnemende gemeenten: 
Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle a/d IJssel, Hellevoetsluis, Hendrik-ldo-Ambacht, 
Krimpen a/d IJssel, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg*, Schiedam, Spijkenisse, 
Vlaardingen, Westvoorne en Zwijndrecht, alsmede door Provinciale Staten van Zuid-Holland. 
(' In 2009 werd een fusie van de gemeenten Rotterdam en Rozenburg een feit). 

Per 1 januari 2007 is de gewijzigde gemeenschappelijke regeling van start gegaan. In het Provinciaal 
Blad, nr. 97 van 13 november 2008 werd de eerste partiële wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling vermeld. Het betrof de toetreding van de gemeente Nederlek als deelnemer met ingang van 
1 januari 2008. 

Polltiek-bestuurlIJk relevante ontwikkelingen 
Met de recente vaststelling van het Regeerakkoord Rutte 'Vrijheid en verantwoordelijkheid* is duidelijk 
geworden hoe de gevolgen van de financiële crises de komende jaren zullen worden bestreden; wat de 
gevolgen zijn voor provincies en gemeenten en wat de effecten zullen zijn op het "groene beleidsveld". 
Zonder hier in details te treden is het inmiddels duidelijk geworden, dat de verwachte -door de 
Commissie Kalden voorgestelde- bezuiniging van € 1,7 mld. op het Gemeentefonds van de baan is. 
Veel zal afhangen van het te sluiten bestuursakkoord met het Rijk; de eventuele gevolgen zijn eerst in 
de begroting 2012 aan de orde. Anticiperend hierop is op verzoek van de deelnemers en onder nadere-
voorwaarden, in de begroting 2011 een bezuiniging van 5% verwerkt. Tevens heeft het Algemeen 
Bestuur op 24 november 2010 besloten om over de periode 2012 tot en met 2014 nog eens 5% aan 
ombuigingen te bewerkstelligen. Deze in totaal 10% komt overeen met de landelijk tendens die 
gemeenten hanteren ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen. 
Voorts is in het Regeerakkoord vastgelegd, dat de middelen voor de Ecologische Hoofdstructuur met 
ten minste 25% worden gekort. Het budget voor recreatieontwikkelingen rond de grote steden (RodS) 
verdwijnt zelfs in 2011 in z'n geheel. Ten tijde van de opstelling van dit Jaarstuk is nog niet duidelijk, hoe 
de provincies en met name de provincie Zuid-Holland in het kader van de decentralisatie, dit verlies gaat 
oppakken. Ten aanzien van de rijksbijdrage in de exploitatie van het Recreatieschap Midden Delfland 
heeft Staatssecretaris Bleker laten weten deze bijdrage stop te zetten met ingang van 2012. 

Voor het Collegewerkprogramma 2007-2011 "Duurzaam denken, Dynamisch doen" van de 
provincie Zuid-Holland was dit verslagjaar het laatste volledige jaar. In maart 2011 zijn er verkiezingen 
van Provinciale Staten en zal een nieuw collegewerkprogramma verschijnen. Het vigerende programma 
spreekt over het realiseren van een slagvaardige en doelgerichte organisatie gericht op de ontwikkeling 
van onder meer recreatiegebieden en van een doelmatig bestuur voor het beheer van 
recreatiegebieden ter vermindering van de bestuurslast, alsmede op de participatie van alle betrokken 
gemeenten In dit bestuur. Kort voor aanvang van dit verslagjaar werd op 16 december 2009 door 
Provinciale Staten de partiële herziening van het Meerjarenprogramma Landelijk Gebied 2007-2013 
(ILG) vastgesteld. Deze herziening leidt tot een verschuiving in prioriteiten van nieuw In te richten 
gebieden voor het werkingsgebied van het Koepelschap voor de periode voor 2013 en erna. Tevens 
werd door Provinciale Staten een extra budget van € 16 miljoen aan Inrichtingsgelden beschikbaar 
gesteld. Ook hier is nog onduidelijk hoe het Regeerakkoord Rutte zal doorwerken. 
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De provincie Zuid-Holland heeft in de "Visie Beheer 2005" aangegeven naast een 
beleidsontwikkelende rol ook de regie, tezamen met de bestuurlijke partners in het Koepelschap, op de 
realisatie en instandhouding van buitenstedelijk groen voortvarend ter hand te willen nemen. Deze 
regierol vereist een sturen op hoofdlijnen in nieuwe ontwikkelingen met een intensieve participatie van 
alle bestuurlijke partners in de Zuidvleugel evenals een stevige financiële betrokkenheid en dito 
bestuurlijke structuur. Deze bestuurlijke impuls vormt voor het Koepelschap de basis van de 
samenwerking met de bestaande natuur- en recreatieschappen. 
Als opvolger van de "Visie Beheer 2005" is opgesteld het visiedocument "Het tij gekeerd -op weg 
naar een provinciale visie op recreatie en vrije tijd in Zuid-Holland". 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben eind 2009 besloten om de ontwikkeling en beheer van 
het recreatieaanbod, de agenda vrije tijd en de visie op waterrecreatie in een breder perspectief te willen 
bezien en op- basis hiervan deze beleidsthema's verder uit te werken. In het voorjaar van 2011 volgt de 
start van de officiële visie met aanzet tot een ontwikkelagenda. 

Het door het Koepelschap op 14 oktober georganiseerde landelijke OSO congres te Overveen trok 
meer dan 110 bestuurders en beleidsambtenaren, waaronder diverse DB- en AB-leden van het 
Koepelschap. Het met ruime media-aandacht omgeven congres, had als thema 'De toekomst in de 
recreatie- en vrijetijdssector: ontwikkeling en uitdagingen" en stond in belangrijke mate in het teken van 
de te venvachten bezuinigingen binnen het beleidsveld recreatie. 

Doelstelling en taken van het Koepelschap als vermeld in de gemeenschappelijke regeling. 
Het Koepelschap Buitenstedelijk Groen bevordert, op basis van rijks-, provinciaal en regionaal 
programma /beleid in onderlinge samenhang, een evenwichtige ontwikkeling en instandhouding van het 
buitenstedelijk groen als geheel in het gebied en in verhouding tot haar omgeving. De regierol van het 
Koepelschap richt zich in het bijzonder op de ontwikkeling van de (her)inrichtlng en het beheer van de 
regioparken Rottemeren, IJsselmonde, Midden-Delfland en de overige groenstructuren in de regio. 
Daarbij is aansluiting met maatschappelijke ontwikkelingen een voorwaarde. Ook promotie ter 
bevordering van recreatief gebruik van de regionale groenstructuur en het toetsen van ontwikkel- en 
beheerplannen aan de beleidsuitgangspunten maken deel uit van de beoogde regierol. 

Het Koepelschap zal haar doel verwezenlijken door onder meer de volgende taken: 
a. het formuleren van de strategische inzet en aansturing van beheer en (her)inrichting op grond van 

door het rijk, provincie en gemeenten vastgesteld beleid ter opheffing van het tekort aan 
b. buitenstedelijk groen voor natuur- en recreatieschappen en/of daartoe (om)gevormde bestuurlijke 

platforms voor gebiedsgericht werken, evenals overige terreinbeherende instanties; 
c. het doelmatig en doelgericht alloceren en aanwenden van rijks- en provinciale middelen, alsmede 

het bepalen van maximale bijdragen van de deelnemende gemeenten voor de instandhouding en 
ontwikkeling van groengebieden; 

d. de verwerving, doelmatige aanwending en doelgerichte toewijzing van de rijks-, en provinciale 
middelen binnen het gebied; 

e. het doen uitvoeren van de vastgestelde doelen; 
f. het onder te stellen voorwaarden toekennen en het beschikbaar stellen van financiële bijdragen in 

de uitvoering/uitwerking van de hiervoor bedoelde doelen, voornamelijk aan (natuur- en) 
recreatieschappen in het gebied en in voorkomende gevallen aan andere overheden 
onderscheidenlijk overige terreinbeherende Instanties, niet zijnde deelnemers van eerder genoemde 
schappen in en buiten het gebied; 

g. de verevening van de financiële bijdragen; 
h. het evalueren en monitoren van het doen uitvoeren van de vastgestelde doelen, alsmede van de 

doelmatige aanwending en doelgerichte toewijzing van doelen en middelen voor instandhouding 
en ontwikkeling van groengebieden. 
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Samens te l l i ng bes tuu r Koepe lschap Bui tenstedel i jk Groen (per 31/12/2010). 

Leden Dagel i j ks Bes tuur 

Naam Gemeente/organisatie Functie 
De heer F.D. van Heijningen Provincie Zuid-Holland Voorzitter 
Mevrouw A. van Huffelen Gemeente Rotterdam Vice-voorzitter 
De heer D.A. Verbeek Gemeente Brielle 
De heer B.J. Nootenboom Gemeente Barendrecht 
DeheerA.P. Mostert Gemeente Schiedam 
De heer E.H. Taal Gemeente Hellevoetsluis 
De heer D.P. van Sluis Gemeente Capelle a/d 

IJssel 
De heer J.H. Blankenberg Gemeente Krimpen a/d 

IJssel 

Leden A lgemeen Bes tuu r 

Naam Gemeente/organisatie Plaatsvervanger 
De heer F.D. van Heijningen Provincie Zuid-Holland De heer M. van Engelshoven-

Huls 
Mevrouw A. van Huffelen Gemeente Rotterdam 
De heer D.A. Verbeek Gemeente Brielle 
De heer A. den Ouden Gemeente Ridderkerk De heer H. Dokter 
De heer LF.M. ten Have Gemeente Vlaardingen De heer J.L. Robberegt 
De heer W.M. Kruikemeier Gemeente Bernisse Mevrouw P.J. Bouvy-Koene 
De heer B.J. Nootenboom Gemeente Barendrecht Mevrouw S.J.A. ter Borg 
De heer A.P. Mostert Gemeente Schiedam De heer A. Hekman 
De heer J.H. Blankenberg Gemeente Krimpen a/d 

IJssel 
De heer A. Prins 

De heer F.J. van de Velde Gemeente H-l Ambacht De heer G.B. van der Vlies 
De heer C.J. Dijkman Gemeente Spijkenisse De heer D. van der Schaaf 
De heer H.L.J. Mlrck Gemeente Zwijndrecht Mevrouw M.W. de Vries 
De heer D.A. van Sluis Gemeente Capelle a/d 

IJssel 
De heer J. van Winden 

Mevrouw J.CL. Breunis-Smits Gemeente Maassluis De heer A.G.M. Keijzer 
Mevrouw M.P.C, van Ginkel-
van Maren 

Gemeente Albrandswaard Mevrouw M. Rombout 

De heer I.F. Klok Gemeente Westvoorne De heer N.A.M. Groenewegen 
De heer E. H. Taal Gemeente Hellevoetsluis Mevrouw J.D. de Jongh-de 

Champs  
Mevrouw B.F.A. van der Klult-
de Groot 

Gemeente Nederlek De heer R.J. Blom 

Adviseurs 

Naam Gemeente/organisatie Functie 
Mevrouw M.A. van Nimwegen Gemeente Rotterdam Penningmeester 
De heer LP. Klaassen Groenservice Zuid-Holland Secretaris 

V o o r i d e n t i f i c a t i e d o e l e i n d e n 
B e h o r e n d b i j c o n t r o l e v e r k l a r i 
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Programmarekenin 

Toelichting 
De programmarekening is afgesloten met een voordelig saldo van € 25.685. De onderschrijding wordt 
voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten voor het bijeenkomen van het College van Deskundigen en 
voor het landelijke bestuurscongres. Daarnaast was er geen noodzaak tot het houden van een 
periodiek recreatieonderzoek en vielen de bank- en accountantskosten lager uit dan venvacht. 

Voor een nadere specificatie van het genoemd resultaat en een toelichting op de diverse baten c.q. 
stortingen in de reserves wordt verwezen naar de afzonderlijke programma's. 
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3. Programmaverantwoording 

3.1 Toelichting Programmal. Bestuur 

Bestuursvergaderingen 
In 2010 kwam het Dagelijks Bestuur bijeen op 17 maart, 21 mei, 27 oktober en 24 november. Door het 
Algemeen Bestuur werd op 28 juni en 24 november vergaderd. 
Ambtelijk overleg vond plaats met vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland, de Stadsregio 
Rotterdam, gemeenten en andere overheden. Tevens vond overleg plaats met diverse bestuurders van 
het Dagelijks- en het Algemeen Bestuur. Besluitvorming betreffende het Koepelschap werd nader 
toegelicht ten behoeve van de bestuurlijke achterban van de deelnemers. 

Belangrijke onderwerpen 
- de strategie betreffende het benaderen van "nog-nlet-deelnemers" 
Gedurende het verslagjaar werd meerdere keren gesproken over de wijze waarop 
"nog-niet-deelnemers" benaderd zouden moeten worden om toe te treden tot het Koepelschap. 
Geconcludeerd werd, dat mede door het gemis van een nieuw provinciaal kader anders dan de "Visie 
beheer groene ruimte" uit 2005 en daarmee het ontberen van duidelijkheid inzake de bestuurlijke 
aansturing van het groene beleidsveld in de toekomst, een vastomlijnd kader voor het benaderen en 
binnen halen van 'nog-niet-deelnemers' ontbreekt (zie ook onder 1. Bestuurlijke ontwikkelingen). 
Wèl worden mogelijkheden gezien bij gemeenten waar sprake is van een herindeling. Bestuurlijke 
contacten hierover zijn gaande. 

In het overleg met bestuurders en bij presentaties aan bestuurlijke achterbannen werd duidelijk dat nog 
immer veel belang wordt gehecht aan uitbreiding van het aantal schapsdeelnemers door het erbij 
betrekken van de "nog-niet-deelnemers" en met name ook aan de onderlinge solidariteit van de 
deelnemers. 

- Bestuurlijke ontwikkelingen 
De samenvoeging van de gemeenten Zevenhuizen/Moerkapelle, Moordrecht en Nieuwerkerk aan den 
IJssel tot gemeente Zuidpias was aan het begin van dit verslagjaar een feit. Hierdoor ontstond de 
situatie, dat deze gemeente deelnemer is aan zowel het Recreatieschap Rottemeren, als het 
Recreatieschap Hitlandbos. Een proces is in gang gezet, waarbij ook uit oogpunt van schalvergroting de 
toekomstige bestuurlijke structuur wordt bezien van de beide schappen, ook in relatie tot het 
Koepelschap. 
Onder venvijzing naar het hiervoor vermelde met betrekking tot het regeerakkoord Rutte en het 
rijksvoornemen ter zake Midden Delfland, zal ook worden de relatie tussen de schappen Midden 
Delfland en Dobbeplas in de beschouwingen worden meegenomen. 

- Het College van Deskundigen 
Het college kwam in het verslagjaar bijeen op 5 februari en 5 november. Vastgesteld werden de 
aanbevelingen inzake 

1. Gebiedsontwikkeling Zuidoever Brielse Meer. Deze aanbeveling kwam tot stand na een op 
16 oktober 2009 gehouden terreinbezoek. De aanbevelingen hebben een rol gespeeld bij de 
noodzakelijke heroverwegingen van het schapsbestuur; 

2. Gebiedsontwikkeling Rottemeren, met name de gebieden Eendragtspolder, Hoekse Park en 
Bleiswijkse Zoom, in combinatie met een terreinbezoek. De aanbevelingen werden door G.Z-H 
betrokken bij de verdere plannen voor de betreffende gebieden; 
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3. Gediscussieerd werd over de toekomst van bestaande recreatiegebieden en RodS-gebieden in 
relatie tot het economisch perspectief; dit ter voorbereiding van het landelijk bestuurlijk congres 
van 14 oktober 2010; 

4. De resultaten van de Recreatie-analyse groengebieden rondom Rotterdam werden besproken; 
5. Een visie werd gegeven op het voornemen tot bundeling van onderwijs- en onderzoeks

activiteiten op het terrein van toerisme, recreatie en vrije tijd, waarbij betrokken zijn de 
universiteiten van Wageningen (incl. Alterra) en Tilburg, alsmede het NHVT te Breda; 

6. Het regeerakkoord "Vrijheid en Verantwoordelijkheid" van het Kabinet Rutte werd besproken, 
zulks in het verlengde van het op 14 oktober gehouden bestuurlijk congres. 

- Het bestuurscongres 
De programmabegroting 2010 gaf aan dat in verband met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 
2010, eind 2009 geen bestuursconferentie zou worden gehouden en de hiervoor beschikbare financiële 
middelen konden worden gevoegd bij die van 2010. 
Het landelijke bestuurscongres werd georganiseerd in samenwerking met het OSO (Overlegorgaan 
Samen-werkingsverbanden in de Openluchtrecreatie) en "Recreatie Noord-Holland in verband met het 
40 jarig jubileum van Spaarnwoude. 
Het congres te Overveen trok meer dan 110 bestuurders en beleidsambtenaren, waaronder diverse DB-
en AB-leden van het Koepelschap. Het met ruime media-aandacht omgeven congres, had als thema 
"De toekomst in de recreatie- en vrijetijdssector: ontwikkeling en uitdagingen" en stond in belangrijke 
mate in het teken van de te venvachten bezuinigingen binnen het beleidsveld recreatie. 
Hieronder zijn ter informatie in het kort weergegeven de bijdragen van een viertal sprekers. 
a. OSO-voorzitter, Leo Klaassen: hij voorzag sobere tijden, ondanks dat de sector fors bijdraagt aan de economie (goed voor € 

36 mld/)aar aan uitgaven aan R&T), zorgt voor werkgelegenheid en voor een goed woon-, werk- en leefklimaat. Provincies en 

gemeenten worden grotendeels verantwoordelijk voor natuurbeleid en Recreatie om de Stad. Van de schappen wordt de 

komende jaren creativiteit en Innovatief gedrag verwacht. Samenwerking, ook door de onder-steunende diensten, is nodig om 

veiligheid in de recreatiegebieden te bevorderen en om vandalisme en criminaliteit tegen te gaan. Binnen de overheid valt winst te 

behalen door eigendom en beheer van terreinen zoveel mogelijk In één hand te brengen; het verschuiven van belastinggeld van 

de een naar de ander wordt hierdoor voorkomen. Het 0 3 0 staat gereed om de uitdaging aan te gaan. 

b. IPO-voorzltter, Jan Franssen: 'Als een van de belangrijke taken van de provincies zie ik het organiseren en op een hoger 

plan tillen van de regionale samenwerking'. Hij ziet goede vooruitzichten voor recreatie, toerisme en vrije tijd; dagrecreatie en 

binnenlands toerisme blijven economisch perspectief bieden. 

Als argumenten van de economische noodzaak draagt hij aan: 
de sector is een motor voor soclaaleconomische ontwikkeling; 
een kwalitatief goed aanbod van tecreatief-toeristische voorzieningen is een economische noodzaak in de 
concurrentiestrijd met andere Europese regio's; 
investeringen in de vrijetijdssector versterken de ruimtelijke kwaliteit. 

Het regeerakkoord bevestigt en versterkt de positie van de provincie als ruimtelijk-economisch gebiedsregisseur. Provincies 

kunnen er dus voor zorgen dat vrije tijd en recreatie een sterke economische drager van gebiedsontwikkeling zijn. De taken van 

de provincies zijn aldus volgens hem het verbeteren en waarborgen van de kwaliteit van de ruimte en het organiseren en op een 

hoger plan tillen van regionale samenwerking om zo te sturen op versterking van bestaande gebledskwaliteiten. Er zijn vele 

kansen voor de sector om te verzilveren. 

c. algemeen directeur van Staatsbosbeheer, Chris Kalden: wil komen tot één samenhangend aanbod voor de burger vla 

samenwerking. Ook SBB krijgt naar verwachting minder geld en is gedwongen het profijtbeginsel breder en meer doordacht toe te 

passen. SBB onderkent de grote bijdrage die recreatie en toerisme leveren aan de economie (met 910 min. activiteiten/jaar vele 

malen groter dan de clusters funshoppen, sporten of uitgaan). Ook aan het welzijn van mensen leveren R & T in de natuur een 

nog grotere bijdrage. 'De baten van natuur en landschap in sociaaleconomisch en sociaal-cultureel opzicht zijn dus groot', stekte 

Kalden, 'maar we geven het nog nauwelijks een plaats in ons economisch denken en handelen'. Om een breed en hoogwaardig 

product tegen aanvaardbare kosten te kunnen leveren is samenwerking met andere aanbieders als recreatieschappen en -

ondernemers nodig; een samenwerking die verder gaat dan alleen het benutten van een "gratis decor". 
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d. directeur Molecaten, Cees Slager hij begon zijn bijdrage met de oproep aan de schappen om zich op te heffen (niet de 

gebieden) en met een "historisch overzicht" van het ontstaan van de openluchtrecreatie en de schappen. Hij stelt dat het aanbod 

niet meer overeenkomt met wat de dagrecreant zoekt; de recreant beschikt tegenwoordig over een veel ruimer aanbod door 

snelle treinen en goedkope vliegtickets. Hij ziet de oplossing In een opdeling van gebieden drie categorieën; gebieden met 

natuurwaarden naar natuurinstanties, gebieden dicht bij steden naar gemeenten en commercieel aantrekkelijke gebieden te 

verkopen aan commerciële bedrijven onder de voorwaarden van laagdrempelige toegang. Spreker ziet deze constructie als een 

kans om de dagrecreatie op de terreinen van de schappen uit het slop te halen, ook al omdat hij verwacht dat inkomen en 

mobiliteit niet blijven groeien zoals in de afgelopen decennia. 

Voor identificatiedoeleinden 
Behorend bij controleverklarir 
d.d. ...,.,.8.^.2.0.1.1 /.., 



3.1.1 Financieel overzicht van het totaal van de producten in programma 1 

Toelichting op de financiële resultaten 

Bestuursondersteuning 
De ondersch rijding van € 13.423 in 2010 is het gevolg van lagere uitgaven voor het bijeenkomen van 
het College van Deskundigen (€ 7.031), minder kosten verbonden aan de vergaderingen van het 
schapsbestuur (€ 1.735) dan gepland en minder kosten voor het landelijke bestuurscongres (€ 2.164) 
dan geraamd. 

Financiën 
In het budget "Financiën" zijn bank- en accountantskosten opgenomen. Door het lager uitvallen van 
deze kosten is er een onderschrijdlng van € 2.493. 

RESULTAATBESTEMMING 

Storting/onttrekking reserves 
Het Koepelschap heeft samen met Recreatie Noord-Holland een landelijk bestuurscongres 
georganiseerd. Via de 1* begrotingwijziging 2010 Is € 10.000 aan de Algemene Reserve onttrokken ten 
gunste van het budget Bestuurscongres. 

Voor ident i f icat iedoele inden 
Behorend bi j cont ro leverk lar i 
d.d v.9.iUfcUQ.U r i i 



Toelichting Programma 2 Instandhouding en ontwikkeling Buitenstedelijk Groen 
- Het beleidskader "Recreatie om de Stad" (RodS); voorwaarden erfpachtuitgifte Staatsbosbeheer aan 
recreatieschappen 
Evenals In voorgaande Jaren, werd in 2010 meerdere malen aandacht geschonken aan het 
Beleidskader "Recreatie om de Stad" (RodS) en aan de mogelijk door Staatsbosbeheer te stellen 
voorwaarden bij uitgiften in erfpacht aan natuur- en recreatieschappen. Voor wat betreft RodS komt het 
er in grote lijnen op neer dat van rijkswege opgelegde beperkingen aan het gebruik (commerciële en/of 
recreatieve invullingen) van nieuw aangelegde groengebieden voor de natuur- en recreatieschappen er 
toe leiden dat de gemiddelde beheerslast hoger zal zijn dan € 3.000,- per ha per jaar (p.p. 2007). Dit 
betekent een opwaarts effect op de inwonerbijdrage. Een ruimer beleidskader bij de inrichting van 
nieuwe groengebieden is wenselijk, ook om de aantrekkelijkheid en de gebruiksmogelijkheden voor de 
recreant te vergroten. 

Namens alle natuur- en recreatieschappen is overleg gevoerd met het ministerie van LNV en de 
provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht over eigendom en beheer in RODS gebieden. Dit 
overleg heeft geresulteerd in een aangepast bestuursakkoord ILG. Uitgangspunt is nu dat eigendom en 
beheer in één hand komen. De inkomsten uit ontwikkelingen die passen in de functie van RODS 
gebieden komen ten goede aan de exploitatie. Uitgangspunt bij de verdeling van de schadeloosstelling 
bij inbreuk op de RODS vanwege een hoger politiek belang tussen eigenaar (SBB) en erfpachter 
(natuur- en recreatieschap) Is, dat beleidsverlies voor RODS volledig gecompenseerd moeten worden. 
De landelijke koepel van de recreatieschappen (OSO) en Staatsbosbeheer zijn door LNV en de 
Randstadprovincies verzocht een en ander uit te werken in een bindende afspraak. In dit verslagjaar zijn 
aanzienlijke vorderingen gemaakt om tot concrete grondtransacties bij de schappen te komen. 

- Terrein Beheer Model 
In 2010 is de toepassing van de TBM-systematiek gecontinueerd op terreinen die nog niet waren 
opgenomen in deze wijze van beheer, op bestaande terreinen waarvan de functie is gewijzigd, danwei 
op nieuwe terreinen die bij de schappen in beheer zijn gekomen. 

Voor ident i f icat iedoele inden J / 
Behorend bi j con t ro leve rk la r j% 
d.d SJUN./Wl /.^.... ,2 



3.1.2 Financieel overzicht van het totaal van de producten in programma 2 

Bestuursondetsteunlnp 
Economisch & Juridische Zaken 
Marketing t Communicatie 
Planvorming t Advisering 
Toezicht t Handhaving 
FinancJén 
Onderhoud 

Balen 
jBestuursondersteuning 
lEoonomisch > Juridische Zaken 

Planvofming t Advisering 
Marketing & Communicatie 

Toezicht & Handhaving 
Financien 
Onderhoud 

[ M e e 

; 
Incidentele lesten en baten 
Inddenteie lasten 
Incidentele balen 

10.B04 
283.787 

10.804 
283.767 283.787 

10.000 
272.820 

7 . 

ResulteatbeBtemmlng 
Storting reserves 

S3 reserves 

ISM [f^HHi 

l 
S 

[Saldo n« rwülï5!bSemmlng 294.591 "mm 283.787 

Toelichting op de financiële resultaten 

Marketing & Communicatie 
Voor het kunnen houden van een kleinschalig (op een specifiek gebied gericht) recreantenonderzoek is 
een bedrag van € 10.804 gereserveerd. Hier Is In 2010 geen gebruik van gemaakt. Het besluit van 
4 Juli 2007 van het Algemeen Bestuur geeft aan, dat in het geval er In een verslagjaar geen beroep op 
deze gelden wordt gedaan, elk Jaar (het resterende deel van) het begrote bedrag in de Reserve 
Recreantenonderzoek wordt gestort. 
Door de hierboven beschreven, niet benutte gelden Jaarlijks te storten in een "Reserve 
Recreantenonderzoek" ontstaat de mogelijkheid tot het leggen van een stevig financieel fundament voor 
een om de 5 Jaar te houden grootschalig schappenbreed onderzoek. 

Voor ident i f ica t iedoele inden 
Behorend bij contrqleverklar 

d.d ^m.m 13 



Toelichting op de financiële resultaten 

Financiën 
De overtollige kasmiddelen van het schap zijn bij de Bank Nederlandse Gemeenten uitgezet (zie 4.2 
financiering). Dit heeft in 2010 een renteopbrengst van € 2.458 gegenereerd. Door het beschikbaar 
hebben van meer kasmiddelen welke voor uitzetting beschikbaar zijn dan verwacht, is de 
renteopbrengst € 1.458 hoger. 

RESULTAATBESTEMMING 

Storting/onttrekking reserves 
Bovenstaande begrote rentebaten € 1.000 worden via Resultaatbestemming aan de Algemene Reserve 
toegevoegd. 

Voor i den t i f i ca t i edoe le i nden^ i 
Behorend bij c o n t r o l e v e r k l a r ^ 
d d :-9-JUN-2l)il •ƒ()••• 14 



3.3 Paragrafen 

3.3.1 Weerstandsvermogen 
In het Dagelijks Bestuur van 27 juni 2008 is de nota Weerstandsvermogen gepresenteerd. Hierin is 
onder andere opgenomen: 
- een inventarisatie van de weerstandscapaclteit; 
- een inventarisatie van de risico's; 

het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's. 

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat in de Jaarrekening inzicht gegeven 
wordt in de risico's die het schap loopt. Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als het vermogen van 
het Koepelschap om niet structurele risico's op te kunnen vangen ten einde haar taken te kunnen 
voortzetten. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit (de 
middelen waarover het schap kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico's waarvoor 
geen voorzieningen en/of verzekeringen zijn getroffen. In de "Nota Weerstandsvermogen" is het 
minimaal noodzakelijke weerstandsvermogen berekend op € 189.100. In de meerjarenprogrammering 
van het Koepelschap is rekening gehouden met de ontwikkeling van nieuwe gebieden vanuit het 
Koepelschap. Voor deze nieuw te ontwikkelen gebieden wordt een risicodekking van € 500,- per ha 
aangehouden. Om de risico's op te kunnen vangen, is in de "Nota Weerstandsvermogen" voorgesteld, 
het minimale niveau van de Algemene Reserve (als onderdeel van de weerstandscapaciteit) vast te 
stellen op € 190.000. Op 18 Juni 2008 is dit door het Algemeen Bestuur besloten. Een geleidelijke, 
beheerste opbouw van de Algemene Reserve is mogelijk door storting van de positieve jaarresultaten in 
deze reserve. 

3.3.2 Financiering 
De overtollige kasmiddelen van het schap zijn bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) belegd. 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de besturen van de (Natuur
en) Recreatieschappen medegedeeld dat de onrust op de financiële markten en de gevolgen hiervan 
voor medeoverheden hebben geleid tot een wijziging van de "Regeling uitzettingen en derivaten 
decentrale overheden" (Ruddo). 
De huidige financiële verordening en beleidskaders voor treasury worden geëvalueerd, afhankelijk van 
de uitkomst zal een aangepaste financiële verordening worden voorbereid. Uiteraard wordt ook nu 
binnen de kaders van Ruddo gehandeld. 

3.3.3 Verbonden partijen 
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin het Koepelschap 
Buitenstedelijk Groen zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Het schap heeft geen 
verbonden partijen. 

Voor ident i f icat iedoeleinden// 
Behorend bij controleverkla^ g 
d.d ,.9.JUN.20.U / j ^ . . . . 



4. 

4.1 

Jaarrekening 

Balans per 31 december 2010 
voor bestemming van het resultaat 

(bedragen x€ 1,00) 

ACTIVA 
31 december 

2010 
31 december 

2009 

Vlottende activa 
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 Jaar 
Vorderingen op openbare lichamen 

Liquide middelen 
Bank- en girosaldi 

Totaal 

88.166 
88.156 

681.373 
681.373 

769.529 

71.962 
71.962 

676.066 
675.056 

747.018 

PASSIVA 
31 december 

2010 
31 december 

2009 

Vaste passiva ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Eigen vermogen 
Algemene reserve 
Bestemmingsreserves 
Nog te bestemmen resultaat voorgaande boekjaar 
Nog te bestemmen resultaat lopend boekjaar 

Vlottende passiva 
Netto-vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar 
Overige schulden 

Totaal 

137.822 
69.020 
20.171 
22.946 
25.685 

631. 
631.707 

769.529 

121.137 
63.059 
20.171 
14.961 
22.946 

626.881 
625.881 

747.018 

Voor identificatiedoeleinden 
Behorend bij controleverklari/ 
d.d S.JUtUO.U 16 



4.2 Programmarekening 2010 

rdellg resultaat van € 25.685. Dit resultaat is toe te 
Toelichting resultaat 2010 
De programmarekening Is ( 
schrijven aan: 

€ 2.164 minder uitgaven Bestuurscongres 2010; 
€ 1.735 lagere bestuurskosten; 

- € 7.031 lagere uitgaven ten behoeve van het College van Deskundigen; 
- € 2.493 onderschrijding accountantskosten; 
- €10.804 recreatieonderzoek; hiervan is in 2010 geen gebruik van gemaakt; 
- € 1.458 hogere renteopbrengst 

€25.685 totaal 

Een uitgebreidere toelichting wordt gegeven bij de afzonderlijke programma's. 

Voor identificatiedoeleinden 
Behorend bij controleverklar 
d.d S.JUN.20.11 17 



4.3 Waarderingsgrondslagen 

De jaarrekening 2010 is opgesteld conform de voorschriften van het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV). Voor zover niet anders is vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd op 
nominale waarde en afgerond op bedragen van € 1, - nauwkeurig. 

Materiële vaste activa 
De waardering van materiële vaste activa vindt plaats op basis van de aanschafwaarde waarop de 
verrichte lineaire afschrijvingen in mindering worden gebracht. De afschrijvingen geschieden op basis 
van de verkrijgingprijs en de geschatte economische levensduur waarover de lasten evenredig worden 
gespreid. 

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden niet geactiveerd tenzij het 
Algemeen Bestuur in een specifiek geval besluit dit wel te doen, bijvoorbeeld wanneer vanuit financieel 
oogpunt belangrijke investeringen in de openbare ruimte anders niet gedaan kunnen worden. Indien 
dergelijke investeringen wel geactiveerd worden, zal dit specifiek in het bestuursbesluit worden 
opgenomen. 

Indien investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden geactiveerd, vindt de 
afschrijving hiervan eveneens lineair plaats waarbij resultaatafhankelijke extra afschrijvingen zijn 
toegestaan mits de financiële positie dat toelaat. Eventuele extra afschrijvingen zullen in de begroting of 
via een separaat voorstel aan het bestuur ter goedkeuring worden voorgelegd. 

Vlottende activa en passiva 
De vorderingen en schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Voorzieningen 

Voorzieningen worden tegen de nominale waarde gewaardeerd. 

Waarderlnasorondslaaen voor resultaatbepaiina 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 

Voor ident i f icat iedoele inden 
Behorend bij controleverklarini 
d.d 9.JUN.2üil / . v 



4.4 Toelichting op de balans per 31 december 2010 
Onderstaand is een gedetailleerde vergelijking gemaakt met de cijfers van het voorgaande jaar. 

Omschrijving 2010 2009 

Vlottende activa: 
uitzettingen met een rentetypische loopttjd < 1 jaar 
Vorderingen op openbare lichamen 
Overige vorderingen 

Telling vlottende activa 

specificatie 

Liquide middelen: 
Banksaldo per 31 december 
Telling liquide middelen 

88.156 

681.373 

totaal specificatie 

88.156 

681.373 

71.962 

675.056 

totaal 

71.962 

675.056 

Totaal Activa 769.529 747.018 

Vaste passiva 
Eigen vermogen: 
Algemene rsssrve: 
Saldo per 1 januari 
Af: I e begrotingswijziging 
Af: toevoeging reserve recreantenonderz. 
Bij: rentebaten 
Bij;Exploitatiesaldo boekjaar 2008 
Totaal 

Exploitatiesaldo voorgaande boekjaar 
Exploitatiesaldo huidig boekjaar 

Bestemtnlnasreserve 

Reserve Recreantenonderzoek 
Saldo per 1 januari 
Bij; stortingen 
Af: onttrekkingen 
Totaal 

Totaal Eigen vermogen: 

Vlottende passiva 

Overige schulden: 
Crediteuren 
Geschatte accountantskosten 
Overdracht EZH/SEP-station (zie opm.) 
Provincie Zuid-Holland 
Gemeente Schiedam 
Gemeente Capelle a/d IJssel 
Totaal 

Totaal overige schulden: 

63.059 
10.000-

1.000 
14.961 

20.171 

530.541 
1.500 

95.726 
3.940 

69.020 

22.946 
25.685 

20.171 

137.822 

631.707 

631.707 

50.831 

10.171 
1.350 

21.049 

10.000 
10.171 

510.039 
1.500 

95.726 
5.506 

783 
12.327 

63.059 

14.961 
22.946 

20.171 

121.137 

625.881 

626.881 

Totaal Passiva 769.529 747.018 

Voor identificatiedoeleinden 
Behorend bij controleverkla^ 
d.d ,..9..JUN.2ail / ! . . . . 19 



Overdracht gronden EZH/SEP-station: 
Op 23 december 2010 vond de notariële passering plaats van alle recreatieve gronden, inclusief de 
aanpassing van het tracé van de N 210, van de provincie Zuid-Holland naar het Natuur- en Recreatieschap 
Krimpenerwaard. In deze transactie werd tevens meegenomen de overdracht van de gronden, genaamd 
EZH/SEP-station. Aangezien voor het passeren van de akte geen verdere problemen aan de orde waren, 
behoefde van de bij het Koepelschap gestalde frictiegelden geen gebruik te worden gemaakt. 

Afrekening afnemers 

deelnemer: 

Albrandswaard 
Barendrecht 
Bemisse 
Brielle 
Capelle a/d IJssel 
Hellevoetsluis 
Hendrik-ldo-Ambacht 
Krimpen a/d IJssel 
Maassluis 
Nederlek 
Ridderkerk 
Rotterdam 
Rozenburg 
Schiedam 
Spijkenisse 
Vlaardingen 
Westvoome 
Zwijndrecht 
Provincie Zuid-Holland 
Totaal 

dienstjaar 
2009 

3.258 
1.447 
1.102-
2.455-

28.867 
1.516-
4.670 
1.608-

454 
3.443-
2.771-
1.618 
1.081 

12.184-
1.995 
1.075-
4.155-

920-
4.936-

1-

Deblteuren 
BCF2010 

1.366 
3.336 

895 
1.132 
4.693 
2.656 
1.932 
2.069 
2.269 
1.012 
3.214 

42.596 
897 

5.428 
5.196 
5.066 
1.010 
3.189 

88.156 

ontvangst 
datum 

19-01-2011 
08-02-2011 
27-01-2011 
24-01-2011 
26-01-2011 
31-01-2011 
07-02-2011 
04-02-2011 
25-01-2011 
14-01-2011 
01-02-2011 
25-01-2011 
25-01-2011 
12-01-2011 
31-01-2011 
26-01-2011 
20-01-2011 
24-01-2011 

De bedragen met een minteken dienen nog aan de deelnemers te worden betaald, de positieve bedragen 
zijn vorderingen op de betrokken deelnemers. Bovenstaande bedragen kunnen een kleine afwijking vertonen 
ten opzichte van de bedragen in de bijlagen 1,2 en 3 hetgeen zijn oorzaak vindt in de afronding op hele Euro's. 

Voor de gemeenten Capelle a/d IJssel, Schiedam en provincie Zuid-Holland is het saldo negatief. 
Volgens de richtlijnen van de BBV worden deze saldi in de eindbalans onder overige schulden vernield. 

Voor het jaar 2009 wordt, in evenals het voorgaande jaar, het positieve resultaat niet gerestitueerd maar 
gereserveerd om de algemene reserve op het gewenst weerstandsniveau te brengen. 

V o o r i d e n t i f i c a t i e d o e l e m d e n 
B e h o r e n d b i j c o n t r o l e v e r k l a 
d.d 3.JUN.21U1 20 



4.5 Toelichting programmarekening 

4.5.1 Toelichting Programma 1. Bestuur 

Toelichting op de financiële resultaten 

Bestuursondersteuning 
De onderschrijding van € 13.423 in 2010 is het gevolg van lagere uitgaven voor het bijeenkomen van 
het College van Deskundigen (€ 7.031), minder kosten verbonden aan de vergaderingen van het 
schapsbestuur (€ 1.735) dan gepland en minder kosten voor het landelijke bestuurscongres (€ 2.164) 
dan geraamd. 

Financiën 
In het budget "Financiën" zijn bank- en accountantskosten opgenomen.Door het lager uitvallen van 
deze kosten is er een onderschrijding van € 2.493 

RESULTAATBESTEMMING 
Storting/onttrekking reserves 
Het Koepelschap heeft samen met Recreatie Noord-Holland een landelijk bestuurscongres 
georganiseerd. Via de 1' begrotingwijziging 2010 Is € 10.000 aan de Algemene Reserve onttrokken ten 
gunste van het budget Bestuurscongres. 

Voor identificatiedoelemden/ 
Behorend bij controleverkla^ng 
d d .-B-mm] 21 



Toelichting Programma 2 instandhouding en ontwikkeling Buitenstedelijk Groen 

PAtMmm 
beoraüno 

2010 

ëagrottnos-
wl|zlglng»n 

2010 

BsgroUngna 

2010 2010 'l-a* 1 
Bestuursondersteunino 

jEconomlsch & Juridische Zaken 
jMarketing > Communicatie 10.804 10.804 10.000 
iPlanvorming & Advisering 283.787 283.787 283.787 272.820 
Toezicht & Handhavinp 
Financien 

■Onderhoud 

EM Sm aw-
7
^! 

Baten 
Bestuursondersteuning 
jEconowisch & Juridische Zaken 
jMarketing & Communicatie 
Planvorming & Adviserino 

jToezicht i Handhaving 
IRnancién 
JOndertioud 

* m w 2».7>y 

Incidentele l a t e n en baten 
Incidenlele lasten 
Inddenteie baten 

lncifa»>»lelw«enent 

«MtZZIZI 5*8 
Resultaatbestemmlnn 
Stortinn reserves 

na resultaatbeartemmlng 294.591 IPÜF 283.787 282.820 

Toelichting op de financiële resultaten 

Marketing & Communicatie 
Voor het kunnen houden van een kleinschalig (op een specifiek gebied gericht) recreantenonderzoek is 
een bedrag van € 10.804 gereserveerd. Hier is in 2010 geen gebruik van gemaakt. Het besluit van 
4 juli 2007 van het Algemeen Bestuur geeft aan, dat in het geval er in een verslagjaar geen beroep op 
deze gelden wordt gedaan, elk Jaar (het resterende deel van) het begrote bedrag in de Reserve 
Recreantenonderzoek wordt gestort. 

Door de hierboven beschreven, niet benutte gelden Jaarlijks te storten in een 'Reserve 
Recreantenonderzoek' ontstaat de mogelijkheid tot het leggen van een stevig financieel fundament voor 
een om de 5 jaar te houden grootschalig schappenbreed onderzoek. 

Voor ident i f icat iedoelemden. 
Behorend bij controleverkla 
d.d ,.9.iUM.Z0.U 
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Toelichting Algemene Dekkingsmiddelen 

Financiën 
De overtollige kasmiddelen van het schap zijn bij de Bank Nederlandse Gemeenten uitgezet (zie 4.2 
financiering). Dit heeft in 2010 een renteopbrengst van € 2.458 gegenereerd. Door het beschikbaar 
hebben van meer kasmiddelen welke voor uitzetting beschikbaar zijn dan vernacht, is de 
renteopbrengst € 1.458 hoger. 

RESULTAATBESTEMMING 

Storting/onttrekking reserves 
Bovenstaande begrote rentebaten € 1.000 worden via Resultaatbestemming aan de Algemene Reserve 
toegevoegd. 

I Voor identi f icat iedoelemden,! 
Behorend bij controleverklari*^ 
d.d 9.JIIR.2M M. . . 
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5. Deelnemersbijdragen 

Definitieve afrekening 2009 
Voor de opstelling van de definitieve afrekeningen is uitgegaan van de door de betrokken 
(natuur- en) recreatieschappen vastgestelde jaarrekeningen. 

Bijdragen van de deelnemers over 2010 
In onderstaand overzicht worden de bijdragen van de deelnemers per inwoner weergegeven. 
Gemeenteklasse Def. afrekening 

2009 K.B.G. 
Voorl. afrekening 

2010 K.B.G 
0 tot 20.000 inwoners 
20.000 tot 50.000 inwoners 
meer dan 50.000 inwoners 

€ 
€ 

6,23 
6,37 
2M. 

€ 6,72 
€ 6.87 
€ 8,00 

Voor identif icatiedoeleinden/ 
Behorend bij controleverklarfhg 

•..■9.JUN..2011 7 1 . . . d.d. 
24 



6. Staat van Reserves 

(bedragen in €) 

Omschrijving Saldo per 
01.01,2010 

mutaties 2010 
Resultaat 2008 WL af 

Saldo per 
31.12.2010 

Algemene reserve 

Reserve recreantenonderzoek 

63.059 

20.171 

14.961 4.940 10.000 72.960 

20.171 

Totaal 83.230 14.961 4.940 10.000 93.131 

Toelichting 

De begrote rentebaten € 1.000 zijn via resuttaatbestemming aan de Algemene Reserve toegevoegd. 
Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur besloten de positieve jaarresultaten te reserveren(zie hieronder) 
Voor het Jaar 2007 is dit aanvullend € 3.940 en voor 2008 € 14.961. 

Om de risico's op te kunnen vangen, is in de "Nota Weerstandsvermogen" voorgesteld, het minimale 
niveau van de Algemene Reserve (als onderdeel van de weerstandscapaciteit) vast te stellen op 
€ 190.000. Op 18 juni 2008 is dit door het Algemeen Bestuur besloten. Een geleidelijke, beheerste 
opbouw van de Algemene Reserve is mogelijk door storting van de positieve jaarresultaten in deze 
reserve. 

Voor ident i f ica t iedoele inden 
Behorend bi j controleverklar i^ 
d.d aJUNJQIl.... 



7. Besluit 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke 

regeling Koepelschap Buitenstedelijk Groen op 22 juni 2011. 

de secretaris, de voorzitter, 

(ir. LP. Klaassen) (R.A.M. van der Sande) 

Voor ident i f icat iedoele inder 
Behorend bij controleverkl^dmg 
d-d ..9..JUN.,2(U)..../^ 



8. Bijlagen 

Voor identificatiedoeleinden 
Behorend bij controleverklaring 
d-d ....z-mm / \ 



8.1 Bijdragen van de deelnemers In het Koepelschap Buitenstedelijk Groen over 2010 (voorlopig) 
aamal Invaners van afle aangestoten gemaemen 
bq hot Koepelsehap 

totale werkeiyke Uldregen gemeenten 
totale «nrKellike Uldregen provincie ZUd-Holtand (indusiel I.L.Q) 
totale weikeaike kosten 

dng ontwIkVrttng, 
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Voor identificatiedoelemden 
Behorend bij controleverkl d'd . z m - m 



8.2 Bijdragen van de deelnemers in het Koepelschap Buitenstedelijk groen over 2009 (op basis van de jaarrekeningen 2009) 
aantal Inwoners van ale aangesloten gemeenten 
Wl het Koepehcftap 

eikeqka bittïagen gemeenten 
eqke bijdragen provincie 2u»Holland (Hcluaiel I.L.Q) 

totale Mertwaika kosten 

8242,770 t 8242.770 

l iwlwidhe 
bedragen gemeenten na verevening 
tüldrage prowincle na verevening 

75% 
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Voor identificatiedoeleinde 
Behorend bij controleverkl 
d.d ,..9.JÜN..20N 29 



8.3 Te ve r rekenen ve reven ingsb i j d ragen dee lnemers 
Te verrekenen vereveningsbijdrage per deelnemer 

Deelnemers in 
Koepelschap 
Buitenstedelijk Groen 

Albrandswaard 
Barendrecht 
Bemisse 
Brielle 
Capelle a/d IJssel 
Hellevoetsluis 
Hendrik-ldo-Ambacht 
Krimpen a/d IJssel 
Maassluis 
Ridderkerk 
Rotterdam 
Rozenburg 
Schiedam 
Spijkenisse 
Vlaardingen 
Westvoome 
Zwijndrecht 
Nedertek 
Provincie Zuid Holland 

Jaarrekening 2010 voorlopig 
totaal 

verrekening 
bijlage 1 

27.450 
40.116 
23.269-
19.167 

123.511 
64.762-
27.787 

237.674-
56.381 
35.965 

147.994-
14.602 

274.080 
174.784 
208.429 

16.439 
36.172 
40.357-
57.180-

483.645 

Reeds betaald 
c.q. verrekend 

het K.B.G. 

20.136 
40.489 
21.662-
19.386 

129.967 
62.079-
22.789 

234.437-
54.409 
39.394 

162.311-
15.501 

273.973 
184.394 
207.004 

17.443 
39.021 
38.924-
60.847-
483.646 

Te 
verrekenen 

7.314 
373-

1.607-
219-

6.456-
2.683-
4.998 
3.237-
1.972 
3.429-
14.317 

899-
107 

9.610-
1.425 
1.004-
2.849-
1.433-
3.667 

1-

Deelnemers in 
Koepelschap 
Buitenstedelijk Groen 

Albrandswaard 
Barendrecht 
Bernisse 
Brielle 
Capelle a/d IJssel 
Hellevoetsluis 
Hendrik-ldo-Ambacht 
Krimpen a/d IJssel 
Maassluis 
Ridderkerk 
Rotterdam 
Rozenburg 
Schiedam 
Spijkenisse 
Vlaardingen 
Westvoome 
Zwijndrecht 
Nederlek 
Provincie Zuid Holland 

Jaarrekening 2009 definitief 
totaal 

verrekening 
bijlage 2 

15.033 
25.370 
24.884-
13.075 

124.754 
69.582-
17.850 
197.908-
50.234 
20.239 
113.397-
10.733 

250.787 
147.531 
190.829 
12.778 
19.410 
20.855-
7.044-

464.953 

Reeds betaald 
c.q. verrekend 

het K.B.G. 

11.775 
23.923 
23.782-
15.530 
95.887 
68.066 
13.180 

196.300-
49.780 
23.682 
110.626-
12.351 

249.706 
159.715 
192.824 
13.853 
23.565 
19.935-
2.108-

464.954 

Te 
verrekenen 

3.258 
1.447 
1.102-
2.455-

28.867 
1.516-
4.670 
1.608-
454 

3.443-
2.771-
1.618-
1.081 

12.184-
1.995-
1.075-
4.155-
920-

4.936-
1-

Voor ident i f i ca t iedoe le inden 
Behorend bi j contro leverk 
d d -.-B-miiM 30 



8.4 Overzicht exploitatiebijdragen (natuur- en) recreatieschappen 

Overzicht van de deelnemersbijdragen van de (natuur-en) recreatieschappen als verwerkt in de (voorlopige) 
jaarrekening 2010 en de definitieve afrekening 2009. En een overzicht van de bijdragen van de 
deelnemers aan het Koepelschap Buitenstedelijk Groen. 

Totaal exploitatiekosten (natuur-en)recreatleschappen 
(Natuur- en) Recreatieschap 
IJsselmonde 
Voome-Putten-Rozenburg 
Krimpenerwaard 
Haringvliet 
Midden-Delfland 
Rottemeren 
Hitlandbos 
Totaal schappen 

2009 
3.066.892 
2.548.947 
1.737.505 

336.553 
2.886.109 
2.309.007 

479.494 
13.364.507 

Totaal deelnemers Koepelschap Buitenstedelijk Groen 
(Natuur- en) Recreatieschap 
IJsselmonde 
Voome-Putten-Rozenburg 
Krimpenerwaard 
Haringvliet 
Midden-Delfland 
Rottemeren 
Hitlandbos 
Sub-totaal schappen 
Apparaatskosten 
Totaal-generaal 

2009 
3.066.892 
2.548.947 
1.641.942 

216.436 
1.294.230 
2.182.012 

359.262 
11.309.721 

464.955 
11.774.676 

2010 
3.190.181 
2.651.415 
1.981.103 

350.080 
3.073.348 
2.730.532 

531.440 
14.508.099 

2010 
3.190.181 
2.651.415 
1.872.143 

225.040 
1.388.857 
2.566.700 

399.107 
12.293.443 

483.646 
12.777.089 

Voor ident i f i ca t iedoe lemden 
Behorend bi j contro leverk lar 
d.d 9JÜN..20n 31 
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Uw kenmerk 

Geachte leden van het algemeen bestuur, 

Hierbij ontvangt u het accountantsverslag over het boekjaar 2010. Dit verslag geeft onze 
belangrijkste bevindingen weer. 

Wij hebben de jaarrekening 2010 van uw gemeenschappelijke regeling gecontroleerd. De 
jaarrekening is opgesteld onder eindverantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur. 

Bij de jaarrekening 2010 hebben wij op 9 juni 2011 een goedkeurende controleverklaring 
verstrekt. 

In het bijgevoegde accountantsverslag treft u een analyse aan van uw vermogen en resultaat. 
Vervolgens zijn onze controlebevindingen samengevat. 

Het accountants verslag is in concept besproken met het bureauhoofd bestuurlijke & 
bedrijfsmatige zaken van de G.Z-H. 

Hoogachtend, 

Deloitte Accountants B.V. 

E.H.A. Arxhoek RA 
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1. Inleiding 

1.1 Opdracht 

Binnen het kader van een meerjarige overeenkomst tussen uw gemeenschappelijke regeling en 
Deloitte Accountants B.V. tot het controleren van uw jaarrekening worden elk jaar de onderlinge 
afspraken bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging. Het algemeen bestuur heeft voor 
het jaar 2010 geen onderwerpen benoemd waaraan wij tijdens de jaarrekeningcontrole specifieke 
aandacht moeten besteden. 

Gezamenlijke risicoanalyse als basis 

Onze controle start met het maken van een analyse van de risico's waar u als gemeenschappelijke 
regeling mee te maken heeft. Deze risicoanalyse zien wij als een gezamenlijke actie van ons 
controleteam en vertegenwoordigers van uw gemeenschappelijke regeling (Groenservice Zuid-
Holland). Het doel hiervan is op basis van gezamenlijke kennis van uw organisatie en uw omge
ving en branche tot een zo volledig en bruikbaar mogelijke risicoanalyse te komen, die als basis 
voor verdere controlewerkzaamheden dient. Het gaat hierbij om de externe risico's en de risico's 
in de bedrijfsvoering. Bij deze inventarisatie ligt de focus op de risico's in de voor de jaarrekening 
relevante processen. De uitkomsten van deze processen dienen te resulteren in verantwoorde 
transacties in de jaarrekening. 

Onze risicoanalyse en daarop gebaseerde controleaanpak richten zich niet uitsluitend op de jaar
rekening zelf, maar ook op het systeem van interne beheersing. Hoe beter dat systeem functio
neert, hoe meer zekerheid er bestaat dat betrouwbare informatie wordt opgeleverd, zowel tussen
tijds als bij de jaarrekening. Omdat deze interne beheersing het gehele jaar goed dient te func
tioneren, hoeven wij met de aanvang van onze controle niet te wachten totdat de jaarrekening 
gereed is. Onze controle vindt daarom voor een belangrijk deel al in de tweede helft van het 
boekjaar plaats. Wij onderzoeken tijdens de interim-controle de proces- en programmarisico's, om 
te bepalen of hierin voldoende beheersmaatregelen (de AO/IC) zijn getroffen. Het product van 
deze fase van de controle is een managemenüetter met daarin aanbevelingen ter verdere 
verbetering van de interne beheersing. 

Bij de jaarrekeningcontrole stellen wij vast of de jaarrekening is opgesteld volgens de geldende 
verslaggevingsvoorschriften (het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten, 
hiema: BBV), of de door u opgestelde jaarrekening een getrouw beeld geeft en of de baten en 
lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Ook stellen wij vast dat de posten in 
de jaarrekening adequaat zijn toegelicht. Onze controle houdt niet in dat wij alle posten contro
leren. Onze aanpak heeft als doel om belangrijke onjuistheden en/of onrechtmatigheden te ont
dekken, rekening houdend met de materialiteitsgrenzen zoals vastgelegd in het Besluit accoun
tantscontrole provincies en gemeenten (BAPG). 
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Het product van onze jaarrekeningcontrole is de controleverklaring bij de jaarrekening en dit 
voorliggende accountantsverslag. 

De belangrijkste bevindingen vanuit onze controle en de daaraan gekoppelde adviezen hebben wij 
in dit verslag opgenomen. Wij vragen de komende periode uw aandacht voor het opvolgen van de 
gegeven adviezen die naar onze mening direct bijdragen aan een verbetering van de verslagleg
ging, het inzicht in de financiële positie dan wel de verbetering van de interne beheersing van uw 
organisatie. Wij adviseren u om de follow-up van de bevindingen te bewaken. 

1.2 Onafhankelijkheid 

De voorschriften in het kader van onafhankelijkheid zijn binnen de beroepsorganisatie van regis
teraccountants (de NBA) opgenomen in de "Nadere Voorschriften inzake onafhankelijkheid van 
de openbaar accountant" (hiema: NVO) en vormen een belangrijk onderdeel van het 'nor
menkader' waaraan een accountant moet voldoen. De naleving van de NVO is binnen de organi
satie van Deloitte ingebed. 

Op basis van onze toetsing aan het 'normenkader' concluderen wij dat onze onafhankelijkheid als 
certificerend accountant bij uw gemeenschappelijke regeling in 2010 voldoende is gewaarborgd. 

2. Vermogen en resultaat 

2.1 Algemeen 

In het BBV, de verslaggevingsregels van uw gemeenschappelijke regeling, wordt een duidelijk 
onderscheid gemaakt tussen resultaatbepaling en resultaatbestemming. Alle baten en lasten dienen 
via de programmarekening te lopen. Er mogen geen baten of lasten rechtstreeks in het eigen 
vermogen worden gemuteerd. 

De mutaties in het eigen vermogen vinden plaats door middel van de resultaatbestemming. Het 
resultaat vóór bestemming bedraagt € 17.000 voordelig. Per saldo is tussentijds reeds € 9.000 aan 
de reserves onttrokken, zodat het uiteindelijke nog te bestemmen jaarresultaat € 26.000 voordelig 
bedraagt. Dit bedrag is afzonderlijk vermeld onder het eigen vermogen in de balans. 

In het hiema volgende overzicht hebben wij de mutaties in de reserves schematisch weergegeven 
(x€ 1.000): 
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Tussentijdse resultaatbestemming tijdens boekjaar 9 

Nog te bestemmen resultaat bij jaarrekening 26 23 

Totaal (■ resultaat vóór bestemming) 17 24 

Stand per 31 december 138 121 

De reserves van uw gemeenschappelijke regeling zijn in 2010 met een bedrag van € 17.000 
toegenomen. Dit komt overeen met het resultaat voor bestemming. 

De omvang van uw reserves bedraagt ultimo 2010 18% van het balanstotaal (2009: 16% van het 
balanstotaal). In de nota weerstandsvermogen van 18 juni 2008 is uitgegaan van een minimaal 
gewenst niveau van de algemene reserve van € 190.000. De direct beschikbare weerstandscapa
citeit van uw gemeenschappelijke regeling is € 96.000 en loopt achter op het wenselijke niveau 
volgens de nota weerstandsvermogen. 

Voor een meer uitgebreide analyse van het rekeningresultaat over het jaar 2010 verwijzen wij naar 
de toelichting op de programmarekening en het overzicht van incidentele baten en lasten dat is 
opgenomen in deze toelichting. 

3. Controlebevindingen jaarrekening 2010 

3.1 Inleiding 

Wij zijn op 21 maart 2011 gestart met de controle van de jaarrekening 2010. Bij aanvang van de 
jaarrekeningcontrole was de kwaliteit van de ter controle aangeboden conceptjaarrekening 
voldoende om onze controle te starten en af te ronden. De dossiervorming was adequaat en tevens 
hebben wij volledige medewerking van de medewerkers van G.ZH gehad bij het uitvoeren van 
onze controlewerkzaamheden. 
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In dit hoofdstuk rapporteren wij u de belangrijkste bevindingen ten aanzien van de jaarrekening 
2010. 

3.2 Rubricering (benamingen) balans 

Met ingang van 2010 is de rubricering van de jaarrekeningposten in de balans gewijzigd. Deze 
rubricering leidt tot enkele verschuivingen in de vergelijkende cijfers 2009 (bijvoorbeeld: 
vorderingen op openbare lichamen en overige vorderingen). Door de wijziging sluiten de 
benamingen van de jaarrekeningposten in de jaarrekening 2010 nu expliciet aan met de 
voorgeschreven benamingen conform het BBV. 

3 3 Financieel systeem 

Zoals wij in onze managementletter bij de interim-controle 2010 opmerkten is het niet mogelijk 
om de zogenoemde audittrail binnen het financieel systeem CODA goed te volgen. Illustratief 
hiervoor is dat niet is vast te stellen of de in CODA vastgelegde verplichting en / of 
prestatieontvangstmelding (POM) door de juist en daartoe bevoegde persoon is goedgekeurd. 
Hierdoor loopt uw gemeenschappelijke regeling het risico dat een verplichting of POM niet door 
een daartoe bevoegd persoon is goedgekeurd. 

De G.Z-H. heeft dit risico voor de jaarrekening 2010 ondervangen door een extra controle uit te 
voeren op het proces van goedkeuring van facturen. Deze controle is echter arbeidsintensief en 
inefficiënt. Een andere manier om vast te stellen of een verplichting of POM door een daartoe 
bevoegd persoon is goedgekeurd, is het testen van de "workflow" om vast te stellen dat de 
procuratieregeling juist en volledig in CODA is ingevoerd. 

De G.Z-H. is momenteel in overleg met de PZH over het implementeren van een "tooi", waarmee 
kan worden vastgesteld wie de POM heeft goedgekeurd. Wij adviseren u ook met de Provincie 
Zuid-Holland in overleg te treden over het onderzoeken van de mogelijkheden tot het testen van 
de "workflow". 

Daarnaast maakt de G.Z-H. gebruik van de dienstverlening van de Provincie Zuid-Holland (PZH), 
waaronder de geautomatiseerde gegevensverwerking van de PZH. De (financiële) informatie uit 
het systeem wordt voor een belangrijke mate gewaarborgd door de beheersings- en 
controlemaatregelen die de PZH rond haar systemen heeft geïmplementeerd. De 
verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledig van de (financiële) informatie uit het systeem 
inclusief de controle hierop blijft altijd bij de G.Z.-H. In dat kader adviseren wij u met de PZH 
afspraken te maken over de wijze waarop interne controles worden uitgevoerd om de 
betrouwbaarheid van de (financiële) informatie te kunnen vaststellen. Dit kan bijvoorbeeld door 
PZH jaarlijks een zogenoemde 'third party' mededeling te laten overleggen. Een dergelijke 
mededeling wordt aan PZH verstrekt door een onafhankelijke partij die vast heeft gesteld dat de 
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interne controlemaatregelen (bijvoorbeeld rondom het goedkeuren van facturen) bij PZH effectief 
zijn. 

4. Administratieve organisatie en interne beheersing 2010 

4.1 Van accountantsverklaring naar controleverklaring 

Vanaf 15 december 2010 is de naamgeving van de 'Accountantsverklaring' gewijzigd in 
'Controleverklaring van de onafhankelijke accountant'. Dit sluit beter aan bij de aard van de 
opdracht van de accountant: het geven van een onafhankelijk oordeel over de jaarrekening als 
resultaat van de controle. Hierdoor is een meer herkenbaar onderscheid ontstaan met de 
beoordelingsopdracht en samenstelopdracht die ook door accountants worden uitgevoerd. 

De controleverklaring van de accountant is ingebed in de in Nederland voor accountants geldende 
controlestandaarden (NV COS). Onder invloed van internationale aanpassingen in regelgeving is 
ook de inhoud van de controleverklaring op onderdelen verduidelijkt. 

In de standaardtekst van de controleverklaring meldt de accountant meer expliciet dan voorheen 
de aangelegenheden die naar de mening van de accountant relevant kunnen zijn voor de gebruiker 
zoals: 

• Het benoemen van afwijkingen van materieel belang met betrekking tot de toelichting in de 
controleverklaring. 

• Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen: expliciete opmerking 
of de programmaverantwoording overeenkomstig de wet is opgesteld en of door wet 
vereiste gegevens zijn toegevoegd. 

4.2 Algemeen 

Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole hebben wij in oktober 2010 een interim-controle 
uitgevoerd. Deze interim-controle is in belangrijke mate gericht op de opzet, het bestaan en de 
werking van maatregelen van administratieve organisatie en de interne beheersing (AO/DB), voor 
zover van belang voor onze controle op de betrouwbaarheid van de in de jaarrekening opgenomen 
gegevens. 

Wij hebben onze bevindingen vastgelegd in een managemenüetter. Voor onze bevindingen en 
aanbevelingen verwijzen wij u graag naar onze managemenüetter. Hiema volgt een korte 
samenvatting. 
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Uit onze onderzoeken en besprekingen tijdens de interim-controle leiden wij af dat de G.Z-H in 
2010 diverse stappen heeft gezet om de interne beheersing te verbeteren. Wij noemen enkele 
ontwikkelingen: 

• Diverse verbeteringen zijn in het IC-plan 2010 doorgevoerd; 

• Onderbouwingen voorzieningen zijn geactualiseerd; 

• Diverse procesbeschrijvingen zijn opgesteld; 

• Incassobeleid is aangescherpt. 

Wij zijn van mening dat dit goede ontwikkelingen zijn. 

Binnen de G.Z-H is het actualiseren van de administratieve organisatie al enkele jaren een 
aandachtspunt. In 2010 heeft de G.Z-H. in beperkte mate vooruitgang geboekt. Het kwaliteitsplan 
dat eind 2009 zou worden opgesteld, zal naar verwachting in 2011 gereed zijn. Dit kwaliteitsplan 
zal de basis vormen voor het actualiseren van de procesbeschrijvingen. De G.Z-H. heeft in 2010 
diverse procesbeschrijvingen opgesteld, waaronder het proces subsidiebaten. Actuele proces
beschrijvingen zijn belangrijk voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Wij adviseren u 
aan het opstellen van het kwaliteitsplan en het beschrijven van de administratieve organisatie de 
komende periode goede aandacht te schenken. 

De afgelopen jaren is binnen de G.Z-H gewerkt aan de invoering van een adequaat systeem van 
(verbijzonderde) interne controle, mede ingegeven door de verplicht gestelde rechtmatig-
heidscontrole. Inmiddels heeft de G.Z-H enkele jaren ervaring opgedaan met het uitvoeren van 
verbijzonderde interne controle en is de kwaliteit van de uitvoering duidelijk verbeterd. Met de 
G.Z-H. hebben wij van gedachten gewisseld over mogelijkheden om de interne controle nog 
verder te optimaliseren. In het begin van het 2e halfjaar 2011 zullen wij hierover nader in overleg 
treden met de G.Z-H. 

4.3 Verbijzonderde interne controle 

In het kader van de jaarrekeningcontrole van uw gemeenschappelijke regeling hebben wij met u 
afgesproken dat de G.Z-H. interne controles uitvoert. Bij de start van onze jaarrekeningcontrole 
op 21 maart 2010 waren de inteme controles tot en met eind december 2010 uitgevoerd. 

Bij onze review van de intern uitgevoerde controles constateerden wij dat de uitgevoerde 
werkzaamheden qua omvang toereikend waren voor onze jaarrekeningcontrole. 

Voor de uitkomsten uit de inteme controles verwijzen naar paragraaf 6 van het 
accountantsverslag. 
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4.4 Interne kaderregeling 

De G.Z-H heeft over 2010 inteme controle op rechtmatigheid uitgevoerd op basis van het 
normenkader en de inteme kaderregeling. De inteme kaderregeling is intern beleid en maakt voor 
de rechtmatigheidscontrole van de jaarrekening 2010 geen deel uit van het normenkader. Alleen 
afwijkingen van het normenkader zijn relevant voor de toetsing van de rechtmatigheid in het 
kader van onze jaarrekeningcontrole. De uitkomsten van de inteme controle op naleving van de 
kaderregeling worden door G.Z-H gebruikt voor verbetering van de inteme bedrijfsvoering. 

Met ingang van het boekjaar 2011 zal de inteme kaderregeling ook onderdeel worden van het 
normenkader. Dit houdt in dat de inteme kaderregeling ook in de rechtmatigheidscontrole zal 
worden betrokken. Wij vinden dit een goed punt, maar wij wijzen u er wel op dat het opnemen 
van de inteme kaderregeling als onderdeel van het normenkader tot meer getrouwheids- en 
rechtmatigheidsfouten zou kunnen leiden (met mogelijk invloed op ons rechtmatigheidsoordeel 
bij de jaarrekening 2011). De inteme kaderregeling is namelijk een verscherpte regeling op het 
huidige beleid dat onderdeel is van het normenkader. Wij adviseren u de uitkomsten van de 
rechtmatigheidscontrole nauwlettend te monitoren en waamodig bij te sturen. 

4.5 Betrouwbaarheid en continuïteit geautomatiseerde gegevensverwerking 

Onw jaarrekeningcontrole is gericht op het geven van een oordeel omtrent de jaarrekening zelf en 
is niet primair gericht op het doen van uitspraken omtrent de betrouwbaarheid en de continuïteit 
van de geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of van onderdelen daarvan. Onze bevin
dingen daaromtrent raken dan ook slechts die onderdelen die wij onderzocht hebben, wat wil zeg
gen dat wij ter zake geen volledigheid pretenderen. Hiervoor is een specifiek daarop gericht 
onderzoek noodzakelijk. 

5. Fraude 

Van de accountant wordt op grond van de regels van de beroepsorganisatie (NBA) een profes
sioneel-kritische houding verwacht ten aanzien van afwijkingen van materieel belang als gevolg 
van fraude in de jaarrekening. Ter invulling van deze professioneel-kritische houding zal de 
accountant een inschatting moeten maken van de frauderisico's, zich een beeld moeten vormen 
van de maatregelen van inteme beheersing die de G.Z-H heeft getroffen om mogelijke fraudes 
van materieel belang te voorkomen, en te bezien of deze maatregelen effectief zijn. 

Wanneer sprake is van een aanwijzing voor fraude, dan zal de accountant dit moeten communi
ceren met, afhankelijk van de aard van de fraude, de G.Z-H, uw dagelijks bestuur en, in sommige 
gevallen (fraude in de top van de organisatie) en wanneer onvoldoende herstelwerkzaamheden 
worden ondernomen, uw algemeen bestuur. 
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Om invulling te geven aan de eerdergenoemde verplichting hebben wij een fraudediscussie 
gevoerd binnen het controleteam en met het management van de G.Z-H, waarbij wij de nadruk 
hebben gelegd op de eventuele mogelijkheden van materiële onjuistheden als gevolg van fraude in 
de jaarstukken, en op preventieve maatregelen daarbij. Van de G.Z-H. hebben wij de bevestiging 
ontvangen dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. 

Daarnaast hebben wij conform onze beroepsregels zelfstandig werkzaamheden uitgevoerd die 
erop waren gericht om het risico van het "omzeilen" van de inteme beheersingsmaatregelen door 
het management te detecteren. Tevens hebben wij specifieke controles uitgevoerd op memoriaal
boekingen, controles van schattingen en zijn wij alert geweest op significante en ongebruikelijke 
transacties. 

Hoewel wij, zoals hiervoor beschreven, een kritische houding hebben ten opzichte van risico's 
van fraude in de jaarrekening, merken wij op dat onze controle niet specifiek gericht is op het 
ontdekken van fraude. Tijdens de uitvoering van onze controle van de jaarrekening 2010 hebben 
wij geen aanwijzingen verkregen dat er sprake is geweest van fraude. 

6. Controle rechtmatigheid 

6.1 Implementatie rechtmatigheid 

Bij de jaarrekening 2010 hebben wij voor de rechtmatigheid van de totstandkoming van baten, 
lasten en balansmutaties een goedkeurend oordeel afgegeven. 

De G.Z-H. heeft evenals in voorgaande jaren inteme controle uitgevoerd op de rechtmatigheid 
van de financiële beheershandelingen. De basis voor de rechtmatigheidscontrole is het normen- en 
toetsingskader 2010 dat het algemeen bestuur heeft vastgesteld. 

Belangrijke actiepunten die in 2010 zijn opgepakt zijn: 

• Toevoegingen van diverse processen aan het IC-plan 2010; 

• Het aanscherpen van het naleven van de inteme kaderregeling; 

• Gestructureerde vastleggingen van de inteme controlewerkzaamheden. 

Wij zijn van mening dat de G.Z-H. de rechtmatigheidscontrole 2010 voortvarend heeft opgepakt. 

Wel zien wij net als in 2009 nog de volgende verbeterpunten: 

• Het frequent en tijdig communiceren van bevindingen en aanbevelingen; 

• Het (tijdig) opstellen van een eindrapportage; 
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• Het opnemen van een toelichting in de paragraaf Bedrijfsvoering over de wijze waarop de 
rechtmatigheidscontrole is vorm gegeven. 

Uit de inteme controle op de rechtmatigheid en de getrouwheid zijn geen bijzonderheden 
gebleken, welke relevant zijn voor ons oordeel. 

6.2 Begrotingsrechtmatigheid 

Het systeem van budgetbeheer en -bewaking moet waarborgen dat de baten en lasten binnen de 
begroting blijven en dat belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen tijdig worden 
gemeld aan het algemeen bestuur, zodat deze tijdig (binnen het begrotingsjaar) een besluit kan 
nemen. Een systeem met onvoldoende waarborgen voor tijdige melding aan het algemeen bestuur 
van budgetoverschrijdingen heeft het risico in zich dat inbreuk wordt gemaakt op het budgetrecht 
van het algemeen bestuur. 

Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de Kademota 2010 van het Platform 
Rechtmatigheid. De belangrijkste inhoudelijke aanpassing betreft de vaststelling dat het over
schrijden van de begroting altijd onrechtmatig is, maar niet in alle gevallen hoeft te worden mee
gewogen in het accountantsoordeel. Essentieel is dat het algemeen bestuur nadere regels kan 
stellen wanneer kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door direct gerelateerde 
opbrengsten (1), kostenoverschrij dingen passend binnen het beleid (2) en kostenoverschrijdingen 
bij openeinderegelingen (3) moeten meewegen bij het oordeel van de accountant. In die gevallen 
dat het algemeen bestuur geen nader beleid stelt, geldt het uitgangspunt dat deze 
kostenoverschrijdingen door de accountant niet worden betrokken bij de beslissing of al dan niet 
een goedkeurende controleverklaring kan worden afgegeven. 

Deze kostenoverschrijdingen moeten dan wel goed herkenbaar in de jaarrekening zijn 
opgenomen. In de toelichting op de programmarekening is per programma een analyse van de 
begrotingsafwijkingen opgenomen. Als norm voor het toelichten van onder- of overschrijdingen is 
een percentage van meer dan 3% en een bedrag van meer dan € 2.500 gehanteerd. Hiermee legt u 
gemeenschappelijke regeling op een adequate wijze verantwoording af over de rechtmatigheid 
van de lasten over 2010. 

Daarnaast moet de accountant in het verslag van bevindingen deze kostenoverschrijdingen, waar
van het algemeen bestuur in de jaarrekening moet aangeven dat ze nog dienen te worden 
geautoriseerd, aan de orde stellen. Extra lasten die worden gemaakt omdat extra opbrengsten 
daarvoor de ruimte bieden terwijl deze extra lasten niet direct zijn gerelateerd aan de extra 
opbrengsten, en waarbij het algemeen bestuur nog geen besluit heeft genomen over de 
aanwending van deze extra opbrengsten, zijn onrechtmatig. 

Uit de jaarrekening 2010 en onze controle blijken geen materiële kostenoverschrijdingen.Wij 
verwijzen voor een inhoudelijke en meer specifieke analyse naar de toelichting op de 
programmarekening. 
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Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn en met deze rapportage een zinvolle bijdrage te 
leveren aan de bestuurlijke behandeling van de jaarrekening. 

Hoogachtend, 

Deloitte Accountants B.V. 

E.H.A. Arxhoek RA 
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Uw kenmerk 

Geacht bestuur. 

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d. 9 juni 2011 bij de jaarrekening 2010 van uw 
Koepelschap Buitenstedelijk Groen toekomen. 

Wij hebben één exemplaar van de controleverklaring voorzien van een originele handtekening. 
Dit exemplaar is ten behoeve van uw eigen archief. Het andere exemplaar van de 
controleverklaring is voorzien van de naam van onze accountantspraktijk en de naam van de 
accountant, echter zonder persoonlijke handtekening. Wij verzoeken u bij openbaarmaking van 
de controleverklaring gebruik te maken van het exemplaar van de controleverklaring dat niet is 
voorzien van een persoonlijke handtekening. Dit conform het advies van de beroepsorganisatie 
NBA ter vermijding van fraude met handtekeningen van accountants. 

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat het afschrift van onze controleverklaring zonder 
persoonlijke handtekening, zoals opgenomen in bijgaande - door ons gewaarmerkte - stukken, 
wordt openbaar gemaakt, mits de opgemaakte jaarrekening ongewijzigd wordt vastgesteld door 
het algemeen bestuur. U kunt deze verklaring desgewenst overnemen in uw jaarstukken. 

Indien u deze jaarstukken en de verklaring opneemt op internet, dient u te waarborgen dat de 
jaarstukken goed zijn afgescheiden van andere informatie op de interaet-site. Afscheiding kan 
bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarstukken in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk 
bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarstukken 
verlaat ("u verlaat de beveiligde, door de accountant gecontroleerde jaarrekening"). 

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de 'Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte 
Nederland, november 2010' gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 
van toepassing. 
Deloitte Accountants B.V. Is Ingeschreven In het handelsregister van de Kamer van Koophandel te 
Rotterdam onder nummer 24362653. 

Member ol 
Deloitte Touche TohmaUu Limited 
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Overigens wijzen wij erop dat, indien tot de vergadering van het algemeen bestuur 
omstandigheden blijken die aanpassing van de jaarrekening noodzakelijk maken, een dergelijke 
aanpassing nog voor de vergadering van het algemeen bestuur moet worden gemaakt. Uiteraard 
vervalt in die situatie onze bovengenoemde toestemming. 

Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. 

Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening brengen wij 
u separaat verslag. 

Hoogachtend, 

Deloitte Accountants B.V. 

E.H.A. Arxhoek RA 

Bijlagen: Gewaarmerkte jaarrekening en controleverklaring 2010. 
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Cent role verklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan het algemeen bestuur van Koepelschap Buitenstedelijk Groen 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben jaarrekening 2010, zoals opgenomen in hoofdstuk 4 van de jaarstukken van de 
gemeenschappelijke regeling Koepelschap Buitenstedelijk Groen te Den Haag gecontroleerd. 
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de programmarekening over 
2010 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde 
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur van het Koepelschap Buitenstedelijk Groen is verantwoordelijk voor het 
opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in 
overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording 
provincies en gemeenten. 

Deze verantwöbrdelijkheid houdt ondermeer in dafde jaarrekeningzowel de baten en lastenalir 
de activa en passiva getrouw dient weer te geven, en dat de in de jaarrekening verantwoorde 
baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming 
betekent in overeenstemming met de begroting, en met de relevante wet- en regelgeving 
waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling. 

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige inteme beheersing als het 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van 
baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 
waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale 
overheden (B ADO). Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften 
en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid 
wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn 
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het 
inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als 
gevolg van fraude of fouten. 
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Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de inteme beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld 
daarvan alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties gericht 
op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de 
effectiviteit van de inteme beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle omvat 
tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de 
door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede 
een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

Deze financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door het algemeen 
bestuur op 26 november 2009. 

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor 
onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 
BADO is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur bij besluit van 26 november 
2009 vastgesteld. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om 
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel betreffende de jaarrekening 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van het Koepelschap Buitenstedelijk Groen een getrouw 
beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2010 als van de 
activa en passiva per 31 december 2010 in overeenstemming met het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten. 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties over 2010 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn 
gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving 
waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling. 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 

Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover 
wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. 

Den Haag, 9 juni 2011 
Deloitte Accountants B.V. 
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Reactie namens DB op Accountantsverslag 2010 Het Koepelschap Buitenstedelijk 
Groen 

De accountant heeft de jaarstukken 2010 gecontroleerd en een accountantsverslag 
opgesteld naar aanleiding van deze controle. De controlebevindingen hadden betrekking op: 
1. Ontwikkeling en analyse vermogen en resultaat 
2. Controlebevindingen jaarrekening 
3. Administratieve organisatie en interne beheersing; Interne kaderregeling 
4. Fraude 
5. Controle rechtmatigheid 

1 Ontwikkeling en analyse vermogen en resultaat 
De accountant meldt geen bijzonderheden. 

2 Controlebevindingen jaarrekening 
De accountant meldt geen bijzonderheden 

3 Administratieve organisatie en interne beheersing 
De accountant geeft aan dat er wederom stappen zijn gezet om de interne beheersing te 
verbeteren. Het advies van de accountant om aan de administratieve organisatie de 
komende periode goede aandacht te schenken wordt overgenomen. Na de reorganisatie van 
2008 is een plan opgesteld om het procesmanagement te verbeteren. Dit plan voorziet in het 
actualiseren van een aantal belangrijke processen die o.a. als gevolg van de reorganisatie 
zijn gewijzigd. De verwachting is dat dit kwaliteitsplan in de loop van 2011 kan worden 

~aan'geboden"aan"het"bestüür: 

Mede op basis van de uitkomsten van de uitgevoerde interne rechtmatigheidcontroles kon de 
accountant vaststellen dat de jaarstukken rechtmatig tot stand zijn gekomen. In overleg met 
de accountant zal de interne controle in 2011 nog verder worden geoptimaliseerd. 

Tevens wordt de aanbeveling overgenomen om in nader overleg te treden met de P.Z-H 
aangaande de verdere implementatie van het testen van de workflow zoals deze is verwoord 
onder 3.3 Financieel systeem. 

4 Administratieve organisatie en interne beheersing ; Interne Kaderregeling 
Met ingang van het boekjaar 2011 zal de interne kaderregeling ook onderdeel worden van 
het normenkader. Dit kan gevolgen hebben voor de toetsing op de rechtmatigheid. In dit licht 
geeft de accountant de aanbeveling om de uitkomsten van de rechtmatigheidscontrole 
nauwlettend te monitoren en waarnodig bij te sturen. Deze aanbeveling om de uitkomsten 
van de rechtmatigheidsconrole te monitoren wordt overgenomen. 

5 Fraude 
De accountant vermeldt dat er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is geweest van materiële 
fraude. 

6 Controle rechtmatigheid 
Zoals hierboven vermeld wordt in overleg met de accountant de interne controle in 2011 nog 
verder geoptimaliseerd. De door de accountant genoemde verbeterpunten worden daarbij 
meegenomen. De wijze waarop de rechtmatigheidcontrole is vorm gegeven zal in de 
bedrijfsvoeringparagraaf van de najaarsrapportage 2011 worden toegelicht. 


