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0. Inleiding

Op 11 oktober 2011 hebben Gedeputeerde Staten de nota ‘Toekomstig beheer van de recreatiegebieden’  

(TBR) vastgesteld. In de nota is aangegeven dat de provincie haar taak en rol binnen het groene 

recreatieaanbod – en het beheer daarvan – wil herpositioneren en worden de mogelijkheden verkend van 

verandering van de bestuurlijke organisatie en verzelfstandiging van de uitvoerende organisatie Groenservice 

Zuid-Holland.

De provincie participeert in 10 (natuur- en) recreatieschappen en in het Koepelschap Buitenstedelijk Groen 

ten behoeve van het beheer van de groene recreatie in Zuid-Holland. Wij hebben in de nota TBR onze visie 

op de rol en taak van de provincie binnen het beheer van de groene recreatie neergelegd en de kaders 

geschetst om het beheer van recreatiegebieden beter te organiseren. De gedachte is dat de provincie haar 

verantwoordelijkheid neemt bij opgaven op bovenregionaal niveau en de gemeenten de ruimte geeft om

hun taken als eerste overheid op te pakken. De provinciale betrokkenheid in de bestuurlijke structuur van 

het recreatiebeheer zou kunnen verschuiven naar een regieniveau. Daarnaast zou de GZH kunnen worden 

ondergebracht in een Gemeenschappelijke Regeling of overheidsvennootschap, waarin de huidige 

schapsdeelnemers participeren.

In het transitieproces naar een nieuwe bestuurlijke structuur van het beheer van de groene recreatie 

moeten de provincie en haar bestuurlijke partners positie bepalen. De te beantwoorden vragen zijn dan wat 

de doelstellingen zijn in het recreatiebeheer en welke bestuurlijke en organisatorische structuur het beste 

past bij de doelstellingen.

De nota TBR uit oktober 2011 diende als basis voor zeven bestuurlijke dialogen in december 2011 – januari 

2012 over het toekomstig beheer van de groene recreatie met de bestuurlijke partners in het 

recreatiebeheer. Op 29 maart 2012 zijn de opbrengsten uit deze dialogen gedeeld met alle bestuurders van 

de betrokken gemeenten. Bij die gelegenheid heeft de provincie ook laten zien welke conclusies zij trekt uit de 

bestuurlijke dialogen en zijn twee modellen voor de bestuurlijke organisatie van het beheer van de groene 

recreatie en de verzelfstandiging van de GZH in eerste aanleg besproken.

Deze nota is het vervolg op de eerdere nota TBR, waarbij de input uit de dialogen is gebruikt voor verdere 

uitwerking, gericht op concrete besluitvorming.

Deze vervolgnota is niet alleen een verslag van de bestuurlijke dialogen en een nadere uitwerking van de 

resultaten, maar ook een aanzet voor het verdere proces. In de komende periode moet de bestuurlijke 

organisatie verder vorm worden gegeven in goed overleg tussen de provincie en de betrokken gemeenten en 

regio’s.

In hoofdstuk 1 van deze nota definiëren we allereerst waar we het voor doen, waarbij wordt ingegaan op de 

maatschappelijke betekenis van de groene recreatiegebieden. Vervolgens komt in hoofdstuk 2 de sturing in 

het recreatiebeheer aan bod. Dit leidt tot een ijking van de provinciale en gemeentelijke posities in 

hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 worden twee denkbare toekomstmodellen gepresenteerd. Daarna worden in 

hoofdstuk 5 de uitkomsten van de dialogen vergeleken met de inzet van de provincie, zoals neergelegd in 

de nota TBR uit oktober 2011. In hoofdstuk 6 wordt een afwegingskader voor de toekomstige bestuurlijke 

en organisatorische vormgeving geschetst en hoofdstuk 7 beschrijft tenslotte het vervolgproces.

Terwijl de organisatie van het recreatiebeheer onderwerp is van het TBR-traject, wordt de integrale visie 

van de provincie op de groene ruimte in de Beleidsvisie Groen (Groenagenda) ontwikkeld. Beide trajecten 

sluiten op elkaar aan.
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1. Waar doen we het voor?

De bestuurlijke organisatie van het beheer van de groene recreatie ontleent haar bestaansrecht aan de 

wijze waarop zij de realisatie van een aantal maatschappelijke doelstellingen rond de groene recreatie 

mogelijk maakt. In de uitwerking van de bestuurlijke vormgeving mag de relatie met de inhoud niet worden 

vergeten. Daarom is het noodzakelijk om in het kader van het proces dat wij doorlopen de maatschappelijke 

betekenis van de groene recreatie en de rol voor de bestuurlijke organisatie scherp te krijgen. Tegen dat 

licht hebben wij Jan Rotmans, hoogleraar duurzame transities en transitiemanagement aan de Erasmus 

Universiteit Rotterdam op 29 maart jl. uitgenodigd om zijn visie te geven op het toekomstig beheer van de 

recreatiegebieden.

Huidige maatschappelijke betekenis

Op dit moment wordt de maatschappelijke betekenis van de recreatiegebieden met name ontleend aan de 

betekenis voor de recreant. De meeste bestaande recreatiegebieden zijn ontwikkeld op basis van het 

ideaalconcept uit de jaren vijftig, dat er vanuit ging dat de recreant wil verpozen in de daartoe aangelegde 

recreatiegebieden. De standaardnorm van het stadspark werd uitgerold in het buitengebied. Daarmee werd 

destijds voorzien in een behoefte. Maar de vraag van de tegenwoordige recreant is veranderd. Deze wil 

actief recreëren en laat zich niet beperken tot passieve recreatie in de daartoe in het verleden bestemde 

gebieden. Hij wandelt en fietst graag, waardoor zijn bereik groter is en het onderscheid tussen 

recreatiegebied, landschappelijke omgeving en natuur voor hem kleiner wordt. De recreant wil het 

landschap beleven en is op zoek naar de unieke identiteit daarvan. Maar dan blijken grote delen van de 

recreatiegebieden monotoon te zijn en niet aan te sluiten bij de unieke identiteit van het oorspronkelijke 

landschap. Ook wordt het aanbod aan voorzieningen door veel recreanten als sleets ervaren1. Wij zien dus 

dat de maatschappelijke betekenis van de bestaande recreatiegebieden afneemt, terwijl de behoefte aan 

groene recreatiemogelijkheden in Zuid-Holland onverminderd groot is. Volgens Eric Luiten (advies) zijn veel 

van de recreatiegebieden inmiddels aan een zogenaamde tweede oplevering toe.

Maatschappelijke betekenis in de toekomst

Om de maatschappelijke betekenis van de recreatiegebieden te vergroten moeten wij betere aansluiting 

zoeken bij de vraag van de recreant. Volgens Jan Rotmans is de tegenwoordige recreant op zoek naar een 

belevenis en zouden de recreatiegebieden moeten transformeren naar unieke maar verbonden 

belevenisgebieden. Elk belevenisgebied heeft zijn eigen icoon, waardoor het herkenbaar en 

onderscheidend is. Door aansluiting te zoeken bij de unieke kernwaarden van elk gebied, variatie in de 

inrichting aan te brengen en door hoogwaardige voorzieningen toe te voegen moeten de gebieden 

tegelijkertijd aantrekkelijker worden voor de diverse bevolkingsgroepen, dus zowel voor jong als oud en 

zowel voor rustzoekers als actievelingen. Flexibiliteit in (parallelle) gebruiksmogelijkheden is wenselijk, 

omdat de voorkeuren van de recreant in de toekomst kunnen wisselen. Verder moeten de gebieden 

natuurlijk via goede en veilige verbindingen met de woongebieden en de landschappelijke omgeving 

verbonden zijn.

De maatschappelijke betekenis van de groene recreatie reikt echter veel verder dan de waarde die de 

gebieden hebben voor de recreant:

                                                       
1

Zie voor een uitgebreide analyse van de kwaliteiten van de recreatiegebieden het in maart 2012 uitgebrachte advies ‘Door en 

door groen’ van de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit Eric Luiten over verleden, heden en toekomst van het Zuid-

Hollandse natuur- en recreatiebeleid, inclusief de quick scan van vijf recreatiegebieden door Bureau Van Veen en Karres & 

Brands landschapsarchitecten.
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- De aanwezigheid van groen heeft een positief effect op de kwaliteit van de directe woonomgeving. 

Wijken met groen in de omgeving zijn completer, waardoor bewoners daar eerder willen blijven wonen 

en de sociale cohesie toeneemt.

- Voor nieuwe bedrijven die zich willen vestigen is de aanwezigheid van een aantrekkelijk (groen)

woonmilieu een belangrijke vestigingsvoorwaarde.

- De waarde van woningen ligt hoger in de nabijheid van groene gebieden.

- In het stedelijk gebied hebben de groene gebieden een merkbare aandeel in de verbetering van de 

luchtkwaliteit.

- Groene gebieden dragen bij aan een vermindering van de zorgkosten.

- Mensen die in hun omgeving recreatief groen hebben geven minder geld uit aan verblijfsrecreatie 

elders.

- Functies zoals waterberging, landbouw, sportfaciliteiten en voorheen afvalstorten kunnen worden 

geïntegreerd in groene gebieden.

- Groene gebieden leveren banen op in de vrije tijdseconomie en toerisme.

- De ecologische kwaliteit en biodiversiteit nemen toe.

In de toekomst kan een groter maatschappelijk rendement worden bereikt door de verschillende denkbare 

functies op een slimme wijze met elkaar te verbinden.

De waarde van groene recreatie

In de discussie over groene recreatie staan vaak de lasten centraal, omdat de groene recreatie de overheid 

geld kost. Dat groene recreatie maatschappelijk rendement en geld oplevert wordt vaak vergeten.

Wanneer we de waarde van de groene recreatiegebieden in geld zouden uitdrukken, zouden we een 

gebiedsbalans kunnen opstellen en veel beter kunnen bepalen wat nieuwe ontwikkelingen toevoegen aan 

waarde of eventueel welke waarden teniet worden gedaan. Het maatschappelijk rendement van groene 

recreatiegebieden kan dan worden meegenomen in de besluitvorming.

Transitie

De transitie van monofunctionele recreatiegebieden voor de passieve recreant naar multifunctionele 

belevenisgebieden voor de actieve recreant is niet de exclusieve taak van de overheid. Dat is niet alleen 

onbetaalbaar, maar laat de creativiteit en investeringsbereidheid van burgers en bedrijven onbenut.

De overheid moet richting geven en tegelijkertijd ruimte bieden aan maatschappelijke en commerciële 

initiatieven. Dan gaat het er dus om enerzijds de verleiding te weerstaan om alles zelf te willen bedenken

en ontwikkelen en anderzijds de rol van facilitator voor burgers en bedrijven in te vullen. 

De overheid kan de maatschappelijke betekenis effectief stimuleren als zij:

– Agendeert vanuit ambitieuze vergezichten

– Heldere kaders aangeeft voor duurzame recreatie ontwikkeling

– De collectieve voorzieningen realiseert

– Ontwikkelingen in meer samenhang afstemt

– De leidende principes voor de gebieden herformuleert

– Eigen initiatief faciliteert en stimuleert
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– Belemmeringen wegneemt en netwerken bevordert

– Mentale ruimte, juridische ruimte en financiële ruimte creëert.

Diverse burgers en partijen voelen zich maatschappelijk betrokken bij de recreatiegebieden of zien kansen 

om uit de aanwezige gebiedswaarden rendement te behalen. Het gaat erom deze groepen te verleiden om 

zich voor langere tijd aan een bepaald gebied te binden en coalities aan te gaan. Daarbij kan worden 

gedacht aan de watersector (waterberging, schoon water), (stads-)boeren, energiebedrijven (schone 

energie, CO2), zorgverzekeraars, woningcorporaties en vastgoed, recreatiebedrijven en maatschappelijke

instellingen. Dergelijke partijen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en het beheer van de 

recreatiegebieden.

2. Sturing in het recreatiebeheer

De in het vorige hoofdstuk aangegeven transitie voor wat betreft de opgave van de groene recreatie vergt 

ook een transitieslag van de bestuurlijke organisatie. Hoe kan sturing worden gegeven om de realisatie van 

de maatschappelijke doelstellingen rond de groene recreatie mogelijk te maken en is de huidige bestuurlijke 

organisatie daarop ingericht? Een bruikbaar hulpmiddel bij het beantwoorden van deze vragen is de 

driedeling in strategisch, tactisch en operationeel besturingsniveaus.

De drie sturingsniveaus voor de groene recreatie kunnen als volgt worden ingericht:

Strategisch niveau

Strategische sturing heeft tot doel ‘aan de voorkant’ af te stemmen op (boven)regionale schaal:

- Afstemmen van het recreatieveld met andere strategische beleidsvelden te optimaliseren (integrale 

blik). Bijv. over de wijze waarop recreatiebeheer de doelstellingen van ‘Economy First’ kan 

versterken, maar ook de combinatie met bijv. RO-ontwikkelingen, bevolkingskrimp, ecologie en de 

wateropgave;

- Afstemmen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, waterschappen,

belangenorganisaties en bedrijfsleven;

- Over de allocatie van grootschalige voorzieningen en thematische invullingen, zodat de 

deelgebieden binnen de regio ten opzichte van elkaar complementair zijn;

- Over investeringsvraagstukken, aanbestedingskader, financiële kaders en 

financieringsconstructies;

- Over strategische profilering en nagestreefde uitstraling.

Tactisch niveau

Tactische sturing heeft tot doel binnen de strategische afstemming de sturing op de deelgebieden te leiden:

- Implementatie van de strategische doelstellingen op het niveau van deelgebieden;

- Afstemming met andere tactische (lokale) beleidsvelden te optimaliseren. Bijv. over de wijze 

waarop recreatiebeheer en lokale economische en sociale doelstellingen (o.a. inzet SW-bedrijven) 

elkaar kunnen versterken.

- Concretiseren van samenwerking met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands 

Landschap, waterschappen en belangenorganisaties;
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- Afspraken met ondernemers en belangenorganisaties over inrichtingsvraagstukken;

- Investeringsafspraken;

- Bepaling kwaliteitsnormen en opdrachtgeverschap operationeel niveau;

- Lokale identiteit.

Operationeel niveau

Operationele sturing heeft tot doel de uitvoering binnen de overeengekomen strategische afstemming en 

tactische sturing goed te laten verlopen:

- Uitvoeren van de doelstellingen van het tactische beleid in opdracht tactisch beheerder;

- Uitvoeringsgerichte samenwerking met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands 

Landschap, waterschappen en belangenorganisaties.

- Aanbestedingen voor de deelgebieden en directievoering/toezicht op werkzaamheden aannemers;

- Afstemming met gemeenten en derden over praktische beheersaangelegenheden;

- Optimaliseren beheer en exploitatie in de lokale context;

- Publieksgerichte dienstverlening (incl. communicatie);

- Handhaving en toezicht.

Huidige sturing

Binnen het huidige recreatiebeheer zijn deze sturingsniveaus op dit moment niet duidelijk te onderscheiden. 

In figuur 1 is dit weergegeven.

Er vindt thans geen strategische sturing op bovenregionaal niveau plaats doordat de rolverdeling tussen 

provincie, gemeenten, regio’s en schappen onduidelijk is. Gemeenten en provincie stellen hun eigen 

beleidskaders vast. Op papier heeft het Koepelschap Buitenstedelijk Groen naast verevening als 

doelstelling ook “het formuleren van de strategische inzet en aansturing van beheer en (her)inrichting op 

grond van de door rijk, provincie en gemeenten vastgesteld beleid ter opheffing van het tekort aan 

buitenstedelijk groen …..”. In de praktijk is daar geen invulling aan gegeven. Eén van de redenen daarvoor 

is dat het Koepelschap maar de helft van de schapsdeelnemers verenigt. Er is in ieder geval weinig 

merkbaar van deze sturing op bestuurlijk niveau in het Koepelschap. Afstemming met andere beleidsvelden 

vanuit het recreatiebeheer vindt slechts ad hoc plaats. 

De sturing op tactisch en operationeel niveau zijn in het huidige recreatiebeheer nauw verweven. Het 

ontbreken van eenduidige strategische sturing maakt het lastig om op tactisch niveau te sturen en maakt 

het recreatiebeheer kwetsbaar. Lokale belangen en externe doelstellingen (bijv. generieke kortingen op 

deelnemingen) kunnen worden opgelegd aan het recreatiebeheer. De zwakte van de huidige tactische 

sturing schept ruimte om vanuit het operationele beheer de visie op het tactische beheer in belangrijke 

mate te beïnvloeden. Tegelijkertijd is het adaptatievermogen van het recreatiebeheer aan veranderende 

maatschappelijke omstandigheden beperkt en wordt innovatie belemmerd.
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Figuur 1: Huidige sturing recreatiebeheer

3. Provinciale en gemeentelijke positie in het recreatiebeheer

Voordat we een nieuw sturingsmodel voor de groene recreatie kunnen schetsen moeten wij eerst bepalen 

wat de gewenste posities zijn voor de provincie en de gemeenten. 

In de dialogen bleek dat alle partijen het belangrijk vinden om de bestuurlijke taak en rol van de provincie 

en gemeenten in het recreatiebeheer adequater en duidelijk in te vullen. De provincie en gemeenten zijn 

van mening dat beide overheidslagen een taak – zij het een verschillende - hebben in het borgen van de 

mogelijkheden van groene recreatie. Wij vinden dat voor de toekomstige bestuurlijke organisatie de 

taakverdeling die is afgesproken tussen rijk, gemeenten en provincies in het Bestuursakkoord 2011 – 2015 

leidend moet zijn.

Rolverdeling provincie en gemeenten

In de nota TBR hebben wij aangegeven dat het borgen van de mogelijkheden van groene recreatie een 

provinciaal belang is. Volgens het Bestuursakkoord is de provincie verantwoordelijk voor de inrichting van 

het landelijk gebied en voor het regionale beleid voor natuur, recreatie en toerisme, landschap, 

structuurversterking van de landbouw en leefbaarheid. Daarbij zorgen wij als bovenlokaal regisseur voor 

integrale afstemming met de uitvoering van het provinciale en gemeentelijke ruimtelijk ordenings-, water- en 

milieubeleid. Om onze verantwoordelijkheid te realiseren hebben wij de beschikking over een aantal 

sturingsinstrumenten, zoals de Provinciale Structuurvisie (inclusief het bijbehorende WRO-

instrumentarium), landschapsplannen, ZuidvleugelGroenstructuur, Groenagenda en onze financiële 

inbreng.
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Verantwoordelijkheid wil niet zeggen dat de provincie ook een rol speelt in de uitvoering. Het 

Bestuursakkoord zegt dat de provincie op bovengenoemde onderwerpen de bovenlokale regie voert; aan 

de provincie wordt echter geen rol in de uitvoering toegekend.

Volgens het Bestuursakkoord dragen gemeenten als eerste overheid onder meer zorg voor een leefbare 

woon- en werkomgeving. In dat verlengde hebben zij taken in het sociale, economische en ruimtelijke 

domein. Hieronder vallen nadrukkelijk ook het stimuleren van toerisme en recreatie en de ruimtelijke 

ontwikkeling van stad en platteland in brede zin. Daarbij speelt onder meer de afweging tussen milieu, 

natuur, water, economie en wonen een rol. Door de kennis van de lokale samenleving kunnen gemeenten 

samenhang aanbrengen tussen de verschillende beleidsterreinen uitgaande van de burger in de lokale 

situatie. Dit impliceert dat de gemeenten directe verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van het 

beheer van de groene recreatie. Het staat de gemeenten vrij om daarvoor inhoudelijke en/of bestuurlijke

samenwerking te zoeken.

Gelet op de in het Bestuursakkoord geschetste rolverdeling tussen provincie en gemeenten constateren wij 

dat het borgen van de mogelijkheden van groene recreatie een gezamenlijke verantwoordelijkheid blijft. Wij 

houden daarbij vast aan de opvatting dat de provincie als tweede overheid stuurt op strategisch 

bovenregionaal niveau en een regierol houdt bij de gebiedsgerichte afstemming van de ontwikkeling en het 

beheer van de groene ruimte in het landelijk gebied. De provincie is voorwaardenscheppend en ziet het als 

haar verantwoordelijkheid om de gemeenten in positie te brengen om hun rol als eerste overheid adequaat 

in te vullen. Onverlet deze verantwoordelijkheid en de (financiële) betrokkenheid van de provincie betekent 

dit dat wij het een logische stap vinden als de provincie op kortere of langere termijn volledig terugtreedt uit 

de bestuurlijke organisatie rond het beheer van de groene recreatie.

Vanuit onze verantwoordelijkheid voor het (mede) borgen van een goede organisatiestructuur kunnen wij 

ons echter wel voorstellen dat de provincie in een nader te bepalen overgangsperiode nog blijft participeren 

in bovenregionale schapsstructuren. Onze rol blijft ook dan beperkt tot medesturen op bovenregionaal 

niveau (sectoroverstijgend en verbindend, relatie met provinciale kerntaken, bewaken en bevorderen van 

complementariteit).

Uitvoerende organisatie

De organisatie van de uitvoering zal moeten aansluiten bij de inrichting van de bestuurlijke organisatie.

Door ons is in de nota TBR voorgesteld dat de opdrachtgevende partijen verantwoordelijk worden voor de 

aansturing van de uitvoerende organisatie. Daarbij ligt een constructie vanuit (gedeeld) eigenaarschap het 

meest voor de hand. De uitvoerende organisatie kan worden ondergebracht in een gemeenschappelijke 

regeling of in een overheidsvennootschap, waarbij de verantwoordelijkheid voor de aansturing komt te 

liggen bij de deelnemers of aandeelhouders. In het verzelfstandigingsproces moet niet alleen aandacht 

worden besteed aan het takenpakket, kostenstructuur en de opbouw van de uitvoerende organisatie, maar 

ook aan de gewenste aansturing vanuit de nieuwe bestuurlijke organisatie. Dat betekent onder meer een 

verbetering van de sturingsmogelijkheden door de deelnemers of aandeelhouders, een veerkrachtige en 

flexibele organisatie en korte lijnen naar bestuur en overige partijen.

Voor wat betreft de juridische structuur van de nieuwe organisatie wijzen wij op de in het Bestuursakkoord 

opgenomen voorkeur om samenwerking tussen overheden langs publiekrechtelijke weg te regelen. Maar 

wanneer op termijn privatisering wenselijk lijkt, kan er ook gekozen worden voor een privaatrechtelijke 

organisatievorm (overheids-NV). Daarbij moet wel rekening worden gehouden met wettelijke 

belemmeringen om specifieke overheidstaken te privatiseren (een deel van de uitvoerende 

werkzaamheden worden overigens al door de markt verricht), bovendien blijft de bestuurlijke 

verantwoordelijkheid hierbij. Ook kan het verlies van de ambtelijke status voor het personeel voor extra 

kosten en vertraging zorgen in het proces van verzelfstandiging.



10

Financieel kader

In de nota TBR hebben wij gezegd dat de voorliggende veranderopgave geen financiële taakstelling heeft.

De provincie blijft zich manifesteren als medefinancier van de (uitvoerende) ontwikkel- en beheeropgave. 

Dit laat onverlet dat wij het noodzakelijk vinden om met elkaar te kijken naar een doelmatige en 

doeltreffende besteding van de overheidsgelden die zijn gemoeid met het recreatiebeheer. De huidige 

financiële verhouding in het recreatiebeheer is verstard in de desbetreffende bepalingen in de 

gemeenschappelijke regelingen en sluit in de beleving van meerdere partijen niet meer aan bij de realiteit 

en wordt niet altijd optimaal ingezet. In onze ogen is het nodig om niet alleen te redeneren vanuit de lasten 

van het beheer van de groene recreatie, maar ook de maatschappelijke en (indirecte) financiële 

opbrengsten erbij te betrekken. Dan gaat het om de vraag welke opbrengsten de groene recreatie 

genereert en op welke wijze de beschikbare overheidsmiddelen kunnen worden ingezet om het hoogste 

maatschappelijk rendement te behalen.

4. Bestuurlijke opschaling

Voortbouwend op de in het vorige hoofdstuk geschetste posities van de provincie en gemeenten hebben wij 

op de bestuurlijke conferentie van 29 maart jl. voorgesteld om een nieuw sturingsmodel in te voeren voor 

het beheer van de groene recreatie waarbij opschaling het uitgangspunt is.

De opschaling van de bestuurlijke organisatie van het recreatiebeheer kan langs twee radicaal 

verschillende lijnen plaatsvinden. In de eerste plaats de lijn van de fysieke structurering, waarbij het aanbod 

aan groene recreatie, natuur en landschap uitgangspunt is. En ten tweede de lijn van de bestuurlijke 

structurering, waarbij de recreatieve vraag vanuit de bestaande regio’s uitgangspunt is. Deze twee vormen 

worden hierna uitgewerkt.

Model 1: Uitgangspunt fysieke structurering

Bij opschaling die uitgaat van het aanbod aan groene recreatie, natuur en landschap is de fysieke 

omgeving het uitgangspunt. De kans om een aantrekkelijke recreatief aanbod in combinatie met kwaliteit in 

natuur en landschap te creëren staat centraal. Vanuit die positie wordt aansluiting en samenwerking 

gezocht op andere thema’s zoals onder meer economie, water en landbouw.

Geredeneerd vanuit de werkingsgebieden van de huidige schappen kunnen drie bovenregionale clusters 

worden onderscheiden met elk een eigen identiteit en thematiek. Bij het Grootstedelijk schap kan het gaan 

om de leefbaarheid en het vestigingsklimaat; bij het Zuid-Westelijke Deltaschap om watertoerisme, de 

deltaopgave, toplandbouw en natuur; bij het Groene Hartschap om toerisme, natuur, waterkwaliteit en 

bodemdaling.

vanuit de inhoud van de groene recreatie is de gedeelde inhoudelijke opgave rond het beheer van de 

groene recreatie leidend.

De huidige schappen Voorne, Putten en Rozenburg en IJsselmonde kunnen zowel een plek krijgen in een 

Zuid-Westelijke Deltaschap als in een Grootstedelijk schap. Daarover moeten de betrokken gemeenten zich 

nog zelf uitspreken.
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Figuur 2: Indeling in 3 bovenregionale schappen

Het sturingsmodel is in figuur 3 geschetst. De provincie is geen deelnemer op tactisch niveau, maar zou 

voor een bepaalde periode nog wel kunnen deelnemen op bovenregionaal niveau. Dit moet nader worden 

uitgewerkt, waarbij onder meer de regeling van de financiële inbreng van de provincie van belang is. Op 

operationeel niveau neemt de provincie deel voor zover de Groenservice een taak heeft op het gebied van 

het beheer van de eigen provinciale recreatiegebieden.

Een dergelijke opschaling heeft een aantal voordelen:

- Er ontstaan drie bovenregionale schappen met een voor bestuurders en burgers herkenbare 

functie en strategische opgave.

- Het onderbrengen in een ‘eigen’ GR waarborgt in formele zin de belangen van de groene recreatie. 

- De kans om effectieve inhoudelijke verbindingen te leggen tussen de functies en opgaven.

- De huidige schappen kunnen worden omgevormd tot bestuurscommissies die verantwoordelijk 

worden voor de invulling van de groene recreatie in een bepaald gebied (tactische aansturing). De 

thans deelnemende gemeenten worden lid van de bestuurscommissie. Ook andere partijen zoals 

TBO’s en waterschappen kunnen daarin deelnemen. Op het niveau van de bestuurscommissies 

worden gebiedsgerichte afspraken gemaakt over de financiering van ontwikkelingen en beheer. 

Hierdoor kunnen slagkracht en tempo hoog zijn.

Nadelen van deze opschaling zijn:

- Valt niet samen met de bestaande bestuurlijk inrichting van de samenwerkingsregio’s. Dat betekent 

een risico voor de strategische effectiviteit van de schappen. Omdat het beheer van de groene 

recreatie niet los kan worden gezien van andere beleidsthema’s waarvan het primaat bij de 

samenwerkingsregio’s ligt.

- Het onderbrengen van het strategische niveau in een gemeenschappelijke regeling betekent dat 

voor groene recreatie een bestuursorgaan blijft bestaan.
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- Er is een risico dat het bovenregionale schap zich teveel met aanliggende beleidsterreinen gaat 

bemoeien. Voor de effectiviteit zijn goede afspraken over de inhoud van het strategische mandje 

van de bovenregionale schappen van wezenlijk belang.

GR / NV Groenservice

Grootstedelijk schap ZW Deltaschap* Groene Hartschap

Operationeel niveau

Strategisch niveau

Tactisch niveau

Gemeenten/Provincie

BC Krimpenerw.BC Haringvliet

* Strategische afstemming tussen Parkschap

NP De Biesbosch en ZW Deltaschap

BC regio 2, .. BC regio 2, ..

BC M-Delfland

BC regio 2, ..

Participatie

Opdrachtrelatie

Figuur 3: Sturingsmodel uitgangspunt fysieke structurering

Model 2: Uitgangspunt bestuurlijke structurering

Bij opschaling langs de lijn van de bestuurlijke structurering van de bestaande regio’s is de bestaande 

bestuurlijke samenwerking het uitgangspunt. De kans om de recreatieve vraag te accommoderen vanuit de 

combinatie van onder meer leefkwaliteit, economie, water en landbouw staat centraal. Vanuit die positie 

wordt aansluiting en samenwerking gezocht op andere thema’s zoals onder meer natuur en landschap, ook 

over de grenzen heen van de bestuurlijke regio.

De bestuurlijke regio’s worden verantwoordelijk voor het beheer van de groene recreatie binnen hun 

territoriale grenzen. Geredeneerd vanuit bestuurlijke regio’s kunnen acht territoriale gebieden worden 

onderscheiden en indien Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam ook daadwerkelijk samengaan zeven: 

Rijnland, Metropool i.o. (Haaglanden en Stadsregio Rotterdam), ISMH, Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, 

Drechtsteden, Hoekse Waard en -nu nog- ISGO. Vanuit deze regio’s kan bovenregionale samenwerking 

worden gerealiseerd op de clusters Grootstedelijk (met name de randen), Zuid-Westelijke Delta, Groene 

Hart en ook Duin, Horst en Weiden.
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Figuur 4: Indeling volgens bestuurlijke regio’s

In dit model kan de strategische afstemming tussen gemeenten en provincie plaatsvinden door overleg 

tussen de (gemeenten vertegenwoordigende) regiobesturen en de provincie. De regio’s beslissen zelf over 

de nadere inrichting op tactisch niveau. Daarvoor kunnen territoriale bestuurscommissies worden ingesteld, 

maar er kan ook gekozen worden voor onderlinge overeenkomsten of afspraken binnen de regio. Er 

kunnen verbindingen worden gelegd met maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijfsleven. Dit vanuit 

het besef dat de overheid de inrichting en het beheer van de openbare ruimte niet alleen kan. Een voorbeeld 

van een dergelijke verbinding is het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, waar Staatsbosbeheer sinds 1 

januari 2011 participeert in de bestuurscommissie. Binnen het Parkschap wordt niet uitgesloten dat over 

enkele jaren ook bedrijven in de bestuurscommissie gaan participeren.

De regio’s regelen zelf de verdeling van bijdrage van de gemeenten in de financiering van nieuwe 

investeringen en onderhoud.

In figuur 5 is het sturingsmodel geschetst. De provincie is geen deelnemer op tactisch en bovenregionaal 

niveau. De financiële inbreng van de provincie moet vanaf het begin geregeld zijn. Op operationeel niveau 

neemt de provincie deel voor zover de Groenservice een taak heeft op het gebied van het beheer van de 

eigen provinciale recreatiegebieden of incidentele opdrachten.

Een dergelijke opschaling heeft een aantal voordelen:

- Aansluiting bij reeds bestaande bestuurlijke structuur, waarin het beheer van de groene recreatie 

wordt geïntegreerd met de andere beleidterreinen, Dat geldt ook voor de financiële afweging.

- De nieuwe structuur kan provinciebreed worden uitgerold, dus ook in Holland Rijnland en 

Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. De regio’s zijn voor de provincie het aanspreekpunt voor 

(groene) recreatie.

- Er komen geen nieuwe bestuursorganen rond groene recreatie en de huidige worden 

ondergebracht bij de bestaande GR-en.

- De mogelijkheid om effectieve inhoudelijke verbindingen te leggen tussen de functies en opgaven.
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- Omdat de huidige schappen opgaan in de bestuurlijke regio’s kan de nadere uitwerking aan de 

regio’s zelf worden overgelaten. Op gebiedsniveau kunnen afspraken worden gemaakt, maar er 

kunnen ook bestuurscommissies per gebied voor de tactische aansturing worden ingesteld.

Nadelen van de bestuurlijk gerichte opschaling zijn:

- Valt niet samen met de bestaande identiteiten van groene recreatie, natuur en landschap.

Gebieden met gedeelde identiteiten, functies en opgaven komen los van elkaar te staan 

(Haringvliet, IJsselmonde en Krimpenerwaard). Dat is een risico voor de bovenregionale opgaven 

rond het beheer van de groene recreatie (bijv. kansen voor toerisme, watersport).

- Het belang van het beheer van de groene recreatie kan ondergesneeuwd raken onder de andere 

beleidsthema’s bij de regio’s.

- Geen waarborg in formele zin (geen GR) voor de belangen van de groene recreatie.

- Alleen effectief als de regio’s over hun grenzen heen samenwerken op het niveau van de drie 

gebiedsclusters.

GR / NV Groenservice

Operationeel niveau

Strategisch niveau
Tactisch niveau

Gemeenten

Participatie

Opdrachtrelatie

HL/SR ISMH
Drecht-
steden

Hoekse
Waard

ISGO

Hitlandbos

IJsselmonde

R'w. Plassen

Krimpenerw.

IJsselmonde

Biesbosch

Haringvliet

Grevelingen

Haringvliet

…..

Rottemeren

VPR

M-Delfland

M-Delfland

Holland-
Rijnland

Alblasserw./
Vijfheerenl.

gebied 1

gebied 2

gebied 1

gebied 2

? ?

P
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Figuur 5: Bestuurlijke structurering centraal

5. Verschillende posities en gedeelde perspectieven

In de periode december 2011 – januari 2012 hebben wij zeven bestuurlijke dialogen gevoerd met de 

deelnemende gemeenten in de (natuur- en) recreatieschappen over ons voornemen om de taak en rol van 

de provincie binnen het groene recreatieaanbod - en het beheer daarvan – te herpositioneren. Op 29 maart 

hebben wij onze bevindingen uit de dialogen teruggekoppeld aan alle bestuurders en de in het vorige 
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hoofdstuk geschetste modellen gepresenteerd. Op basis van de uitkomsten uit de bestuurlijke dialogen en 

de discussie op 29 maart 2012 trekken wij de volgende conclusies:

Momentum

Provincie en gemeenten realiseren zich dat een herpositionering in de groene recreatie noodzakelijk is. Niet 

alleen vanwege de decentralisatie van het rijksbeleid voor de groene ruimte, maar ook door de 

bezuinigingen is dit het momentum daarvoor. Overheden en terreinbeherende organisaties hebben veel 

minder geld te besteden. Aan de behoefte aan groene recreatie kunnen wij in de toekomst alleen nog 

tegemoet komen als wij onze visie en doelstellingen rond groene recreatie grondig tegen het licht houden 

en het beheer efficiënter inrichten. In dat kader gaan wij ruimte scheppen voor maatschappelijke en 

commerciële initiatieven die de recreatiegebieden kwalitatief versterken en de exploitatie positief 

beïnvloeden.

Inhoud

Provincie en gemeenten zijn beiden onverminderd van mening dat het borgen van de mogelijkheden van 

groene recreatie van groot belang is. Maar wij merken ook dat sommige deelnemers de maatschappelijke 

meerwaarde van de groene recreatie onvoldoende zichtbaar vinden ten opzichte van de door hen op te 

brengen beheerslasten. Voor het draagvlak en voor de effectiviteit van het beleid is het essentieel dat de 

balans tussen de baten en lasten verbetert.

In het grootstedelijk gebied vormt recreatief groen een noodzakelijke voorwaarde voor leefbare steden en 

een gunstig internationaal vestigingsmilieu. Provincie en gemeenten willen bevorderen dat het recreatieve 

aanbod meegroeit met de vraag. In de dialogen is duidelijk geworden dat buiten het grootstedelijk gebied 

de opgave anders is. Daar is de recreatieve vraag minder en vermengt de recreatiefunctie zich met functies 

zoals toerisme, landbouw en natuur en landschapsontwikkeling. Bij de toekomstige inrichting van het 

groene recreatiebeheer zal met deze inhoudelijke verschillen rekening moeten worden gehouden. De 

doelstellingen van de groene recreatie moeten aansluiten bij de maatschappelijke opgaven in de gebieden.

Verder moet het mogelijk zijn om in de gebiedsinrichting flexibiliteit aan te brengen, zodat gebieden zich 

kunnen aanpassen aan de meervoudige en veranderende behoeften vanuit de bevolking. 

Sturing

Provincie en gemeenten ervaren beiden dat de huidige bestuurlijke structuren rond het recreatiebeheer 

complex zijn. Daardoor is de aansturing niet efficiënt. Gemeenten hebben net als de provincie vooral 

behoefte aan operationele slagkracht en aan betere mogelijkheden om strategisch te kunnen sturen op de 

inhoud.

Voor de provincie levert deelname in elf schappen behoorlijk veel bestuurlijke drukte op. Ook een aantal 

gemeenten hebben aangegeven dat zij daar flinke last van ondervinden. Ondanks of misschien wel als 

gevolg van de bestuurlijke drukte vinden de meeste bestuurders dat zij weinig grip hebben op de processen 

en ontwikkelingen. Er zou beter op de actualiteit kunnen worden ingespeeld als de besluitvorming sneller 

verloopt. De bestuurlijke daadkracht en transparantie zijn gebaat met het opschonen van de vele 

bestuurlijke afspraken en overleggen die direct of indirect zijn betrokken bij het beheer van de groene 

recreatie. De deelnemers aan de dialogen onderschrijven daarom de wens om de bestuurlijke drukte te 

verminderen.

Schaalvergroting

De oorspronkelijke provinciale suggestie om alle elf schappen samen te voegen tot één groot Zuid-Hollands 

schap is verlaten. De schaal daarvan is te groot, waardoor er geen sprake meer is van herkenbaarheid. Het 

alternatief om de schappen samen te voegen tot enkele bovenregionale schappen wordt door de meeste 

gemeenten wel onderschreven. Het leggen van verbindingen over de grenzen van de huidige 
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schapsgebieden heen kan maatschappelijke meerwaarde hebben. Ook kan schaalvergroting tot 

efficiencyvoordelen leiden waardoor de beheerslasten afnemen. 

Nieuwe indeling

In de dialogen heeft zich een verdeling afgetekend in drie bovenregionale clusters: Grootstedelijk, Zuid-

Westelijke Delta en Groene Hart. Het Grootstedelijk cluster zou in ieder geval omvatten de huidige 

schappen Midden-Delfland, Rottemeren en Dobbeplas; het Zuid-Westelijke Deltacluster de schappen 

Haringvliet en Grevelingen en het Groene Hartschap de schappen Reeuwijkse Plassen en 

Krimpenerwaard. De schappen IJsselmonde en Voorne, Putten, Rozenburg kunnen door hun geografische 

ligging en karakteristiek zowel behoren tot het Grootstedelijk cluster als het Zuid-Westelijke Deltacluster. 

Het schap Hitlandbos (waarin de provincie niet participeert) behoort geografisch en karakteristisch tot het 

Groene Hart, maar heeft ook grootstedelijke kenmerken. 

De Biesbosch

Het parkschap Nationaal Park De Biesbosch maakt onderdeel uit van de Zuid-Westelijke Delta, maar is 

geografisch ver gelegen van de Haringvliet en Grevelingen. Bovendien is dit schap pas vorig jaar 

gereorganiseerd en heeft het een positieve eigen dynamiek. Wij kunnen meegaan in de wens van de 

deelnemers om dit schap thans ongewijzigd te laten. Maar iedereen is het er wel over eens dat het 

uitbouwen van de samenwerking richting Haringvliet en Grevelingen wenselijk is. De wateropgave wordt 

immers gedeeld en er liggen kansen voor versterking van het watertoerisme.

Lokale identiteit en zeggenschap

De gemeenten hebben ons erop gewezen dat indien clustering daadwerkelijk vorm gaat krijgen, ruimte voor 

lokale identiteit en zeggenschap heel belangrijk is. Burgers identificeren zich niet zo snel met clusters op 

bovenregionaal schaalniveau, maar wel met typische gebieden in de eigen streek. Voor het bevorderen van 

maatschappelijke betrokkenheid is deze herkenbaarheid essentieel. De suggestie is gedaan om per 

onderscheiden gebied een bestuurscommissie in te stellen, waarin ook andere organisaties zoals 

waterschappen kunnen participeren. Wij vinden dit een waardevolle toevoeging die in de verdere uitwerking 

wordt meegenomen.

TBO’s

Hoewel samenwerking met andere terreinbeherende organisaties (TBO’s) buiten het bestek van de nota 

TBR viel, is in de dialogen meerdere keren gewezen op de kansen die samenwerking met andere TBO’s 

biedt voor kostenbesparing en kwaliteitsverhoging. Dat is terecht. In de nieuwe bestuurlijke organisatie 

zullen wij in ieder geval voorsorteren op mogelijkheden voor meer samenwerking.

Financiële bijdrageverdeling

De financiering is voor alle partijen een belangrijk onderwerp. De huidige gemeenschappelijke regelingen 

kennen een open einde regeling voor wat betreft de financiële bijdragen van de deelnemers. Er zijn grote 

verschillen in de bijdragen per inwoner die de gemeenten aan de schappen betalen. Voor een deel liggen 

aan deze verschillen historische afspraken ten grondslag, die soms niet meer in beeld en soms ook niet 

meer actueel zijn. Gelet op deze reacties constateren wij dat in de loop der jaren te weinig aandacht is 

besteed aan de legitimering van de deelnemersbijdragen. In de verdere uitwerking moet dat worden 

opgepakt.

Bestuurlijke rollen

In de dialogen hebben de gemeenten begrip getoond voor de visie van de provincie op haar toekomstige rol 

en taak. Het volledige uittreding uit de bestuurlijke structuur van het recreatiebeheer werd door de 

gemeenten niet als een voor de hand liggende optie gezien. Wij bespeuren bij de gemeenten als eerste 
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overheid de wil om de taak en verantwoordelijkheid voor het groene recreatiebeleid en -beheer op lokaal en 

regionaal niveau gezamenlijk op te pakken. Daaraan worden wel een aantal voorwaarden verbonden. De 

gemeenten hechten sterk aan duidelijkheid en zekerheid over financiële betrokkenheid van de provincie in 

de toekomst. Er is behoefte aan een regeling die de bijdrage van de provincie aan het beheer van de 

groene recreatie op de lange duur waarborgt. Louter een subsidierelatie wordt in principe als onvoldoende 

robuust gezien. In hoofdstuk 3 is uitvoerig stilgestaan bij de bestuurlijke rolverdeling.

Uitvoeringsorganisatie

Wij hebben in het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 aangegeven dat wij de Groenservice als uitvoerende 

organisatie van het recreatiebeheer gaan verzelfstandigen. In de dialogen is gebleken dat de gemeenten er 

begrip voor hebben als het eigenaarschap van de GZH - als uitvoerende organisatie van de schappen - bij 

de deelnemende gemeenten komt te liggen. In de dialogen is aangegeven dat deze constructie een reële 

optie is, maar eerst verder moet worden uitgewerkt. Er is behoefte aan een duidelijk toekomstperspectief 

voor de uitvoerende organisatie. De kennis en kunde van de GZH worden positief gewaardeerd, maar er is 

kritiek op het tempo en op de uitvoering. Gemeenten hechten er terecht veel waarde aan dat de 

uitvoeringsorganisatie optimaal aansluit op de nieuwe bestuurlijke organisatie en kostenbewust en efficiënt 

is. In de vorige hoofdstukken is de organisatie van de uitvoering uitgebreid aan de orde gekomen.

6. Afwegingskader toekomstige organisatie

Onafhankelijk van de keuze voor een opschalingsmodel moeten alvorens een model verder wordt 

uitgewerkt de afwegingscriteria worden geformuleerd. Op de bestuurlijke bijeenkomst van 29 maart jl. is 

gebleken dat hier behoefte aan is.

Wij adviseren in ieder geval de volgende elementen te betrekken bij het op te stellen afwegingskader voor 

de nieuwe bestuurlijke organisatie van het beheer van de groene recreatie:

1. De doelstelling voor de nieuwe organisatie, (helder bestaansrecht, maatschappelijke legitimiteit).

2. De kans om het beheer van de groene recreatie aan te sturen in samenhang met de relevante 

beleidsterreinen economie, wonen, toerisme, milieu, natuur, en water.

3. De kansen en ruimte voor maatschappelijke en commerciële initiatieven.

4. Kansen op samenwerking met andere partijen zoals TBO’s en waterschappen.

5. Mate van aansluiting van de verdeling van taken en rollen bij de profielen van overheden in het 

Bestuursakkoord Rijk-IPO-VNG uit 2011: 

o Gemeenten vervullen als eerste overheid hun verantwoordelijkheid op het gebied van het 

stimuleren van toerisme en recreatie en van de ruimtelijke ontwikkeling van stad en 

platteland in brede zin. 

o De rol van de provincie als tweede overheid beperkt zich tot medesturen op 

bovenregionaal niveau (verbindingen leggen, relatie met provinciale kerntaken, 

sectoroverstijgende visies, bewaken en bevorderen van complementariteit).

6. Mogelijkheden voor bestuurders op adequate sturing, waaronder begrepen werkelijke invloed op 

de agendering, snelle besluitvormingsprocessen en korte lijnen.

7. Gelegenheid voor lokale besluitvorming en initiatieven, waardoor het beheer zo dicht mogelijk bij 

de burger kan worden gebracht.
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8. Openbaarheid en de publieke controle (democratische legitimatie).

9. Mate van bestuurlijke last in de vorm van begrotingscycli en overlegcircuits op het gebied van de 

groene recreatie of in de context daarvan.

10. Kans om professioneel opdrachtgeverschap te ontwikkelen.

11. Adequate systematiek om de beheerslasten (rechtvaardig) te verdelen.

12. Draagvlak onder de (beoogde) bestuurlijke partners voor de bestuurlijke organisatie.

13. Effecten van een verandering van de huidige organisatie op de rechten en verplichtingen die 

voortvloeien uit lopende overeenkomsten en samenwerkingen.

14. De financiële consequenties.

Wij adviseren in ieder geval de volgende elementen te betrekken bij het op te stellen afwegingskader bij de 

keuze voor de inrichting van de toekomstige uitvoerende organisatie:

1. Omvang om continuïteit en deskundigheid te waarborgen (takenpakket).

2. Bestuurlijke en financiële aansturing van de uitvoerende organisatie geborgd (werkgeverschap, 

bedrijfsplan, kwaliteit).

3. Effect van de verzelfstandiging op de prijs en kwaliteit van de dienstverlening. 

4. De flexibiliteit om vraaggericht te werken in opdracht van de schapsbesturen.

5. Mate van functiescheiding tussen beleid en uitvoering.

6. Mate waarin de uitvoerende organisatie Europa-proof is (aanbesteden, staatssteun).

7. Fiscaal effect van de overgang naar een verzelfstandigde organisatie (Btw, overdrachtsbelasting).

8. Rechten van het personeel geborgd. 

9. De termijn waarop de verzelfstandiging te realiseren is.

7. Vervolgproces

De weg naar één of een combinatie van beide modellen en de bijbehorende details moeten nader worden 

uitgewerkt. In het verdere proces daar naartoe zijn verschillende snelheden denkbaar. De grootstedelijke 

regio heeft bijvoorbeeld zijn eigen dynamiek en als gevolg van de ambitie om op 1 januari 2013 de structuur 

voor de Metropoolregio i.o. op orde te hebben. Daarom zullen de bestuurlijke structuur en de 

verzelfstandiging van de GZH in eerste instantie verder worden uitgewerkt aan de drie tafels Grootstedelijk, 

Groene Hart en Zuid-Westelijke Delta.

Hieronder een korte aanzet van wat nodig is om dit te bereiken.

Wat te doen per gebied:

- Inventariseren van de huidige posities en afspraken

- Belanghebbenden bepalen

- Zoeken naar gedeelde (strategische) opgaven en perspectieven

- Samenhang met andere beleidsopgaven bepalen 
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- Bepalen identiteiten van te onderscheiden gebieden

- Relatie met andere terreinbeheerders en partijen uitwerken 

- Ontwikkelen sturingsmodel dat voldoet aan de eisen van het afwegingskader

- Toekomstige organisatie en eigenaarschap G.Z-H afstemmen

- Tijdplanning vaststellen

Vanuit de provincie wordt het proces verder begeleid. In samenwerking met (een delegatie van) de 

gemeenten worden de voorstellen ontwikkeld, besproken en ter besluitvorming aangeboden.

Daarbij gaat het om de volgende werkzaamheden:

- Algemene procesbegeleiding

- Traject financiële ontvlechting van de huidige schappen

- Juridische en fiscale advisering rond de nieuwe organisatie

- Transformatietraject nieuwe uitvoeringsorganisatie G.Z-H, in overleg met nieuwe eigenaren

- Medezeggenschaps- en vakbondstraject in verband met verzelfstandiging G.Z-H

- Informatievoorziening en communicatie.

Planning

De globale planning is in onderstaand schema weergegeven.

Activiteit/

periode

Kwartaal II 2012 Kwartaal III Kwartaal IV/I/II 1 juli 2013

Bestuurlijke 

organisatie

Vervolgdialogen per 

gebied, eindigend in 

voorstel

Vervolg Kw II Besluitvorming 

colleges/raden

/staten. 

Voorbereiden nieuwe 

constructie

Start nieuw bestuur, 

afwikkelen oude 

schappen.

Verzelfstandiging 

G.Z-H 

Bedrijfsplan 

voorbereiden

Bedrijfsplan/

Inrichtingsplan 

maken

Traject medezeggen-

schap Bedrijfs- en 

Inrichtingsplan.

Plaatsingsproces.

Organisatie gereed 

maken voor nieuwe 

werkwijze

Start verzelfstandigde 

G.Z-H.

Nieuwe werkwijze.

Na uitwerking en bestuurlijke sondering met alle partijen in het 2e en zonodig 3e kwartaal van 2012, kunnen 

de voorstellen worden afgewerkt en zijn ze rijp voor bestuurlijke bespreking in de schapsbesturen en 

besluitvorming in de colleges en raden respectievelijk staten in het 4e kwartaal van 2012. Afhankelijk van de 

tijd die benodigd is voor de afwerking en besluitvorming wordt de start van de nieuwe opzet verwacht medio 

2013.
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