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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
In te stemmen met het voorstel om de Legesverordening te actualiseren;
Een krediet “Actualisering Legesverordening” van € 7.200 beschikbaar te
stellen tot en met 31/12/2020 ten laste van de investeringsreserve ter dekking
van de kosten van dit voorstel.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Het is gewenst de tabel behorende bij de Legesverordening van het Recreatieschap met
betrekking tot de legesbedragen te actualiseren. Omdat een wijziging van de tabel
gerealiseerd wordt door middel van een wijziging van de Legesverordening zelf, zal
tegelijkertijd ook worden bezien of de tekst van de Verordening gewijzigd dient te worden
zodat de tekst correct is en consistent is met vigerende overige regelgeving.
De binnen dit project te verrichten werkzaamheden zijn de volgende:
1. het bestuderen van de verordening en de daarbij behorende tabel en de toetsing
daarvan aan:
- algemene tekstuele correctheid;
- consistentie met huidige/gewijzigde (hogere) regelgeving;
2. inventarisatie van benodigde aanpassingen van de tabel na bespreking(en) met
onder andere de afdeling Vergunningen, Ontheffingen en Toezicht van
Staatsbosbeheer en eventueel gewijzigd beleid van het Recreatieschap;
3. ambtelijk overleg met deelnemende gemeenten over de voorgenomen wijzigingen;
4. het herschrijven (in concept) van de tekst van de verordening en tabel n.a.v. deze
inventarisatie.
5. het voorstellen van de wijzigingsvoorstellen aan het Dagelijks Bestuur, het Algemeen
Bestuur om vervolgens de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten voor te
stellen tot vaststelling over te gaan.
NB. Indien uit de inventarisatie van de benodigde aanpassingen van de tabel zal blijken dat
het recreatieschap voor bepaalde diensten niet langer leges wenst te heffen zullen ook de
drie Gebiedsverordeningen recreatieschap Rottemeren (zoals deze gelijkluidend door de
raden van de deelnemende gemeenten zijn vastgesteld) gewijzigd moeten worden. Er is dan
immers sprake van diensten waarvoor niet langer bij het recreatieschap om een ontheffing,
vergunning of toestemming verzocht hoeft te worden. Mocht dit het geval zijn dan wordt u
een nader voorstel aangeboden voor de aanpak en de dekking van de kosten daarvan.
Het recreatieschap en Staatsbosbeheer hebben een samenwerkingsovereenkomst waarin
afspraken gemaakt zijn over de reguliere dienstverlening aan het schap. Dit project omvat

additionele werkzaamheden waarvoor aanvullend budget benodigd is. Op basis van ervaring
in vergelijkbare projecten wordt ingeschat dat een krediet van € 7.200 benodigd is.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
Niet van toepassing.
4. JURIDISCHE PARAGRAAF
De Gemeenschappelijke Regeling recreatieschap Rottemeren is een collegeregeling, waarbij
slechts de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Rotterdam,
Lansingerland en Zuidplas een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam vormen.
Het vaststellen van een (gewijzigde) verordening is echter een bevoegdheid van de raad en
derhalve is de Gemeenschappelijke Regeling recreatieschap Rottemeren niet bevoegd de
Legesverordening te wijzigen. De bevoegdheid ligt bij de raden van de drie voornoemde
deelnemende gemeenten. Van belang is uiteraard wel dat de raden, ten behoeve van het
gehele werkingsgebied, een gelijkluidende Legesverordening vaststellen. Gewenst is
derhalve dat het Algemeen Bestuur de betrokken bestuursorganen van de deelnemers een
gelijkluidend voorstel doet teneinde de Legesverordening te wijzigen en tot publicatie over te
gaan.
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Voorgesteld wordt om een krediet “Actualisering Legesverordening” van € 7.200 beschikbaar
te stellen tot en met 31/12/2020 ten laste van de investeringsreserve ter dekking van de
kosten van dit voorstel.
6. COMMUNICATIE
Niet van toepassing.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.
8. VERDERE PROCEDURE
Niet van toepassing
Namens het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Rottemeren
Hoogachtend,

dhr. F. van der Meer
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