Samenwerkingsovereenkomst Recreatieschap lJsselmonde, Staatsbosbeheer en
provincie Zuid-Holland voor zoeT en zorS
Partijen
Het recreatieschap lJsselmonde, rertegenwoordigd door de rice- roozitter F. wn de Velde, hiema
te noemen 'het Recreatieschap'
Staatsbosbeheer, r,ertegenwoordigd door de directeur de heer ir S. Thijsen BNT, hiema te noemen
'Staatsbosbehee/
De prorincie Zuid-Holland, vertegenwoordigd door gedeputeerde de heer J.F. Weber, hierna te
noemen 'de Provincie,
tezamen ook wel te noemen 'Partijen'

Orcrwegende dat

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Het belang ran natuur en recreatie \,oor een gezonde woon- en leefumgeving groot is;
Het Recreatieschap als taak heeft de behartiging wn de belangen lan natuur, landschap en
openluchtrecreatie en het beheer \an groen- en recreatiegebieden in het gebied waan¡cor het
Recreatieschap is ingesteld omwttende ca 592 ha wrspreid orcr grondgebied lan de gemeenten
Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Zwijndrecht, Hendrik-ldo Amsbacht en Rotterdam;
De taken en werkzaamheden voor het Recreatieschap in worgaande jaren door de Groensenice
Zuid-Holland (G.Z-H), een dienstonderdeel wn de Provincie, zijn uitgeroerd op basis ran een door
de Provincie met het Recreatieschap gesloten dienstr,erleningsovereenkomst;
Het 'Recreatieschap' als govemance model ondenrerp \€n gesprek is, inclusief de wijze waarop
Partijen in de regio met elkaar samenwerken danwel de mogelijkheid rran opheffng lan het
Recreatieschap. Naar rcrwachting leidt deze discussie in 2016 tot inhoudelijke consensus o\'er
inhoud en doelstelling, waama in de periode 2017-2018 deze besluiten zullen worden geëfiectueerd;
Partijen inde periode toten met2018, waarin deRecreatieschappen besluiten nemen owr dewijze
wn organiseren \Ærn natuur- en recreatiebeheer en de tijd die nodig is om hieraan uitroering te
geuen, de dienstwrlening in het betreffende gebied willen borgen;
Staatsbosbeheer als wettelijke taak heeft het duuzaam in stand houden en ontwikkelen \an de hem
toewrtrouwde gronden en onder meer het r,ergroten lan de natuurwaarde en recreatier,e waarde
daanan (artikel 3lid 1 r,an de Wetwzelßtandiging Staatsbosbeheer);
Staatsbosbeheer meer ín het bijzonder door middel ran zijn progremma 'De Groene Metropool' de
betekenis ran natuur en recreatie wil rersterken in en bij de stad, ten behoer,e \utn een gezond en
goed woon-, werk- en wstigingsklimaat;
De Provincie in een rol op strategisch nircau betrokken wil blijrcn bij het natuur- en recreatiebeheer;
De Provincie ran mening is dat het in die nieuwe rol niet nodig is om deel te nemen in het
Recreatieschap en e\ênmin om zelf de dienstrerlening, zoals de aþelopen jaren tot en met 2016
werd /wordt rezorgd door G.Z-H, te continueren;
De Prorincie tot haar zorgplicht rekent de continuiteit lan de dienstrerlening te borgen en de kennis
en de know-how die berust bij de medewerkers \ãn de G.Z-H te behouden roor het gebied;
De Provincie en Staatsbosbeheer bij orereenkomst ran 25 mei 2016 orereenstemming hebben
bereikt orer de orerdracht \an personeel wn de G.Z-H aan Staatsbosbeheer per 1januan2017;
De provincie haar betrokkenheid bij het gebied en deze o\ereenkomst mede wil benadrukken door
als partij aan deze olereenkomst deel te nemen;
De proüncie de frictiekosten bij de o\ergang lan GZH naar Staatsbosbeheer roor haar rekening
neemt;

o
o

Staatsbosbeheer ranaf l januari 2017 tot en met 31 december 2018 de dienstverlening met
betrekking tot het beheer, zoals r,oorheen door G.Z.-H werd lenicht roor het Recreatieschap zal
uituceren. ln die periode werken zij nauw samen en or,erleggen zij omtrent de visie op het beheer.
Het Recreatieschap en Staatsbosbeheer de periode 2017 en 201 8 ter,ens willen /zullen benutten
om, tanuit ieders taken en doelstellingen daar waar zij orereenkomen of or,erlappen, te

ondezoeken of en hoe zij in een duuzame samenwerking de realisatie wn elkaars doelstellingen
o

o
o

kunnen rcrsterken en samen kunnen komen tot een gedeelde beheervisie;
Deze samenwerking tussen Staatsbosbeheer en het Recreatieschap onder meer beoogt te komen
tot een optimale spreiding en aansluiting ran natuur en recreatie, het realiseren wn de
routenetwerken, een onderling goede uerbinding van de netwerken en optimale en eficiënte
benutting van middelen en capaciteit;
Een samenwerking tussen het Recreatieschap en Staatsbosbeheer gezamenlijke wordelen kan
brengen op het gebied van inkoop, logistiek en specifieke kennis;
De Prorincie en het Recreatieschap in deze samenwerkingsowreenkomst nadere aßpraken met
Staatsbosbeheer wensen te maken teropr,olging van de dienstrcrleningsovereenkomst 2016.

Komen o\ereen als wlgt:

Artikel

I

Doel van de overeenkomst

Deze olereenkomst heeft tot doel :
a) de mogelijkheden ucor en inhoud \an een duuzame samenwerking te rerkennen gebaseerd op de
gezamenlijke taken en doelstellingen op het tenein ran ontwikkeling en beheer tan ieders natuur- en
recreatiegebieden;
b) de continuiteit van dienstrerlening te borgen waartoe Staatsbosbeheer op ræzoek van het

Recreatieschap ranaf 1 januari 2017 wekzaamheden \,oor, respectiewlijk namens het Recreatieschap zal
renichten;
c) het optimaliseren van synergie bij inkoop, logistiek en kennis.

Artikel 2 Toezegging Provincie
De Prorincie zal geen aanspraak meer maken op doorbelasting ran mogelijke kosten ex artikel 4 lid 3 en lid
4 ran de Dienstrærleningsovereenkomst 2016 tussen het Recreatieschap en de Prorincie.

Artikel 3 lnhoud en organisatie van de samenwerking
1. Partijen gewn hun samenwerking \orm als een horizontale publiek-publieke samenwerking zoals

2.

3.

4.

bedoeld in artikel 12, vierde lid, van de Richtlijn 201412418U betrefiende het plaatsen wn
olerheidsopdrachten.
Staatsbosbeheer en het Recreatieschap bepalen in orcrleg hoe de samenwerking wordt
\ormgege\en en sluiten daarbij zowel als mogelijk aan bij de bestaande owrlegstructuren. De
samenwerking betreft in ieder geval de wlgende onderwerpen:
- het gezamenlijk realiseren lan routenetwerken en goede onderlinge tærbindingen daartussen;
- (afstemming ran) de communicatie en zichtbaarheid wn beide partijen in en nabij/rond het gehele
werkingsgebied wn het Recreatieschap;
- ondezoek naar mogelijkheden wn samenwerking met derde partijen, waaronder het fuciliteren
wn particuliere en lokale initiatiewn;
- kwaliteitsborging, or,erleg orer rnortgang en wrantwoording van de door Staatsbosbeheer te
renichten werkzaamheden als bedoeld in artikel 1 onder b en de te bereiken synergieroordelen;
Staatsbosbeheer zal op r,ezoek ran het Recreatieschap r,anaf 1 januari 2017 wekzaamheden die
roortr/oeien uitde programmabegroting, die daarr,oor leidend is, roor, respectierelijk namens, het
Recreatieschap r,enichten, welke werkzaamheden zijn gelegen op het r,lak wn
bestuursondersteuning, juridische advisering, communicatie en marketing, planwrming, toezicht,
directiewering, beheer en onderhoud en financiën.
Partijen zullen deze samenwerking \oor het eerst uiterlijk in januari 2018 ewlueren, ter
worbereiding op het besluit als bedoeld in artikel 12 derde lid. Alsdan hebben partijen ook een
duidelijk beeld roor ogen \an de aard r,an de rcrschillende werkzaamheden zodat roor de periode
na 2018 een welorerwogen keus kan worden gemaakt.

Artikel 4 [Þ financiën van de samenwerking

1.

Jaarlijks worden, met inachtneming wn de eisen ran het Besluit Begroting en Verantwoording
Pror,incies en Gemeenten en de programmabegroting ran het Recreatieschap, de in artikel 3 lid 3
genoemde diensten or,ereengekomen. Partijen leggen deze werkzaamheden, met rcrmelding of het

2.

Terrein Beheer Model erop ran toepassing is, en de daanoor rcrschuldigde tarierren separaat en
schriftelijk wst.
Aanpassingen in de programmabegroting en daaruit r,oortr/oeiende aanpassing wn de
werkzaamheden ran Staatsbosbeheer zijn mogelijk op basis ran door Staatsbosbeheer en het
Recreatieschap te maken nadere aßpraken. Partijen houden er rekening dat dit onder meer nodig
zalziin indien het beheer \ãn een of meer deelgebieden aan een derde wordt or,ergedragen, zoals
mogelijk zalgebeuren met het deelgebied Zuidelijk Randpark aan de gemeente Rotterdam vóór 1

januari 2019.

3.
4.
5.

6.

De door Staatsbosbeheer bij het Recreatieschap in rekening te brengen en door het Recreatieschap
rcrschuldigde bedragen zijn gebaseerd op de afrekeningssystematiek zoals die in 2016 wordt
gehanteerd en betrefr r¡aste, ten minste kostendekkende, tariewn. Frictiekosten wn de o\ergang
wn medewerkers naar Staatsbosbeheer worden dan ook niet doorbelast.
Aan het begin wn elk kwartaal zal het Recreatieschap een declaratie ontnngen ran
Staatsbosbeheer roor het ultimo eind wn dat kwartaal te betalen roorschot. Dit roorschot is
gebaseerd op de door het Recreatieschap met Staatsbosbeheer orereengekomen werkzaamheden.
Vóór 15 maart ran elk kalenderjaar zal Staatsbosbeheer de afekening owr het afgelopen
kalenderjaar opstellen en een euentueel rcor- of nadelig saldo rcrrekenen met het Recreatieschap.
Het Recreatieschap zal de samenwerking met Staatsbosbeheer roor wat betreft de door
Staatsbosbeheer ter,enichten werkzaamheden als bedoeld in artikel 3lid 3 in 2018 op het niræau
houden ran de wst te stellen begroting 2017.

Artikel 5 Voortgangsrapportage en verantwoording
1.

2

3.

Onr,erminderd het bepaalde in artikel 4 komen Staatsbosbeheer en het Recreatieschap orcreen dat
Staatsbosbeheer op adequate wijze én periodiek aan het dagelijks bestuur r,an het Recreatieschap
inhoudelijke inficrmatie rcrstrekt orer de feitelijke uitwering van de werkzaamheden (als bedoeld in
artikel 3 lid 3) r,oor het Recreatieschap en de financiële stand ran zaken.
De nadere inwlling wn de wijze waarop en wanneer de in het eerste lid genoemde infi¡rmatie wordt
wrstrekt, geschiedt op basis \ãn een door het werkor,rerleg als bedoeld in artikel 3 lid 2 worbereid
rcrantwoordingsmodel.
De in heteerste lidbedoelde rerantwoording loopt mee indede standaard P&Ccycluslan het
Recreatieschap. Nadere inwlling ran de wijze waarop en wanneer de in het eerste lid genoemde
infurmatie wordt r,erstrekt ten behoe\e \an de ewluatie als bedoeld in artikel 3 lid 4 geschiedt op
basis wn in het najaar wn 2016 tussen partijen te maken aßpraken.

Arti ke | 6 Beschikbaa rstell ing door Recreatiescha p
Het Recreatieschap lerleent de met de uitroering ran deze samenwerkingsovereenkomst belaste
medewerkers lan Staatsbosbeheer en de ewntueel door Staatsbosbeheer al dan niet namens het
Recreatieschap ingeschakelde derden toegang tot gronden, middelen en relerante infurmatie,
\oozo\,er toegestaan op grond wn priwcy wetgeving, opdat Staatsbosbeheer deze
samenwerkingsorereenkomst op adequate wijze kan uitweren.
Het bepaalde in het r,oorgaande lid geldt mutatis mutandis roor Staatsbosbeheer jegens het
Recreatieschap \þor zorer nodig r,oor het op adequate wijze kunnen uitr,oeren ran deze
sam enwerk ngs ore ree n kom st.

1.

2.

i

Artikel 7 Verzekering
De medewerkers \an Staatsbosbeheer wllen onder de door Staatsbosbeheer aangegane WA-lezekering.
Het Recreatieschap dient echter zelf ook een r,ezekering tegen de geldelijke gerolgen r,an wettelijke
aansprakelijkheid rcor schade r,oortr¡loeiend uit de werkzaamheden ex artikel 3 derde lid aan te gaan.

Artikel 8 lnschakeling derden
1. lndien ten behoew wn de uitr,oering wn de werkzaamheden als bedoeld in artikel 3 lid 3 een
contractuele relatie met een aannemer, ler,erancier, koper of wat dies meer zij moet worden
aangegaan, zal de daarop betrekking hebbende olereenkomst uitsluitend tot stand worden gebracht
tussen het Recreatieschap en die derde.

2.
3.
4.

De directeur ran Staatsbosbeheer is gedurende de werkingsduur ran deze
samenwerkingsor,ereenkomst bewegd de in het eerste lid genoemde rechtshandelingen namens
het Recreatieschap aan tegaan. De directeur Staatsbosbeheer kan diens bewegdheid in
onden¡clmacht geuen aan medewerkers wn Staatsbosbeheer.
De worgaande leden ran dit artikel laten onr,erlet de bewegdheid ran Staatsbosbeheer de aan de
or,ereengekomen werkzaamheden toe te rekenen kosten aan het Recreatieschap door te
berekenen.
lngeral de Gemeenschappelijke regeling wordt aangepast in die zin dat de wornoemde
beroegdheden worden toegekend aan de Directeur (of persoon in een rergelijkbare positie) tran het
Recreatieschap rcnalt het tweede lid en komen de in het tweede lid beschrewn bewegdheden de

Directeur toe..

Artikel 9 Bevoegdheid en mandaat
Met in achtneming ran het bepaalde in met name artikel 8 rran deze oræreenkomst zal het Recreatieschap in
or,erleg met Staatsbosbeheer tijdig roor 1 januari 2017 ten behoere wn Staatsbosbeheer een mandaat- en
rolmachtbesluit en waar nodig aanwijzings- en benoemingsbesluiten nemen en zorg (laten) dragen \,oor
adequate publicatie.

Artikel l0 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1.
2.

Artikel
1.

2.

3.

Artikel
1.

2.
3.

Staatsbosbeheer en het Recreatieschap zullen bij de uitwering ran deze owreenkomst de

zorgwldigheid in acht nemen die daarbij past.
Waar Staatsbosbeheer handelt namens of ten behoe\e \an het Recreatieschap is het
Recreatieschap aansprakelijk rcor er,entuele schade, hoe ook genaamd (en het Recreatieschap
wijwaart Staatsbosbeheer terzake ran alle daarbij behorende aansprakelijkheid) tenzijer sprake is
wn opzet of groue schuld aan dezijdewn Staatsbosbeheer.

ll

Geschillen

Staatsbosbeheer en het Recreatieschap houden zich het recht \oor een geschil owr de uitwering
ran deze olereenkomst r,oor te leggen aan een onaftankelijke geschillencommissie, waanan de
uitspraak bindend is r,oor beide partijen. Er is sprake \an een geschil wanneer één mn beide
partijen dat schriftelijk aan de ander kenbaar maakt.
De geschillencommissie bestaat uit drie deskundigen die als rolgt benoemd worden: één door het
Recreatieschap, één door Staatsbosbeheer en deze beide benoemde deskundigen benoemen
samen een derde deskundige die in ieder gewl niet afl<omstig is uit de kringen ran de
Recreatieschappen of Staatsbosbeheer.
De geschillencommissie zal binnen twee maanden nadat haar een geschil is loorgelegd uitspraak
doen or,er het geschil. De commissie bepaalt zelf haar procedureregels.

l2 Werkingsduur
Deze orereenkomst geldt tussen Partijen zodra elk der Partijen deze orereenkomst rechtsgeldig
heeft ondertekend en wordt aangegaan \oor de periode l januari 2017 lot en met 31 december
2018.
Nadat de olereenkomst eindigt, blijr,en de bepalingen geldend die naar hun aard nawerking hebben
zoals daar bijworbeeld is de bepaling omtrent het afleggen wn terantwoording.
Uiterlijk op 1 juni 2018 besluiten het Recreatieschap en Staatsbosbeheer schrifrelijk of de
samenwerking wordt roortgezet in 2019 onder dan te stellen loon¡vaarden. lndien dit besluit niet of
niet tijdig wordt genomen wordt deze olereenkomst rcor de partijen Recreatieschap Natuur- en
Recreatieschap lJsselmonde en Staatsbosbeheer stilzwijgend rcrlengd met één jaar tot 1 januari
202Q, op welke datum de orereenkomst eindigt zonder dat opzegging is rcreist. De pror,incie treedt
in dat gewl uit de olereenkomst per 1 januari 2019.

Artikel 13 Onvoorziene omstandigheden / conversie

1.

lndien de omstandigheden waaronder deze olereenkomst is gesloten, wijzigingen ondergaan, of als
zich niet rerwachte consequenties r¡cordoen, lan zodanige aard dat ran Staatsbosbeheer of wn het
Recreatieschap in redelijkheid niet(meer) ger,ergd kan worden dat deze de owreenkomst

ongewijzigd geheel of gedeeltelijk nakomen / nakomt of deze orereenkomst niet meer kunnen/kan
nakomen, zijn zijrcrplicht met elkaar in orcrleg te treden om te bezien op welke onderdelen deze
otæreenkomst ongewijzigd kan worden roortgezet en/of op welk onderdeel de owreenkomst door
deze beide partijen aangepast zal moeten worden, uiteraard uJor zo\er het geen wijziging met zich
meebrengt in de rechten en rcrplichtingen \an de prorincie roortr/oeiend uit deze
samenwerki ngsow ree nkomst.

Artikel 14 (lnformatie)overdracht
Partijen werken o\er en weer mee aan het rærschafien en orerdragen wn de noodzakelijke inficrmatie en
maken separaat aßpraken orær de rcrweking \Ë¡n gege\ens en archirering. Voor zorer nodig werkt deze
bepaling door na afloop ran deze oræreenkomst.
Artikel 15 Nawerking
a.

b.

c.

Partijen onderkennen de mogelijkheid dat het lopende proces bij het Recreatieschap ertoe kan
leiden dat het Recreatieschap een nieuwe koers in zal slaan waardoor na 31 december 2018 de
samenwerking tussen het Recreatieschap en Staatsbosbeheer niet zal worden roortgezet. Partijen
wrbinden zich er dan toe om in gezamenlijk orerleg te bezien of en hoe zij kunnen bijdragen aan
het beperken ran de mogelijk nadelige consequenties \¡cor Staatsbosbeheer en zijn medewerkers;
de borging wn de continuiteit wn beheer ran de natuur- en recreatiegebieden rran het
Recreatieschap ranaf 201 9.
Een en ander zonder dat dit op r,oorhand tot enige andere rærplichting dan het voeren ran owrleg
leidt.

Artikel l6 citeerartikel
Deze owreenkomst wordt aangehaald als Samenwerkingsoræreenkomst Prorincie Z-H, Staatsbosbeheer
en Natuur- en recreatieschap lJsselmonde.

Artikel l7 Ontbindende voorwaarde
Deze olereenkomst komt tot stand onder de ontbindende roonruaarde dat de financieringsorereenkomst
Natuur- en recreatieschap lJsselmonde en de Prorincie Zuid-Holland e\,eneens tot stand komt. lndien die
oriereenkomst niet roor 23 december 2016 tot stand komt, heefr elk der partijen het recht om deze

olereenkomst te ontbinden. De ontbinding moet alsdan binnen 8 dagen na 23 december 2016 worden
ingeroepen per aangetekende brief aan elk der partijen. De ontbindende partij rergewist zich tijdig ran de
goede ontwngst wn deze brief bij de ontwngende partijen.
Aldus owreengekomen en ondertekend in drieroud op
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Bijlage I, bij artikel 4 eerste lid van de Samenwerkingsovereenkomst Natuur- en
recreatieschap lJsselmonde, Staatsbosbeheer en provincie Zuid-Holland voor
2017 en 2018.
Bedrljfsvoering
De ondersteuning van het schap als bedoeld in artikel 4 omvat het hiernavolgende en is afgeleid van
de begroting 2017 van het schap.
2. Beheer,

Productomschri jving

onderhoud en

1. Bestuur

exploitatie

Algemene
dekkings-

3.0ntwikkeling

gebieden

Bestuursproducten

100.300
59.900

Juridische ondersteuning & advisering
Financiën
Gebiedsbeheer
Economisch beheer
Communicatie
Regelgeving & handhaving

113.600

100.300
59.900
61.900
675.000
49.600
11.300
161.000
113.600

113.600

1.?.?2 600

61..900

675.000
49.600
11.300
161.000

Planvorming & gebiedsontwikkeling
Subtotaal

22.?.100

896.900

Dienstverlening in uitgaven voorziening
Groot Onderhoud

Totaal

middelen

72.500

72.500

Totaal

1.305.1 00

De reguliere díenstverlening bestaat uit de producten genoemd in de programmabegroting, waarbij voor de
jaarlijks terugkerende werkzaamheden een vast tarief per product in de begroting is opgenomen. Voor
werkzaamheden die van jaar tot jaar sterk fluctueren wordt een uurtarief gehanteerd. Hierbij gaat het om
werkzaamheden voor groot onderhoud en projecten (waarvoor een bestuur kredieten beschikbaar stelt).
De gehanteerde uurtarieven zijn als volgt:

-

Beheer:

o
o

€,70

€85

Ontwerp en uitvoering

Projectleiding/-management

Bestuursondersteuning
Financiën

Juridische zaken

fi

ove

Natu

€80

Projecten:

o
-

Regulier onderhoud

Economisch beheer

Groot onderhoud:

o
-

€80

Toezicht & Handhaving

*
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€85
€90
€70
€90
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Toelichting op de financiële bijlage:

Voor de jaarlijks terugkerende werkzaamheden hanteert Staatsbosbeheer vaste tarieven per product. De
producten bestaan uit:

Programma 1 : bestuursondersteuning, juridische ondersteuning, financiën
Programma 2: gebiedsbeheer (regulier onderhoud), economisch beheer, regelgeving en handhaving,
communicatie
Programma 3: planadvisering en gebiedsontwikkeling, marketing en productontwikkeling (alleen voor ZWD
en GA).
ln de begroting wordt per product inhoudelijk een toelichting gegeven welke "standaard"werkzaamheden
hiervoor worden gedaan.

Voor de werkzaamheden die jaarlijks qua omvang fluctueren hanteert Staatsbosbeheer uurtarieven. Dat
betreft werkzaamheden voor groot onderhoud en voor projecten.
Door de uitvoeringsorganisatie G.Z-H werden uurtarieven gehanteerd per bureau/afdeling. Bij
Staatsbosbeheer worden dezelfde tarieven gehanteerd, benaderd vanuit de activiteit. De
onderstaande tabel geeft de vergelijking aan.
lndelinq b¡i

G.Z-H

Management

lnde ling bij Staatsbosbeheer

Tarief

Tarief

€ 130

€90

Account en innowtie

€90

B

estuursondersteu

Bureau ontwikkeling

€85

P

roiecten: projectleiding/-management

Bureau ontwerp en uitroering

€80 Groot onderhoud: ontwerp en uitwering

€80

Teneinbeheer

€70 Requlier onderhoud

Toezicht & Handhaving

Economisch beheer
€80 Toezicht & Handhaving

€70
€85
€80

Bestuur en bedrijßmatige zaken

€70 Financien
Juridische zaken

n

i

ng

€85

€70
€90

