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1. ONTWERP-BESLUIT
Voorgesteld wordt:
- In te stemmen met de tekst voor de door de individuele deelnemers vast te stellen
‘Legesverordening Recreatieschap Rottemeren’;
- Aan de betrokken bestuursorganen van de deelnemers voor te stellen de ‘Legesverordening
Recreatieschap Rottemeren 2018’ vast te stellen.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Per 1 januari 2018 is de Gemeenschappelijke Regeling voor het recreatiegebied Rottemeren
gewijzigd in de vorm van een ‘gemengde regeling’ (waaraan raden en colleges deelnemen) naar
een zogenaamde ‘collegeregeling’ (waaraan uitsluitend colleges deelnemen). Dit brengt met zich
mee dat de kaderstelling (het bepalen van de kaders voor het recreatiebeleid) niet langer een
bevoegdheid is van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap, maar van de afzonderlijke
gemeenteraden. De gemeenteraden behouden daarmee het politieke primaat inzake het stellen
van de recreatiekaders. Het Recreatieschap (gevormd door de colleges) is wel belast met de
uitvoering van deze kaders. Daartoe hebben de colleges blijkens de gemeenschappelijke regeling
aan het Recreatieschap taken en bevoegdheden opgedragen die zijn gericht op de praktische
realisering van de recreatie.
Gelet op het vorenstaande is de “Legesverordening voor het recreatieschap Rottemeren” van
10 december 2011, welke met terugwerkende kracht in werking trad op 1 januari 2010, komen te
vervallen. Het Algemeen Bestuur heeft immers niet langer de bevoegdheid tot het vaststellen van
verordeningen. De bevoegdheid om een verordening vast te stellen ligt thans bij de afzonderlijke
gemeenteraden. Om ervoor te zorgen dat er toch (weer) een Legesverordening van kracht is in
het recreatiegebied Rottemeren, dienen de legesverordeningen, die expliciet zien op het
recreatiegebied Rottemeren, door de drie afzonderlijke raden van de deelnemende gemeenten,
gelijkluidend te worden vastgesteld.
Overzicht voorgestelde wijzigingen
De tekst van de ‘Legesverordening Recreatieschap Rottemeren’ van 10 december 2011, welke
met terugwerkende kracht in werking trad op 1 januari 2010, is zoveel als mogelijk overgeheveld
naar onderhavige voorstel voor de tekst van ‘Legesverordening Recreatiegebied Rottemeren’. De
overheveling van de tekst heeft, op enkele uitzonderingen na, zonder nadere wijzigingen kunnen
plaatsvinden. De wijzigen die wel hebben plaatsgevonden, worden hierna artikelsgewijs
aangegeven.
Algemene wijzigingen zoals doorgevoerd in de gehele verordening:
Alle bepalingen waar in de Legesverordening voor het recreatieschap Rottemeren gewezen werd
op een bevoegdheid van het Dagelijks Bestuur, zijn gewijzigd naar bepalingen waaruit blijkt dat
thans het College van de desbetreffende deelnemer bevoegd is. Blijkens artikel 3 lid 1 en 2 van de
Gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied Rottemeren, worden deze
collegebevoegdheden voorts weer overgedragen aan het Algemeen Bestuur van het
Recreatieschap Rottemeren.
Verder zijn alle verwijzingen naar de Algemene Verordening voor het recreatieschap Rottemeren
2007, gewijzigd naar de vigerende Gebiedsverordening Recreatieschap Rottemeren.

Titel van de Verordening
Voorgesteld wordt de titel van de verordening te wijzigen van ‘Legesverordening voor het
recreatieschap Rottemeren’ naar ‘Legesverordening voor het recreatiegebied Rottemeren’. De
verordening wordt immers door de raden niet langer namens/voor het recreatieschap vastgesteld,
maar voor het gebied van het recreatieschap. Ook in artikel 13 van de concepttekst van de
verordening is deze wijziging doorgevoerd.
Artikel 12
In artikel 12 wordt besloten dat de Legesverordening voor het recreatieschap Rottemeren is
komen te vervallen. Aangezien de Legesverordening voor het recreatieschap Rottemeren juridisch
gezien eigenlijk al per 1 januari 2018 automatisch is komen te vervallen, wordt voorgesteld de
nieuwe Legesverordening met terugwerkende kracht in werking te laten treden.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
Z18-20078 / D18-37442 DB 19 november 2018 – ingestemd met de tekst voor de door de
individuele deelnemers vast te stellen ‘Legesverordening Recreatieschap Rottemeren’.
4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing.
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Niet van toepassing.
6. COMMUNICATIE
Niet van toepassing.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.
8. VERDERE PROCEDURE
-

Nadat het Algemeen Bestuur ingestemd heeft met het voorstel van de tekst voor de
Legesverordening voor het recreatiegebied Rottemeren worden de betrokken raden van de
deelnemers voorgesteld om voornoemde verordening vast te stellen.
Na vaststelling van de Legesverordening voor het recreatiegebied Rottemeren door de
betrokken raden, dienen de gelijkluidende verordeningen onder verantwoording van iedere
afzonderlijke deelnemer, gepubliceerd te worden, waarna deze in werking kunnen treden.

Namens het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren
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