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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
Vaststellen van het samengevoegde en geactualiseerde Instellingsbesluit voor
de gebiedsadviescommissie;
Vaststellen van het samengevoegde en geactualiseerde vergaderreglement
voor de gebiedsadviescommissie.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Op grond van artikel 21, tweede lid van de gemeenschappelijke regeling dient het Algemeen
Bestuur een gebiedsadviescommissie in te stellen die het bestuur in elk geval adviseren
omtrent het vaststellen van de beheer- en ontwikkelingsplannen en de uitvoering daarvan.
Voorheen betrof dit twee Gebiedsadviescommissies voor de werkgebieden van de
adviescommissies oude Natuur- en Recreatieschappen Krimpenerwaard en Reeuwijkse
Plassen e.o.. Sinds juli 2021 is door het Algemeen Bestuur besloten om beide commissies
samen te voegen tot één gebiedsadviescommissie. De Gemeenschappelijke Regeling
Groenalliantie Midden-Holland e.o. is hierop aangepast. Door het samenvoegen van de
commissies is het noodzakelijk om de instellingbesluiten Gebiedsadviescommissie
Reeuwijkse Plassen e.o. en Gebiedsadviescommissie Krimpenerwaard samen te voegen tot
één instellingsbesluit. Hetzelfde geldt voor de vergaderreglementen die voor beide
commissies afzonderlijk zijn opgesteld.
Het zwaartepunt van de advisering ligt nog steeds bij de advisering omtrent de beheer- en
ontwikkelingsplannen, evenals investeringsbesluiten.
Ten behoeve van de vergaderingen van de gebiedsadviescommissie wordt door het
Algemeen Bestuur een reglement van orde vastgesteld. Dit biedt de mogelijkheid om derden
zoals gebruikersgroepen uit te nodigen om in de vergadering een toelichting of mening te
geven over bepaalde onderwerpen.
Gevraagd wordt in te stemmen met het samenvoegen en tegelijkertijd actualiseren van
boevengenoemde documenten tot één Instellingsbesluit Adviescommissie Groenalliantie
Midden-Holland e.o. en één vergaderreglement voor deze commissie.
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3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
-

16 februari 2015: besluitvorming over de instellingsbesluiten en de reglementen van
orde;
8 juli 2019: besluitvorming over het samenvoegen van de Gebiedsadviescommissies
tot één commissie;
22 april 2021: besluitvorming over het aanpassen van de Gemeenschappelijke
Regeling Groenalliantie;
31 maart 2021: instemmen met onderliggend voorstel.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Op grond van artikel 21, tweede lid van de gemeenschappelijke regeling dient het Algemeen
Bestuur een gebiedsadviescommissie in te stellen. Artikel 25 en 52 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen bieden het Algemeen Bestuur de bevoegdheid om
adviescommissies in te stellen.
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Voor de Gebiedsadviescommissie is een jaarlijks werkbudget beschikbaar in de
programmabegroting.
6. COMMUNICATIE
Op de website van de Groenalliantie staat informatie over de Gebiedsadviescommissie. Daar
worden ook de aangepaste stukken geplaatst na besluitvorming en publicatie.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.
8. VERDERE PROCEDURE
-

Voor advisering richting de Gebiedsadviescommissie;
Publicatie;
Uitvoering van uw besluit.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur,

Dhr. ing. R.W. van Keulen
Bestuurssecretaris
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