
Bijlage 2: Samenvatting Nieuwe Gemeenschappelijke regeling 
Gelet op de uittreding van de provincie Zuid- Holland en de gemeente Rotterdam dient de huidige 
gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2018 te worden gewijzigd. Omdat de huidige tekst op veel 
onderdelen is verouderd, is voorgesteld om de gemeenschappelijke regeling algeheel te herzien. Er is 
geen sprake van een nieuw getroffen gemeenschappelijke regeling maar een herziening van de tekst 
van de regeling.  
 
Belangrijkste wijzigingen zijn:  

 De regeling is aangepast aan de geldende wet- en regelgeving. Verder is zoveel mogelijk het 
taalgebruik gemoderniseerd.  

 

 In de regeling worden verwijzingen naar en het van toepassing verklaren van bepalingen in de 
Provinciewet vervangen door de Gemeentewet. Met de uittreding van de Provincie Zuid-
Holland is de GR nu een Gemeenschappelijke Regeling met enkel gemeentelijke deelnemers. 
In het vervolg is nu de Gemeentewet van toepassing.  

 

 In het vervolg bestaat het Algemeen Bestuur uit 10 leden in plaats van 14 leden en bestaat 
het dagelijks bestuur uit 5 leden in plaats van 7 leden.  

 

 De verdeelsleutel van de deelnemersbijdragen van de resterende gemeenten onderling blijft 
ongewijzigd: de gemeente Albrandswaard heeft een aandeel van 13%, de gemeente 
Barendrecht 25%, de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 15%, de gemeente Ridderkerk 24% en 
de gemeente Zwijndrecht 23%. 

 

 In de regeling wordt de toezichthoudende taken voor de begroting en de jaarrekening de 
Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties vervangen door Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland. Met de uittreding van de Provincie Zuid-Holland zijn er uitsluitend nog 
gemeentelijke deelnemers. Daarmee verschuift ingevolge de Wet gemeenschappelijke 
regelingen de toezichthoudende taak van de minister naar Gedeputeerde Staten.  
 

 De mogelijkheid voor deelnemende gemeenten om zienswijzen in te dienen tegen 
verordeningen wordt beperkt tot verordeningen die tevens algemeen verbindende 
voorschriften zijn.  

 
Op grond van artikel 30 derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 27 van de 
gemeenschappelijke regeling kan een verordening van een Gemeenschappelijke Regeling in de 
plaats gesteld worden van verordeningen van de deelnemende gemeenten. Dit laatste betekent dat 
de verordeningen van de deelnemende gemeenten ophouden te gelden.  
 
In de regel zal dit voornamelijk betrekking hebben op de bevoegdheid van het Natuur- en 
Recreatieschap om een zogenaamde algemene verordening vast te stellen die gedeeltelijk in de 
plaats komt van de algemene plaatselijke verordening, dan wel vergelijkbare verordeningen van de 
deelnemende gemeenten. Het zijn dan doorgaans verordeningen die ook algemeen verbindende 
voorschriften zijn die burgers direct binden.  
 
Vanwege de indeplaatsstelling van de eigen verordening is het zinvol dat deelnemende gemeenten 
een zienswijze kunnen indienen, alvorens het Algemeen Bestuur over gaat tot vaststelling.  
 


