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Aan Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

Het bestuur van het Plassenschap Loosdrecht verzoekt u in te stemmen met het laten vervallen van artikel 10, lid 

4 van de gemeenschappelijke regeling. Artikel 10, lid 4 luidt: “Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de 

afkondiging van de verordening op de in de gemeenten en provincies gebruikelijke wijze.” 

In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is bepaald dat wanneer het bestuur een eigen publicatieblad 

instelt, dit het publiceren door de deelnemers vervangt. Aangezien het bestuur, mede naar aanleiding van het 

publiceren van de nieuwe verordening eerder dit jaar, heeft besloten een eigen publicatieblad in te stellen, wordt 

daarmee het artikel 10 lid 4 overbodig en dient te vervallen.  

De besluitvorming over het vaststellen van de verordeningen (en andere besluiten die algemeen verbindende 

voorschriften inhouden) verandert hiermee niet. Het gaat alleen om de wijze van bekendmaking van de besluiten.  

 

Voorgeschiedenis 

In 2017 is het bestuur van Plassenschap Loosdrecht het proces gestart om de gemeenschappelijke regeling (GR) 

te wijzigen. Dit heeft ertoe geleid dat u op 22 december 2017 akkoord bent gegaan met nieuwe tekst van de 

gemeenschappelijke regeling, waarin de wettelijk noodzakelijke wijzigingen waren doorgevoerd en het aantal 

bestuursleden werd teruggebracht. Nadat was gebleken dat gemeente Wijdemeren niet kon instemmen met het 

voorgestelde aantal bestuursleden, is het aantal bestuursleden in de voorgestelde tekst van de 

gemeenschappelijke regeling bijgesteld en is de tekst opnieuw aan u voorgelegd. Dit was nodig omdat een besluit 

tot wijziging van de regeling unaniem moet zijn. Ook met het nieuwe voorstel bent u akkoord gegaan, op 11 juni 

2018. 

 

Essentie / samenvatting 

De deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. wordt gevraagd in te 

stemmen met het voorstel tot het laten vervallen van artikel 10, lid 4 van de gemeenschappelijke regeling, waarin 

bepaald wordt dat verordeningen (en andere besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden) 

gepubliceerd moeten door de deelnemers. Het bestuur vraagt dit omdat het heeft besloten een eigen 
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publicatieblad in te stellen dat, zoals in de Wgr is bepaald, het publiceren door de deelnemers vervangt. De 

inhoudelijke besluitvorming wordt hiermee niet beïnvloed, alleen de wijze van publiceren. 

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Het publiceren door middel van een eigen publicatieblad is efficiënter en effectiever dan het publiceren door de 

verschillende deelnemers.   

 

Wettelijke grondslag 

- Wet gemeenschappelijke regelingen 

- Artikel 30 gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. 2007 

- Artikel 51 gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht (voor bevoegdheid tot wijziging) 

- Artikel 56 aa gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht (voor instellen van een eigen 

publicatieblad) 

 

Financiële consequenties 

Geen. De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling verandert niet.  

 

Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  

De feitelijke besluitvorming verandert met dit besluit niet, slechts de wijze van publiceren. Naar verwachting is het 

voorstel daarmee niet bestuurlijke gevoelig. 

 

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 

Een mogelijkheid is om de huidige regeling te laten zoals hij is, inclusief het betreffende artikel 10 lid 4. In dat 

geval zal de publicatie van besluiten van het bestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, 

waaronder verordeningen, door alle deelnemers moeten blijven gebeuren.  

 

Effecten op duurzaamheid 

Het publiceren in een eigen publicatieblad is efficiënter en effectiever dan het publiceren door de verschillende 

deelnemers. 

 

 

 

Voorgesteld wordt  

1. in te stemmen met het voorstel om artikel 10, lid 4 van de gemeenschappelijke regeling van het 

Plassenschap Loosdrecht e.o. te laten vervallen; 

2. Het college op grond van artikel 1, tweede lid Wgr, toestemming te verlenen om de gewijzigde 

gemeenschappelijke regeling van het Plassenschap Loosdrecht e.o. als bedoeld onder 1 aan te gaan. 

 

 

Gedeputeerde Staten, 

 

 

Voorzitter,  

 

 

Secretaris,  
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Besluit 

 

 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op maandag 10 december 2018 ; 

 

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 6 november 2018, afdeling Leefomgeving, nummer ; 81DAE47D 

 

Gelezen;  

- Voorstel tot instemmen met het laten vervallen van artikel 10, lid 4 van de gemeenschappelijke regeling 

Plassenschap Loosdrecht e.o. 

 

Overwegende;  

- Dat het bestuur van het Plassenschap Loosdrecht heeft besloten een eigen publicatieblad in te stellen;  

- Dat het publiceren met een eigen publicatieblad volgens de Wgr het publiceren door de deelnemers kan 

vervangen; 

- Dat hiervoor artikel 10 lid 4 dient te vervallen; 

 

Gelet op;  

Het besluit van Gedeputeerde Staten van 6 november 2018 om in te stemmen met het voorstel tot wijziging van 

de gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. met betrekking tot het laten vervallen van artikel 

10, lid 4; 

 

Besluiten:  

 

1. in te stemmen met het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling van 

het Plassenschap Loosdrecht met betrekking tot het laten vervallen van artikel 10, lid 4; 

2. Het college op grond van artikel 1, tweede lid Wgr, toestemming te verlenen om de gewijzigde 

gemeenschappelijke regeling van het Plassenschap Loosdrecht e.o. als bedoeld onder 1 aan te gaan. 

 

 

 

w.g.  

Voorzitter, 

 

 

 

Griffier, 
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Toelichting 

 

 

1. Wettelijke grondslag 

- Wet gemeenschappelijke regelingen 

- Artikel 30 gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. 

- Artikel 51 gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht (voor bevoegdheid tot wijziging) 

- Artikel 56 aa gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht (voor instellen van een eigen 

publicatieblad) 

 

2. Beoogd effect 

Het publiceren in een eigen publicatieblad van het Plassenschap is efficiënter en effectiever dan het publiceren 

door de deelnemers. Het leidt tot minder administratieve lasten bij de deelnemers.  

  

3. Effecten op duurzaamheid 

Publiceren in een eigen publicatieblad is efficiënter dan het publiceren door alle deelnemers. 

 

4. Argumenten 

- In de Wgr is vastgelegd dat wanneer er een eigen publicatieblad is ingesteld dit het publiceren van de 

losse deelnemers vervangt; 

- Het bestuur van Plassenschap Loosdrecht heeft besloten tot het instellen van een eigen publicatieblad; 

- Het publiceren van verordeningen (en andere besluiten die algemeen verbindende voorschriften 

inhouden) wordt efficiënter en effectiever met het instellen van een eigen publicatieblad; 

- Het publiceren door het Plassenschap in een eigen publicatieblad leidt tot lagere administratieve lasten 

bij de deelnemers; 

- De formele besluitvorming verandert niet met het vervallen van lid 4 van artikel 10. 

 

5. Kanttekeningen 

Het besluit om een eigen publicatieblad in te stellen is mede voortgekomen uit de ervaring met het publiceren van 

de verordening eerder dit jaar. Wanneer het bestuur dit eerder had besloten, had dit voorstel tot het laten 

vervallen van artikel 10 lid 4 meegenomen kunnen worden in het eerdere voorstel tot wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling. 

 

6. Financiën 

Er zijn geen financiële gevolgen.  

 

7. Realisatie 

Wanneer alle deelnemers van het Plassenschap instemmen met het laten vervallen van artikel 10 lid 4, worden 

de besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden voortaan in het eigen publicatieblad van het 

Plassenschap gepubliceerd.  

 

8. Juridisch 

Elke wijziging van de gemeenschappelijke regeling moet ter besluitvorming aan de deelnemers worden 

voorgelegd.  

 

9. Europa 

n.v.t. 
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10. Communicatie 

Het dagelijks en het algemeen bestuur van het recreatieschap worden geïnformeerd over de besluitvorming in GS 

en PS.  

 

11. Bijlagen 

1. Gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. 

2. Toelichting gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. 

 


