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Recreatieschap Midden-Delfland 

 

Naam van de regeling 

Gemeenschappelijke regeling voor het recreatieschap Midden-Delfland 

 

Deelnemers 

Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Maassluis, Rotterdam, Schiedam en 

Vlaardingen   

 

Wettelijke voorschriften 

Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet 

 

Overgedragen bevoegdheden 

Aan het recreatieschap worden ter vervulling van de in dit artikel omschreven taak alle 

bevoegdheden van regeling en bestuur toegekend binnen de grens van artikel 54 van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen. Bevoegdheden zijn: 

a. het kopen, ruilen, vervreemden, bezwaren, verpanden, verhuren, verpachten, het in erfpacht 

uitgeven of op enigerlei andere wijze in gebruik geven van eigendommen en rechten van het 

recreatieschap; 

b. het aangaan van geldleningen, het uitlenen van gelden, het aangaan van rekening-courant-

overeenkomsten en hetgeen verder de geldmiddelen van het recreatieschap aangaat; 

c. het aanbesteden van werken of leveranties; 

d. het treffen van dadingen of het opdragen van een bestaand geschil aan de beslissingen van 

scheidsmannen; 

e. het voeren van rechtsgedingen, hetzij in eerste aanleg, hetzij in hoger beroep of cassatie en het 

instellen van administratieve beroepen; 

f. het berusten in een tegen het recreatieschap ingestelde rechtsvordering; 

g. het vaststellen van instructies en reglementen, die ten doel hebben een doelmatig beheer te 

bevorderen; 

h. het vaststellen, wijzigen of intrekken van belastingverordeningen; 

i. het regelen van de rechtspositie van het personeel van het recreatieschap; 

j. het aanvaarden van aan het recreatieschap gemaakte erfstellingen, legaten of gedane 

schenkingen; 

k. het maken van verordeningen binnen de uitoefening van taken voor het recreatieschap. 

 

Doelstelling 

Het recreatieschap heeft tot taak het behartigen van de belangen van de openluchtrecreatie binnen 

de vastgestelde gebiedsbegrenzing, zulks voor zover mogelijk onder handhaving van het landelijk 

karakter van het gebied, daaronder begrepen het bewaren en bevorderen van de natuur- en 

landschappelijke waarden, het in stand houden van flora en fauna, zomede het verlenen van 

medewerking aan en het bevorderen van de totstandkoming en de handhaving van een natuurlijk 

biologisch evenwichtig milieu in het gebied. 

 

Adres van vestiging 

Recreatieschap Midden-Delfland (in liquidatie per 1 januari 2018) 

Overschieseweg 204 

3112 NB Schiedam 

 

Contactinformatie: 

Telefoon 010-2981010 

gzh@pzh.nl 

http://www.heerlijkbuiten.nl/natuur-en-recreatieschappen/midden-delfland 
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Categorie 

Openbaar lichaam voor onbepaalde tijd 

 

Opmerkingen/geactualiseerd 

In de oorspronkelijke regeling was het Rijk deelnemer. Per 1 januari 2017 is de officiële uittreding 

van het Rijk. De overige deelnemers hebben besloten om per 31 december 2017 de regeling op te 

heffen. De regeling is sinds 1 januari 2018 in liquidatie. 

 




