
 

     Register Artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen    

      

Algemeen 
In het register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de gemeente Lansingerland deelneemt. 
Krachtens artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient dit register het navolgende te vermelden: 
a. de deelnemers; 
b. de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst; 
c.  de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin van de Wet gemeenschappelijke regelingen, krachtens de regeling zijn 

overgedragen; 
d. het adres en de plaats van de vestiging; 
e. of een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld. 
Onder b. zijn niet de wettelijke voorschriften van algemene aard vermeld, die ook de bevoegdheden van het samenwerkingsverband kunnen beheersen, zoals de Gemeentewet, de 
Wet gemeenschappelijke regelingen en de Grondwet, maar enkel die specifieke wettelijke regelingen, die op het samenwerkingsverband van toepassing zijn. 

      

Commissie Algemeen 
Bestuur     

Commissie Ruimte     

Commissie Samenleving     

      

Nr 
Naam Verbonden 
partij Deelnemers Doel en/of Bevoegdheden 

Wettelijke 
voorschriften Adres 

1 Bleizo 
Gemeente Zoetermeer en 
Gemeente Lansingerland 

De GR Bleizo heeft tot doel casu quo als belang het binnen diens rechtsgebied 
ontwikkelen en realiseren van de door de deelnemende gemeenten 
gezamenlijk besloten ontwikkelingsstrategie, alsmede het in samenhang 
daarmee bevorderen van de realisering van de stedenbaanhalte Bleizo, 
conform hetgeen is overeengekomen in de Bestuursovereenkomst De 
Bestuursovereenkomst vormt de basis voor de samenwerking tussen de 
deelnemers. 
a. het in juridische eigendom verwerven, al dan niet in samenwerking met 
een of meerdere deelnemers, van alle voor de realisatie van de doelstelling 
benodigde en daarvoor in aanmerking komende gronden, met alle middelen 
rechtens waaronder, voor zover nodig, de inzet door een deelnemende 
gemeente van het instrument van onteigening; 
b. het voeren van (tijdelijk) beheer, in de ruimste zin van het woord, met 
betrekking tot verworven gronden; 
c. het financieren van de kosten van verwerving, beheer en verdere kosten ter 
uitvoering van de doelstelling van deze regeling;  

Prismalaan West 1 
2665 PC Bleiswijk 
Vestigingsplaats: 
Bergschenhoek 
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d. het bevorderen bij de deelnemende gemeenten van het tijdig tot stand 
komen van de voor realisatie van de doelstelling benodigde 
publiekrechtelijke, waaronder planologische, besluiten en regelingen; 
e. het bevorderen van uitplaatsing uit het rechtsgebied van met de realisering 
van de doelstelling strijdige functies; 
f. het voeren van overleg met overheden en instanties ter zake de realisering 
van de doelstellingen, waaronder de realisatie van de stedenbaanhalte Bleizo; 
g. het voeren van (afstemmings)overleg met het Bedrijvenschap Hoefweg; 
h. het (doen) voeren van de grondexploitatie ter uitvoering van de 
planologische maatregelen ter realisering van de doelstelling voor het 
rechtsgebied; 
i. het ontwikkelen en toepassen van een kostenverhaalsinstrumentarium, 
gericht op het via overeenkomst of via het publiekrechtelijk instrumentarium 
van de Wet ruimtelijke ordening (doen) verkrijgen van een evenredige 
bijdrage van derden in de door de GR Bleizo, danwel één van de deelnemers, 
gemaakte casu quo te maken kosten betreffende de door de GR Bleizo te 
verlenen medewerking aan het in exploitatie brengen van gronden door 
derden. 

2 
Bedrijvenschap 
Hoefweg  

Gemeente Lansingerland 
(voorheen gemeente 
Bleiswijk) en gemeente 
Zoetermeer. 

Het bedrijvenschap heeft tot doel het ontwikkelen van 
vestigingsmogelijkheden voor bedrijven uit Lansingerland en Zoetermeer, 
alsmede uit Metropoolregio Rotterdam Den Haag, alsmede voor bedrijven van 
elders die een belangrijke bijdrage leveren aan de werkgelegenheid. 
Het bedrijvenschap heeft tot taak de gronden van het bedrijvenschap 
Hoefweg (onderdeel van het bedrijvenpark Prisma) te ontwikkelen, waaronder 
met name dient te worden verstaan de verwerving, de aanleg van 
infrastructuur en de uitgifte van gronden en hetgeen daarmee samenhangt, op 
basis van het door de raad van de gemeente Lansingerland vastgestelde, c.q. 
vast te stellen bestemmingsplan. 
2. Voorts behoort tot de taak van het bedrijvenschap het samenwerken met 
andere partijen die deelnemen in de ontwikkeling van het bedrijvenpark 
Prisma, met als doel kostenbeheersing bij de aanleg van het bedrijvenpark 
Prisma en door onder andere gezamenlijke marketing en promotie het 
optimaliseren van de verkoopresultaten. 
3. Het bedrijvenschap heeft mede tot taak het beheer en onderhoud van 
openbare gronden voor zover deze nog niet zijn overgedragen aan de 
gemeente Lansingerland. Deze gronden worden in eigendom, beheer en 
onderhoud overgedragen aan de gemeente Lansingerland nadat de openbare 
werken voor afgeronde gedeelten zijn gerealiseerd. 
  

 
Postbus 1 
2665 ZG Bleiswijk 
Vestigingsplaats: 
Bleiswijk 
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3 

Schadevergoedings-
schap HSL-Zuid A16 
en A4 

Gemeente Lansingerland en 
alle overige gemeenten 
over wiens grondgebied de 
HSL-Zuid i A16 en A4 is 
aangelegd, alsmede de 
Minister van I&M 

Het doel van de regeling is het bevorderen dat de behandeling van verzoeken 
om schadevergoeding die verband houden met de aanleg van de HSL-Zuid en 
de verbreding, verlengingen reconstructie van de A-16 (...)respectievelijk de 
A-4, zoals bedoeld in artikel 1 onder f, en de beslissing op die verzoeken 
doelmatig, deskundig en op gelijke wijze plaatsvinden. Door deze regeling 
wordt tevens voor de burgers duidelijkheid geschapen over de ter zake 
bevoegde instantie 

Wet op de 
ruimtelijke 
ordening, Awb, 
Tracewet 

Schimmelpenninck-
laan 15  
3571 BE Utrecht  
Vestigingsplaats: 
Rotterdam 

4 

Veiligheidsregio 
Rotterdam-Rijnmond 
Rotterdam 

Gemeente Lansingerland en 
15 regiogemeenten t.w. 
Albrandswaard Barendrecht 
Brielle Capelle ad IJssel 
Goeree Overflakkee 
Hellevoetsluis Krimpen ad 
IJssel Maassluis Nissewaard 
Ridderkerk Rotterdam 
Schiedam Vlaardingen 
Westvoorne 

 
 
 
 
 
Het publieke belang wordt behartigd door het voorkomen, beperken en 
bestrijden van rampen en crises. De VRR staat voor ‘samen sterk’ in hulp- en 
zorgverlening en in risico- en crisisbeheersing.  
De VRR doet dit door een gezamenlijke inzet van hulpverleningsdiensten, 
burgers en bedrijfsleven. Door die inzet kan leed en schade bij incidenten 
worden voorkomen of beperkt. 

Wet 
Veiligheidsregio’s 

Wilhelminakade 947 
3072 AP Rotterdam 
Vestigingsplaats: 
Rotterdam 

6 

Samenwerkings-
verband 
Vastgoedinformatie, 
Heffingen  
en Waardebepaling 
(SVHW) Klaaswaal 

25 gemeenten, het 
waterschap Hollandse Delta 
en de Regionale 
Afvalstoffen Dienst 
Hoeksche Waard. 

Een zo doelmatig mogelijke uitvoering van werkzaamheden met betrekking 
tot 
- de heffing en invordering van belastingen 
- de uitvoering van Wet waardering onroerende zaken (woz) 
- de administratie van vastgoedgegevens 
- het verstrekken van vastgoedgegevens aan deelnemers en derden 

Wet gemeenschap-
pelijke regelingen, 
Wet waardering 
onroerende zaken, 
Wet Kenbaarheid 
Publiekrechtelijke 
Beperkingen 

Postbus 7059  
3286 ZH Klaaswaal 
Vestigingsplaats: 
Klaaswaal 

7 

Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag 
(MRDH)  

Albrandswaard, 
Barendrecht, Brielle, 
Capelle aan den IJssel, 
Hellevoetsluis, Krimpen aan 
den IJssel, Nissewaard, 
Lansingerland, Maassluis 
Ridderkerk, Rotterdam, 
Schiedam, Vlaardingen, 
Westvoorne. Wassenaar, 
Zoetermeer, 
Leidschendam-Voorburg, 
Pijnacker-Nootdorp, Delft, 
Den Haag, Rijswijk, 
Midden-Delfland, Westland. 

Doel is het versterken van de internationale concurrentiepositie van de regio. 
De MRDH ontvangt als vervoersregio de bevoegdheden en middelen op het 
gebied van openbaar vervoer. Daarnaast richt de MRDH zich op het 
economisch vestigingsklimaat.  
Als gemeenschappelijke regeling vervult de MRDH twee typen functies: een 
strategische functie en een verdelingsfunctie.  
Ten aanzien van de strategische functie fungeert de MRDH 
enerzijds als forum voor strategieontwikkeling en onderlinge afstemming, en 
anderzijds als belangenvertegenwoordiging: een middel om het belang van de 
regio goed voor het voetlicht te krijgen in de nationale en Europese politiek-
bestuurlijke arena.  
Bij de verdelingsfunctie gaat het om het verdelen van middelen  voor 
projecten en initiatieven door de regio heen.  

Westersingel 12 
3014 GN Rotterdam 
Postbus 21012 
3001 AA Rotterdam 
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8 
DCMR Milieudienst 
Rijnmond Schiedam 

Albrandswaard, 
Barendrecht, Brielle, 
Capelle aan den IJssel, 
Hellevoetsluis, Krimpen aan 
den IJssel, Lansingerland, 
Maassluis, Ridderkerk, 
Rotterdam, Schiedam, 
Nissewaard, Vlaardingen, 
Westvoorne, Goeree-
Overflakkee  en de 
provincie Zuid-Holland 

Uitvoeren van de Wet Milieubeheer voor de Gemeente Lansingerland en 
advisering op milieugebied. Het publieke belang is het bereiken van een goed 
leefmilieu voor burgers en bedrijven.  Wet Milieubeheer 

 
Parallelweg 1  
3112 NA Schiedam 
Vestigingsplaats: 
Schiedam 

9 
Recreatieschap 
Rottemeren 

Gemeenten Rotterdam, 
Zuidplas en Lansingerland  

In stand houden, ontsluiten en exploiteren van recreatiegebied Rottemeren. 
Openluchtrecreatie, natuurbescherming en natuur- en landschapsschoon 
bewaren en bevorderen. De taken zijn: 
beheer van en onderhoud aan roerende en onroerende zaken; 
Het inzetten en aansturen van derden, waaronder terrein beherende 
organisaties, ten behoeve van de uitvoering van de taken van de regeling; 
Het uitvoeren van toezicht en handhaving op basis van de gemeentelijke 
gebiedsverordeningen zoals zij gelden binnen het gebied; 
Het uitvoeren van lokaal beleid; 
Het vormen en uitvoeren van beleid voor het recreatieschap binnen de 
daarvoor door de raden van de deelnemende gemeenten gestelde kaders; 
Het ondersteunen van de deelnemers bij het voorbereiden en vormen van 
beleid, regelgeving en programma’s die verband houden met de door het 
recreatieschap te behartigen belangen; 
Het verlenen van vergunningen, ontheffingen en subsidies, waarbij leges 
kunnen worden geheven; 
Het uitvoeren van feitelijke werkzaamheden ter uitvoering van gemeentelijke 
verplichtingen op basis van de Wegenwet; 
Het in dienst hebben van ambtenaren of werknemers naar burgerlijk recht.  

Kantorengebouw 
Schieburg 
Overschieseweg 204 
3112 NB Schiedam 
Vestigingsplaats:          
Rotterdam  

10 

Dunea 
Duinwaterbedrijf 
Zuid-Holland 

De aandelen van Dunea zijn 
in handen van 18 Zuid 
Hollandse gemeenten. 

Het publieke belang bestaat uit de gewaarborgde levering van drinkwater aan 
alle klanten binnen het verzorgingsgebied en het natuurbeheer in de 
duingebieden. Drinkwaterwet 

Plein van de 
Verenigde Naties 11               
Postbus 756              
2700 AT Zoetermeer 
Vestigingsplaats:            
's-Gravenhage 

11 

Stichting 
Parkmanagement 
Bedrijvenpark 
Oudeland (PMBO) 

Naast de gemeente 
Lansingerland nemen alle 
eigenaren van kavels op 
Oudeland (verplicht) deel 
aan het parkmanagement. 

Het publieke belang is het creëren van een gunstig economisch klimaat. 
Daarnaast is de taak van de stichting PMBO het organiseren, in stand houden 
en daar waar mogelijk verbeteren van het kwaliteitsniveau   

Nobelsingel 2         
2652 XA Berkel en 
Rodenrijs 
Vestigingsplaats: 
Lansingerland 
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12 
GGD Rotterdam-
Rijnmond 

Albrandswaard, 
Barendrecht, Brielle, 
Nissewaard, Capelle aan 
den IJssel, Goeree-
Overflakkee, 
Hellevoetsluis, Krimpen aan 
den IJssel, Lansingerland, 
Maassluis, Ridderkerk, 
Rotterdam, Schiedam, 
Vlaardingen en Westvoorne. 

Artikel 3 van de GR: 
Het lichaam heeft tot doel: 
- het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of van 
specifieke groepen daarbinnen, in het rechtsgebied van het lichaam; 
- het voorkómen en het vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking; 
- alles wat met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt. 

Wet Publieke 
Gezondheid 

Schiedamsedijk 95  
3011 EN Rotterdam 
Vestigingsplaats: 
Rotterdam 

13 Jeugdhulp Rijnmond 

Albrandswaard, 
Barendrecht, Brielle, 
Capelle aan den IJssel, 
Goeree-Overflakkee, 
Hellevoetsluis, Krimpen aan 
den IJssel, Lansingerland, 
Maassluis, Ridderkerk, 
Rotterdam, Schiedam, 
Vlaardingen  Westvoorne en 
Nissewaard. 

Artikel 3 
Het lichaam heeft tot doel te zorgen voor een kwalitatief goede en efficiënte 
uitvoering van bovenlokale taken, met inachtneming van de bepalingen in de 
Jeugdwet.  
Artikel 4 
Het uitvoeren van bovenlokale taken door middel van het contracteren en/of 
subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp en uitvoerders jeugdreclassering en 
jeugdbeschermingsmaatregelen in het kader van de Jeugdwet; de jeugdhulp 
omvat de uitvoering van de gesloten jeugdhulp, crisiszorg, pleegzorg, 
residentiële, intramurale zorg en/of specialistische zorg voor jeugdigen; de 
taken worden uitgevoerd met inachtneming van de afspraken die hierover op 
bovenregionaal of landelijk niveau zijn of worden gemaakt.  
Het bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten inzake de 
uitvoering van de jeugdhulptaken, welke ingevolge de Jeugdwet aan de 
gemeenten zijn opgedragen. Jeugdwet 

Postbus 70014 
3000 KS Rotterdam 
Vestigingsplaats: 
Rotterdam 

      

      

NB: gemeenschappelijke regelingen in het register zijn openbare lichamen, tenzij anders aangegeven als NV of stichting.  
 

 


