
Van: Daniëlle Brink <d.brink@recreatiemiddennederland.nl>  
Verzonden: woensdag 6 juli 2022 08:38 
Onderwerp: Financiële stukken Recreatieschap Stichtse Groenlanden. 
 
Geachte deelnemers van Recreatieschap Stichtse Groenlanden, 
 
Bijgevoegd ontvangt u de volgende financiële stukken van Recreatieschap Stichtse Groenlanden: 

1) Aanbiedingsbrief financiële stukken 
2) Ontwerp jaarrekening en jaarverslag 2021 met accountantsverklaring 
3) Eerste begrotingswijziging 2022 met bestuursvoorstel en Nota van Antwoord  
4) Kadernota voor de Begroting 2023 met bestuursvoorstel en Nota van Antwoord 

 
De ontwerp jaarrekening en jaarverslag 2021 worden u voor zienswijze aangeboden. Graag 
ontvangen wij uw zienswijze vóór 15 oktober 2021. 
De overige stukken zijn ter kennisname. 
 
Namens het dagelijks bestuur, 
 
Met vriendelijke groet 
 
Danielle Brink 
 
Ondersteuner Secretaris  Recreatieschap Stichtse Groenlanden 
 
T: 06 54 923 933 
E: d.brink@recreatiemiddennederland.nl 
W: www.recreatiemiddennederland.nl  
 
Werkdagen: maandag en donderdag 
 
 

 
 

         
 
 
 



 
 

 

Aan: de deelnemers van recreatieschap Stichtse 
Groenlanden: de raden en colleges van burgemeester 
en wethouders van de gemeenten de Bilt, De Ronde 
Venen, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, 
Utrecht, Woerden en IJsselstein en de staten en het 
College van gedeputeerde staten van de provincie 
Utrecht 

 
 
 
Ons kenmerk: Z - 888888 / UIT -  888888  
Uw kenmerk:   
Referentie: Daniëlle Brink  
E-mailadres: d.brink@recreatiemiddennederland.nl  
Bijlage(n): 6 
Onderwerp: Aanbiedingsbrief financiële stukken recreatieschap Stichtse Groenlanden  

 
 
Utrecht, 5 juli 2022 
 
 
Geachte deelnemer,  
 
Bijgevoegd ontvangt u de volgende financiële stukken van het recreatieschap:   

1) Ontwerp jaarrekening en jaarverslag 2021 recreatieschap Stichtse Groenlanden 
2) Eerste begrotingswijziging 2022 recreatieschap Stichtse Groenlanden 

a. Nota van Antwoord zienswijzen 
b. Eerste begrotingswijziging 2022 inclusief bestuursvoorstel 

3) Uitgangspunten voor de Begroting 2023 
a. Nota van antwoord zienswijzen 
b. Uitgangspunten voor de begroting 2023 
c. Aanbiedingsbrief van DB aan AB 

 

Toelichting op de bijlagen  
 
Bijlage 1 
U ontvangt de Ontwerp Jaarrekening 2021 voor zienswijze. Het resultaat (inclusief mutaties reserves), 
bedraagt € 521.758 positief ten opzichte van een gepland resultaat van € 144.641 negatief (begroting 
na wijziging). Het verschil tussen het geplande resultaat en de realisatie wordt hoofdzakelijk 
veroorzaakt door beduidend lagere doorbelaste apparaatskosten, lagere kosten voor rente en 
afschrijvingen en hogere opbrengsten van eigendommen. Het resultaat wordt negatief beïnvloed door 
de effecten van de corona-maatregelen, dit is in het resultaat verwerkt en leidt niet tot 
compensatieverzoek in een extra deelnemersbijdrage. 
Wanneer u besluit het positieve resultaat van boekjaar 2021 volledig toe te voegen aan de algemene 
reserve (stand vóór resultaatbestemming € 0,58 miljoen1) komt het totaal van de algemene reserve op 
€ 1,1 miljoen per 1 januari 2022. 
 
Voor het programma SGL-A bedraagt het resultaat over het boekjaar 2021 positief € 433.156 
(inclusief mutaties reserves) ten opzichte van een gepland resultaat van negatief € 61.840 (begroting 
na wijziging). Voor het programma SGL-B bedraagt het resultaat over het boekjaar 2021 positief € 
88.602 (inclusief mutaties reserves) ten opzichte van een gepland resultaat van negatief € 82.801 
(begroting na wijziging). 
  

 
1 Waarvan € 0,34 mi joen van SGL-A en € 0,24 miljoen van SGL-B 
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1 Voorwoord 

1.1 Jaarverslag en jaarrekening   
Voor u ligt het Ontwerp jaarverslag en de Ontwerp jaarrekening van recreatieschap Stichtse 

Groenlanden over het jaar 2021. 

Recreatieschap Stichtse Groenlanden is een gemeenschappelijke regeling (GR) op grond van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Binnen deze GR werken de gemeenten De Bilt, De Ronde 

Venen, Houten, Lopik, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Utrecht, Woerden en IJsselstein en de provincie 

Utrecht samen aan beheer en ontwikkeling van toegankelijke recreatiegebieden voor inwoners en 

bezoekers van de regio. 

 

Recreatieschap Stichtse Groenlanden is in 1999 opgericht “ter behartiging van het belang van de 

deelnemers bij de intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en 

landschap.” Deze taakomschrijving is en blijft ongewijzigd, maar wat hieronder wordt verstaan en hoe 

hier invulling aan wordt gegeven, is wel aan verandering onderhevig. 

Het recreatieschap heeft de uitvoering van zijn werkzaamheden - Beheer & Onderhoud, Toezicht & 

Handhaving, Exploitatie, Bedrijfsvoering en Bestuursondersteuning - belegd bij RMN. RMN is de 

uitvoeringsorganisatie voor recreatieschap Stichtse Groenlanden, Plassenschap Loosdrecht e.o. en 

Routebureau Utrecht. 

Het jaar 2021 was een turbulent jaar voor het Recreatieschap. Vanwege de coronacrisis en 

maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, werden de gebieden vaker en door 

meer mensen bezocht. De werkzaamheden en de werkdruk voor onze toezichthouders en beheer- en 

onderhoudsmedewerkers nam hierdoor toe. Anderzijds zijn er in deze periode door de Covid19-

maatregelen geen evenementen in onze recreatiegebieden geweest. 

 

Eind 2020 heeft het schap uitgesproken geen toekomst te zien in de wijze waarop de samenwerking 

momenteel georganiseerd is. Eind 2021 is hierover de besluitvorming afgerond. Besloten is, de 

uitvoeringsorganisatie RMN te liquideren per 1 januari 2023 en ons schap om te vormen tot een ander 

samenwerkingsverband met een ‘lichtere’ structuur. 

1.2 Effect COVID-19 (corona) op de jaarstukken  
De uitbraak van COVID-19 (corona) in februari 2020 heeft een enorme impact gehad op de 

samenleving én ook op het recreatieschap. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende 

omstandigheden. Het COVID-19 (corona) virus heeft financiële gevolgen die zijn verwerkt in 

voorliggende jaarrekening. De belangrijkste (financiële) effecten zijn:  

- Niet/nauwelijks inkomsten uit verhuur van terreinen voor evenementen en 

(groeps-)activiteiten;  

- Hogere kosten voor terreinbeheer: extra kosten voor schoonmaak, afvalinzameling, toezicht 

en handhaving;   

- Extra lasten om de online verkoop van toegangsbewijzen voor de Maarsseveense plassen 

mogelijk te maken en zodoende het bezoek ‘corona-proof’ te organiseren en faciliteren; 

- Uitstel overdracht eigendom/opstallen Oortjespad. 

De totale impact van deze effecten op het resultaat bedraagt € 218.700.  
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1.3 Financiële resultaten  
Het resultaat (inclusief mutaties reserves), bedraagt € 521.758 positief ten opzichte van een gepland 

resultaat van € 144.641 negatief (begroting na wijziging). Het verschil tussen het geplande resultaat 

en de realisatie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door beduidend lagere doorbelaste apparaatskosten 

en lagere kosten voor rente en afschrijvingen. 

De kosten voor RMN (doorbelaste personeels- en apparaatskosten en inhuur derden) zijn lager 

uitgevallen. Door het combineren van functies en het meer ad-hoc inzetten van extern personeel op 

vraagstukken is op inhuur een fors bedrag bespaard ten opzichte van de begroting.  

Daarnaast zijn de kosten voor rente en afschrijvingen lager dan begroot. Dit komt vooral omdat 

vervangingsinvesteringen zijn uitgesteld in verband met de ontwikkeling van het nieuwe MJOP en 

vertraging in vergunningstrajecten vanwege de PAS-wetgeving (stikstofproblematiek). 

Tenslotte zijn er als gevolg van de corona-maatregelen inkomsten misgelopen. Het resultaateffect 

hiervan bedraagt € 218.700 negatief en is onderdeel van het totale resultaat. Zonder dit resultaateffect 

zou het resultaat dus € 218.700 positiever zijn geweest. 

ONDERTEKENING 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse 

Groenlanden, gehouden op … te  …            / via MS Teams. 

 

 

 

 

Dhr. J.C. R. van Everdingen Mw. J. Brand-Dijkstra 

Voorzitter    Secretaris 
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JAARVERSLAG  

2 Programmaverantwoording 

2.1 Programma 1: Beheer en onderhoud 

 Wat wilden we bereiken?  

Beheer & Onderhoud omvat het beheer en (dagelijks, groot- en vervangings-) onderhoud van de 

terreinen en plassen, fiets- en wandelpaden en het onderhouden van voorzieningen. Het niveau van 

beheer & onderhoud verschilt per terrein, per seizoen en is afhankelijk van onder meer wet- en 

regelgeving, de functie, de intensiteit van gebruik en de behoefte van recreanten en de opdracht van 

het recreatieschap. Ook op het gebied van beheer & onderhoud moeten we inspelen op en rekening 

houden met diverse ontwikkelingen. In onderstaande alinea’s worden de belangrijkste ontwikkelingen 

geschetst. 

Economisch klimaat 

Veel beheer & onderhoudswerkzaamheden worden uitbesteed. In het huidige economische klimaat 

zien we dat de tarieven harder stijgen dan de prijsindex. In 2021 moeten een aantal 

onderhoudsbestekken opnieuw worden aanbesteed. We gaan ervan uit dat deze duurder uitvallen dan 

de huidige bestekken plus index 

Digitalisering 

Enkele jaren geleden hebben we GIS-systeem GeoVisia gekocht om ons areaal en alle voorzieningen 

in onze gebieden digitaal te beheren. Om budgettaire redenen wordt het systeem geleidelijk gevuld en 

in gebruik genomen. Naar verwachting is in 2020 het systeem gevuld aan de hand van 

onderhoudsinspecties, zodat we in 2021 het systeem in gebruik kunnen nemen om dagelijks-, groot 

en vervangingsonderhoud te plannen en begroten. Tot en met 2021 wordt er begroot aan de hand van 

technische levensduur, vanaf 2022 kunnen we begroten op basis van de werkelijke staat van 

onderhoud. Dit zal een effect hebben op de dotatie groot onderhoud. 

Klimaatverandering en biodiversiteit 

Het veranderende klimaat heeft directe gevolgen voor het beheer van onze gebieden. We moeten 

rekening houden met toenemende kosten als gevolg van extreme weersomstandigheden, zoals 

stormschade, uitspoeling van paden en stranden en langere periodes van onwerkbaar weer. 

Daarnaast zien we dat het groeiseizoen steeds langer wordt en dat het aantal pieken in het 

recreatieseizoen toeneemt, waardoor de beheer & onderhoudswerkzaamheden toenemen. 

Het veranderende klimaat heeft ook gevolgen voor de biodiversiteit, waardoor we te maken hebben 

met essentaksterfte, overlast van de eikenprocessierups en invasieve exoten (waaronder de 

reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop), overlast als gevolg van cabomba (waterplanten) en de 

opkomst van de Amerikaanse rivierkreeft, de zwemwaterkwaliteit komt steeds sneller en op meer 

plekken onder druk te staan als gevolg van blauwalg en de toename in ganzenpopulatie (E-coli 

bacterie). 

Om de biodiversiteit te vergroten, streven we naar een betere mix van boomsoorten, gewassen en 

planten. Ook willen we graag meer insecten en dieren aantrekken door middel van natuurlijke oevers 

en bijenvelden. Daarnaast zullen we bij het beheer en de inrichting van de terreinen maatregelen 

moeten nemen op het gebied van klimaatadaptatie, aangezien we vaker te maken zullen krijgen met 

droogte, wateroverlast, oplopende temperaturen en bodemdaling. 
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2.4 Programma 4: Exploitatie 
 

 Wat wilden we bereiken? 

De exploitatie van het recreatieschap betreft het uitbaten van bezittingen, via erfpacht-, opstal-, huur 

en gebruiksovereenkomsten. Erfpachtovereenkomsten worden voor een lange termijn aangegaan, 

huur- en gebruiksovereenkomsten zijn vaak voor een korte(re) termijn. 

Het schap heeft erfpachtovereenkomsten met o.a. SpaSereen en InnStyle bij de Maarsseveense 

Plassen, Down Under bij Laagraven, Kameryck op Oortjespad, Skipiste Nieuwegein bij de 

Nedereindse Plas en voor Ruigenhoek, Cattenbroek en Strijkviertel worden in 2020 en 2021 

overeenkomsten gevestigd. Deze exploitanten dragen voor een belangrijk deel bij aan de 

recreatievoorzieningen en -mogelijkheden op een terrein en vormen een belangrijke bron van 

inkomsten. 

Huur- en gebruiksovereenkomsten worden aangegaan voor het gebruik van terreinen door 

hondenuitlaatservices, het laten weiden van schapen en koeien, jacht- en visrecht, het gebruik van 

(een deel van) een terrein voor een activiteit waaronder de festivals Ultrasonic, Soenda en Lief, maar 

ook sportevenementen zoals de Triatlon, een roeikamp en een volleybaltoernooi. Het gaat om zeer 

diverse overeenkomsten voor (regelmatig terugkerende) eenmalige activiteiten of korte termijn 

gebruik. 

Exploitatie biedt de mogelijkheid om de recreatieve meerwaarde van het gebied te vergroten en/of 

meer inkomsten te genereren. Het schap heeft momenteel geen exploitatiebeleid of -doelstellingen 

geformuleerd, maar zal zich hier in 2020/2021, in het kader de verbetering van het 

opdrachtgeverschap2, op bezinnen. Vooral het eenmalig en kortdurend verhuren van terreinen en 

eilanden voor bijvoorbeeld een evenement of pop-up-activiteit biedt mogelijkheden. 

Sinds 1 januari 2018 is het recreatieschap een van opdrachtgevers van het Routebureau Utrecht. 

Beheer en ontwikkeling van routenetwerken evenals de gezamenlijke informatievoorziening en 

marketing loopt via het routebureau. Het recreatieschap draagt hier voor het werkgebied Stichtse 

Groenlanden jaarlijks € 134.100 aan bij en voor het werkgebied Vinkeveense plassen jaarlijks €32.000 

aan bij. 

 Wat hebben we bereikt? 

Door de maatregelen die door het kabinet zijn genomen om het coronavirus in te dammen zijn veel 

pachters en huurders van het schap financieel in 2021 in de problemen gekomen. Namens het schap 

zijn gesprekken gevoerd met de ondernemers om hen zoveel mogelijk te ondersteunen bij het 

opvangen van de problemen en tegelijk de financiële schade voor het schap zo beperkt mogelijk te 

houden. Dit heeft in 2021 uiteindelijk geresulteerd in het voor een bedrag €.49.788,- compenseren van 

de pachters. In het schapsgebied is in 2021 er maar één evenement geweest als gevolg van de 

coronamaatregelen. 

In 2021 is voor de Vinkeveense Plassen ambtelijke overeenstemming bereikt met een commerciële 

partij tot het vestigen van het recht van erfpacht, voor een periode van 30 jaar. Ook is de 

ondererfpachtovereenkomst voor een oefengolfcentrum in Ruigenhoek getekend en bij de notaris. 

gepasseerd. De bouw het oefengolf centrum is voortvarend opgepakt. Pancake in de Parc is begin 

2022 reeds geopend en de drivingrange wordt opgericht.  

Op Strijkviertel loopt de Recreatie/Horeca WOOD ontwikkeling parallel aan de ontwikkeling van het 

bedrijventerrein in de oksel van de A12 en A2. Hiervoor is de intentieovereenkomst verlengd tot 2024. 

In 2021 heeft het schap een aantal percelen verkocht aan particulieren. Tenslotte is op de 

Vinkeveense Plassen een Pilot gedraaid voor horeca op eiland 4. 
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JAARREKENING  

4 Balans per 31 december 2021 
 

 

 

Activa (bedragen in €) 31-12-2021 31-12-2020

Immateriële vaste activa

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 168.549                226.001             

Subtotaal immateriële vaste activa 168.549               226.001            

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut 2.541.110            2.744.588          

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding 

van de kosten een heffing kan worden geheven -                         -                      

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk 

nut 4.054.704            4.222.099          

Subtotaal materiële vaste activa 6.595.814            6.966.687         

Financiële vaste activa

Overige uitzettingen 94.312                  122.991             

Subtotaal financiële vaste activa 94.312                 122.991            

Totaal vaste activa 6.858.675            7.315.679          

Voorraden

Gereed product en handelsgoederen 205.999                205.999             

Subtotaal voorraden 205.999               205.999            

Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar

Vorderingen op openbare lichamen 1.391.912            536.642             

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist 2.337.068            1.167.587          

Rekening-courantverhouding met het Rijk -                         -                      

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen -                         -                      

Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier -                         -                      

Overige vorderingen 55.001                  215.065             

Subtotaal uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar 3.783.981            1.919.294         

Liquide middelen

Kas- en banksaldi 268.994                466.015             

Overlopende activa

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te 

ontvangen voorschotbedragen van:

- Overige Nederlandse overheidslichamen -                         -                      

Overige overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde 

bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 86.193                  123.835             

Subtotaal overlopende activa 86.193                 123.835            

Totaal vlottende activa 4.345.166            2.715.143          

Totaal activa 11.203.841          10.030.822       
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Passiva (bedragen in €) 31-12-2021 31-12-2020

Eigen vermogen

Algemene reserve 588.124              887.726            

Bestemmingsreserves 2.434.974           4.022.330        

Gerealiseerd resultaat 521.758              (299.599)          

Subtotaal eigen vermogen 3.544.856           4.610.456        

Voorzieningen

Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt 

(egalisatievoorziening) 1.711.505           -                     

Subtotaal voorzieningen 1.711.505           -                     

Vaste schulden

Onderhandse leningen van:

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen 3.036.150           3.276.150        

Waarborgsommen 4.262                   3.712                

Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één 

jaar of langer 17.273                19.393              

Subtotaal vaste schulden 3.057.685           3.299.255        

Totaal vaste passiva 8.314.046           7.909.711         

Netto vlottende schulden

Overige schulden 1.036.223           828.378            

Subtotaal netto vlottende schulden 1.036.223           828.378            

Overlopende passiva

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in 

een volgend begrotingsjaar tot betaling komen 343.561               217.858            

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen 

ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek 

bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende 

begrotingsjaren;

- Het Rijk

- Overige Nederlandse overheidslichamen 1.458.796           1.062.519         

Overige vooruitontvangen bedragen 51.215                 12.356               

Subtotaal overlopende passiva 1.853.572           1.292.733        

Totaal vlottende passiva 2.889.795           2.121.111         

Totaal passiva 11.203.841         10.030.822       
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6 Grondslagen voor waardering en 

resultaatbepaling 

6.1 Inleiding 
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit 

begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). 

6.2 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en 

passiva opgenomen tegen nominale waarden. 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten 

worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun 

oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als 

gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van 

jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden 

sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij 

moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden 

en overlopende verlofaanspraken. 

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen 

voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde 

als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten 

(bijvoorbeeld door reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden. 

6.3 Vaste activa 

 Immateriële vaste activa 

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen 

en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en 

ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. 

 Materiële vaste activa 

6.3.2.1 Algemeen 

Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs 

omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten 

van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging 

kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk 

deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak die aan de vervaardiging van het actief 

worden toegerekend; in dat geval vermeldt de toelichting dat deze kosten worden geactiveerd. 

6.3.2.2 Investeringen met economisch en maatschappelijk nut 

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke 

investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. 
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gefinancierd. Vrij te besteden per eind 2021 is € 38.666. In 2022 zal deze reserve worden aangewend 

ter dekking van de kosten afwikkeling overdracht kinderboerderij Oortjespad. 

7.3.1.5 Reserve MVP rioolpomp 

Voor de ontvangen vergoeding voor schade aan een vervangen pomp in 2013 is een reserve 

gevormd. Reserve dekt de kapitaalslasten van de nieuwe pomp. 

7.3.1.6 Reserve fietspad Nieuw Wulven 

Door het bestuur is uit het opgebouwde bedrag voor nieuw beleid in 2009 € 116.300 beschikbaar 

gesteld voor volledige ontsluiting van het fietspad Nieuw Wulven. Aan dit bedrag wordt jaarlijks € 

5.817 onttrokken ter egalisatie van de afschrijvingslasten van het fietspad. 

7.3.1.7 Calamiteitenfonds 

Een van de uitganspunten van de 2e budgetfinancieringscyclus was opbouw van een 

calamiteitenreserve. Daarbij werd afgesproken, dat een jaarlijks bedrag van € 25.000 als ‘Onvoorzien’ 

in de begroting werd opgevoerd t.b.v. opvang calamiteiten. Het maximum van de reserve is gesteld op 

€ 100.000 eventueel verhoogd met de jaarlijkse prijsindex (voor 2015 t/m 2018 is de nullijn 

gehanteerd). Uitgaven ten laste van deze post wordt gedaan op basis van besluiten van het dagelijks 

bestuur. In 2021 is de reserve niet aangesproken. 

7.3.1.8 Reserve speeleiland 

Beschikbare reserve ten bate van innovatie waterspeeleiland. Het bedrag valt evenredig vrij met de 

afschrijving op investeringen, voor 2021 € 6.889. 

7.3.1.9 Ontwikkelplannen 

Uitrollen van diverse ontwikkelplannen goedgekeurd door het bestuur in 2015. Saldo beschikbaar voor 

aanwending is €761.625. Voor zover bedragen aangewend zijn, staan deze genoemd onder de 

diverse ontwikkelplannen en vallen vrij gelijktijdig met de uit investeringen gegenereerde 

afschrijvingen.  

7.3.1.10 Reserve boomveiligheid 

Reserve gevormd in 2017 in verband met uit te voeren onderzoek naar boomveiligheid. In 2021 waren 

er geen mutaties op deze reserve.  

7.3.1.11 Reserve heemstede noord 

In 2021 heeft de provincie Utrecht, in het kader van RodS, percelen in Heemstede Noord/ Laagraven 

overgedragen aan het recreatieschap. Bij die overdracht hoort een verplichting om deze percelen te 

ontwikkelen voor regionale recreatie. Delen van de betreffende percelen mochten worden 

doorgeleverd aan de gemeente Houten, voor de realisatie van een fietsstraat bij de Heemsteedseweg 

en aan Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden voor de verbreding van watergangen in het gebied. 

Het recreatieschap moest de bijbehorende opbrengsten dan wel reserveren voor de recreatieve 

ontwikkeling van dezelfde percelen. De recreatieve ontwikkeling is uitgesteld vanwege de verwachte 

doorlooptijd en de transitie van RMN; deze reserve is en blijft de komende jaren beschikbaar.   

7.3.1.12 Reserve strategische keuzes  

Reserve gevormd in 2017 in verband met een nader onderzoek strategische keuzes. In 2021 bedroeg 

de vermindering in verband met afschrijvingen op activa op deze reserve € 3.100. 

7.3.1.13 Bestemmingsreserve inspecties A + B 

In 2021 is het MJOP vastgesteld. Deze is gebaseerd op uitgevoerde inspecties naar de technische 

staat van het bezit van het recreatieschap. Om het MJOP actueel te houden blijft het belangrijk om 

periodiek inspecties uit te voeren om vast te stellen dat feitelijke technische staat niet afwijkt van 

hetgeen in het MJOP vanuit is gegaan. Om deze inspecties uit te kunnen voeren heeft het AB 

besloten tot het instellen van bestemmingsreserve inspecties. 
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doel om schommelingen in de kosten van groot onderhoud van de kapitaalgoederen te egaliseren. Dit 

gebeurt door jaarlijks een gelijkblijvend bedrag in de voorziening te storten en vervolgens werkelijke 

lasten van het betreffende jaar te onttrekken.  
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erfpachtovereenkomsten, waarvoor geen erfpacht is verschuldigd, is het recreatieschap verplicht deze 

fietspaden in goede staat van onderhoud te houden.  

 

7.5.3.3 De Leijen 

Het recreatieschap heeft sinds 1999 een huurovereenkomst met het Utrechts Landschap voor het 

recreatieterrein de Leijen. Deze huurovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd.  Jaarlijkse huur 

ca. € 2.000. Van een particulier wordt in ieder geval tot 1 januari 2029 de toegangsweg naar de Leijen 

gehuurd voor € 125,00 per jaar. Dit contract wordt, behoudens opzegging, per keer voor 10 jaar 

verlengd. 

 

7.5.3.4 Huurovereenkomst 

Er is een huurovereenkomst afgesloten voor de Loswal. Het contract loopt van 2018-2022 en heeft 

een contractwaarde van € 36.500. Ultimo 2021bedraagt de restantverplichting € 7.947 

 

7.5.3.5 Publieke bijdrage oortjespad 

Het recreatieschap is in 2020 een overeenkomst aangegaan met een commerciële partij inzake het 

beheer van Oortjespad. Ten behoeve van het uitvoer van dit beheer is overeengekomen dat het 

recreatieschap 5 jaar een publieke bijdrage betaalt van € 150.000. De restantverplichting bedraagt € 

450.000 per ultimo 2021. 
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11 Gebeurtenissen na balansdatum 

11.1 Effect COVID 19 op de jaarrekening 
Ondanks de grote maatschappelijke impact zijn de financiële gevolgen voor het recreatieschap in 

2021 beperkt. Het recreatieschap heeft geen gebruik gemaakt van overheidssteun zoals NOW of TVL. 
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Onze visie op het verloop van de controle
Boekjaar 2021 is ons eerste controlejaar van de jaarrekening van de 
Recreatieschap Stichtse Groenlanden. De interimcontrole in oktober 2021 
stond in het teken van een “nulmeting”, wederzijds kennismaken en 
doorgronden van uw organisatie en het delen van wederzijdse 
verwachtingen. Dit om, samen met uw organisatie, mogelijke vraagstukken 
en/ of knelpunten in een vroeg stadium te signaleren en de belangrijkste 
processen en onderwerpen zo vroeg mogelijk te doorgronden en te 
controleren. Tijdens de interim-controle is aandacht besteed aan de 
volgende materiële bedrijfsprocessen:
 Opbrengsten (doorbelastingen); 
 Inkopen inclusief betalingsproces;
 Aanbestedingen;
 Lonen en salarissen;
 Automatisering;
 Schattings,- en afsluitproces.

Van deze processen is de opzet beoordeeld en het bestaan vastgesteld en 
waar mogelijk en efficiënt is de werking van de interne 
beheersingsmaatregelen getest. Op basis van onze tussentijdse controle is 
gebleken dat de processen binnen Recreatieschap Stichtse Groenlanden in 
de basis op orde zijn. Wij hebben geen belangrijke tekortkomingen 
geconstateerd in de interne beheersing, voor zover dat relevant is voor 
onze jaarrekeningcontrole.

Op 2 mei 2022 zijn wij vervolgens gestart met de controle van de 
jaarrekening. De dossiervorming als basis voor onze controle was op het 
moment van de start van onze controle niet geheel volledig en is 
gedurende onze controle waar nodig aangevuld. Wij hebben met uw 
organisatie een afspraak gepland om het jaarrekeningproces te evalueren. 

Hoewel de controle grotendeels op afstand heeft plaatsgevonden hebben 
wij de samenwerking tussen uw organisatie en WHS Registeraccountants 
als goed, prettig en constructief ervaren en mede hierdoor is de met elkaar 
afgesproken planning behaald.

Controleopdracht 
De opdracht tot controle van de jaarrekening is uitgevoerd conform de met 
u gemaakte afspraken die zijn vastgelegd in de opdrachtbevestiging d.d. 15 
september 2021. De jaarrekeningcontrole is gericht op het uitbrengen van 
een onafhankelijk oordeel omtrent de getrouwheid en rechtmatigheid van 
de jaarrekening 2021 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Daarbij 
hebben wij gecontroleerd of de jaarrekening in alle van materieel belang 
zijnde opzichten is opgesteld in overeenstemming met het Besluit 
begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en tot stand is 
gekomen in overeenstemming met de begroting en de in de relevante wet-
en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het 
normenkader.

2. Opdracht, scope en uitkomsten
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Opzet en reikwijdte controle 
Onze controle is gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van 
zekerheid dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 
Niet uitgesloten is dat afwijkingen voorkomen die voor de jaarrekening als 
geheel niet van belang zijn. 

De gehanteerde materialiteit bij het uitvoeren van de jaarrekeningcontrole 
is € 82.000. Bij het rapporteren van de afwijkingen is een 
rapportagedrempel van € 10.000 gehanteerd. In de bijlage is een overzicht 
opgenomen met alle gecorrigeerde en ongecorrigeerde verschillen.

Ons onderzoek richt zich niet specifiek op het ontdekken van fraude. De 
primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van 
fraude berust bij de directie van de gemeenschappelijke regeling. De 
accountant is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de preventie van 
fraude.

Goedkeurende verklaring getrouwheid en rechtmatigheid 
Wij hebben de controle van de jaarrekening 2021 van Recreatieschap 
Stichtse Groenlanden afgerond. Naar aanleiding van de door ons 
uitgevoerde controlewerkzaamheden hebben we geen (ongecorrigeerde) 
fouten en onzekerheden geconstateerd rondom getrouwheid en of 
rechtmatigheid. Om deze reden zijn wij van voornemens om een 
goedkeurende verklaring af te geven ten aanzien van getrouwheid en 
rechtmatigheid.

Grondslagen 
De accountantscontrole omvat onder meer een onderzoek door middel van 
deelwaarnemingen, het controleren van de grondslagen van de financiële 
verslaggeving en van belangrijke schattingen die bij het opmaken van de 
jaarrekening zijn gehanteerd.

Wij hebben met het management de aanvaardbaarheid van de 
gehanteerde waarderingsgrondslagen en de consistente toepassing 
daarvan besproken. In dit kader komen tevens zaken aan de orde die een 
significante invloed hebben op de kwaliteit van de jaarverslaggeving, zoals 
nieuwe of gewijzigde waarderingsgrondslagen, schattingen, onzekerheden 
en bijzondere transacties.

Naar onze mening zijn de door het management en bestuur gekozen 
waarderingsgrondslagen aanvaardbaar en consistent toegepast met 
betrekking tot de significante jaarrekeningposten en bijzondere transacties. 
In het verslagjaar 2021 zijn geen wijzigingen doorgevoerd in de keuze of de 
toepassing van belangrijke verslaggevingsgrondslagen.

Jaarverslag en overige gegevens 
Wij hebben het jaarverslag en de overige in de jaarstukken opgenomen 
informatie gelezen en op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen uit 
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of deze informatie 
materiële afwijkingen bevat. Met deze werkzaamheden hebben wij voldaan 
aan de vereisten uit het BBV en de Nederlandse standaard 720. Bij onze 
beoordeling hebben wij geen materiële afwijkingen geconstateerd. Tevens 
bevestigen wij dat het jaarverslag voldoet aan de in de relevante wet- en 
regelgeving opgenomen bepalingen.

2. Opdracht, scope en uitkomsten
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Managementinzicht en schattingen 
Schattingen op basis waarvan sommige jaarrekeningposten worden 
bepaald, zijn gebaseerd op inzichten van het management. Binnen de 
jaarrekening van Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft dit met name 
betrekking op de waardering van de vorderingen. Wij hebben de 
belangrijkste gehanteerde factoren en veronderstellingen getoetst op basis 
waarvan de afzonderlijke oordelen en schattingen zijn gevormd. Wij 
hebben vastgesteld dat deze aanvaardbaar zijn in het kader van de 
jaarrekening.

Administratieve Organisatie en Interne Beheersing 
In het kader van de controle van de jaarrekening 2021 hebben wij onder 
meer werkzaamheden verricht ten aanzien van de Administratieve 
Organisatie en Interne Beheersing (hierna te noemen: AO/IB). Hierbij is 
tevens de geautomatiseerde gegevensverwerking betrokken, voor zover van 
belang voor de jaarrekeningcontrole. Tijdens de uitvoering hebben wij ons 
gericht op de opzet en het bestaan van de AO/IB en de daarin opgenomen 
maatregelen van interne beheersing. 
In hoofdstuk 5 hebben wij onze bevindingen naar aanleiding van deze 
werkzaamheden opgenomen.

Geautomatiseerde gegevensverwerking 
Op grond van artikel 393 lid 4, Titel 9 Boek 2 BW rapporteren wij onze 
bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de 
geautomatiseerde gegevensverwerking in dit verslag. Hierbij dient 
opgemerkt te worden dat de accountantscontrole van de jaarrekening niet 
specifiek is gericht op de betrouwbaarheid en continuïteit van de 
geautomatiseerde gegevensverwerking.

Wij zijn van mening dat voldoende maatregelen zijn getroffen om de 
betrouwbaarheid en de continuïteit van de geautomatiseerde 
gegevensverwerking en informatievoorziening te waarborgen.

Wet Normering Topinkomens (WNT)
De WNT is van toepassing op uw organisatie. Daarom hebben wij de WNT 
verantwoording in de jaarrekening gecontroleerd op basis van het 
‘Controleprotocol WNT 2021’. Bij deze werkzaamheden zijn geen 
bijzonderheden geconstateerd.

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij geen 
controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, 
of het ontbreken daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van 
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT. Dit 
betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van 
een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege 
eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere 
WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting 
juist en volledig is. Dit hebben wij in onze controleverklaring ook kenbaar 
gemaakt.

2. Opdracht, scope en uitkomsten
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Fraude en naleving wet- en regelgeving
Het Bestuur is primair verantwoordelijk voor het voorkomen van fraude, 
het naleven van wet- en regelgeving en voor een cultuur van eerlijkheid en 
integriteit en dient zowel preventieve als repressieve 
beheersingsmaatregelen te nemen om de kans op fraude en overtreding 
van wet- en regelgeving zo veel mogelijk te beperken. Vanaf boekjaar 2022 
zullen wij hier naar alle waarschijnlijkheid extra aandacht aan dienen te 
besteden in onze controleverklaring. 

Ten aanzien van fraude zullen wij dan op basis van een
aangepaste standaard rapporteren over de risico-inschatting rondom 
fraude. Van belang hierbij is dat uw organisatie beschikt over een actuele 
frauderisicoanalyse die inzicht geeft in de frauderisico’s en die de 
beheersmaatregelen benoemt om frauderisico’s zoveel mogelijk te 
beperken. 

Wij adviseren u om in 2022 een frauderisicoanalyse op te stellen en na te 
gaan of de frauderisico’s voldoende worden afgedekt met 
beheersmaatregelen zoals beschreven in de procesbeschrijvingen. Tevens 
adviseren wij u om de frauderisicoanalyse periodiek te agenderen in uw 
management bestuur. Dit draagt bij aan het actueel houden van het inzicht 
in de kwetsbare plekken in uw organisatie. Mogelijke gespreksonderwerpen 
zijn de aard, frequentie en diepgang van de uitgevoerde 
frauderisicoanalyses, de uitkomst daarvan en de manier waarop de 
organisatie de frauderisico’s opvolgt en monitort. 

2. Opdracht, scope en uitkomsten
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3. Financiële analyse              
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Analyse van het resultaat
Het resultaat over 2021 toont een positief saldo van € 522.000 ten 
opzichte van een gepland resultaat van € 145.000 negatief (begroting na 
wijziging). In de jaarrekening is in hoofdstuk 13 een analyse opgenomen 
van het gerealiseerde resultaat ten opzichte van de gewijzigde begroting. 
Hieruit blijkt dat het behaald resultaat met name een incidenteel karakter 
heeft en hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door onderstaande posities:
• Lagere doorbelaste kosten RMN ad € 170.000 (voordelig):
• Hogere dekkingsmiddelen ad € 448.000 (voordelig);
• Hogere opbrengsten uit eigendommen ad €154.000 (voordelig)

Voor een gedetailleerd overzicht van en een nadere toelichting op de
afwijkingen ten opzichte van de begroting verwijzen wij u naar de
toelichtingen per programma zoals opgenomen in paragraaf 13 in de
jaarrekening 2021.

Weerstandsvermogen
De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover
Recreatieschap Stichtse Groenlanden beschikt om niet begrote kosten, die
onverwachts en substantieel zijn, te dekken, zonder dat de begroting en
het beleid aangepast hoeven te worden. Het gaat om die posten waaruit
tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden, zoals de algemene
reserve.

3. Financiële analyse

Op basis van de door het management onderkende risico’s (zie toelichting
paragraaf Weerstandsvermogen van het jaarverslag) is de weerstandsratio
als voldoende te bestempelen.

Financiële ratio’s
Als onderdeel van de paragraaf Weerstandsvermogen zijn financiële
kengetallen opgenomen conform artikel 11 van het BBV. Tevens is daar een
inhoudelijke toelichting opgenomen ten aanzien van de ontwikkeling.
De solvabiliteitsratio geeft hierbij inzicht in de mate waarin een organisatie
zelfstandig aan haar verplichtingen kan voldoen. Het
solvabiliteitspercentage voor uw gemeenschappelijke regeling bedraagt per
31 december 2021 32% (2020: 47%). De daling van de solvabiliteitsratio is
met name het gevolg van de overheveling van de gelden in de
bestemmingsreserve onderhoud naar de onderhoudsvoorziening.
De solvabiliteitsratio van Recreatieschap Stichtse Groenlanden e.o. kan als 
gezond beschouwd worden.
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Financiering
Zoals blijkt uit de paragraaf Financiering is in 2021 de kasqeldlimiet niet 
overschreden. Er is daarnaast geen sprake van een overschrijding van de 
renterisiconorm aangezien er geen sprake is van langlopende externe 
leningen.

Schatkistbankieren
Vanaf de invoering van de wet verplicht schatkistbankieren zijn alle 
decentrale overheden (provincies, gemeenten, waterschappen en 
gemeenschappelijke regelingen in de vorm van een openbaar lichaam) 
verplicht om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. 
Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft in de toelichting bij de 
jaarrekening adequaat gerapporteerd over het schatkistbankieren. Hierbij 
blijkt dat het drempelbedrag niet is overschreden.

3. Financiële analyse
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4. Aandachtspunten en bevindingen in de controle



Pagina 15

Vanuit onze controle van de jaarrekening van Recreatieschap Stichtse 
Groenlanden hebben wij een aantal onderwerpen en/of bevindingen die 
wij specifiek aan u willen melden. Deze onderwerpen zijn het meest 
significant geweest voor onze controle. Onderstaand is een uiteenzetting 
van deze onderwerpen opgenomen. Waar nodig geacht hebben wij 
verbetervoorstellen gedaan aan uw organisatie.

4.1 Aankomende liquidatie van uitvoeringsorganisatie RMN
De gemeenschappelijke regeling RMN is de uitvoeringsorganisatie voor de
schappen Plassenschap Loosdrecht e.o. en Recreatieschap Stichtse
Groenlanden. In 2019 is een bestuurlijk proces gestart waarin de toekomst
van de schappen is heroverwogen met als belangrijkste onderdeel de
herziening van de relatie met RMN. Dit heeft in 2020 geleid tot
richtinggevende uitspraken over een nieuwe inrichting van de
samenwerking op het gebied van recreatie in de provincie Utrecht. Het
gevolg van deze ontwikkeling is dat de gemeenschappelijke regeling RMN
wordt ontbonden, omdat er geen draagvlak voor een voortbestaan meer is
onder de deelnemers. In het onderliggend liquidatieplan wordt hierbij
uitgegaan van een liquidatiedatum van 31 december 2022.

Conform het liquidatieplan d.d. 4 maart 2022 worden de liquidatiekosten
geraamd op totaal € 1,25 miljoen. De meeste kosten worden geraamd op
het risico van de personele en frictie (die al dan niet in het kader van een
sociaal plan worden gemaakt). De overige kosten worden gemaakt in de
vorm van uren van de uitvoering van de liquidatievoorbereiding,
boetebedingen uit de contracten en het liquidatieproces zelf. De kosten
worden gedragen door RMN.

4. Aandachtspunten en bevindingen in de controle

De geraamde liquidatiekosten worden verdeeld over de deelnemers op
basis van de verdeelsleutel die in de begroting van 2022 wordt gehanteerd.
Dit betekent dat de liquidatiekosten voor Recreatieschap Stichtse
Groenlanden geraamd worden op een bedrag van € 0,8 miljoen. In lijn met 
de verslaggevingsregels is hier ultimo 2021 nog geen voorziening voor 
opgenomen. Tijdens de accountantscontrole van boekjaar 2022 zullen we 
de (financiële) gevolgen van de liquidatie van RMN voor uw 
gemeenschappelijke regeling in detail beoordelen.

4.2 Onderhoudsvoorziening
In 2021 is naar aanleiding van het vastgestelde MeerJarenOnderhoudsPlan
(MJOP) opnieuw een voorziening groot onderhoud ingesteld. Deze
voorziening heeft tot doel om schommelingen in de kosten van groot
onderhoud van de kapitaalgoederen te egaliseren. Dit gebeurt door jaarlijks
een gelijkblijvend bedrag in de voorziening te storten en vervolgens
werkelijke lasten van het betreffende jaar te onttrekken. In 2021 is hierbij
een bedrag van € 1.728.000 gedoteerd ten laste van de 
bestemmingsreserves. In 2021 is daarnaast aan de voorziening groot 
onderhoud een geringe onttrekking geweest ter hoogte van € 17.000.
Per jaareinde bedraagt de stand van de onderhoudsvoorziening dan ook
€ 1.712.000.

Tijdens onze controle hebben wij vastgesteld dat er aan de voorziening een
actuele onderhoudsplan ten grondslag ligt welke is geautoriseerd door het
bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden.
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4.3 Inkoop en aanbesteden
Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft de interne aanbestedingsregels 
niet opgenomen in het normenkader, zodat onze controle primair toeziet 
op naleving van de Europese aanbestedingsregels. Ter vaststelling van de 
rechtmatigheid omtrent Europese aanbestedingen hebben wij uw 
organisatie gevraagd een spendanalyse uit te voeren. Hierbij is voor de 
gehele inkoopmassa over 2021 getoetst of voldaan is aan de Europese 
aanbestedingsrichtlijnen. Naar aanleiding van de uitgevoerde spendanalyse 
stellen wij vast dat de Europese aanbestedingsregels juist zijn nageleefd. 

Voor het onderhoud van de terreinen Heulse Waard, ’t Waal, Ruigenhoek, 
Honswijkerplas, Grutto, Maarsseveense plassen en het onderhoud van 
fietspaden heeft een nieuwe Europese aanbesteding plaatsgevonden. De 
contracten lopen van 2021 tot en met 2023 en zijn opgenomen onder de 
niet uit balans blijkende verplichtingen.

4.4 Rechtmatigheid
Bij onze controle op de rechtmatigheid hebben wij aandacht gegeven aan 
de volgende onderwerpen: 

Begrotingsrechtmatigheid 
Met de controle op de juiste toepassing van het begrotingscriterium 
toetsen wij of het budgetrecht van het bestuur is gerespecteerd. Wij 
beoordelen bij onze controle de overschrijdingen ten opzichte van de 
begrote lasten per programma. Dit betreffen enkel de lasten omdat hierop 
een beoordeling en rapportering van de accountant wordt gevraagd vanuit 
de Kadernota Rechtmatigheid. 

4. Aandachtspunten en bevindingen in de controle

Indien desondanks budgetten worden overschreden en niet meer 
gedurende het jaar kunnen worden voorgelegd aan het bestuur, is strikt 
genomen sprake van een onrechtmatigheid. Deze overschrijdingen hoeven 
echter niet in alle gevallen te worden meegewogen in het 
accountantsoordeel. Voor een juiste oordeelsvorming is van belang in 
hoeverre de begrotingsoverschrijding past binnen het door het bestuur 
geformuleerde beleid, deze wordt gecompenseerd door hogere 
opbrengsten of kostenoverschrijdingen bij openeinderegelingen. Deze 
overschrijdingen dienen te worden weergegeven in de jaarrekening en 
kunnen door het vaststellen van de jaarrekening alsnog door het bestuur 
worden geautoriseerd.

Wij hebben beoordeeld of de financiële beheershandelingen tot stand zijn 
gekomen binnen de grenzen van de door het algemeen bestuur 
geautoriseerde begroting. Wij hebben hierbij vastgesteld dat de lasten 
overschrijdingen op programmaniveau passen binnen het bestaand beleid 
en adequaat zijn toegelicht in de jaarrekening. 
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Niet-financiële beheershandelingen
Handelingen en beslissingen van niet-financiële aard vallen buiten de scope 
van de rechtmatigheidscontrole door de accountant. De accountant toetst 
deze handelingen en beslissingen niet inhoudelijk door gegevensgericht 
onderzoek. Volstaan wordt in dit kader met het beoordelen van het interne 
systeem van risicoafwegingen. Binnen dit systeem moeten voorwaarden 
zijn geschapen om risico’s goed te kunnen beoordelen en in de tijd te 
kunnen volgen.

Wij hebben ons een beeld gevormd over de wijze van totstandkoming van 
de inventarisatie van de risico’s en de getrouwe weergave van de hieruit 
mogelijk voortvloeiende financiële gevolgen in de paragraaf 
Weerstandsvermogen en risicobeheersing van het jaarverslag.

Daarnaast hebben wij gericht geïnformeerd naar de lopende procedures 
waarbij Recreatieschap Stichtse Groenlanden betrokken is, teneinde 
indicaties te verkrijgen over de eventuele risico’s op dit vlak. Op grond 
hiervan beschikken wij niet over aanwijzingen die een nader onderzoek 
naar de (financiële) gevolgen noodzakelijk maakt.

4. Aandachtspunten en bevindingen in de controle

Misbruik en oneigenlijk gebruik
In de externe en interne regelgeving zijn diverse bepalingen opgenomen die 
erop zijn gericht om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen. Er zijn 
geen bevindingen die invloed hebben op de rechtmatigheid van baten en 
lasten en balansmutaties.
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5. Kwaliteit van de beheersorganisatie              
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5.1 Interne beheersing
Bij de planning en uitvoering van de controle van de jaarrekening 2021 van 
uw organisatie hebben wij de interne beheersmaatregelen, welke 
onderdeel uitmaken van de administratieve organisatie, in onze 
overwegingen betrokken. Wij hebben de opzet en het bestaan van de 
interne beheersmaatregelen onderzocht, voor zover wij dit in het kader van 
de jaarrekening noodzakelijk achten en niet met het doel om een oordeel 
over de effectiviteit van de interne beheersing te geven.

Wij merken volledigheidshalve op dat wij de werking van de interne 
beheersmaatregelen niet hebben getest. Wij hebben onze controleaanpak 
voor de jaarrekeningcontrole 2021 op een gegevensgerichte manier 
ingestoken. Onderdeel van deze controleaanpak is het uitvoeren van 
gegevensgerichte detailtesten, waarbij wij de getrouwheid en 
rechtmatigheid van transacties binnen de reguliere processen door ons 
wordt vastgesteld. Onze volledig gegevensgerichte controleaanpak is onder 
meer ingegeven door de meer stringente eisen welke aan interne 
beheersmaatregelen worden gesteld. Hierdoor is een meer 
gegevensgerichte controleaanpak voor ons en voor u op dit moment 
efficiënter.

Op basis van onze tussentijdse controle is gebleken dat de processen 
binnen Recreatieschap Stichtse Groenlanden in de basis op orde zijn. Wij 
hebben geen belangrijke tekortkomingen geconstateerd in de interne 
beheersing, voor zover dat relevant is voor onze jaarrekeningcontrole. 

5.2 Fraude en naleving wet- en regelgeving 
Het bestuur is primair verantwoordelijk voor het voorkomen van fraude, 
het naleven van wet- en regelgeving en voor een cultuur van eerlijkheid en 
integriteit en dient zowel preventieve als repressieve 
beheersingsmaatregelen te nemen om de kans op fraude en overtreding 
van wet- en regelgeving zo veel mogelijk te beperken.

Voor het uitoefenen van deze verantwoordelijkheid maakt het management 
gebruik van diverse beheersingsmaatregelen, zoals interne richtlijnen en 
gedragscodes, controle technische functiescheiding en periodieke 
rapportages.

Ten behoeve van onze jaarrekeningcontrole identificeren wij, in het kader 
van NV COS 240/250, de risico’s met betrekking tot fraude en overtreding 
van wet- en regelgeving en vormen wij ons een beeld van de interne 
beheersingsmaatregelen die gericht zijn op het voorkomen en signaleren 
van (materiële) fraude en niet naleving van wet- en regelgeving. Voor zover 
relevant voor onze controle voeren wij gegevensgerichte 
controlewerkzaamheden uit. Onze controle is echter niet specifiek gericht 
op het signaleren van fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving. In 
het kader van onze controle hebben wij geen bevindingen te melden met 
betrekking tot fraude.

5. Kwaliteit van de beheersorganisatie
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6. Actuele ontwikkelingen
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6.1 Rechtmatigheidsverantwoording
Het ministerie van BZK heeft via de nieuwsbrief IBI (nummer 103, juni 
2021) aangegeven dat de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording 
uitgesteld wordt tot in ieder geval de jaarrekening 2022. Dit betekent dat 
vanaf dan onze controleverklaring alleen een oordeel inzake de 
getrouwheid van de jaarrekening (inclusief de 
rechtmatigheidsverantwoording door het dagelijks bestuur, die in de 
jaarrekening wordt opgenomen) bevat. De Commissie BBV heeft inmiddels 
de herziene kadernota uitgebracht (Kadernota rechtmatigheid 2022), 
waarin zij haar visie geeft over de invulling van het begrip rechtmatigheid in 
de rechtmatigheidsverantwoording. De Kadernota rechtmatigheid 2022 is 
daarmee vooral een belangrijk document voor het bestuur van decentrale 
overheden geworden. Met de rechtmatigheidsverantwoording van het 
Dagelijks Bestuur beoogd de wetgever onder meer de volgende doelen te 
realiseren: 

 Een expliciete rechtmatigheidsverantwoording benadrukt de politieke 
aanspreekbaarheid van het Dagelijks Bestuur; 

 Het kan een kwaliteitsverhogend effect op de financiële bedrijfsvoering 
bij decentrale overheden hebben; 

 De voorgestelde methodiek sluit bovendien aan bij een bredere 
maatschappelijke trend, waarbij het bestuur verantwoording aflegt over 
de rechtmatigheid.

Omdat het separate oordeel van de accountant over rechtmatigheid gaat 
verdwijnen, is de Kadernota rechtmatigheid 2022 niet (meer) gericht op de 
accountantscontrole. Dit laatste is in het Besluit accountantscontrole 
decentrale overheden geregeld.

Verschuiving van rollen 
De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording betekent ook een 
verschuiving van rollen in het kader van de accountantscontrole bij 
Recreatieschap Stichtse Groenlanden: 

Bestuur: 
 Vaststelling normenkader, verantwoordingsgrens en rapporteringsgrens;
 Organiseren van de onderbouwing van de 

rechtmatigheidsverantwoording; 
 Opstellen van de verantwoording en opname in jaarstukken. 

Accountant: 
 Controleert alleen nog de getrouwheid van de jaarrekening (incl. de 

getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording); 
 Adviseren van het Dagelijks Bestuur over de aanpak.

Het is van belang dat Recreatieschap Stichtse Groenlanden hier op een 
goede wijze invulling aan geeft. 

6. Actuele ontwikkelingen
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Verantwoordingscriteria rechtmatigheid in relatie tot de interne controle 
In de jaarrekening legt het Dagelijks Bestuur verantwoording af over alle 
negen criteria van rechtmatigheid. De laatste zes criteria, die betrekking 
hebben op getrouwheid en óók onderdeel zijn van rechtmatigheid, komen 
tot uitdrukking in de balans en het overzicht van baten en lasten. De drie 
specifieke rechtmatigheidscriteria komen tot uitdrukking in de 
rechtmatigheidsverantwoording. De negen criteria gelden ook als 
uitgangspunt vanuit de wetgever, waarbij de reikwijdte van de 
verantwoording niet wijzigt ten opzichte van de situatie tot en met 2021, 
waarin de accountant het oordeel over rechtmatigheid afgeeft. Omdat de 
laatste zes criteria worden afgedekt door het getrouwe beeld hoeven deze 
niet afzonderlijk vermeld te worden in de rechtmatigheidsverantwoording. 
Vanzelfsprekend maken deze laatste zes criteria wel onderdeel uit van de 
reguliere jaarrekeningcontrole. In het onderstaande schema is dit in beeld 
gebracht.

Status invoering rechtmatigheidsverantwoording
Wij hebben geconstateerd dat Recreatieschap Stichtse Groenlanden 
rondom de aankomende rechtmatigheidsverantwoording al goede stappen 
heeft gezet. Zo is in 2021 al reeds gestart met het in kaart brengen van de 
effecten van de rechtmatigheidsverantwoording voor Recreatieschap 
Stichtse Groenlanden en is in het kader van de jaarrekening 2021 hier al 
reeds opvolging aan gegeven. Uit de interne controlewerkzaamheden is 
hierbij gebleken dat er geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd.

6.2 Wijzigingen WNT vanaf 2022
Het algemeen voltijds-en voljaars bezoldigingsmaximum is voor 2022 
verhoogd naar €216.000 (2021: €209.000). Voor topfunctionarissen zonder 
dienstverband worden de maxima €28.700 (2021: €27.700) per maand 
voor de eerste zes maanden plus €21.700 (2021: €21.000) per maand voor 
de tweede zes maanden, met een maximum uurtarief van €206 (2021: 
€199).

BZK heeft een rekentool ontwikkeld waarmee op basis van enkele 
eenvoudige vragen de toepasselijke individuele WNT-norm voor 2022 kan 
worden afgeleid. De rekentool is te vinden op de website 
www.topinkomens.nl.

6. Actuele ontwikkelingen
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Bijlagen              
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De met u afgesproken goedkeurings- en rapporteringstoleranties 
Op grond van het Bado stelt het bestuur de goedkeuringstolerantie en 
rapporteringstolerantie vast die de accountant bij zijn jaarrekeningcontrole 
dient te hanteren.

Op grond van de jaarrekening 2021 bedraagt de goedkeuringstolerantie 
voor fouten afgerond 82.000 (1% van de lasten) en voor onzekerheden 
€ 246.000 (3% van de lasten). Als de goedkeuringstolerantie niet wordt 
overschreden, kan een goedkeurende controleverklaring afgegeven 
worden. Deze goedkeuringstolerantie is een kwantitatief criterium. De 
uiteindelijke oordeelsvorming is echter altijd een combinatie van 
kwalitatieve en kwantitatieve afwegingen.

Het rapporteringsbedrag, de maatstaf die geldt voor het rapporteren van 
fouten en onzekerheden, is door het bestuur bepaald op € 10.000.

Bevestiging onafhankelijke positie 
De onafhankelijkheid van de accountant behoort tot het fundament van 
zijn beroep. In de maatschappelijke discussie over kwaliteitsverbetering van 
de controle speelt de onafhankelijkheid van accountants een belangrijke 
rol. Hierbij is op alle assurance opdrachten onder Nederlands recht de 
Verordening inzake Onafhankelijkheid (ViO) van toepassing. 

Wij hebben alle aspecten geanalyseerd die onze onafhankelijkheid 
gedurende het jaar zouden kunnen bedreigen. Wij kunnen u bevestigen dat 
we zowel als organisatie en als controleteam onafhankelijk zijn van 
Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Bijlage A: Goedkeuringstolerantie en rapporteringstolerantie 

Goedkeurings-tolerantie Goedkeurend Beperking Oordeel-onthouding Afkeurend

Fouten in de jaarrekening 
(% lasten)

< 1% > 1 < 3% - > 3%

Onzekerheden in de controle 
(% lasten)

< 3% > 3 < 10% > 10% -
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(Niet-) gecorrigeerde controleverschillen
In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van niet-gecorrigeerde controleverschillen boven de rapportagedrempel van € 10.000.

. 

Bijlage B: Foutenevaluatie en onzekerheden

Aard van de controleverschil Getrouwheid *   1.000 Rechtmatigheid *   1.000

(Niet) gecorrigeerde fouten N.V.T. N.V.T.

Gecorrigeerde fouten N.V.T. N.V.T.

Overige rechtmatigheidsfouten zonder direct financieel 
effect vanuit externe regels (EU-aanbesteding)

N.V.T. N.V.T.
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Bestuursvoorstel 
 

Onderwerp 1e Begrotingswijziging 2022 recreatieschap Stichtse Groenlanden 

Aan Het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden 

Van Financiën  

Datum 21 juni 2022 

Bijlagen 1e Begrotingswijziging 2022 SGL 

 

Overwegingen en besluit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Ondertekening 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse 
Groenlanden gehouden op 30 juni 2022,  

 
 
 
 
 
 
 
Dhr. V. Molkenboer  Mw. J. Brand  
Plv. Voorzitter      Secretaris   

Overwegingen  
- Overwegende dat er op een aantal posten wordt afgeweken t.o.v. de vastgestelde begroting 

2022; 
- Gelet op de 1e  Begrotingswijziging 2022 Recreatie Midden-Nederland met enkele budget- 

verschuivingen die van invloed zijn op de begrotingsposten 3a en 3b binnen de begroting van 
het recreatieschap; 

- Overwegende dat het MJOP is vastgesteld en de financiële effecten verwerkt dienen te 
worden in de 1e begrotingswijziging 2022; 

- Overwegende dat het liquidatieplan RMN is vastgesteld met een totale liquidatiebegroting 
van € 1,27 miljoen (incl. btw) en dat het aandeel van SGL-A in de liquidatiebegroting 45,5% 
en € 0,58 mln. bedraagt en het aandeel van SGL-B in de liquidatiebegroting 23,5% en € 0,30 
mln. bedraagt; 

- Overwegende dat het verwachte verlies van SGL-A €190.300 bedraagt en dat in de 
ontwerpjaarrekening een algemene reserve per 31/12/2021 is opgebouwd van € 0,34 miljoen 
vóór verwerking van het positieve resultaat van boekjaar 2021; 

- Overwegende het verwachte verlies van SGL-B € 273.300 bedraagt en dat in de 
ontwerpjaarrekening een algemene reserve per 31/12/2021 is opgebouwd van € 0,24 miljoen 
vóór verwerking van het positieve resultaat van boekjaar 2021; 

- Overwegende de ontvangen zienswijzen. 
 

Besluit het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden: 
1. De voorgestelde begrotingswijzigingen op te stellen als nieuw kader voor 2022; 
2. Het negatieve resultaat van de 1e Begrotingswijziging 2022 recreatieschap Stichtse 

Groenlanden voor SGL-A te dekken uit de algemene reserve en voor SGL-B dit alleen dan te 
doen wanneer het positieve resultaat 2021 in zijn geheel wordt toegevoegd aan de algemene 
reserve. 
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Toelichting 
 

1. Inleiding 
 
Op 30 juni 2021 heeft het algemeen bestuur de begroting 2022 vastgesteld. In de periode tussen 
vaststelling van de begroting 2022 en nu blijkt dat op diverse punten wordt afgeweken van 
deze initiële begroting. In voorliggend voorstel wordt toegelicht op welke punten wordt afgeweken en 
wordt een begrotingswijziging voorgesteld om begroting en realisatie weer met elkaar in lijn te 
brengen.  

 

2. Doel 
 
Deze begrotingswijziging heeft tot doel toestemming te verkrijgen om conform de aangepaste 
begroting lasten en baten te realiseren. In het kader van de accountantscontrole is het van belang dat 
de realisatie en de begroting inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen in overeenstemming zijn, 
teneinde rechtmatig te handelen.  
 

3. Afwegingen  
 
De 1e begrotingswijziging 2022 is gebaseerd op de actuele cijfers van het recreatieschap Stichtse 
Groenlanden. De voornaamste redenen om tot een begrotingswijziging te komen zijn: 

 

Recreatie Midden-Nederland 
In de 1e begrotingswijziging 2022 van RMN zijn de transitiekosten ingerekend. Het deel hiervan dat 
niet opgevangen kan worden binnen de begroting van RMN komt ten laste van de deelnemers (in 
totaal incl. BTW € 1,25 mln.). Het aandeel van SGL-A (45,5%) en SGL-B (23,5%) in deze kosten is in 
de voorliggende begrotingswijziging verwerkt.  

 

MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) 
In 2021 hebt u ingestemd met het MJOP. Omdat de besluitvorming over het MJOP is geweest na de 
vaststelling van de begroting 2022 wordt het financieel effect van deze besluitvorming in deze 
begrotingswijziging verwerkt. Deze verwerking is overeenkomstig de eerder door u vastgestelde 
begrotingswijziging 2021 op dit onderwerp.  
 
Overige aanpassingen  
Naast voorgenoemde aanpassingen is de begroting 2022 met de huidige inzichten en markt- en 
prijsontwikkelingen geactualiseerd. Daarnaast is beoordeeld waar de doorbelasting van de 
transitiekosten binnen de begroting opgevangen kan worden. Dit leidt in zijn totaliteit tot aanpassingen 
in de begrote kosten voor inhuur, rente en afschrijving, belastingen en verzekeringen, energie- en 
waterkosten, opbrengsten van eigendommen, rechten en overige baten.  
 

4. Financiën 
 
Op de volgende pagina is een samenvattend overzicht opgenomen van de voorgestelde 
begrotingswijzigingen. De indeling van dit overzicht is gebaseerd op de begrotingsposten zoals u die 
bij de begroting 2022 hebt vastgesteld. Onder de tabel is per gewijzigde begrotingspost een toelichting 
opgenomen op de voorgestelde wijziging.  





Voorstel aan het dagelijks bestuur 
Vergadering 30 juni 2022  
Agendapunt 10.c 
Onderwerp 1e Begrotingswijziging 2022 
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3.a) Doorbelaste personeelskosten / 3.c) Doorbelaste apparaatskosten 
In de 1e begrotingswijziging 2022 van RMN zijn de begrote liquidatiekosten uit het concept 
liquidatieplan opgenomen. Het totaalbedrag van deze liquidatiekosten bedraag €1.250.000 (excl. 
BTW). Daarvan kan een deel opgevangen worden binnen de begroting van RMN. Het restant komt 
ten laste van de schappen: 
 
Totale liquidatiekosten volgens het concept liquidatieplan:     € 1.250.000  
Waarvan opgevangen kan worden binnen RMN:     €    197.600+ 
Resteert door te belasten aan de schappen:       € 1.052.400 
 
Omdat de begroting van RMN excl. BTW is en de begroting van de schappen incl. BTW dient over dit 
bedrag BTW berekend te worden. Daarmee wordt het totaalbedrag wat doorbelast wordt aan de 
schappen incl. BTW € 1.273.404. Dit bedrag wordt volgens de verdeelsleutel uit de begroting 
doorbelast naar de deelnemers: 
 
Door te belasten bedragen:            € 1.273.404 
Doorbelasting naar SGL-A (45,5%)      € 579.399 
Doorbelasting naar SGL-B (23,5%)      € 299.250     
Doorbelasting laar LSD (31%)       € 394.755 +  
Totale doorbelasting              € 1.273.404-/- 
Verschil                  €                - 
 

 

5) Inhuur personeel derden 
Programma B  
In tegenstelling tot waar in de begroting 2022 van is uitgegaan komt de inhuur van personeel in 2022 
via RMN (doorbelasting apparaatskosten) in plaats van rechtstreeks ten laste van het programma 
SGL-B. Derhalve wordt voorgesteld om de Inhuur personeel derden te verlagen naar €1.000, een 
voordeel van €41.600.  
 

7) Rente en afschrijvingen 
Programma A  
In verband met de stikstofproblematiek (vertraging in vergunningen) zijn diverse investeringen nog niet 
gereed. Daarnaast zijn niet noodzakelijke investeringen uitgesteld. Voorgesteld wordt de rente- en 
afschrijvingslasten naar beneden bij te stellen tot €471.000, een verlaging van €148.100. 
 
Programma B  
In verband met de stikstofproblematiek (vertraging in vergunningen) zijn diverse investeringen nog niet 
gereed. Daarnaast zijn niet noodzakelijke investeringen uitgesteld. Voorgesteld wordt de rente- en 
afschrijvingslasten naar beneden bij te stellen tot €131.000, een verlaging van €20.000.  
 

09) Huren en pachten 
Programma A / Programma B 
De kosten zijn doorgenomen op basis van de realisatie 2020 en 2021. Dit heeft geleidt tot een kleine 
bijstelling voor 2022: 

• Voor SGL-A zijn de kosten met €3.600 verhoogd 

• Voor SGL-B zijn de kosten met €2.300 verlaagd   
 

13) Belasting en verzekering 
Programma A 
De toegepaste indexering voor premies voor belastingen en verzekeringen valt hoger uit dan begroot.. 
De begroting wordt hierop aangepast en wordt bijgesteld naar €52.000. 
 
Programma B 
De toegepaste indexering voor premies voor belastingen en verzekeringen valt hoger uit dan begroot.. 
De begroting wordt hierop aangepast en wordt bijgesteld naar €25.000. 
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15) Energie- en waterkosten 
Programma A 
De afgelopen periode zijn de prijzen van energie in Nederland enorm gestegen. Om deze stijging op 
te vangen stellen wij voor het budget in de begroting hiervoor met € 5.000 op te hogen tot € 47.500.  
 
Programma B 
De energie- en brandstofprijzen zijn in de afgelopen tijd fors gestegen. Daarnaast is na de renovatie 
van het werkschip de Netta Rufina overgestapt op fossielvrije HVO100-diesel. Deze HVO100-diesel 
zorgt voor een forse besparing in CO2, maar is duurder dan gewone diesel. Deze twee ontwikkelingen 
leiden ertoe dat voorgesteld wordt het beschikbare budget in de begroting 2022 met  €6.400 te 
verhogen naar €23.000. 

 

17) Onderhoud en vuilafvoer 
Programma A 
In 2021 heeft u het nieuw opgestelde meerjaren onderhoudsplan (MJOP) vastgesteld voor de periode 
2021-2026. Daarbij is tevens besloten de tot 2021 opgebouwde reserve onderhoud om te zetten in 
een voorziening groot onderhoud. Tegelijkertijd wordt een reserve inspecties gevormd voor het 
jaarlijks uitvoeren van inspecties. Omdat de begroting 2022 reeds was vastgesteld voordat u heeft 
besloten over het MJOP is de financieel administratieve versterking van de besluitvorming met 
betrekking tot het MJOP nog niet in de begroting 2022 verwerkt. In deze begrotingswijziging stellen wij 
u daarom de volgende wijzigingen in de begroting voor: 
 

• Verlagen onderhoudskosten doordat kosten uit de  
   voorziening onderhoud worden gedekt:        - € 367.400 

• Opnemen kosten inspecties conform MJOP:        €   97.900+ 

• Totaal                     - € 269.500 
 

Per saldo leidt dit tot een verlaging van het budget voor onderhoudskosten van €269.500.  
 
 
Programma B  
In deze begrotingswijziging stellen wij u voor SGL-B voor het MJOP de volgende wijzigingen in de 
begroting voor: 
 

• Verlagen onderhoudskosten doordat kosten uit de  
voorziening onderhoud worden gedekt:        - €   55.200 

• Opnemen kosten inspecties conform MJOP:        €     7.100+ 

• Totaal                     - €   48.100 
 

Per saldo leidt dit tot een verlaging van het budget voor onderhoudskosten van €48.100.  

 

19) Voorzieningen 
Programma A 
Voornoemde besluitvorming met betrekking tot het MJOP leidt ertoe dat met ingang van 2021 tevens 
weer jaarlijks gedoteerd wordt aan de voorziening groot onderhoud. Deze dotatie bedraagt conform 
het door u vastgestelde MJOP €149.700.  
 
Programma B 
Voor SLG-B geldt dat de kosten voor onderhoud zoals die blijken uit het MJOP 2021-2026 de 
komende jaren gedekt kunnen worden uit de bestaande voorziening groot onderhoud. Om die reden is 
voor SGL-B geen dotatie aan de voorziening groot onderhoud voorgesteld.  
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21) Publiciteits- en overige kosten 
Programma A  
Het Oortjespad is met ingang van 2020 overgedragen aan Kameryck (Compaenen Minkema C.V.). 
Het schap betaalt aan Kameryck een publieke bijdrage van €181.500 (incl. btw) om de instandhouding 
van de openbaar toegankelijke voorzieningen op het terrein en rond de plas De Eend te garanderen. 
Dit is nog niet overeenkomstig in de begroting 2022 verwerkt en leidt tot een voorgestelde verhoging 
van het budget met €80.000.  
 

2) Opbrengst van eigendommen /  4) Rechten 
Programma B  
De opbrengsten voor jachtrecht en visrecht à €2.029 zijn in de oorspronkelijke begroting in post 2 
(opbrengsten van eigendommen) begroot. Wij stellen voor deze post, conform besluitvorming in 
voorgaand jaar, onder begrotingspost 4 (rechten) op te nemen. Per saldo is deze aanpassing 
budgetneutraal. 
 
 

12) Dekkingsmiddelen 
Programma A 
De begroting van SGL is inclusief BTW. De BTW wordt doorbelast aan de deelnemers, welke deze via 
het BTW-compensatiefonds kunnen declareren bij de belastingdienst. De meeste posten in deze 
begrotingswijziging zijn belast met BTW, waardoor de voorgestelde begrotingswijzigingen tevens 
leiden tot een aanpassing van de transparantie BTW. Wij hebben berekend dat de transparantie BTW 
naar aanleiding van de voorgestelde wijzigingen € 140.300 hoger is dan in de oorspronkelijke 
begroting 2022 opgenomen.  
 
Programma B 

Deelnemersbijdrage 

De deelnemersbijdrage van de provincie Utrecht bestaat uit twee delen. De algemene bijdrage is 
bedoeld ter dekking van de begroting. Daarnaast levert provincie Utrecht een jaarlijkse bijdrage ter 
dekking van de voor het vervangen van de beschoeiingen. Deze bijdrage ad €230.000 wordt in de 
jaarrekening verantwoord als subsidie. In de begroting is deze onder de dekkingsmiddelen 
verantwoord. Conform de begrotingswijziging 2021 wordt voorgesteld wordt om de 
deelnemersbijdrage te verlagen met €230.000. In de jaarrekening 2022 zal in de toelichting specifiek 
de besteding van deze subsidie worden verantwoord.  
 
Transparantie BTW 
De begroting van SGL is inclusief BTW. De BTW wordt doorbelast aan de deelnemers, welke deze via 
het BTW-compensatiefonds kunnen declareren bij de belastingdienst. De meeste posten in deze 
begrotingswijziging zijn belast met BTW, waardoor de voorgestelde begrotingswijzigingen tevens 
leiden tot een aanpassing van de transparantie BTW. Wij hebben berekend dat de transparantie BTW 
naar aanleiding van de voorgestelde wijzigingen € 44.800 hoger is dan in de oorspronkelijke begroting 
2022 opgenomen 

 

Mutatie reserves 
De besluitvorming ten aanzien van het MJOP heeft tevens invloed op de reservemutaties. Zo zijn de 
begrote storting en onttrekking aan de reserve onderhoud niet meer nodig omdat met ingang van 
2021 de reserve is omgezet in een voorziening groot onderhoud. 
 
Daarnaast is bij het vaststellen van het MJOP besloten tot het instellen voor een reserve inspecties. 
De begrote storting en onttrekking aan deze reserve is tevens in deze begrotingswijziging 
opgenomen.  
 
Samengevat leiden bovenstaande mutaties tot de volgende voorgestelde wijziging van de begroting 
2022: 
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Programma A  
 
Toevoegingen 
Begrote toevoegingen reserves conform begroting 2022:          € 277.400 
AF: begrote toevoeging reserve onderhoud         - € 277.400 
BIJ: storting reserve inspecties               € 105.600+ 
Bijgestelde begroting in deze begrotingswijziging:         € 105.600 
     
  
Onttrekkingen 
Begrote onttrekkingen reserves conform begroting 2022:      €   450.900 
AF: begrote onttrekking reserve onderhoud       - €   367.400 
BIJ: onttrekking begrote kosten inspecties (reserve inspecties)   €     97.900 
BIJ: aanpassing onttrekking kapitaallasten naar werkelijkheid    €     18.400+ 
Bijgestelde begroting in deze begrotingswijziging:       €   199.800 
 
 

Programma B  
 
Toevoegingen 
Begrote toevoegingen reserves conform begroting 2022:         €   75.000 
AF: toevoeging reserve onderhoud           - €   75.000 
BIJ: storting reserve inspecties              €   12.400+ 
Bijgestelde begroting in deze begrotingswijziging:        €   12.400 
     
  
Onttrekkingen 
Begrote onttrekkingen reserves conform begroting 2022:       € 103.400 
AF: begrote onttrekking reserve onderhoud        - €   55.200 
BIJ: onttrekking begrote kosten inspecties (reserve inspecties)    €     7.100+ 
Bijgestelde begroting in deze begrotingswijziging:        €   55.300 
 
 
 

Voorgestelde dekking begrotingswijziging   
Uit de begrotingswijziging blijkt een tekort van €190.300 voor SGL-A en een tekort van €273.300 
voor SGL-B. Conform de eerder genoemde werkwijze wordt van dit tekort eerst gekeken welk deel 
binnen het eigen vermogen van het recreatieschap kan worden gedekt, alvorens het restant wordt 
doorberekend aan de deelnemers. Of en hoeveel vrije ruimte beschikbaar is in het eigen vermogen 
wordt echter pas de komende maanden duidelijk na de jaarafsluiting 2021 en het opstellen van de 
jaarrekening 2021. Wij adviseren u daarbij het volgende uitgangspunt te hanteren ten aanzien vrije 
ruimte: 
 

• Eigen vermogen waarvan de bestemming middels besluitvorming in het verleden niet 
vastgelegd is en wat resteert naar aftrek van de op dat moment geïdentificeerde risico’s.  

 
Financiële positie 
Weerstandsvermogen  
Op dit moment heeft de Covid-19 pandemie nog een grote impact op het maatschappelijk leven en 
daarmee ook op het recreatieschap. Vanwege de onzekerheid die op dit moment heerst ten aanzien 
van de overheidsmaatregelen is het op dit moment nog niet mogelijk een gekwantificeerde inschatting 
te maken voor 2022. Zodra blijkt dat sprake is van een impact op de exploitatie van het recreatieschap 
informeren wij u hier uiteraard over.  
 
 
 









Nota van antwoord  
Reactie op zienswijzen eerste begrotingswijziging 2022 

 
Pagina 2 van 3 

 

gekeken gaat worden welke tekorten uit bestaande reserves bij 
RMN en SGL gedekt gaan worden en wat doorberekend gaat 
worden aan de deelnemers.  

5.  De gemeente DE RONDE VENEN brengt twee zienswijzen in :  
 
Neem het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) op in de structurele 
begroting. 
De reserve van programma B is voor de komende jaren 
voldoende. Dit houdt in dat er de komende jaren geen dotaties 
worden gedaan voor de voorziening groot onderhoud. Hierdoor 
loopt de voorziening langzaam lee, terwijl er in de structureel 
begroting geen bedrag voor is opgenomen. We vragen u om dit in 
de komende begrotingen steeds inzichtelijk te maken. Op deze 
manier wordt duidelijk met welk bedrag er in de begroting 
rekening moet worden gehouden.  
 
Wees duidelijk over de financiën van het transitieproces van 
Recreatie Midden-Nederland.  
De financiële gevolgen gaan uit van inschattingen en aannames. 
Dit brengt risico’s met zich mee. We steunen het transitievoorstel. 
In onze zienswijze op het transitievoorstel vroegen we om 
duidelijkheid over de kosten. Dit zien wij echter nog niet terug in 
de eerste begrotingswijziging SGL 2022. Wij verzoeken u 
opnieuw om uiterlijk 1 oktober 2022 de kosten voor de transitie 
concreet inzichtelijk te maken met een definitieve begroting en 
balans.  
 

 
 
Dit zal worden opgenomen in de komende begrotingen. . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uiterlijk 1 oktober zullen de ramingen voor de transitie worden 
geactualiseerd op basis van de dan beschikbare informatie 

6.  De gemeente HOUTEN zal geen zienswijze indienen.   

7.  De gemeente STICHTSE VECHT vindt het zorgelijk dat het 
recreatieschap nu al een aantal jaren achter elkaar 
een beroep moet doen op de reserves om tekorten te 
dekken. Zij verzoekt dan ook in het najaar van 2022 een 
tweede begrotingswijziging op te stellen en deze voor 
zienswijze voor te leggen aan de deelnemers. Op deze 
manier kunnen zij de ontwikkeling van de 
financiën nauwlettend volgen. Verder vragen zij, met het 

Wij zullen in het najaar van 2022 een tweede begrotingswijziging opstellen 
en daarbij in afstemming met de toekomstige uitvoerende organisatie de 
toekomstige investeringen in beeld brengen. 
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oog op de komende transitie, aandacht voor het in beeld 
brengen van de toekomstige investeringen 
(meerjareninvesteringsplan) 
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Bestuursvoorstel 
 

 
 

Overwegingen en besluit  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ondertekening 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse 
Groenlanden, digitaal gehouden op 30 juni 2022, 

 
 
 
 
 
 
 
Dhr. V. Molkenboer  Mw. J. Brand 
Plv. Voorzitter      Secretaris  

Onderwerp Uitgangspunten Begroting 2023 

Aan Het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden 

Van Business controller & secretaris 

Datum 20 juni 2022 

Bijlagen 7.b) Uitgangspunten Begroting 2023 recreatieschap Stichtse Groenlanden- na 
zienswijze 
7.c) Nota van antwoord n.a.v. zienswijzen  
 

 
Overwegingen  

- Gelet op het besluit van het DB d.d. 30 juni 2022 de Uitgangspunten voor de Begroting 2023 
Stichtse Groenlanden ter vaststelling te agenderen voor deze vergadering van het algemeen 
bestuur.   

- Overwegende dat de Uitgangspunten Begroting 2023 Stichtse Groenlanden voor zienswijze 
is aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan provinciale staten van 
de deelnemende provincie.  

- Gelezen de ontvangen (concept)zienswijzen op de Uitgangspunten Begroting 2023 Stichtse 
Groenlanden  

- Gelezen de Nota van antwoord waarin het dagelijks bestuur een reactie geeft op de 
ontvangen (concept)zienswijzen.  

 
Besluit het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden: 

1. bijgevoegde Uitgangspunten Begroting 2023 Stichtse Groenlanden vast te stellen. 
2. kennis te nemen van de Nota van Antwoord waarin het dagelijks bestuur een reactie geeft op 

de ontvangen zienswijzen 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

UITGANGSPUNTEN 
BEGROTING 2023 E.V. 

19 JANUARI 2022



 
 
 
 

INLEIDING 

Recreatieschap Stichtse Groenlanden is een gemeenschappelijke regeling (GR) op grond van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Binnen deze GR werken gemeenten De Bilt, De Ronde Venen, 
Houten, IJsselstein, Lopik, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Utrecht en Woerden en de Provincie Utrecht samen 
aan het beheren, exploiteren en ontwikkelen van openbaar toegankelijke recreatieterreinen en –voorzieningen 
in het buitengebied voor inwoners en bezoekers van de regio. 

Het algemeen bestuur van het recreatieschap heeft begin 2018 de ‘Kadernota 2019-2022’ vastgesteld. Deze 
kadernota dient als algemeen beleidskader en financieel uitgangspunt voor de 4-jarige budgetperiode die 
loopt van 2019 tot 2022. Naast de kadernota, die eens in de vier jaar wordt opgesteld, stelt het bestuur 
jaarlijks specifieke uitgangpunten voor de begroting voor het volgende begrotingsjaar op. Het dagelijks 
bestuur heeft deze ‘Uitgangspunten Begroting 2023’ opgesteld. Deze uitgangspunten zijn een verbijzondering 
van de ‘Kadernota 2019-2022’. Vanwege de transitie waar Recreatieschap Stichtse Groenlanden en de 
uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland in verkeren is sprake van een beleidsarme begroting. Om 
die reden wordt tevens bij de vaststelling van de uitgangspunten begroting 2023 feitelijk geen nieuwe 
kadernota 2023-2026 voorgelegd maar wordt het algemeen bestuur gevraagd met het continueren van de 
beleidsuitgangspunten uit de kadernota 2019-2022 voor het begrotingsjaar 2023.  

 

Kadernota 2019-2022 

Recreatieschap Stichtse Groenlanden is in 1999 opgericht “ter behartiging van het belang van de deelnemers 
bij de intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap.” Deze 
taakomschrijving is en blijft ongewijzigd, maar wat hieronder wordt verstaan en hoe hier invulling aan wordt 
gegeven, is wel aan verandering onderhevig. Voor de huidige budgetperiode (2019-2022) heeft het 
recreatieschap de volgende uitgangspunten vastgesteld:  

- regio Utrecht groeit en daarmee de vraag naar recreatievoorzieningen; 

- het recreatieaanbod moet aansluiten bij de behoefte van recreanten; 

- publieke recreatievoorzieningen moeten voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijven. 

 

Zowel het voormalige Programma A (Stichtse Groenlanden) als het voormalige Programma B (Vinkeveense 
Plassen) hebben in deze budgetperiode (extra) middelen ter beschikking gesteld om deze ambities te 
realiseren;  

• Programma Stichtse Groenlanden heeft voor de budgetperiode 2019-2022 de deelnemersbijdrage 
met 20% verhoogd: 10% ten behoeve van in stand houding (het dekken van toenemende kosten voor 
‘reguliere werkzaamheden’) en 10% ten behoeve van ontwikkeling (het verbeteren van de kwaliteit 
van de bestaande recreatieterreinen en voorzieningen te verbeteren).1  

• Programma Vinkeveense Plassen beschikt tot 2024 nog over een bijdrage van Amsterdam en zet tot 
die tijd in op het verlagen van kosten en het vergroten van inkomsten om ook in 2024 tot een 
sluitende begroting te komen. 

 

Uitvoering: Recreatie Midden-Nederland (RMN) 

Het recreatieschap heeft de uitvoering van haar kerntaken – ‘Beheer & Onderhoud’, ‘Toezicht & 
Handhaving’, ‘Exploitatie’, ‘Ontwikkeling’, ‘Bedrijfsvoering’ en ‘Bestuursondersteuning’ – belegd bij 
bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN). RMN is dé uitvoeringsorganisatie voor 
Plassenschap Loosdrecht e.o., recreatieschap Stichtse Groenlanden, Routebureau Utrecht en het Nationaal 
Park Utrechtse Heuvelrug.  

In 2022 wordt naar verwachting een besluit genomen over de vorm waarin het Recreatieschap Stichtse 
Groenlanden zich organiseert. Hierbij is het uitgangspunt dat RMN per 1 januari 2023 wordt opgeheven en 
voor de uitvoering een samenwerking met Staatsbosbeheer, Wijdemeren (voor het Plassenschap) en de 
provincie (voor het Routebureau) wordt aangegaan. Naar verwachting wordt in de tweede helft van 2022 

 
1 Ongeveer de helft van de 10% ten behoeve van ontwikkeling wordt in 2019, 2020 en 2021 gebruikt om de hogere doorberekening van 

de personeelslasten bij RMN op te vangen.  
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duidelijk op welke manier de huidige taken van RMN worden overgedragen en aan wie die taken worden 
overgedragen.  

 

Eenmalige kosten 

Ten aanzien van de financiële afwikkeling worden de totale liquidatiekosten op grond van het concept 
liquidatieplan begroot op € 1.250.000. Het recreatieschap SGL neemt hiervan volgens de geldende 
verdeelsleutel een bedrag van € 862.520 voor rekening, het Plassenschap LSD € 387.480. Dit bedrag wordt 
verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2022 van RMN.  

De liquidatiekosten worden op de volgende wijze gedekt: 

• Eerst wordt beoordeeld welk deel van de kosten gedekt kunnen worden binnen de begroting (binnen 
de exploitatie dan wel binnen het eigen vermogen) van RMN. Dat zou kunnen leiden tot een lagere 
bijdrage van de schappen dan hiervoor genoemd. 

• Het resterende deel wordt volgens de verdeelsleutel van de RMN-begroting doorbelast naar de beide 
schappen waar vervolgens beoordeeld wordt welk deel gedekt kan worden binnen de begroting 
(binnen de exploitatie dan wel binnen het eigen vermogen) van het schap. Dat zou ertoe kunnen 
leiden dat een lagere extra bijdrage van de deelnemende gemeenten en provincies hoeft te worden 
gevraagd. 

• Het dan nog resterende deel tot slot komt voor rekening van de deelnemers. Een raming van de 
aanvullende bijdrage van de deelnemers is opgenomen als bijlage C bij het voorstel over de 
toekomstige samenwerking d.d. 1 november 2021. Deze raming is voorzichtigheidshalve gebaseerd 
op de aanname dat de begrotingen van RMN en de schappen geen ruimte bieden om een deel van 
de liquidatiekosten te dekken. 

 

Eventuele financiële verplichtingen die voortvloeien uit de liquidatie van RMN maar die betrekking hebben op 
2023 zullen zoveel mogelijk al in het boekjaar 2022 worden genomen. Het effect op de begroting 2023 wordt 
daarmee op dit moment op nihil ingeschat. Via de balanspost overlopende passiva in de jaarrekening van 
2022 zal de vereffenaar medio 2023 over deze posten verantwoording afleggen (via een separate 
liquidatieverantwoording).  

 

Structurele kosten ingaande 2023 

Voor wat betreft de structurele kosten van de taakuitvoering het volgende. Op dit moment vindt onderzoek 
plaats door Staatsbosbeheer, de gemeente Wijdemeren en de provincie Utrecht over de toekomstige 
samenwerking of dienstverlening voor de uitvoering van een aantal taken die nu door RMN voor SGL/LSD 
worden uitgevoerd. Wij verwachten uiterlijk in juni 2022 meer duidelijkheid te hebben over de financiële 
gevolgen van het aanbod van Staatsbosbeheer, de gemeente Wijdemeren en de provincie Utrecht voor ons 
schap en zullen deze gevolgen dan pas in de begroting 2023 opnemen en deze bij de deelnemers in 
procedure brengen. Dit betekent dat er bij BZK uitstel gevraagd moet worden voor indiening van de begroting 
2023 die normaliter voor 1 augustus 2022 zou moeten plaatsvinden. 
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PLANNING & CONTROL 

Het dagelijks bestuur (DB) heeft deze ‘Uitgangspunten begroting 2023’ opgesteld en biedt deze voor 

zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan de staten van de deelnemende provincies 

aan. Met inachtneming van eventuele zienswijzen stelt het algemeen bestuur (AB) deze ‘Uitgangspunten 

begroting 2023’ – die dient als algemeen beleidskader en financieel uitgangspunt – vast, aan de hand 

waarvan het dagelijks bestuur de ‘Ontwerp begroting 2023’ opstelt.   

P&C-document Datum 
vaststelling 
ontwerpdocument 

Datum 
verzending naar 
deelnemers 
(griffies) 

Datum (concept) 
zienswijze retour 

Datum 
vaststelling AB 

Uitgangspunten 
begroting 2023 

DB 10 feb 2022 
 

18 feb 2022 15 april 2022 DB 10 juni 2022 
AB 30 juni 2022 

Begroting 20232 Extra DB 19 
September zodat 
besluit voor eind 
2022 valt 

Direct na extra 
DB 

7 November 2022 DB 14 nov. 2022 
AB 5 dec. 2022 

PROGRAMMA EN PRODUCTEN 

De begroting bestaat van oudsher uit twee onderdelen: 

• Programma A | Stichtse Groenlanden: het gebied van Stichtse Groenlanden van vòòr 2018; het 
gebied rondom de stad Utrecht, in de uiterwaarden langs Lek en in het Groene Hart. 

• Programma B | Vinkeveense Plassen: het Vinkeveense Plassengebied. 

Het recreatieschap (beide programma’s) richt zich op het beheren, exploiteren en ontwikkelen van openbaar 
toegankelijke voorzieningen voor openluchtrecreatie in het buitengebied, met oog voor de natuurlijke, 
landschappelijke en cultuurhistorische elementen die kenmerkend zijn voor de identiteit van het gebied.   

Voor beide programma’s is in 2019 een programmaplan opgesteld. Het plan ‘Programma A Stichtse 
Groenlanden 2019 e.v.’ omvat de ontwikkelambitie en –strategie voor de komende jaren en dient als opvolger 
van ‘Ontwikkelplan 2015-2018’. Het plan ‘Vinkeveense Plassen 2019-2024’ heeft een iets 
bredere scope en vloeit voort uit het ‘Toekomstplan Vinkeveense Plassen’ dat primair is opgesteld om ook in 
2024 – na het wegvallen van de bijdrage van Amsterdam – tot een sluitende begroting te komen. 
 

Binnen de kaders van de begroting 2023 en aan de hand van beide programmaplannen wordt een 
concreet jaarplan 2023 opgesteld. In onderstaande alinea’s worden de belangrijkste ontwikkelingen per 
programma geschetst. 

 

Ontwikkelingen Programma A | Stichtse Groenlanden  

Bij de keuze voor het Programma Stichtse Groenlanden (A) is uitgegaan van de projecten die zijn gestart 
vanuit het ‘Ontwikkelplan “Krachtig ontwikkelen” 2015-2018’ samen met opgaven uit het programma Recreatie 
om de Stad (RodS). Deze opgaven en projecten zijn in 2019 opnieuw beoordeeld aan de hand van de 
volgende uitgangspunten/criteria: maatschappelijke impact/recreatiebelang, financierbaarheid en 
vermarktbaarheid, grondpositie en planologische context, samenwerking, effect op kosten van beheer en 
onderhoud.  
 

Aan de hand van deze herijking is besloten om lopende projecten voort te zetten. Deze zijn geprogrammeerd 
in de tijd, rekening houdend met de verwachte capaciteit van RMN en de beschikbaarheid van financiële 
middelen. Het Programma Stichtse Groenlanden (A) is een kaderstellend, richtinggevend, dynamisch 
document met projecten die, in verschillende fases, zijn opgenomen in een planning. Aan ieder project zijn 

 
2 Deze planning is gebaseerd op het vastgestelde vergaderschema. Wordt voor de begroting 2023 gekozen 
voor variant B, dan zal deze planning daarop aangepast worden.  
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Pilots verzonken (blauwe) 
legakkers 

In plaats van het afgraven van de verzonken (blauwe) 
legakkers (opdracht vanuit het programma) bekijken we 
mogelijkheden om deze zonder extra kosten te kunnen 
behouden. Hiertoe werken we eerst 2 pilots uit op 2 
verzonken legakkers: herstel legakker dmv Vissenbossen en 
herstel legakker dmv een kooiconstrucie. De Vissenbossen 
zijn in 2020 gerealiseerd en monitoren we gedurende 5 jaar. 
De kooiconstructie is gerealiseerd in 2021 en monitoren we 
eveneens 5 jaar. Ervaringen in het beheer en onderhoud van 
de pilots en de resultaten voor de visstand, nemen we mee 
in een eventueel plan voor het behoud van de verzonken 
legakkers. 

Natuurvriendelijke oevers 
(natuur- en waterkwaliteit) 

Bij het vervangen van beschoeiingen zetten we in op 
natuurvriendelijke oevers daar waar het kan. Op deze manier 
dragen we bij aan het verbeteren van de biodiversiteit in het 
gebied. 

Duurzaamheid Bij de ontwikkeling van Winkelpolder en de zandeilanden 
stellen we eisen op het gebied van duurzaamheid en deze 
wegen mee in de beoordeling van de voorstellen. 

 

Beheer & Onderhoud  

Beheer & Onderhoud omvat het beheer en (dagelijks, groot- en vervangings-) onderhoud van de terreinen en 
plassen, fiets- en wandelpaden en het onderhouden van voorzieningen. Het niveau van beheer & onderhoud 
verschilt per terrein, per seizoen en is afhankelijk van onder meer wet- en regelgeving, de functie, de 
intensiteit van gebruik en de behoefte van recreanten en de opdracht van het recreatieschap.  
Ook op het gebied van beheer & onderhoud moeten we inspelen op en rekening houden met diverse 
ontwikkelingen. In onderstaande alinea’s worden de belangrijkste ontwikkelingen geschetst. 

 

Verduidelijken opdracht en economisch klimaat 

In februari 2020 is het beeldkwaliteitsplan vastgesteld dit is een 1e aanzet voor het verder uitwerken van de 
opdracht voor het beheer en onderhoud van het areaal. Veel beheer & onderhoudswerkzaamheden worden 
uitbesteed, voor een klein gedeelte van het uitbestede werk zien we dat de tarieven (materialen en arbeid) 
harder stijgen dan de prijsindex.  

 

Grip op de beheercyclus 

In 2021 is het nieuwe  MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) vastgesteld. In combinatie met het uitwerken van 

het Dagelijks onderhoud in de activiteitenplanningen kan de opdracht (dienstverleningsovereenkomsten) 

worden vastgesteld met het daarbij horende uitvoeringsbudget. Hiermee is er grip op de 

onderhouds/beheercyclus. 

 

Klimaatverandering,biodiversiteit en duurzaamheid 

Het veranderende klimaat heeft directe gevolgen voor het beheer van onze gebieden. We moeten rekening 
houden met toenemende kosten als gevolg van extreme weersomstandigheden, zoals stormschade, 
uitspoeling van paden en stranden en langere periodes van onwerkbaar weer. Daarnaast zien we dat het 
groeiseizoen steeds langer wordt en dat het aantal pieken in het recreatieseizoen toeneemt, waardoor de 
beheer & onderhoudswerkzaamheden toenemen.  

Het veranderende klimaat heeft ook gevolgen voor de biodiversiteit, waardoor we te maken hebben met 
essentaksterfte, overlast van de eikenprocessierups en invasieve exoten (waaronder de reuzenberenklauw en 
Japanse duizendknoop, overlast als gevolg van cabomba/vederkruid (waterplanten) en de opkomst van de 
Amerikaanse rivierkreeft, de zwemwaterkwaliteit komt steeds sneller en op meer plekken onder druk te staan 
als gevolg van blauwalg en de toename in ganzenpopulatie (E-coli bacterie). 

Om de biodiversiteit te vergroten, streven we naar een betere mix van boomsoorten, gewassen en planten. 
Ook willen we graag meer insecten en dieren aantrekken door middel van natuurlijke oevers en bijenvelden. 
Daarnaast zullen we bij het beheer en de inrichting van de terreinen maatregelen moeten nemen op het 
gebied van klimaatadaptatie, aangezien we vaker te maken zullen krijgen met droogte, wateroverlast, 
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oplopende temperaturen en bodemdaling. Deze gevolgen heeft RMN in 2021 in een bestuursvoorstel 
uitgewerkt. 

 

Milieuwetgeving 

Op gebied van de stikstofwetgeving (PAS) is er de ontwikkeling dat de aanlegfase per 1 juli 2021 is 
vrijgesteld, de bodem en slibwetgeving (TBT, PFAS) en aanscherping van uitstoot- en emissienormen 
(CO2/fijnstof). Hiernaast zien we dat het hebben van een goed ecologisch werkprotocol nodig is voor zowel 
het Groot- en dagelijks onderhoud. Dit heeft een kostenverhogend effect. 

 

Toezicht & Handhaving 

Onze toezichthouders (BOA’s) zorgen ervoor dat onze inwoners en bezoekers prettig en veilig gebruik kunnen 
maken van onze recreatiegebieden en -voorzieningen. De toezichthouders zijn gastheer én handhaver en 
zetten zich in om overlast te voorkomen of bestrijden.   

De behoefte aan toezichthouders blijft toenemen, te meer omdat de politie steeds minder aanwezig is in het 
buitengebied. Onze toezichthouders handhaven onze eigen verordening (bestuursrechtelijk), maar hebben 
ook strafrechtelijke taken.  

In 2022 is de begrote capaciteit voor toezicht & handhaving 2,4 fte. Dit betekent dat de BOA’s doorgaans 
alleen toezicht houden en het niet mogelijk is om iedere dag op ieder terrein toezicht te houden.  

 

Exploitatie  

De exploitatie van het recreatieschap betreft het uitbaten van bezittingen, via erfpacht-, opstal-, huur- en 
gebruiksovereenkomsten. Erfpachtovereenkomsten worden voor een lange termijn aangegaan, huur- en 
gebruiksovereenkomsten zijn vaak voor een korte(re) termijn.  

Het schap heeft erfpachtovereenkomsten met o.a. SpaSereen en InnStyle bij de Maarsseveense Plassen, 
Down Under bij Laagraven, Kameryck op Oortjespad, Skipiste Nieuwegein bij de Nedereindse Plas en voor 
Ruigenhoek en Strijkviertel worden zijn nieuwe overeenkomsten gevestigd. Deze exploitanten dragen voor 
een belangrijk deel bij aan de recreatievoorzieningen en -mogelijkheden op een terrein en vormen een 
belangrijke bron van inkomsten.  

 
Huur- en gebruiksovereenkomsten worden aangegaan voor het gebruik van terreinen door het laten weiden 
van schapen en koeien, jacht- en visrecht, het gebruik van (een deel van) een terrein voor een activiteit 
waaronder de festivals Ultrasonic, Soenda en Lief, maar ook sportevenementen zoals de Triatlon, een 
roeikamp en een volleybaltoernooi. Het gaat om zeer diverse overeenkomsten voor (regelmatig terugkerende) 
eenmalige activiteiten of korte termijn gebruik.   

Exploitatie biedt de mogelijkheid om de recreatieve meerwaarde van het gebied te vergroten en/of meer 
inkomsten te genereren. Het schap heeft momenteel geen exploitatiebeleid of -doelstellingen geformuleerd.  
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ALGEMENE FINANCIELE UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2023 E.V.  

Voor het opstellen van de begroting 2023 worden de uitgangspunten van de Kadernota 2019-2022 
gehanteerd; het financieel kader uit deze kadernota is leidend. Zo wordt er geen verhoging van de 
deelnemersbijdrage gevraagd anders dan indexatie. Aanvullend op de Kadernota 2019-2022, wordt de 
begroting voor 2023 opgesteld met de volgende uitgangspunten: 

 

1) De deelnemersbijdrage aan Recreatieschap Stichtse Groenlanden wordt met 2,0% verhoogd als gevolg 
van loon- en prijsindexatie, ervan uitgaande dat: 

a. De deelnemersbijdrage aan Recreatie Midden-Nederland met 2,22%3 wordt geïndexeerd; 

b. Het te hanteren prijsindexcijfer, op basis van de meicirculaire provinciefonds 2021, 1,7% 
bedraagt;  

c. Voor de inkomsten, zoals tarieven voor ontheffingen en gebruik terreinen wordt een 
stijgingspercentage van 1,7% ten opzichte van 2022 aangehouden4; 

d. De inkomsten verwacht uit exploitatie (zoals erfpacht, verhuur, vergunningen, evenementen etc.) 
ten opzichte van 2021 worden bijgewerkt naar de laatste inzichten zoals in het bestuur 
vastgesteld. 

2) Het beheer en onderhoud vindt plaats op basis van functievereisten, wettelijke kaders en vastgestelde 
kwaliteitsprofielen. De algemene onderliggende gedachte is ‘schoon, heel en veilig’.  

3) Reservering voor groot onderhoud vindt plaats op basis het vigerende MJOP, dat loopt tot 2029. In 2021 
is het MJOP opnieuw opgesteld met behulp van het nieuwe beheersysteem GeoVisia. Vanaf 2022 wordt 
daarom begroot op basis van de werkelijke staat van onderhoud. 

4) Per 1 januari 2018 heeft het recreatieschap een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met het 
Routebureau Utrecht en is daarmee één van de opdrachtgevers. De bijdrage (€ 140.700,- voor 
programma A en € 29.900,- voor programma B op prijspeil 2021) die jaarlijks aan het Routebureau moet 
worden betaald, wordt volledig gedekt vanuit de beschikbare middelen voor het routebeheer in de 
begroting van het recreatieschap.  

5) Als basis voor de inkomsten uit bezoek aan het strandbad Maarsseveen wordt uitgegaan van een 
meerjarig gemiddelde van 80.000 betalende bezoekers (programma A). 

WEERSTANDSVERMOGEN EN RESERVES 

Het bestuur van het recreatieschap stelt aan de hand van een risico-inventarisatie de benodigde omvang van 
het weerstandsvermogen vast. 

De algemene reserve is in eerste aanleg beschikbaar als buffer voor deze risico’s. Dat betekent dus ook dat 
deze reserve minimaal moet overeenkomen met deze benodigde buffer. Een eventueel hoger saldo in de 
algemene reserve kan gebruikt worden voor andere activiteiten of – incidenteel – ingezet worden om een 
exploitatietekort op te vangen. Dat laatste kan alleen incidenteel, omdat de begroting structureel in evenwicht 
moet zijn. De kaders hiervoor zijn opgenomen in de financiële verordening. 

 
3 De onderbouwing van het indexatiepercentage RMN à 2,22% is als volgt: het gewogen gemiddelde van de 

loongerelateerde stijging (86%) 2,3% en de stijging op overige kosten (14%) 1,7%. 
4 De inkomsten die geïndexeerd kunnen worden, worden met 1,6% geïndexeerd. Helaas kunnen niet alle inkomsten 

geïndexeerd worden, omdat in het verleden overeenkomsten zijn gesloten zonder indexatiemogelijkheid. Dit heeft tot 
gevolg dat de totale inkomsten gemiddeld met 1% zullen stijgen.  
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aanwezig. Mocht het namelijk zo zijn dat personeel niet kan 
worden overgedragen, dan blijven de liquidatiekosten navenant 
hoog en daarmee ook de eenmalige bijdrage in deze kosten van 
het schap. In dat geval kan het zelfs zo zijn dat het begrote 
bedrag voor frictiekosten van € 1,25 miljoen niet toereikend is en 
dat wij de gemeenten aanvullend moeten bijdragen.  
De raad stelt zich daarom, evenals in 2022, op het standpunt dat 
de begroting voor 2023 in ieder geval binnen de financiële kaders 
moet blijven die eerder voor het recreatieve beleid zijn 
vastgesteld en dat hij – bij afwijken daarvan – op tijd wordt 
geconsulteerd.  
 

uiteraard tijdig laten weten wanneer dit onverhoopt niet binnen de 
financiële kaders kan worden opgevangen. 

3.  De gemeente WOERDEN heeft geen bezwaren tegen de 
voorgestelde uitgangspunten voor de begroting SGL 2023.  
 

Wij hebben uw reactie in goede orde ontvangen, waarvoor dank. 

4.  De gemeente DE RONDE VENEN vraagt of de verwachting van 
een financieel gezonde situatie letterlijk in de Algemene 
Financiële Uitgangspunten Begroting 2023 E.V. op te nemen. 
Tevens verzoek om hierbij voortvarend te werk te gaan en de 
gemeente DRV actief te blijven informeren betrekken tijdens het 
transitieproces. 
 
De gemeente DE RONDE VENEN vraagt of de opzet en structuur 
van de begroting 2023 zal veranderen door de transitie en de 
verwachting van deze verandering in de uitgangspunten van de 
begroting kenbaar te maken. De gemeente vraag of de ambitie 
om de huidige begrotingsstukken duidelijker en toegankelijker kan 
worden gemaakt, kan worden opgenomen in de uitgangspunten.   
 
De gemeente RONDE VENEN wil zo snel mogelijk duidelijkheid 
over de P&C cyclus die moet worden aangepast omdat er uitstel 
is gevraagd voor het indienen van de ontwerpbegroting 2023.  

De verwachting over een financieel gezonde situatie in 2023 kunnen we 
helaas nog niet expliciet in de uitgangspunten voor de begroting opnemen 
omdat hiervoor nog niet alle gegevens beschikbaar zijn. 
Wel is SBB uiteraard het huidige financiële meerjarenkader bekend en de 
wens van het schap meegegeven hiermee rekening te houden. 
 
 
We gaan uit van dezelfde opzet en structuur van de begroting 2023 als 
dat u gewend bent in de voorgaande jaren. Deze opzet en structuur is ook 
door SGL aan SBB meegegeven als richtlijn voor de opzet van het 
aanbod. Wij gaan ervan uit da het aanbod kan worden vertaald naar de bij 
u bekende opzet. Op dit moment kunnen we dit echter nog niet 
garanderen. 
 
Het aangepaste vergaderschema is inmiddels bekend. Daaruit kunt u 
afleiden wanneer welke P&C-documenten in DB en AB worden 
behandeld. De ontwerpbegroting 2023 staat gepland voor behandeling in 
het DB op maandag 19 september 2022 en de begroting 2023 staat 
geagendeerd in het AB van maandag 5 december 2022. De verlate 
aanlevering is overlegd met en geaccordeerd door onze toezichthouder. 

5.  De GEMEENTE UTRECHT neemt de ontwerp begroting 2023 
voor kennisgeving aan. 

Wij hebben uw reactie in goede orde ontvangen, waarvoor dank. 
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6.  De gemeente HOUTEN zal geen zienswijze indienen. Wij hebben uw reactie in goede orde ontvangen, waarvoor dank. 

7.  De PROVINCIE UTRECHT zal geen zienswijze indienen.  Wij hebben uw reactie in goede orde ontvangen, waarvoor dank. 

8.  De gemeente STICHTSE VECHT zal geen zienswijze indienen. Wij hebben uw reactie in goede orde ontvangen, waarvoor dank.  

 
 
 
 
 




