
Van: Helga Hijdra <H.Hijdra@recreatiemiddennederland.nl>  
Verzonden: woensdag 29 juni 2022 13:55 
Onderwerp: Financiële stukken Plassenschap Loosdrecht 
 
Geachte deelnemers van het Plassenschap Loosdrecht, 
 
Bijgevoegd ontvangt u de volgende financiële stukken van het Plassenschap Loosdrecht e.o. met een 
bijbehorende aanbiedingsbrief:   

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

 
De ontwerp jaarrekening en jaarverslag 2021 worden u voor zienswijze aangeboden. Graag 
ontvangen wij uw zienswijze vóór 1 november 2021. 
De overige stukken zijn ter kennisname. 
 
Namens het dagelijks bestuur, 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Helga Hijdra 
Advies en bestuursondersteuning 
werkdagen: ma, di, wo, do 
 
T:  06-23746856 
E:  h.hijdra@recreatiemiddennederland.nl 
W: www.recreatiemiddennederland.nl 

 

 

         
 

 
 
 



 
 
Aan 
Aan de deelnemers van Plassenschap Loosdrecht e.o.: 
de raden en de colleges van burgemeester en 
wethouders van de gemeenten Stichtse Vecht, Utrecht 
en Wijdemeren en de staten en het college van de 
provincies Noord-Holland en Utrecht.  
 

   
 
 
Ons kenmerk: Z - 223408 / UIT -  226652  
Uw kenmerk:   
Referentie: Secretaris  
E-mailadres: j.brand@recreatiemiddennederland.nl  
Bijlage(n): 3 
Onderwerp: Aanbiedingsbrief bij financiële stukken 

 
 
Utrecht, 29 juni 2022 
 
 
Geachte deelnemers,  
 
Bijgevoegd ontvangt u de volgende financiële stukken van het Plassenschap Loosdrecht e.o.:   

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

 

Toelichting op de bijlagen  
 
Bijlage 1 
 
U ontvangt de Ontwerp Jaarrekening 2021 voor zienswijze.  
 
Het resultaat (inclusief mutaties reserves), bedraagt € 150.000 positief. Dit resultaat heeft met name 
een incidenteel karakter en wordt hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door onderstaande posities: 
 
• Lagere doorbelaste personeelskosten RMN ad. €147.000 (voordelig); 
• Lagere doorbelaste apparaatskosten RMN ad. €191.000 (voordelig); 
• Lagere dekkingsmiddelen ad. €109.000 (nadelig); 
 
Het dagelijks bestuur heeft op 17 juni 2022 besloten het positieve resultaat van boekjaar 2021 volledig 
toe te voegen aan de algemene reserve (stand vóór resultaatbestemming € 0,50 miljoen) zodat het 
totaal van de algemene reserve op € 0,65 miljoen komt per 1 januari 2022. De totale reservepositie 
komt op € 1,39 miljoen per ultimo 2021. 
 
Bijlage 2 
 
U ontvangt de Eerste begrotingswijziging 2022 met bestuursvoorstel en Nota van Antwoord ter 
kennisname. 
Op 11 februari 2022 ontving u het Bestuursvoorstel eerste begrotingswijziging 2022. Op 24 juni jl. 
heeft de Plassenraad de eerste begrotingswijziging 2022 vastgesteld. De Nota van antwoord op de 
ontvangen zienswijzen is eveneens bijgevoegd. De voornaamste oorzaken voor deze eerste 
begrotingswijziging zijn gelegen in de verwerking van het aandeel van ons schap in de 
liquidatiekosten van RMN en in de verwerking van de gevolgen van het MJOP dat in november 2021 
is vastgesteld. Dit leidt voor ons schap tot een negatief begrotingssaldo van € 0,52 miljoen. In deze 
eerste begrotingswijziging zijn de incidentele kosten van de omvorming die de gemeente Wijdemeren 
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1 Voorwoord  

1.1 Jaarverslag en jaarrekening   
Voor u ligt het ontwerp jaarverslag en de ontwerp jaarrekening van Plassenschap Loosdrecht e.o. over het 

jaar 2021. 

Plassenschap Loosdrecht e.o. is een gemeenschappelijke regeling (GR) op grond van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Binnen deze GR werken de gemeenten Wijdemeren, Stichtse Vecht, 

Utrecht en de Provincies Utrecht en Noord-Holland samen aan het beheer van toegankelijke 

recreatiegebieden voor inwoners en bezoekers van de regio.  

Om de belangen van recreatie in het gebied te behartigen is Plassenschap Loosdrecht en omstreken in 1957 

opgericht als een samenwerkingsorgaan tussen de recreanten ontvangende gemeenten (Breukelen, Loenen, 

Loosdrecht en Vreeland) en de recreanten zendende gemeenten (Amsterdam, Hilversum en Utrecht). 

Het werkgebied van Plassenschap Loosdrecht e.o. omvat alle wateren van de Loosdrechtse Plassen, 

de legakkergebieden, moeras- en rietlanden en aangrenzende veenweidegebieden. Het 

recreatiegebied en de verschillende terreinen bieden mogelijkheden voor ontspanning, rust, beweging 

en plezier voor inwoners én bezoekers van de regio. 

Plassenschap Loosdrecht e.o. zet zich in voor openluchtrecreatie en zorgt voor het behoud van 

natuur, landschap en de cultuurhistorische elementen die bepalend zijn voor de kwaliteit het 

recreatiegebied. Daarnaast zorgt het Plassenschap voor het nautisch- en vaarwegbeheer van het 

openbaar water binnen het werkgebied.  

 

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

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

RMN is dé uitvoeringsorganisatie voor Plassenschap Loosdrecht e.o., recreatieschap Stichtse Groenlanden, 

Routebureau Utrecht en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. 

Het jaar 2021 was een turbulent jaar voor het Plassenschap. Vanwege de corona-crisis 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. 

 

Het resultaat over 2021 toont een positief saldo van €150.000. In de jaarrekening is in de paragraaf Overzicht 

van baten en lasten een analyse opgenomen van het behaalde 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 personeelskosten RMN ad. €147.000 (voordelig); 

• Lagere doorbelaste apparaatskosten RMN ad. €191.000 (voordelig); 

• Lagere dekkingsmiddelen ad. €109.000 (nadelig); 

 

Voor een gedetailleerd overzicht van en een nadere toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de 

begroting verwijzen wij u naar paragraaf 12.2. 

 

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. Gemeente Wijdemeren stelt thans een aanbod op om de 

uitvoering van de taken van het schap te gaan doen. 
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1.2 Effect COVID-19 (corona) op de jaarstukken  
Ondanks de grote maatschappelijke impact van de Covid19-pandemie zijn de financiële gevolgen voor het 

Plassenschap in 2021 beperkt gebleven. We constateren voornamelijk een toename aan opbrengsten 

(exclusief deelnemersbijdragen) omdat de binnenlandse dagrecreatie is toegenomen. Er zijn bijvoorbeeld veel 

meer dagontheffingen snelvaren uitgegeven. De extra drukte heeft echter ook tot gevolg dat extra inzet nodig 

was voor dagelijks beheer en in het bijzonder schoonmaak en vuilafvoer. 
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ONDERTEKENING 

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur d.d.  

 

 

 

Mevr. C. Larson       Mevr. J. Brand  

Voorzitter      Secretaris 
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JAARVERSLAG  

2 Programmaverantwoording  

2.1 Programma 1: Beheer en onderhoud 

2.1.1 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 plassenschap 

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. Deze 

ontwikkelingen hebben financiële gevolgen voor het schap; de onderhoudsbudgetten en reserves zijn 

ontoereikend om de kosten van deze ontwikkelingen te kunnen dekken. 

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 ervanuit 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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2.3 Programma 3: Ontwikkeling 

2.3.1 Wat wilden we bereiken? 

 

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 

Het Plassenschap Loosdrecht e.o. is mede ondertekenaar van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 

(OVP). Het Plassenschap is daarmee een verplichting aangegaan van in totaal € 906.000 en heeft hiervoor 

een bestemmingreserve gevormd. De totale bijdrage dient volgens een vastgesteld kasritme te worden 

bijgedragen in de periode 2017- 2028. Het Plassenschap betaalt met name voor uit te voeren 

baggerwerkzaamheden. Vanaf 2020 wordt rekening gehouden met een jaarlijks te financieren bedrag van € 

70.900. In het laatste jaar van het Gebiedsakkoord wordt het resterende deel van de bijdrage verrekend. 

Terreinen Plassengebied 

In 2019 is een ontwerp voor de herinrichting van werkhaven ‘Rimboe’ opgesteld. Uitgangspunt is om het 

terrein zo in te richten dat deze niet alleen als werkhaven kan dienen, maar ook voor recreatiedoeleinden kan 

worden gebruikt. Rimboe is namelijk één van de weinige plekken waar openbare toegankelijkheid naar het 

plassengebied voor recreanten gerealiseerd zou kunnen worden. 

Terreinen Veenweidegebieden 

Plassenschap Loosdrecht e.o. verkent de mogelijkheden voor passende recreatieve ontwikkeling bij de 

terreinen – Bosdijk, Zwaan, de Aa, de Geer, Oukoperdijk – in het westelijk weidegebied in de gemeente 

Stichtse Vecht (Breukelen). Ontwikkelingen zijn gericht op het verhogen van de recreatieve meerwaarde en 

het beperken van de kosten voor het beheer & onderhoud van deze terreinen. 

2.3.2 Wat hebben we bereikt? 

In 2021 is in OVP verband gewerkt aan het Toekomstbeeld Recreatie 2030, in het derde kwartaal is het 

eindrapport opgeleverd. Een van de aanbevelingen uit de visie was om het Toekomstbeeld nader uit te 

werken in een Actieplan met concrete projecten, hier wordt in 2022 uitvoering aan gegeven. 

In de tweede helft van 2021 heeft de stuurgroep OVP gesproken over de governance binnen OVP. In het 

eerste kwartaal van 2022 worden hier aanbevelingen voor gedaan. 

2.3.3 Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Het Plassenschap heeft in 2021 aan haar financiële verplichtingen voor het OVP voldaan ten behoeve van het 

uitvoeren van de baggerwerkzaamheden. In 2021 is voorts deelgenomen aan diverse werk- en 

projectgroepen: baggeren en zwevend slib, exotenbestrijding, uitwerken toekomstvisie Kievitsbuurten. De 

voorzitter is lid van de stuurgroep en ambtelijk heeft het Plassenschap deel genomen aan de regiegroep en 

het transitieteam. 

In 2021 is de herinrichting van de werkhaven ‘Rimboe’ als niet-prioritair in het ontwikkelingsprogramma 
geschrapt. 

In het licht van de transitie is de verkenning naar passende recreatieve ontwikkeling bij de terreinen – Bosdijk, 
Zwaan, de Aa, de Geer, Oukoperdijk – in het westelijk weidegebied van het schap geen verdere uitvoering 
gegeven. 
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Een belangrijke tendens is te zien in de merkbare gevolgen van klimaatveranderingen voor de 

onderhoudsmaatregelen. Er moet rekening worden gehouden met de volgende aspecten: 

• langer groeiseizoen (waardoor extra maaibeurten nodig zijn), maar ook een korter snoeiseizoen daar 

bomen weer eerder uitlopen. Daardoor kan achterstand ontstaan in hakhout snoei en omdat te 

voorkomen moeten er soms ook snoeiwerk uitbesteed worden. 

• Wateroverlast en droogte alsmede  wind (storm) hierdoor  raken oevers beschadigd alsmede de 

beschoeiingen. Ook meer kosten aan beplanting en beschoeiingen  om de terreinen veilig te houden. 

Alsmede kosten aan water te geven om jonge aanplant te laten aanslaan 

• ontwikkeling van ziektes en exoten (o.a essentaksterfte die herplant en veilighouden terreinen 

noodzakelijk maken.. 

Elk seizoen is anders en onderhoudswerkzaamheden zijn lastig te vergelijken per jaarschijf. Extra water en 

extra maaien zijn lastig te kwantificeren.  In 2021 zijn er echter geen grote excessen geweest welke direct 

verband houden met klimaatverandering. 

7. Aantrekkende markt 

We merken dat aannemers veel meer vragen voor het uit te voeren werk. Gelukkig zijn de bestekken 

doorlopend en bevatten voor nu geen hogere kosten voortkomend uit de aantrekkende markt.   

8. Uitkomsten inspecties MJOP 

In 2021 zijn we verder gegaan met het uitvoeren van inspecties en zodoende konden we met de 1e 

begrotingswijziging een MJOP aan u voorleggen. Uit dit MJOP blijkt dat we te maken hebben met achterstallig 

onderhoud en dat we z.s.m. aan te gang moeten om de veiligheid in het gebied te kunnen waarborgen. 

Daarnaast zien we dat de prijzen sterkt toenemen en dat dit mogelijk niet gedekt kan worden door de huidige 

voorziening groot onderhoud. Het exacte effect hiervan is op dit moment nog niet in te schatten.   

9. Onvoorziene risico’s 

Naast bovengenoemde grote risico’s heeft onze gemeenschappelijke regeling te maken met kleinere 

risico’s, zoals het illegaal dumpen van giftige afvalstoffen, niet verhaalbare vernielingen en wijzigingen 

in wetgeving met mogelijk financiële gevolgen. Deze worden niet afzonderlijk benoemd en 

gekwantificeerd, maar hiervoor wordt gedurende de meerjaren termijn een gelijkblijvend risicobedrag 

aangehouden van € 50.000. 

We gaan er vanuit dat niet alle risico’s zich tegelijkertijd zullen voordoen. Om hiervoor te corrigeren 

wordt een percentage van 90% berekend over het totaal berekende risicobedrag.  
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inflatiecijfers moeten worden bijgesteld. Tevens dient rekening te worden gehouden met kosten voorbereiding 
(VAT-kosten) bij de herijking van het MJOP in 2022. 
 
Niet alle inspecties zijn in 2021 verwerkt in GeoVisia. Dit komt door het ontbreken van lagen in het systeem 
waardoor vooral externe inspectie resultaten kunnen niet in GeoVisa kunnen worden overgezet. Dit geldt met 
name voor de gebouwen en kunstwerken. Voor het boomveiligheidsplan is er aan gewerkt om het juiste 
Geopakket te verwerven maar dit is in 2021 nog niet gerealiseerd.  

3.4.1 Wegen 

In 2021 zijn er geen herstelwerkzaamheden aan wegen uitgevoerd. Wel zijn er in 2021 inspecties uitgevoerd 
die verwerkt gaan worden in een uitvoeringsplan. op basis van deze gegevens zal een raambestek 
verhardingen worden opgezet, onderhoud en voorbereiden van vervangingsonderhoud (MIJP) zal in 2022 zijn 
vervolg krijgen. 

3.4.2 Watergangen en oevers 

Onderhoud aan watergangen en oevers heeft in 2021 stil gelegen. Er is intensief overleg met Provincie Noord 
Holland en de Omgevingsdienst NHN over de voortgang van beschoeiingswerkzaamheden in relatie tot 
stikstofproblematiek. Er zijn wel onderzoeken gedaan om het werk aan de oevers te kunnen voorbereiden, 
een inventarisatie van het grootste deel van de oevers en QuickScan flora en fauna zijn in kaart gebracht. 
Deze onderzoeken worden gebruikt om het werk in 2022 op de markt te kunnen zetten. 

3.4.3 Groen: beplantingen 

Op locaties de Meent en de Strook was er overlast van de eikenprocessierups. Deze zijn middels zoveel 
mogelijk opgezogen.  

3.4.4 Schoonhouden en vuilafvoer 

Ook in 2021 is, net als in 2020, meer afval ingezameld door intensiever gebruik.   

3.4.5 Materieel 

In 2021 is het schip de PL3 (vuilwaterschip en vuilophaaldienst) aan groot onderhoud ondergaan, veiligheid, 
betrouwbaarheid en levensduurverlenging zijn de speerpunten geweest. Tevens is er een nieuw maaidek 
aangeschaft, de oude was totaal op en versleten. 

3.5 Financiering 
In het Treasurystatuut is het treasurybeleid opgenomen met daarin de producten, partijen en limieten, de 

treasury-organisatie met taken, bevoegdheden en verantwoordingsrelatie en de bijbehorende 

informatievoorziening, in totaliteit bedoeld ter beperking van te lopen risico’s.  

3.5.1 Risicobeheer 

Binnen de Wet FIDO zijn twee normen vermeld waaraan dient te worden voldaan. Het doel van deze 

normen is te voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote 

schokken optreden in de hoogte van de rente die het Plassenschap moet betalen. De normen beperken 

de budgettaire risico’s. 

3.5.2 Kasgeldlimiet 

De kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van 8,2% van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van 

het jaar met als doel de kortlopende leningen te beperken. De kasgeldlimiet bedraagt € 231.026. In de 

praktijk is in 2021 geen kasgeld opgenomen. 

3.5.3 Renterisiconorm 

De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal. Het doel van 

deze norm was en is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de 

rentelasten van de organisatie. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van het begrotingstotaal in 

aanmerking mag komen voor verplichte aflossingen en renteherzieningen. De renterisiconorm bedraagt 
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Deze bezittingen zijn op hoofdlijnen onder te verdelen in dagrecreatieterreinen (eilanden, Strook, Bosdijk 

etc.), de legakkers (Zuidelijke Kievitsbuurt e.d.), oeverlanden, sluizen, water en het recreatiecentrum 

Mijnden. Het schapsbeleid is er op gericht zijn terreinen zoveel mogelijk gratis en openbaar toegankelijk 

aan te bieden aan de recreant. Ruiling van percelen die tot verbetering van het algemeen nut zullen 

leiden, worden overwogen. 

Aankoop van grond is alleen aan de orde als verwerving ervan van belang is voor uitvoering van een 

project. De bestemming die de gemeenten, tot nog toe, aan de gronden hebben toegekend, biedt geen 

ruimte voor commerciële exploitatie. 

Alleen de grond waarop het recreatiecentrum Mijnden is gevestigd, is eeuwigdurend in erfpacht 

uitgegeven aan een exploitant. Op het terrein de Strook zijn twee opstalrechten verleend aan een 

horecaondernemer. Deze opstalrechtovereenkomsten worden één keer per 5 jaar verhoogd met het 

prijsindexcijfer over de afgelopen periode. Met deze horecaondernemer is verder een 

erfpachtovereenkomst met opstalrecht afgesloten inzake een woning op de strook. 
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JAARREKENING  

4 Balans per 31 december 2021 (bedragen in €) 
Hierna wordt via de balans met toelichting en het overzicht van baten en lasten met toelichting de 

financiële verantwoording afgelegd over het in jaar 2021 gerealiseerde beleid.  

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

     

Immateriële vaste activa     
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald 
actief   1.067                2.134  

Subtotaal immateriële vaste activa   1.067                2.134  

     

Materiële vaste activa     

Investeringen met een economisch nut   857.940             854.163  
Investeringen in de openbare ruimte met een 
maatschappelijk nut 

  2.601.752          2.700.850  

Subtotaal materiële vaste activa   3.459.692         3.555.013  

     

Totaal vaste activa   3.460.759          3.557.147  

     

Voorraden     

Gereed product en handelsgoederen   -                       -    

Subtotaal voorraden   -                       -    

     

Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar     

Vorderingen op openbare lichamen   262.132              62.422  

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist   820.706             654.158  

Rekening-courantverhoudingen  
met niet-financiële instellingen   -                     134  

Overige vorderingen   3.846              25.766  

Subtotaal uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar 
  1.086.684            742.480  

     

Liquide middelen     

Kas- en banksaldi   103.076             176.914  

     

Overlopende activa     

- Overige Nederlandse overheidslichamen   -                       -    

Overige overige nog te ontvangen bedragen en de 
vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende 
begrotingsjaren komen   1.398                1.433  

Subtotaal overlopende activa   1.398                1.433  

     
      

Totaal vlottende activa   1.191.158             920.827  

      

Totaal activa   4.651.917          4.477.974  
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Passiva (bedragen in €)  31-12-2021  31-12-2020 

     

Eigen vermogen     

Algemene reserve   503.488   241.296 

Bestemmingsreserves   733.207   1.265.785 

Gerealiseerd resultaat   150.177   274.192 

Subtotaal eigen vermogen   1.386.872   1.781.273 

     

Voorzieningen     
Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden 
gemaakt (egalisatievoorziening)   746.447   - 
Subtotaal voorzieningen 

  746.447   -  

    

Vaste schulden     
Onderhandse leningen van: 

    
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen 

  2.173.571   2.359.214 
Waarborgsommen 

  -     - 
Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd 
van één jaar of langer 

  28.215   36.760 

Subtotaal vaste schulden 
  2.201.787   2.395.974 

     

Totaal vaste passiva   4.335.106   4.177.247 

     

Netto vlottende schulden     

Overige schulden   61.137   271.596 

Subtotaal netto vlottende schulden   61.137   271.596 

     

Overlopende passiva     
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en 
die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen 

  255.674   28.787 
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen 
ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een 
specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten 
van volgende begrotingsjaren; 

    
- Overige Nederlandse overheidslichamen 

  -     - 
Overige vooruitontvangen bedragen 

  -     344 

Subtotaal overlopende passiva   255.674   29.131 

     
     

Totaal vlottende passiva   316.811   300.727 

     

Totaal passiva   4.651.917   4.477.974 
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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 arbeidskostengerelateerde 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 

6.3.1 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. De afschrijving van de geactiveerde kosten onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij 

ingebruikname van het gerelateerde materiële vaste actief. 

6.3.2 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 nut 

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

investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. 

De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd: 
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10 Gebeurtenissen na balansdatum 

10.1 Effect COVID 19 op de jaarrekening 
Ondanks de grote maatschappelijke impact zijn de financiële gevolgen voor het Plassenschap in 2021 

beperkt. Het plassenschap heeft geen gebruik gemaakt van overheidssteun zoals NOW of TVL. 
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3b Doorbelaste apparaatskosten 

RMN had minder lasten dan verwacht met name (inhuur externen) waren een stuk lager dan begroot. Dit 

werkt uiteindelijk door naar de schappen. 

 

5. Inhuur personeel derden 

Op deze post zijn geen noemenswaardige verschillen ontstaan tussen de begroting en de realisatie.  

 

7.  Rente en afschrijvingen 

In de begroting was rekening gehouden met meer investeringen. Doordat deze niet zijn gerealiseerd in 2021 

is de afschrijving lager dan begroot.  

10. Bestuurs- en apparaatskosten 

Op deze post zijn geen noemenswaardige verschillen ontstaan tussen de begroting en de realisatie 

.  

13.  Belastingen en verzekeringen 

Op deze post zijn geen noemenswaardige verschillen ontstaan tussen de begroting en de realisatie.  

 

15. Energie en waterkosten 

Op deze post zijn geen noemenswaardige verschillen ontstaan tussen de begroting en de realisatie.  

 

17. Onderhoud en vuilafvoer 

In 2021 zijn (extra) inspecties uitgevoerd ten behoeve van het inventariseren van de technische staat van het 

onderhoud van het bezit van het Plassenschap. Dit was nodig om zo informatie te verzamelen voor het 

opstellen van het MJOP. Daarnaast zijn de kosten voor vuilafvoer hoger dan verwacht. Een veel hiervan 

hebben we gelukkig ook kunnen doorbelasten naar opdrachtgevers.  

 

19. Voorzieningen 

Geen afwijking ten opzichte van de begroting.  

 

21. Publiciteits- en overige kosten 

Op deze post zijn geen noemenswaardige verschillen ontstaan tussen de begroting en de realisatie.  

 

23.  Nagekomen lasten 

In 2021 is met terugwerkende kracht een aanslag OZB en Rioolheffing De Strook ontvangen. Dit was niet 

voorzien in de begroting.  

 

24.  Onvoorzien 

In 2021 zijn er geen kosten ten laste van het budget onvoorzien gebracht.  

 

2. Opbrengsten eigendommen 

Op deze post zijn geen noemenswaardige verschillen ontstaan tussen de begroting en de realisatie.  

 

4.  Rechten 

Op deze post zijn geen noemenswaardige verschillen ontstaan tussen de begroting en de realisatie.  

 

6.  Rente 

Op deze post zijn geen noemenswaardige verschillen ontstaan tussen de begroting en de realisatie.  

 

8. Overige baten 

Op deze post zijn geen noemenswaardige verschillen ontstaan tussen de begroting en de realisatie.  
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11. Nagekomen baten 

Op deze post zijn geen noemenswaardige verschillen ontstaan tussen de begroting en de realisatie.  

 

12. Dekkingsmiddelen 

Het verschil ten opzichte van de begroting wordt verklaard door de BTW op de kosten. Omdat de kosten lager 

zijn uitgevallen dan begroot is het aandeel BTW in de deelnemersbijdrage tevens lager dan begroot. De 

deelnemersbijdrage zelf is gelijk aan het begrote bedrag.   
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Aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Plassenschap
Loosdrecht e.o.                                                                                             
Postbus 8058                                                                                                       
3503 RB Utrecht

27 mei 2022

Referentie: 2021.3-WHS-LSD

Accountantsverslag met betrekking tot de controle van de jaarrekening 2021

Geachte bestuursleden,

In overeenstemming met de opdracht tot de controle van de jaarrekening 
2021 van Plassenschap Loosdrecht e.o., zoals overeengekomen in onze 
opdrachtbevestiging d.d. 15 september 2021, bieden wij u hierbij het 
accountantsverslag zoals bedoeld in artikel 2:393 BW aan.

Het accountantsverslag bevat bevindingen en conclusies die naar aanleiding 
van onze werkzaamheden naar voren zijn gekomen. De geconstateerde 
aandachtspunten zijn nader uitgewerkt en waar nodig voorzien van 
aanbevelingen. 

Wij zijn van voornemens om bij de jaarrekening een goedkeurende 
controleverklaring af te geven ten aanzien van getrouwheid en 
rechtmatigheid.

Indien en voor zover de jaarrekening niet door het algemeen bestuur wordt 
vastgesteld en leidt tot een aangepaste jaarrekening, dient ook bij deze 
aangepaste jaarrekening door ons toestemming te worden verleend tot het 
opnemen van onze controleverklaring. 

Het accountantsverslag is uitsluitend opgesteld voor uw gebruik en mag 
daarom zonder onze toestemming niet aan derden ter inzage worden 
verstrekt. 

Wij willen u bedanken voor de open en constructieve samenwerking bij het 
verrichten van onze controlewerkzaamheden. Daarnaast vertrouwen we 
erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn graag bereid de 
inhoud van deze rapportage nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
WHS Registeraccountants

Huub van Santvoort MSc RA   
(Externe accountant WHS)
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Onze visie op het verloop van de controle
Boekjaar 2021 is ons eerste controlejaar van de jaarrekening van de 
Plassenschap Loosdrecht e.o. . 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;
✓ 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 Plassenschap Loosdrecht e.o. in de basis 
op orde zijn. Wij hebben geen belangrijke tekortkomingen geconstateerd in 
de interne beheersing, voor zover dat relevant is voor onze 
jaarrekeningcontrole.

Tijdrovende onderwerpen zoals de controle op de steekproeven van de 
kosten hebben we zoveel mogelijk naar voren gehaald. Deze hebben we 
samen met uw organisatie zoveel mogelijk in november en december 2021 
uitgevoerd. Hierdoor hebben we samen met u de werkzaamheden kunnen 
spreiden over het jaar en zodoende de druk bij de jaarrekeningcontrole 
grotendeels kunnen wegnemen.

Op 2 mei 2022 zijn wij vervolgens gestart met de controle van de 
jaarrekening. De concept jaarrekening was financieel gereed voor onze 
controle. De kwaliteit van de jaarstukken was op het moment van de start 
van de controle toereikend. De dossiervorming als basis voor onze controle 
was grotendeels volledig op het moment van de start van onze controle en 
is gedurende onze controle waar nodig aangevuld. 

Hoewel de controle grotendeels door de coronacrisis 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 Plassenschap Loosdrecht e.o. . 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 € 30.000. 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 Plassenschap
Loosdrecht e.o. 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 Plassenschap Loosdrecht e.o. heeft dit met name 
betrekking op de waardering van de vorderingen en de 
onderhoudsvoorziening. 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 € 150.000. In de 
jaarrekening is in de paragraaf “Overzicht van baten en lasten” 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 personeelskosten RMN ad € 147.000 (voordelig): 
✓ Lagere doorbelaste apparaatskosten RMN ad € 191.000 (voordelig): 
✓ Lagere dekkingsmiddelen ad € 109.000 (nadelig);

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 12.2 in de 
jaarrekening 2021.

Weerstandsvermogen
De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover 
Plassenschap Loosdrecht e.o. 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 30% (2020: 40%). 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 Plassenschap Loosdrecht 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.

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. 
Plassenschap Loosdrecht e.o. 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
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Vanuit onze controle van de jaarrekening van Plassenschap Loosdrecht e.o. 
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 Plassenschap Loosdrecht geraamd 
worden op een bedrag van € 0,4 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 € 750.000 gedoteerd, welke bestaat uit de vrijval vanuit de 

bestemmingsreserve onderhoud ter hoogte van € 462.000 en de jaarlijkse 

dotatie ter hoogte van € 288.000. In 2021 is daarnaast aan de voorziening 

groot onderhoud een geringe onttrekking geweest ter hoogte van € 4.000. 

Per jaareinde bedraagt de stand van de onderhoudsvoorziening dan ook     

€ 746.000.

Tijdens onze controle hebben wij vastgesteld dat er aan de voorziening een 

actuele onderhoudsplan ten grondslag ligt welke is geautoriseerd door het 

dagelijks bestuur (Plassenraad) van Plassenschap Loosdrecht e.o.
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4.3 Inkoop en aanbesteden
Plassenschap Loosdrecht e.o. 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. 

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 Plassenschap Loosdrecht e.o. 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 Plassenschap Loosdrecht e.o. 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 
Plassenschap Loosdrecht e.o.: 

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 Plassenschap Loosdrecht e.o. hier op een goede wijze 
invulling aan geeft. 

6. Actuele ontwikkelingen



Pagina 22

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 Plassenschap Loosdrecht e.o. rondom de 
aankomende rechtmatigheidsverantwoording al flinke stappen heeft gezet. 
Zo is in 2021 al reeds gestart met het in kaart brengen van de effecten van 
de rechtmatigheidsverantwoording voor Plassenschap Loosdrecht e.o. 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 30.000 (1% van de lasten) en voor onzekerheden 
€ 90.000 (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 
Plassenschap Loosdrecht e.o. 

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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Onderwerp 1e Begrotingswijziging 2022 Plassenschap Loosdrecht e.o. 

Aan De Plassenraad (Het algemeen bestuur van Plassenschap Loosdrecht e.o.) 

Van Financiën  

Datum 17 juni 2022 

Bijlagen 1e Begrotingswijziging 2022  

 

Overwegingen en besluit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Ondertekening 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van de Plassenraad van Plassenschap Loosdrecht e.o. gehouden 
op 24 juni 2022,  

 
 
 
 
 
 
 
Mw. C. Larson   Mw. J. Brand 
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 en de begroting van de liquidatiekosten 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 verwachte verlies van LSD € 524.000 bedraagt; 
- Overwegende dat in deze eerste begrotingswijziging de incidentele kosten van de 

omvorming die de gemeente Wijdemeren (invlechtingskosten) bij ons schap in rekening 
brengt over het boekjaar 2022 à € 110.000 nog niet zijn verwerkt; 

- Gezien de omvang van deze post alsmede en de actualisatie van het MJOP het noodzakelijk 
maken om een tweede begrotingswijziging in het najaar bij u aan te bieden. 

- Overwegende dat mogelijk is om de eerste begrotingswijziging 2022 en de prognose voor de 
incidentele kosten van Wijdemeren geheel te financieren uit de algemene reserve maar 
alleen wanneer aan deze reserve het positieve resultaat 2021 van € 150.000 is toegevoegd. 
Met deze keuze zal echter de algemene reserve op nihil eindigen waarmee onverhoopte 
tegenvallers of de actualisatie van het MJOP direct tot een hogere deelnemersbijdrage zullen 
leiden. 

- Gelezen de zienswijzen van de deelnemers en overwegende dat de Nota van antwoord geen 
aanleiding geeft tot aanpassing van de 1e begrotingswijzing; 
 

Besluit de Plassenraad van Plassenschap Loosdrecht e.o.: 
1. De voorgestelde begrotingswijziging vast te stellen als nieuw kader voor 2022. 
2. De vastgestelde 1e Begrotingswijziging 2022 Plassenschap Loosdrecht e.o. toe te sturen aan 

BZK en de deelnemers.  
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Toelichting 
 

1. Inleiding 
 
Op 28 juni 2021 heeft de Plassenraad 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 eerste begrotingswijziging 2022 is gebaseerd op de actuele cijfers van het Plassenschap 
Loosdrecht e.o. De voornaamste redenen om tot een begrotingswijziging te komen zijn: 

 
Doorbelasting transitiekosten vanuit 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 € 1.273.404). Het aandeel van LSD (31%) 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.  
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3.a) Doorbelaste personeelskosten 3.b) 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 
In de afgelopen jaren is gebleken dat het budget voor inhuur personeel te laag is. Om die reden is het 
begrote bedrag opgehoogd naar het bedrag wat werkelijk gerealiseerd is in 2020 en 2021.  
 

7) Rente en afschrijvingen 
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 € 320.000, een verlaging van € 36.700.  
 

13) Belastingen en verzekeringen 
Onder de belastingen en verzekeringen worden de volgende posten begroot: 

• Motorrijtuigenbelasting 

• Vaartuigenverzekering 

• Rollendmaterieelverzekering 

• Opstalverzekering 

• Ongevallenverzekering 

• Overige kleinere verzekeringen (rechtsbijstand, schadeverzekering werknemers, enz.) 

• Diverse belastingen (OZB, rioolrechten, waterschapslasten en milieu- en zuiveringsheffing) 
De stijging van de premies in de afgelopen jaren zorgt ervoor dat de kosten niet meer gedekt kunnen 
worden uit het beschikbare budget in de begroting 2022. Op basis van de realisatie van 2020 en 2021 
stellen wij voor het begrote bedrag op te hogen tot €35.000 (stijging van €7.900). 
 

15) Energie- en waterkosten  
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 € 33.100.  
 

17) Onderhoud en vuilafvoer 
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 
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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:        - € 122.300 

• Opnemen kosten inspecties conform MJOP:        €   31.400+ 

• Totaal                     - €   90.900 
 

Per saldo leidt dit tot een verlaging van het budget voor onderhoudskosten van €90.900.  
 

19) Voorzieningen 
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 €288.400.  
 
2) Opbrengst van eigendommen 
In de begroting was vanuit het verleden nog een post € 19.200 opgenomen voor verkoop van 
machines. Deze post is echter niet meer opportuun (er is geen materieel meer wat op dit moment voor 
verkoop in aanmerking komt) en derhalve stellen wij voor de begrote opbrengsten op dit punt te 
verlagen.  
 

4) Rechten 
In de begroting 2022 zijn de rechten conservatief geraamd. Op basis van de realisatie 2020 en 2021 
alsmede de verhoging van de tarieven voor snelvaarontheffingen stellen wij voor de begroting positief 
bij te stellen naar € 316.000, een voordeel van € 31.400.  
 

8) Overige baten  
Op basis van de realisatie 2020 en 2021 blijkt dat de overige baten de afgelopen jaren te hoog zijn 
begroot. Dit leidt ertoe dat we ook voorstellen voor 2022 de begroting bij te stellen tot €60.600, een 
nadeel van € 23.400.  
 

12) Dekkingsmiddelen – transparantie BTW  
De begroting van het plassenschap 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 € 75.000 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: 
 
Toevoegingen 
Begrote toevoegingen reserves conform begroting 2022:      € 134.200 
AF: begrote toevoeging reserve onderhoud       - € 115.000 
BIJ: storting reserve inspecties             €   17.300+ 
Bijgestelde begroting in deze begrotingswijziging:       €   36.500 
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5. Het bestuur heeft zijn goedkeuring gegeven aan het door het 
Plassenschap gepresenteerde MJOP. Uit nadere analyse daarvan 
blijkt dat de op te bouwen voorziening gedurende een periode van zes 
jaar (2021-2026) structureel € 288.400 bedraagt. Tot en met 2026 is in 
totaal € 2.192.000 nodig. Als we dit bedrag nader beschouwen blijkt 
dat het voor € 1.215.600 en voor € 600.000 groot onderhoud betreft 
aan respectievelijk  groenvoorzieningen en kunstwerken. Meer 
specifiek  bestaat groot onderhoud groenvoorzieningen voor € 
804.000 aan werkzaamheden op het terrein Bosdijk. Het verwijderen 
en onderhoud van bomen valt onder de categorie groot onderhoud, 
maar de uitgaven in het kader van de vervanging van bomen is een 
investering en moet als zodanig worden behandeld en niet zoals in het 
plan als  groot onderhoud worden opgenomen. 

6. In de het geraamde bedrag voor de kunstwerken van ruim € 600.000 
is voor € 280.000 opgenomen voor vervangen van installaties en 
remmingswerken. Dit zijn vervangingsinvesteringen en betreft geen 
groot onderhoud. 

7. Het is van groot belang de opbouw van het budget voor groot 
onderhoud nogmaals tegen het licht te houden, te actualiseren en 
waar nodig aan te passen. De huidige jaarlijkse dotatie is op basis van 
dit plan structureel te hoog. De actualisatie van het 
meerjarenonderhoudsplan en het opstellen van een 
meerjareninvesteringsplan op basis van inspecties kan uiteraard ook 
weer leiden tot aanpassing (verhoging- van de benodigde budgetten. 

8. In de begroting 2022 van Wijdemeren is rekening gehouden met extra 
kosten als gevolg van de liquidatie ter hoogte van € 50.000. Voor 2023 
is wederom € 50.000 extra geraamd. Voor deze extra € 93.200 is 
derhalve in 2022 geen dekking. Wanneer het MJOP van het 
Plassenschap anders wordt benaderd door onderdelen daarvan te 
activeren, kunnen de lasten voor de deelnemers op korte termijn 
aanzienlijk dalen zonder dat dit uiteindelijk gevolgen heeft voor de in te 
zetten middelen.  

9. Gemeente Utrecht constateert dat in de afgelopen periode is gebleken 
dat op een aantal punten wordt afgeweken van de initiële begroting. 
De belangrijkste wijzigingen volgen uit het opnemen van de 

5. RMN beschouwt het onderhoud aan bomen niet als een investering 
maar als groot onderhoud. Dit is in lijn met de BBV2017. Investeringen 
met een maatschappelijk nut, die sinds 1/1/2017 mogen worden 
geactiveerd, voorzien in een publieke behoefte en het bezit is vrij 
toegankelijk en/of vrij in gebruik. Deze zijn uit principe vrijgesteld van 
enige vorm van tegenprestatie en worden ook niet verhandeld. Het 
betreft investeringen in bijvoorbeeld wegen, kunstwerken, openbare 
verlichting, verkeers-, speel-, watervoorzieningen, bomen en groen. 
Het betreft hier echter investeringen in nieuwe bomen en niet het werk 
aan bestaande bomen. 

 
 
 
6. Het vervangen van installaties en remmingswerken kunnen worden 

gezien als vervangingsinvesteringen en kunnen daarmee inderdaad 
worden geactiveerd. 

7. Momenteel wordt gekeken naar het herzien van het MJOP/MJIP en de 
daarbij behorende financiële huishouding. We richten onze 
inspanningen erop de resultaten in de 2e begrotingswijziging te 
verwerken die in het najaar op de planning staat. 

 
 
 
 
8. Het resultaat van de antwoorden op voorgaande vragen zou 

inderdaad het gevolg kunnen hebben dat de lasten op korte termijn 
dalen en dat door activering van investeringen deze kosten over 
meerdere jaren worden verdeeld. 

 
 
 
 
9. Wij hebben ten geleide een separate notitie toegevoegd waarin de 

samenhang tussen de jaarrekening 2021 en de eerste 
begrotingswijziging 2022 wordt gerelateerd aan de financiële positie 
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liquidatiekosten RMN en de financiële effecten vàn het in 2021 
vastgestelde meerjaren onderhoudsplan (MJOP)'. De extra kosten zijn 
niet volledig op te vangen binnen de begroting van het recreatieschap. 
Er wordt voor 2022 een verlies verwacht, maar omdat er - in 
afwachting van de jaarsluiting 2021 - op het moment van schrijven nog 
geen inzicht bestond in de vrije ruimte in het eigen vermogen, laat u 
dat hiervoor buiten beschouwing. 

10. Gemeente Utrecht heeft in haar zienswijze op de ontwerp-begroting 
2O22 aangedrongen op het omzetten van de opgenomen PM post 
voor de liquidatiekosten RMN naar een reservering ten laste van de 
algemene reserve. Wij zijn dan ook verheugd te zien dat u hier ons 
gedeeltelijk tegemoet bent gekomen en de kosten in deze eerste 
begrotingswijziging expliciet heeft gemaakt en spreken onze 
waardering daarover uit. U heeft echter een belangrijk onderdeel van 
ons verzoek, namelijk het omzetten van de kosten naar een 
reservering ten laste van de algemene reserve, niet uitgevoerd. 

11. ln het bestuur is echter afgesproken dat bij de afwikkeling van de 
kosten voor de liquidatie de volgende werkwijze wordt aangehouden: 
a. Eerst wordt beoordeeld welk deel van de kosten gedekt kunnen 
worden binnen de begroting van RMN  
b. Het resterende deel wordt volgens de verdeelsleutel van de 
begroting doorbelast naar de schappen waar vervolgens beoordeeld 
wordt welk deel gedekt kan worden binnen de begroting (binnen de 
exploitatie dan wel binnen het eigen vermogen) 
c. Welk deel komt tot slot voor rekening van de deelnemers 
Met het voorliggende voorstel slaat u een belangrijke stap in deze 
aanpak over: de beoordeling welk deel van de kosten gedekt kan 
worden binnen de begroting van het schap (binnen de exploitatie 
danwel binnen het eigen vermogen). Wij hechten er aan om de 
afhandeling van de liquidatie, waaronder ook de liquidatiekosten, 
zorgvuldig te doen. Wij vragen u dan ook om het eerder beschreven 
proces alsnog te doorlopen en te beoordelen welke kosten óp te 
vangen zijn binnen de begroting van het recreatieschap en welke niet 
en wat dit betekent voor de verschillende deelnemers. Wanneer dit 
volgens de afgesproken wijze door het recreatieschap 

van het schap. Wij vertrouwen erop hiermee uw vraag te hebben 
beantwoord. 
 
 
 
 
 

10. Zie antwoord bij punt 9. 
 
 
 
 
 
 
  
11. Zie antwoord bij punt 9. Het positieve saldo op de jaarrekening 2021 

van RMN is vervallen aan de schappen op besluit van het bestuur 
RMN. RMN heeft zelf geen eigen vermogen op de balans. Mede 
hierdoor is het aan de schappen zelf om een reservepositie voor de 
doorbelaste liquidatiekosten aan te leggen. In eerder genoemde notitie 
(separaat bijgevoegd) zijn de effecten en mogelijkheden samengevat. 
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besloten wordt, zullen wij uiteraard onze steun hieraan verlenen. 
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INLEIDING 

Plassenschap Loosdrecht e.o. 

Plassenschap Loosdrecht e.o. is een gemeenschappelijke regeling (GR) op grond van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Binnen deze GR werken de gemeenten Wijdemeren, Stichtse 
Vecht en Utrecht en de Provincies Utrecht en Noord-Holland samen aan het beheren, exploiteren en 
ontwikkelen van openbaar toegankelijke recreatieterreinen en –voorzieningen in het buitengebied voor 
inwoners en bezoekers van de regio. 

Plassenschap Loosdrecht e.o. is in 1957 opgericht voor “de behartiging van de belangen van de 
openluchtrecreatie, alsmede het zorgdragen voor de instandhouding van natuurlijke, landschappelijke 
en cultuurhistorische elementen die de kwaliteit van het recreatiegebied bepalen en het nautisch 
beheer van het openbaar water binnen het werkgebied.” Deze taakomschrijving is en blijft 
ongewijzigd, maar wat hieronder wordt verstaan en hoe hier invulling aan wordt gegeven, is wel aan 
verandering onderhevig.  

In 2020/2021 is het bestuur aan de slag gegaan met de strategische (her)positionering van het 
Plassenschap. Er dient een antwoord te komen op vragen als: Wat zijn de kerntaken van het 
Plassenschap? Op welke wijze dient hier invulling aan te worden gegeven? Hoe verbeteren we de 
financiële positie en governance van het Plassenschap? En welke rol heeft het Plassenschap in het 
toekomstig beheer van de voorzieningen die voortvloeien uit het Programma Oostelijke Vechtplassen?  

 

Uitvoering: Recreatie Midden-Nederland (RMN) 

Het Plassenschap 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 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. 
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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. 

 

PLANNING  

Het dagelijks bestuur (DB) heeft deze ‘Kadernota 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 kadernota – die dient 
als algemeen beleidskader en financieel uitgangspunt – vast, aan de hand waarvan het dagelijks 
bestuur de ‘Ontwerp begroting 2023’ opstelt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Deze planning is gebaseerd op het vastgestelde vergaderschema.  

P&C-document Datum vaststelling 
ontwerpdocument 

Datum verzending 
naar deelnemers 
(griffies) 

Datum (concept) 
zienswijze retour 

Datum vaststelling 
AB 

Kadernota 2023 DB 11 feb 2022 

 

17 feb 2022 14 april 2022 DB 9 juni 2022 

AB 8 juli 2022 

Begroting 20231 DB 14 sep. 2022 15 sep. 2022 10 nov. 2022 DB 21 nov. 2022 

AB 7 dec. 2022 
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PROGRAMMA & PRODUCTEN 

Ontwikkelingen Programma Loosdrechtse Plassen  

Naar verwachting werken we in 2023 aan de volgende ontwikkelingen:  

• We nemen deel aan het gebiedsprogramma Oostelijke Vechtplassen en betalen jaarlijks een 
deelnemersbijdrage, conform het zogenaamde kasritme. Op ambtelijk niveau zijn we 
vertegenwoordigd in de regiegroep en op bestuurlijk niveau in de stuurgroep. Daarnaast 
werken we mee aan verschillende projecten.   

• We werken aan het vervangen van de beschoeiingen conform het meerjaren 
investeringsprogramma (MJIP), waarbij de beschoeiingen aan het einde van de levensduur 
worden vervangen voor duurzame beschoeiingen. Momenteel worden er geen vergunningen 
verstrekt in verband met de PAS, dit leidt tot een nog onbekende vertraging in het vervangen 
van de beschoeiingen.  

• We werken aan het verhogen van de structurele inkomsten en het verlagen van de kosten. In 
2020 heeft het bestuur hiervoor een plan vastgesteld. In 2023 geven we hier verder uitvoering 
aan.   

 

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. Een klein deel  van de beheer & 
onderhoudswerkzaamheden worden uitbesteed. In het huidige economische klimaat zien we dat de 
tarieven (materiaal 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 
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moeten nemen op het gebied van klimaatadaptatie, aangezien we vaker te maken zullen krijgen met 
droogte, wateroverlast, 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. We werken aan een intensieve en integrale samenwerking 
met onze partners op het gebied van ‘snelvaren’, milieudelicten (stroperij) en mogelijke 
ondermijningszaken.  

In 2022 is de begrote capaciteit voor toezicht & handhaving 1,72 fte. Dit betekent dat de BOA’s 
doorgaans alleen toezicht houden en het niet mogelijk is om iedere dag in het gebied toezicht te 
houden.  
 

Exploitatie  

De exploitatie van het Plassenschap 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 voor Paviljoen De Strook, Recreatiecentrum Mijnden en 
eiland Robinson Crusöe. Deze exploitanten vormen een belangrijke bron van inkomsten en/of dragen 
bij aan recreatief gebruik van het Plassengebied. Huur- en gebruiksovereenkomsten worden 
aangegaan voor het gebruik van een steiger, visrecht, het gebruik van een eiland of terrein voor een 
activiteit zoals een scoutingkamp, etc. Dit zijn 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 2021/2022 op bezinnen in het kader van de strategische 
(her)positionering van het schap. Vooral het eenmalig en kortdurend verhuren van terreinen en 
eilanden voor bijvoorbeeld een evenement of pop-up-activiteit biedt mogelijkheden.  
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ALGEMENE FINANCIELE UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2023 E.V.  

Voor het opstellen van de Programmabegroting 2023 worden de volgende uitgangspunten 
gehanteerd: 
 

1. De deelnemersbijdrage aan het Plassenschap Loosdrecht e.o. wordt met 2,0% verhoogd als 
gevolg van loon- en prijsindexatie, ervan uitgaande dat:  

a. De deelnemersbijdrage aan Recreatie Midden-Nederland met 2,22%2 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 aangehouden3;  

d. Uitgaande van het feit dat 49% van de begroting van het Plassenschap bestaat uit 
loongerelateerde kosten vanuit RMN en 51% uit andersoortige kosten komt het gewogen 
gemiddelde uit op 2,0%.  

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’. 
Door het invoeren van een inspectiecyclus wordt er geleidelijk een overgang gemaakt van budget-
gestuurd beheer naar kwaliteit-gestuurd beheer. 

3. Reservering voor groot onderhoud vindt plaats op basis het vigerende MJOP, dat loopt tot 2029. 
In 2020 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 Plassenschap een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met het 
Routebureau Utrecht en is daarmee één van de opdrachtgevers. De bijdrage (€ 21.100,- 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 Plassenschap. 

5. De begroting 2023 gaat uit van het aantal te verlenen snelvaarontheffingen voor 2023 van 800 
stuks, net als in 2022. Mocht het bestuur in de aanloop naar 2023 besluiten dit aantal te wijzigen, 
dan volgt een voorstel tot een begrotingswijziging. 

  

 

2 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%. 

3 De inkomsten die geïndexeerd kunnen worden, worden met 1,7% 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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WEERSTANDSVERMOGEN & RESERVES 

Het bestuur van het Plassenschap 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 uitgangspunten hiervoor zijn vastgelegd in de financiële 
verordening welke in 2021 door uw bestuur is vastgesteld.  




