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Cc:

Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Geachte dames, heren,
In aanvulling op de mail van gisteren hierbij het persbericht dat vandaag ter publicatie wordt
verstuurd aan de media.
Met vriendelijke groet,
Secretariaat Recreatieschap Stichtse Groenlanden / Plassenschap Loosdrecht e.o.
E: 
secretariaat@recreatiemiddennederland.nl
W: www.recreatiemiddennederland.nl

 


  

  

  

Van: Secretariaat RMN <secretariaat@recreatiemiddennederland.nl>
Verzonden: donderdag 10 december 2020 15:20
Aan: griffie@stichtsevecht.nl; griffie.gemeenteraad@utrecht.nl; griffier@wijdemeren.nl;
statengriffie@noord-holland.nl; statengriffie@provincie-utrecht.nl; Raadsgriffie@debilt.nl;
griffie@houten.nl; griffier@derondevenen.nl; griffie@lopik.nl; griffie@ijsselstein.nl;
griffie@nieuwegein.nl; raadsgriffie@woerden.nl
CC: c.larson@wijdemeren.nl; maarten.van.dijk@stichtsevecht.nl; l.van.hooijdonk@utrecht.nl;
arne.schaddelee@provincie-utrecht.nl; secr.zaal@noord-holland.nl; zaali@noord-holland.nl;

jj.dekloet@wijdemeren.nl; info@apartprojects.com; jacques.helling@gmail.com;
k.diepeveen@utrecht.nl; miekehoek150@hotmail.com; mieke.hoek@provincie-utrecht.nl;
gilsej@noord-holland.nl; michiel@vvdwijdemeren.nl; joseph.toonen.47@gmail.com;
soestw@noord-holland.nl; nelly.de.haan@provincie-utrecht.nl;
frank.van.liempdt@stichtsevecht.nl; j.boermans@wijdemeren.nl; j.klink@wijdemeren.nl;
michiel@vvdwijdemeren.nl; muyerveen@gmail.com; rsm@niftarlake.nl; a.landwehr@debilt.nl;
h.dejongschouwenburg@debilt.nl; a.schuurs@derondevenen.nl; johan.van.everdingen@lopik.nl;
j.vanengelen@nieuwegein.nl; h.adriani@nieuwegein.nl; molkenboer.v@woerden.nl;
Noorthoek.a@woerden.nl; jos.pel@d66ijsselstein.nl; juliette.van.gilse@provincie-utrecht.nl;
m.divendal@derondevenen.nl; laurens.de.graaf@lopik.nl; a.gemke@planet.nl;
k.diepeveen@utrecht.nl; Noorthoek.a@woerden.nl; ca.geldof@ijsselstein.nl;
t.aalbers@debilt.nl; sander.bos@houten.nl; marjolein.van.elteren@provincie-utrecht.nl;
Gerrit.Spelt@Lopik.nl; jaapstaman@gmail.com; l.welter@wijdemeren.nl;
caspar.toetenel@stichtsevecht.nl; kees.hageman@stichtsevecht.nl; Span, Mieke
<m.span@utrecht.nl>; Grasmeijer, Cor <cor.grasmeijer@provincie-utrecht.nl>;
marieke.kuijer@provincie-utrecht.nl; klitsies@noord-holland.nl; vosm@noord-holland.nl;
d.vanhekken@debilt.nl; wim.langras@houten.nl; Koen.Helling@houten.nl;
caspar.toetenel@stichtsevecht.nl; kees.hageman@stichtsevecht.nl; Span, Mieke
<m.span@utrecht.nl>; Zeijl, Jan Willem van <j.w.van.zeijl@utrecht.nl>;
wesselingh.i@woerden.nl; h.veldhuizen@ijsselstein.nl; d.de.goederen@ijsselstein.nl;
l.briene@nieuwegein.nl; C.Bergman@nieuwegein.nl; Grasmeijer, Cor
<cor.grasmeijer@provincie-utrecht.nl>; t.hooijman@derondevenen.nl;
Marieke.Kuijer@provincie-utrecht.nl; mark.marshall@lopik.nl; Sofie Stolwijk
<S.Stolwijk@recreatiemiddennederland.nl>; Jitske Brand
<j.brand@recreatiemiddennederland.nl>; Ruth Werkhoven-Wolters
<R.Werkhoven@recreatiemiddennederland.nl>; Helga Hijdra
<H.Hijdra@recreatiemiddennederland.nl>; Marc Bosboom
<M.Bosboom@recreatiemiddennederland.nl>
Onderwerp: Toekomst van de recreatieschappen
Geachte dames, heren,
Door de besturen van recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht e.o. is
gezamenlijk gesproken over de toekomst van de recreatieschappen. Bijgaande stukken zijn hiervan
het resultaat en worden u toegestuurd met het verzoek om dit te bespreken en een reactie te geven.
In de brief vindt u hierover meer informatie.
In de bijlage ontvangt u de volgende stukken:
•           Brief inzake toekomst RMN met bijlage “Proces RMN in transitie”
•           Memo “Toekomstige samenwerking recreatieschappen” met 4 bijlagen (a t/m d).
Met vriendelijke groet,
Namens de besturen van Plassenschap Loosdrecht e.o. en recreatieschap Stichtse Groenlanden,
C. Grasmeijer
E: 
secretariaat@recreatiemiddennederland.nl
W: www.recreatiemiddennederland.nl

 


  

  

  

PERSBERICHT
Toekomstperspectieven recreatieschappen
11 december 2020
UTRECHT - Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht e.o. hebben het beheer
en onderhoud over diverse recreatieterreinen en fiets- en wandelpaden. De uitvoering van het
beheer en onderhoud ligt bij Recreatie Midden-Nederland (RMN). Bezoekers kunnen op een prettige
wijze gebruik maken van deze recreatievoorzieningen. In 2019 is gebleken dat de RMN organisatie
kwetsbaar is, de governance structuur complex is en de schaal te klein voor het huidige werkgebied.
De dagelijkse besturen van het recreatieschap en het Plassenschap hebben na intern beraad
richtinggevende uitspraken gedaan over een andere vorm van samenwerking. Ook de uitvoering
moet anders worden vormgegeven waardoor er geen basis meer is voor het voortbestaan van RMN.
Het voornemen is uitgesproken om deze organisatie op te heffen.
In het kader van de leefbaarheid van de woonomgeving in de Randstad is recreatie een belangrijk
onderwerp. Met de komst van meer woningen en meer inwoners liggen er uitdagingen om recreatie
voor de toekomst voldoende ontwikkelingsruimte te geven. De samenwerking tussen de gemeenten
en de provincies blijft hierin erg belangrijk.

Verandering van organisatie
In 2019 zijn er bij RMN problemen geconstateerd, als gevolg van een aantal oorzaken uit het
verleden. Hierover is een rapport “RMN in transitie” opgesteld. Als vervolg hierop heeft Bureau
Berenschot een advies gegeven over het vervolgproces. Daarin is als belangrijke conclusie
aangegeven dat het recreatieschap en het Plassenschap moeten nadenken over de huidige wijze van
samenwerken en hoe daarin de uitvoering een plaats moet krijgen.
In het bestuur van de beide schappen is gesproken over de samenwerking. Waarom zij willen
samenwerken en op welke wijze dit het meest passend is. Geconstateerd is dat de huidige
samenwerking minder past in de huidige tijdsgeest en dat een aanpassing wenselijk is.
De besturen kiezen een nieuwe richting met de volgende aandachtspunten:
- Een vereenvoudiging van de samenwerking waardoor meer op inhoud gestuurd kan worden;
- Onderzoeken of een centrumregeling mogelijk is voor de samenwerking, waarbij de
gemeente Wijdemeren en de provincie Utrecht de centrumrol vervullen;
- Voor Recreatieschap Stichtse Groenlanden onderzoeken of samenwerking met nietcommerciële terreinbeheerders mogelijkheden biedt;
Hiermee vervalt de basis voor het voortbestaan van RMN, die zal worden opgeheven wanneer de
voorgaande onderzoeken zijn afgerond en de nieuwe samenwerking duidelijk is.
Aan de deelnemende gemeenten en de provincies Utrecht en Noord-Holland is gevraagd om te
reageren op deze nieuwe richting. In de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en in de
Provinciale Staten van Utrecht en Noord-Holland worden in januari en februari 2021 hierover
gesprekken gevoerd. De uitkomsten hiervan worden meegenomen bij de te zetten vervolgstappen.

Achtergrondinformatie
RMN is de uitvoeringsorganisatie van Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap
Loosdrecht e.o. Daarnaast worden er opdrachten uitgevoerd voor Routebureau Utrecht en Nationaal
Park Utrechtse Heuvelrug. De werkzaamheden omvatten het beheer, onderhoud en toezicht van
diverse recreatieterreinen met een areaal van 1.700 ha., inclusief voorzieningen, paden, routes,
waterwegen en sluizen in de provincie Utrecht en deels in Noord-Holland.
Op dit moment zijn er drie Gemeenschappelijke Regelingen, te weten Recreatieschap Stichtse
Groenlanden, Plassenschap Loosdrecht e.o. en RMN, waarbij in totaal 13 gemeenten en de
provincies Utrecht en Noord-Holland betrokken zijn.

Noot voor de redactie
Voor nadere informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met:
Janneke Doornebal, communicatie adviseur Gemeente Woerden
Email: doornebal.j@woerden.nl
Mobiel: 06 2572 3581

