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Geachte deelnemers,
Op 11 april 2018 heeft u de Ontwerp Begroting 2019 van recreatieschap Stichtse Groenlanden
ontvangen. Een aantal deelnemers heeft in reactie hierop een zienswijze kenbaar gemaakt. Het
dagelijks bestuur heeft de in de zienswijzen beschreven aandachtspunten, verbetersuggesties en
voorwaarden als volgt geclusterd en samengevat:
Programma A:
 Het dagelijks bestuur wordt ten aanzien van de kadernota verzocht:
 jaarlijks (i.p.v. eens in de 4 jaar) een kadernota voor te leggen waarin wordt aangegeven hoe
het recreatieschap invulling geeft aan de bestuurlijke ambities en de benodigde (extra)
middelen besteed;
 om in het vervolg de kadernota toe te zenden op een moment dat beter rekening houdt met de
bestuurlijke processen van de gemeente en dat ruimte biedt voor de gemeenteraad om mee te
denken over de gestelde uitgangspunten;
 te streven naar eerdere ambtelijke en bestuurlijke afstemming over de kadernota en begroting
zodat er meer tijd is om gezamenlijk tot een goed onderbouwde begroting te komen.


Het dagelijks bestuur wordt ten aanzien van het ontwikkelplan 2019-2022 verzocht:
 bij het opstellen van het ontwikkelplan 2019-2022 meer aandacht te hebben voor goede
projectvoorstellen waarbij benodigde personele capaciteit is meegerekend, en realistische
verwachtingen m.b.t. doorlooptijden van projecten en inzet op inverdienmogelijkheden;
 dat ingang gezette recreatieve ontwikkelingen met ondernemers/investeerders worden
gecontinueerd;
 duidelijk meetbare indicatoren te verbinden aan de herijking van het ontwikkelplan.



Het dagelijks bestuur wordt ten aanzien van sturing en verantwoording verzocht:
 realistischere planningen en begrotingen op te leveren voor de doorontwikkeling van terreinen;
 sterker te sturen op een programmatische en meerjarige aanpak van de ontwikkelprojecten;
 toe te zien op strakke en frequente voortgangsrapportages (in het bijzonder op de uitvoering
van ontwikkelprojecten);
 toe te zijn op transparante en eenduidige financiële rapportages die het mogelijk maken om,
indien nodig, in de loop van het jaar bij te kunnen sturen;
 de monitoring van personeelslasten en kosten voor beheer en ontwikkeling van
recreatievoorzieningen te verbeteren;
 de opdrachtgeversrol richting Recreatie Midden-Nederland aan te scherpen, zodat gestuurd
kan worden op kwaliteit, kosten en planning;
 toe te zijn op een evenwichtige verdeling tussen investeringen en inkomsten van de
verschillende terreinen, mede in relatie tot de bezoekersaantallen per terrein;
 inzicht te verschaffen in de investeringen, exploitatielasten, inkomsten en bezoekersaantallen
per terrein.



Het dagelijks bestuur wordt ten aanzien van de bedrijfsvoering verzocht:
 de deelnemersbijdrage in de periode 2019-2022 niet nogmaals te verhogen;
 zich in te spannen om meer inkomsten uit de markt te halen;
 zich in te spannen om de vernieuwing van recreatievoorzieningen en beheerlasten in
evenwicht te houden door een toename van inkomsten uit pacht en verhuur;
 een beroep op Recreatie Midden-Nederland te doen om een effectievere en
resultaatgerichtere bedrijfsvoering te leveren;
 een beroep op Recreatie Midden-Nederland te doen om maatregelen te treffen waardoor
Stichtse Groenlanden tijdig bij kan sturen;
 zorgvuldig om te gaan met de verantwoording en taakafbakening van de werkzaamheden die
Recreatie Midden-Nederland voor Stichtse Groenlanden verricht;
 zorgvuldig om te gaan met de inzet van mensen en middelen.



De deelnemers wordt verzocht:
 om hun verantwoordelijkheid te nemen in juridische en planologische procedures die een forse
claim leggen op de projectbudgetten van het recreatieschap.

Programma B:
 Het dagelijks bestuur wordt ten aanzien van verzocht:
 het besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht 22 d.d. augustus 2017 de
deelnemersbijdrage van de provincie tijdelijk te verhogen ten behoeve van het Toekomstplan
Vinkeveense Plassen (€ 230.000 extra voor de jaren 2018-2032) te verwerken in de
eerstvolgende begrotingswijziging, na vaststelling van het uitvoeringsprogramma voor de
Vinkeveense Plassen.
Het dagelijks bestuur werkt samen met bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland een
voorstel uit om tegemoet te komen aan de in de zienswijzen beschreven aandachtspunten,
verbetersuggesties en voorwaarden. Met inachtneming hiervan heeft het algemeen bestuur de
Begroting 2019 op 12 juli 2018 vastgesteld.
Tot slot is door de gemeente Lopik gevraagd:
 maatregelen te treffen om het meerjarenperspectief alsnog te laten sluiten.
In de definitieve begroting is het resultaat vanaf 2019 positief.
 nadere informatie te verstrekken over de aankomende investeringen in het gebied Salmsteke.
In het DB van 23 november 2017 is de samenwerkingsovereenkomst ontwikkeling Salmsteke
besproken en heeft het DB besloten om in te stemmen met het voorstel in totaal € 550.000
beschikbaar te stellen, waarvan €300.000 bestemt is voor de realisatiefase in 2020/2021. Dit
bedrag is opgenomen in het meerjareninvesteringenprogramma.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens het algemeen bestuur

Sofie Stolwijk
Secretaris

