Memo
Onderwerp
Aan
Van
Datum
Bijlagen

Aanbieding Rapport “Recreatie in Midden-Nederland”
Het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden
Het dagelijks bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden
9 juli 2020
1

1. Inleiding
In opdracht van het Plassenschap Loosdrecht en het Recreatieschap Stichtse Groenlanden
heeft Bureau Berenschot het rapport “Recreatie in Midden-Nederland” opgesteld. Dit rapport
is besproken in een gezamenlijke vergadering van de Dagelijkse Besturen van de beide
schappen op 29 juni 2020. In de vergadering is besloten dat acuut en bestuurlijk ingrijpen in
de huidige situatie onontkoombaar en noodzakelijk is. Gezamenlijk is vastgesteld dat er
sprake is van een kluwen van samenhangende problemen die niet los te adresseren zijn.
Tevens is besloten om het rapport te delen met de deelnemers. Bijgevoegd treft u de
rapportage aan.
In 2019 zijn de gemeenteraden en Provinciale Staten geïnformeerd over de situatie bij de
recreatieschappen en in het bijzonder de positie van de uitvoeringorganisatie Recreatie
Midden-Nederland (RMN). In een informatiebijeenkomst van september heeft u kennis
kunnen nemen van de zorgelijke situatie bij RMN. De bedrijfsvoering is niet op orde en de
kosten lopen op. Begin 2020 heeft het bestuur van RMN het rapport ”RMN in transitie” laten
opstellen, waarin een analyse is gemaakt van de situatie en waarin diverse
toekomstperspectieven worden geschetst voor de toekomst. In februari is door de
gezamenlijke schapsbesturen besloten enkele perspectieven te laten uitwerken. Het rapport
“RMN in transitie” is in maart aan u aangeboden.
2. Rapport “Recreatie in Midden-Nederland”
Aan Bureau Berenschot is gevraagd om enkele toekomstperspectieven uit te werken, zodat
er een keuze kan worden gemaakt. Zij hebben gesprekken gevoerd met individuele
bestuurders, een delegatie van de ambtelijke ondersteuning en met RMN, zowel het
Managementteam als de Ondernemingsraad. Daarnaast hebben zij kennisgenomen van de
onderzoeksrapporten die de afgelopen jaren al zijn opgesteld over de positie en situatie bij
de schappen en RMN.
Bureau Berenschot constateert dat er al veel onderzoek is verricht en dat nieuwe
aanvullende rapporten weinig zullen toevoegen. In de gesprekken is door bestuurders
aangedrongen om met een rapportage te komen die de bestuurlijke impasse moet
doorbreken en hen helpt een keuze te maken.
In de bestuurlijke samenvatting wordt aangegeven dat niet uitsluitend de organisatievorm de
problemen oplost. Eerst moet de samenwerking zelf helder worden gedefinieerd. Berenschot
formuleert dan ook de volgende besluiten:
1. Erken dat acuut bestuurlijk ingrijpen in de huidige situatie onontkoombaar en
noodzakelijk is en stel samen vast dat er sprake is van een kluwen van
samenhangende problemen die niet los zijn te adresseren (voor het zomerreces).
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2. Formuleer - voor zover mogelijk – gezamenlijke uitgangspunten voor de
samenwerking (begin september)
3. Kies daarna pas een passende organisatievorm (gereed ter besluitvorming december
2020).
Bij de besluitvorming over de notitie “RMN in transitie”, in februari, is de urgentie al gedeeld
en is al door de voltallige besturen aangegeven dat er nu besluiten moeten worden genomen
over de uitvoeringsorganisatie. Berenschot constateert echter dat de basis van de
samenwerking niet eenduidig is tussen de deelnemers. Hier moet duidelijkheid over komen.
Wat is de reden achter de samenwerking en met welke motivatie? Wat willen we bereiken
met de samenwerking, met welke taken, binnen welk model? Kortom een samenhangende
verduidelijking over de positie van de schappen. Aan de hand van deze uitkomst kunnen dan
besluiten worden genomen over de uitvoeringsorganisatie, RMN.
3. Betrekken gemeenteraden en Provinciale Staten bij het proces
De uitkomst van de discussie over de samenwerking binnen de schappen willen de
bestuurders delen met de individuele deelnemers, de gemeenteraden en Provinciale Staten.
Hier zal in het najaar ruimte voor worden geboden.
De gezamenlijke Dagelijks Besturen van de schappen zien de noodzaak om dit jaar nog een
besluit te nemen over de organisatievorm. De voorlopige keuze zal wederom aan de
gemeenteraden en Provinciale Staten worden voorgelegd. De reactie wordt gevraagd in een
zienswijze met wensen en bedenkingen. Daarna zal het Algemeen Bestuur per schap een
besluit nemen.
4. Implementatie
Met een besluit in december van de Algemeen Besturen is het proces nog niet afgerond. De
implementatie van het besluit, met eventueel de benodigde besluiten van de deelnemers,
volgt in 2021. Al naar gelang de keuze wordt een tijdspad opgesteld voor de omvorming.
5. Vragen
Op woensdag 8 juli 2020 is een informatiebijeenkomst gehouden voor raads- en statenleden.
In dit overleg is het rapport van Berenschot benoemd, maar kon u er nog geen kennis van
nemen. Daarom bieden wij aan dat wanneer u vragen heeft u deze kunt stellen aan de
secretaris van de schappen. Wij zullen met de griffies overleggen om de vragen te
verzamelen en deze gezamenlijk door te sturen naar het secretariaat RMN.
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