




PLASSENSCHAP 
_,____,.LOOSDRECHT 

BUITEN RECREËREN BINNEN HANDBEREIK 

Het Plassenschap Loosdrecht e.o. behartigt de belangen van de openluchtrecreatie, 
natuur- en landschapsbescherming en is nautisch beheerder van het openbare water 

in het Loosdrechts plassengebied. 
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2 Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening van het Plassenschap Loosdrecht e.o. over het jaar 2018. 

Gedurende het (vaar) seizoen 2018 werden totaal 76 warme dagen gemeten met een maximumtemperatuur 
van 20 °C of hoger, waarvan 37 zomerse en 8 tropische dagen, tegen respectievelijk 60, 21 en 4 dagen 
normaal. Hiermee was het de warmste zomer ooit in de afgelopen drie eeuwen (bron: KNMI). Ondanks de 
grote drukte is het seizoen voor het Plassenschap goed verlopen en waren er geen ernstige incidenten. 

ln 2018 is een Higher Grounds tot stand gekomen, de verbeteragenda ten behoeve van de RMN organisatie. 
Als onderdeel daarvan is gestart met programmatisch werken. Voor het Plassenschap is een programma 
manager aangesteld die belast is met het integrale gebiedsbeheer. Medio 2019 zal de programmamanager 
een meerjarig ontwikkelplan gaan opstellen. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de recreatieve 
bestemming van de Loosdrechtse Plassen. Door het veranderende gebruik, de verstedelijking en de 
klimaatverandering komt het gebied in toenemende mate onder druk te staan. 

Vastgesteld door het bestuur bij besluit van ... oktober 2019. 

Dhr. F. Ossel Mevrouw S. Stolkwijk 

Voorzitter Secretaris 
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3 Jaarverslag 

Programmaverantwoording 

3.1 Wat hebben we bereikt? 

3.1.1 Handhaving en gezamenlijke handhavingsactie snelvaren 

ln mei 2018 zijn extra controles uitgevoerd op de Loosdrechtse Plassen. Er werd onder andere gecontroleerd 
op vaarsnelheid, snelvaarontheffingen, vaarbewijzen en registratiebewijzen van motorvaartuigen. Bij slechts 
een kwart van de gecontroleerde vaartuigen bleek alles helemaal in orde en volgens de regels. Er werden 
meer dan twintig waarschuwingen uitgedeeld en één proces-verbaal uitgeschreven. Met name jeugdige 
watersporters werden regelmatig betrapt op te snel varen en het veroorzaken van overlast voor andere 

recreanten. 

ln juli en augustus 2018 heeft een gezamenlijke handhavingscampagne plaatsgevonden, naar aanleiding van 
een grote hoeveelheid klachten over snelvaren. De campagne had als doel: het meer zichtbaar zijn van 
handhaving en een betere samenwerking tot stand brengen tussen politie, brandweer, gemeente, jeugdpunt 
en het Plassenschap. Er is een meldpunt toezicht ingesteld (www.meldpunttoezicht.nl) waar iedereen 
melding kon maken van verdachte of gevaarlijke situaties en niet-spoedeisende calamiteiten, waaronder 
mogelijke overtredingen van de regels voor het snelvaren op de Loosdrechtse Plassen. ln de evaluatie die in 
het najaar is uitgevoerd bleek dat het gezamenlijk optreden een succes was en dat ingezet wordt om het 
gezamenlijk optreden ook in het seizoen 2019 voort te zetten. 

3.1.2 Kapitaallasten 
Niet alle geraamde investeringen zijn gerealiseerd, daarom zijn hiervoor extra acties in de tweede helft van 

2018 in gang gezet: 

• De voorbereiding van het vervangen van de beschoeiing van de Muyeveldsevaart en 's-Gravelandsevaart 
zuid zijn voorbereid en in 2019 is een opdracht verstrekt om dit werk uit te voeren. 

• Het meerjaren investeringsplan is voor het vervangen van de beschoeiingen aangepast met een nieuwe 
planning en raming. 

• Op het werkschip Plassenschap 6 is een nieuwe kraan geplaatst. 
• De investering in Rimboe is uitgesteld. ln 2019 wordt een aangepast ontwerp opgesteld om de 

werkhaven te verduurzamen, circulair te maken en deels open te stellen voor recreanten, waarna het 
planologisch traject gestart kan worden. 

3.1.3 Uitstel intrekken Woonschepenverordening 
De Plassen raad heeft 28 juni 2018 besloten de intrekking van de Woonschepenverordening uit te stellen tot 
het moment waarop de "Wet verbeteren huurbescherming voor huurders van ligplaatsen" in werking is 
getreden. De vigerende overgangsregeling is verlengd met de twee kalenderjaren. 
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3.2 Wat hebben we gedaan? 

3.2.1 Terreinen veenweidegebied 

Plas Zwaan 
Voor de herinrichting van Plas Zwaan zijn mogelijkheden verkend om de onderhoudskosten te verlagen, de 
recreatieve functie en natuurwaarden te vergroten en meer inkomsten te genereren. De verdere 
ontwikkeling van Plas Zwaan wordt meegenomen in het Programma Loosdrechtse Plassen, dat eind 2019 

gereed zal zijn. 

3.2.2 Terreinen Plassengebied 
De Strook 
De opstalrechtovereenkomst met de horecaondernemer wordt één keer per 5 jaar verhoogd met het 
prijsindexcijfer over de afgelopen periode. Deze verhoging is in 2018 doorgevoerd. 

Recreatiecentrum Mijnden 
Mijnden heeft de gezamenlijke opdracht tot taxatie om de grondwaarden en de canon voor de erfpacht vast 
te stellen ingetrokken omdat men het niet eens was met de wijze van taxeren (tegen marktwaarde). Er 
hebben in het najaar diverse gesprekken plaatsgevonden om uit deze impasse te komen, dit heeft begin 2019 
geleid tot een nieuwe opdracht van het Plassenschap voor een taxatie gebaseerd op zowel de marktwaarde 
als de methode waarop het object in 2011 getaxeerd is. 

Rimboe 
Rimboe is de zeer intensief gebruikte werkhaven van het Plassenschap. Een nieuwe duurzame en zo rnogelijk 
circulaire inrichting is op korte termijn noodzakelijk om beter aan de moderne eisen (Arbowet) en de 
milieueisen te kunnen voldoen. Daarnaast is geconcludeerd dat de Rimboe nog de enige openbare 
gelegenheid is om op de plassen te komen. Besloten is om in 2019 te onderzoeken in hoeverre een openbare 
functie gerealiseerd en gecombineerd kan worden met de werkfunctie. 

3.2.3 Eilanden en aanlegplaatsen 
Beschoeiingen en steigers 
ln de meerjarenraming worden structureel bedragen geraamd voor het herstel c.q. vervangen van de 
beschoeiingen van de eilanden en de aanlegplaatsen. 

Robinson Crusoë 
Op Robinson Crusoë is Sailwise (Stichting Watersport Gehandicapten Nederland) actief. Deze Stichting staat 
voor het bevorderen van het maatschappelijk welzijn, de fysieke en mentale onafhankelijkheid en de 
integratie van mensen met een handicap. Het Plassenschap heeft met Sailwise een erfpachtovereenkomst 
gesloten voor een symbolisch bedrag van€ 1,--. ln mei 2018 liep de huidige overeenkomst af en is met de 
stichting overeengekomen dat de overeenkomt weer voor 10 jaar verlengd wordt. De onderhoudslasten van 
het eiland komen geheel voor rekening van Sailwise. 
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Legakkers 

Onder de vlag van het Gebiedsplan OVP is het Ontwikkelperspectief Duurzaam Legakker-landschap 
opgeleverd in februari 2018. Het Ontwikkelperspectief biedt nog onvoldoende handvatten voor 
aanpassingen. Daarom is in 2018 aan een inventarisatie gewerkt van de onderhoudssituatie van alle legakkers 
in de Noordelijke en de Zuidelijke Kievitsbuurt. ln het voorjaar 2019 is deze inventarisatie afgerond en de 
gevolgen voor het beheer van de legakkers van het Plassenschap worden later in 2019 geagendeerd. 

Vaarwegbeheer. 

Vanaf 2015 tot en met 2021 zijn er aanzienlijke bedragen geraamd voor het duurzaam beschoeien van de 
onder verantwoording van het schap vallende vaarwegen. 

's-Gravelandsevaart 

De onbeschoeide 's-Gravelandsevaart (westzijde) is gereedgekomen door verplaatsen van de helft van de 
natuuroever aan de weiland kant naar de zijde van de weg waarbij de nieuwe rietoever met een lichte 
beschoeiing is beschermd. Het zuidelijke deel van de 's-Gravelandsevaart moet eveneens hersteld worden. 
Dit werk is in de tweede helft van 2018 voorbereid. ln 2019 is een opdracht verstrekt om dit werk uit te 
voeren 

M uyeveldsevaart 

De beschoeiing van deze hoofdvaarweg is aan vervanging toe. Daarbij hoort ook een deel van eiland De 
Muyen en het remmingwerk van de pont naar eiland De Muyen. Dit werk is eveneens in de tweede helft van 
2018 voorbereid. ln 2019 is een opdracht verstrekt om dit werk uit te voeren. 

Kalverstraat 

Het noordelijke gedeelte dient opnieuw beschoeid te worden. ln verband met de opgelopen achterstand uit 
voorgaande jaren is in de aangepaste planning in het meerjaren investeringsplan dit werk doorgeschoven 
naar 2019. 

Sluizen 

Het beheer en onderhoud van de vier sluizen was via een driejarig bestek {2015-2017) ondergebracht bij een 
aannemer. Vanaf 2018 is opdracht gegeven voor een nieuw driejarig bestek t.b.v. het uitvoeren van het 
reguliere en groot onderhoud en het verhelpen van storingen. Gemiddeld vinden er 20.000 sluispassages per 
jaar in de Mijndense Sluis plaats, maar dankzij het gunstige seizoen waren dat in 2018 26.906 passages. Dit 
heeft wel extra druk gelegd op de personele bezetting tegen hogere kosten. 

3.2.4 Overige producten 
Regelgeving en handhaving 

Het Dagelijks Bestuur heeft besloten tot het instellen van een eigen publicatieblad. Besluiten van het 
Plassenschap Loosdrecht die algemeen verbindende voorschriften inhouden, kunnen hiermee efficiënter en 
effectiever gepubliceerd worden in plaats van publicatiebladen van de vijf, eelnemers afzonderlijk. Als gevolg 
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van het instellen van een eigen publicatieblad heeft de Plassenraad besloten de deelnemers te vragen in te 

stemmen met het laten vervallen van artikel 10 lid 4 van de GR Plassenschap Loosdrecht e.o. 

Er is een nieuwe verordening Plassenschap Loosdrecht. De toezichthouders hebben ook een cursus AWB 

gevolgd. De bijbehorende bebording is in het eerste kwartaal van 2019 vervangen. 

3.3 Wat heeft het gekost? 

Omschrijving lasten ! Rekening 2017 Begroting 2018 ! Begr.wijz. 2018 ! Rekening 2018 ï;;·~~b~ï~·~t~··~·~·;;;~·~~ï;k;~t~·~ : s;;·3·.·3oo· 956·.·200··:················· g<x>:ooo·:····· gs·;;·.·;; .. 

Afsc h ri jvi ng. en. rente : 3.?..3. .. ?.~ .. : 5..9..2.:.~~ .. i ?..3..2.:.?.~ .. i ?..;.5..-.~~ .. 
Onderhoud kapitaalgoederen 1.533.600 : 445.500 ! 520.800 : 602.466 .................................................................................................... : :,., ;,............................ ···········;···························· . 
Overige kosten 481.400 : 385.700 ! 543.600 : 620.430 

Totaal lasten 3.241.800 ! 2.380.300 ! 2.896.700 ! 3.094.157 

Omschrijving baten Rekening 2017 j Begroting 2018 Begr.wijz. 2018 Rekening 2018 .................................................................................................... : : ·............................. · .. 
Opbrengsten eigendommen 260.700 ! 316.700 ! 280.000 j 285.911 .............................................................................................. · ;············· ;............ . · .. ·······················--- 
Rechten 292.200 ! 262.200 ! 300.000 ! 
Overige inkomsten i 1.105.700 i 92.000 i 66.400 I ·T~anspar~·~·t;;·ËiÏw i....................... 425.600 .. i ïw·:soo .. i Ï.60.500 

·o~ï~;·~;·;;b·;jd·~·;;;~ r ï:·3ö-;;-:~T ï:;;:9·:~--r ï:·3·;:9-.4_00......,._ i:·3·;:9·.·;oo·· 

304.360 
169.167 

311.385 

Totaal baten 3.390.600 ! 2.250.800 : 2.226.300 ................................. : i .. 2.390.223 

Resultaat voor bestemming 
[positief saldo is winst) ! 148.800 : -129.500 ! -670.400 -703.934 ................................................................................................... t···· f r . 

: : . ................................................................................................... t··············· .. ······· .. ·············-----··············· +······ + .. 
AF: .. Mutaties .. reserves.(subsidiesl , 1..~?:~~ .. l 1..1..~.:.~ .. l... 647.100.! ~?.:.1..1..?. .. 
AF: Mutaties reserves ' 23.300 : - , 119.600 : 42.891 .................................................................................. . r r r .. 

Gerealiseerd resultaat 
(positief saldo is winst) 284.900: -16.900 ! 96.300 t -13.926 
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BEGROTING REKENING 
DEEL 'EMERSBIJDRAGE' 2018 2018 

Deelnemersbijdragen incl. B1W 1.579.900 1.630.785 

Deelnemersbijdragen excl. BTW 1.319.400 1.319.400 

Transparantie B1W 260.500 311.385 

Reguliere bijdrage 

Gemeente Utrecht (vast) 165.300 165.300 

Provincie Utrecht {14,74%) 170.114 170.114 

Provincie Noord-Holland {33,58%) 387.547 387.547 

Gemeente Wijdemeren (31,32%) 361.464 361.464 

Gemeente Stichtse Vecht (20,36%) 234.975 234.975 

Paragrafen 

3.4 Lokale heffingen 
Het Plassenschap Loosdrecht e.o. verleent ontheffing van een aantal verboden die zijn opgenomen in de 
Verordening Bescherming Plassengebied, Eilandverordening, Strookverordening, Voorrangsregeling 
Mijndense Sluis, Woonschepenverordening en het Besluit Motorboten. De tarieventabel wordt jaarlijks 
aangepast. De belangrijkste rechten, die worden geheven in het Loosdrechts plassengebied betreffen: 

LOKALE HEFFINGEN 

Jaarontheffingen snelvaren 

Dagontheffingen snelvaren 

Wachtlijst motorbootontheffing 

Overige ontheffingen 

Totaal 

BEGROTING 2018 

229.800 

16.000 

0 

16.400 

262.200 
-· ------------- --------------- ----· --- 

REKENING 2018 

266.597 

9.400 

640 

16.570 

293.207 
----------- 

Snelvaren particulieren (jaar, dag en wachtlijst) 
De ontheffingen om te kunnen snelvaren op de le t/m 4e plas en de waterskibaan op de Se plas worden 
verleend op grond van het Besluit Motorboten. Er zijn maximaal 800 ontheffingen verleend aan natuurlijke 
personen die in het bezit zijn van een vaarbewijs, ook werden circa 21 ontheffingen verleend aan bedrijven 
en verenigingen voor het kunnen proefvaren, het geven van waterskilessen en het begeleiden van 
zeilwedstrijden. Het tarief bedroeg in 2018 € 317 (2017 € 317). Er is al jaren een wachtlijst voor een 
ontheffing, om hierop te staan wordt een bedrag gevraagd van€ 14. 
De tarieven worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld. De kosten voor deze activiteit worden niet volledig 
gedekt door de opbrengsten. Er is geen kwijtscheldingsbeleid. 

Pagina 6 

er Tilly (Netherlands) N.V. 

(f ~,\~ 

daturrr' ..-J 



3.5 Investeringen 

ln 2018 zijn investeringen gedaan voor het vervangen van beschoeiingen. Daarnaast zijn er investeringen 
gedaan in vervoermiddelen, toiletgebouw, aanlegsteiger en buispalen. Zie onderstaande tabel voor een 

nadere uitsplitsing. 

INVESTERING 
Beschoeiingen (MA} 
Bosdijk - beschoeiing 
Zwaan - vervangen damwand 
Meent - beschoeiingen 
Muyeveldse Vaart - beschoeiingen 
's Gravelandse Vaart Noord - beschoeiingen 
's Gravelandse Vaart Zuid - beschoeiingen 
Weersluis - damwand 

Vervoermiddelen (EC} 
Honwave - 2x opblaasboot incl. buitenboordmotor 
Plassenschip 6 - Atlaskraan 145.2V-Al3 
Plassenschip 6 - Bomengrijper 

AANSCHAFWAARDE 

116.779 
14.565 
6.051 

15.388 
401.365 

2.677 
4.218 

7.590 
45.801 
5.500 

Bouwkundige werken (MA} 
De Meent - aanlegsteiger 1.643 

Bedrijfsgebouwen (MA} 
Marcus Pos toiletgebouw 3.816 

Overige materiele vaste activa (MA} 
. De Meent - 12 stuks buispalen 6.160 

Totaal investeringen (per saldo) 631.553 

3.6 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

3.6.1 Risico's 
Risico's zijn het gevaar voor schade of verlies als gevolg van interne en externe omstandigheden. Hierbij 
wordt gedacht aan bodemverontreiniging, vandalisme, rente en dergelijke. 

Uit inventarisatie zijn enkele risico's naar voren gekomen, die met name betrekking hebben op de baten zoals 
schutten bij de sluis, vermindering aantal snelvaarontheffingen en eventueel faillissement van erfpachters 
en/of huurders. M.b.t. de kosten is een explosie van de zogenaamde overmatige waterplanten een risico. 
Oplopende rente kan bij de financiering van investeringen een risico zijn. 
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- --· - - ---- -- - --·-·- -- 
OMSCHRIJVING RISICO WANNEER FREQUENTIE 

Erfpacht en huur (niet kunnen nakomen 
verplichtingen) 10.000 2019 e.v. Jaarlijks 

Schutgelden Mijndense Sluis 6.000 2019 e.v. Jaarlijks 

Uitgifte snelvaarontheffingen 16.000 2019 e.v. Jaarlijks 

Bestrijding overmatige waterplanten 160.000 2019 e.v. Jaarlijks 

Rente 27.000 2019 e.v. Jaarlijks 

Klima atve ra nderi ngen 100.000 2019 e.v. Jaarlijks 

Aantrekkende markt 9.000 2019 e.v. Jaarlijks 

Totaal 328.000 
- - - ~ 

Erfpacht en verhuur 
De geraamde omzet uit erfpacht en verhuur bedraagt ca.€ 200.000. Het risico dat de exploitant niet aan zijn 
verplichtingen kan voldoen is aanwezig. Het risico wordt ingeschat op 5% van de omzet, zijnde€ 10.000. 

Schutgelden Mijndense Sluis 
De omzet die is gerealiseerd met het schutten bij de Mijndense Sluis is in de afgelopen 3 jaar gemiddeld 
nagenoeg conform de in de begroting geraamde bedragen. Bij normale weersomstandigheden is de raming 
realistisch. Bij tegenvallende weersomstandigheden kan de opbrengst€ 10.000 lager uitvallen. Het 

gemiddelde risico bedraagt€ 6.000. 

Uitgifte snelvaarontheffingen 
De afgelopen jaren is er een duidelijke trend zichtbaar waarbij de populariteit van de snelvaarontheffingen 
afneemt. ln 2018 zijn desalniettemin circa 800 ontheffingen uitgegeven. 

Bestrijding overmatige waterplanten (Bron: rapport Waternet) 
Waternet, gemeente Wijdemeren en lokale ondernemers hebben een plan van aanpak voor de bestrijding 
van "overmatige begroeiing door waterplanten" opgesteld. Het uitgangspunt is zeker niet dat alle kosten voor 

rekening van de overheid c.q. het Plassenschap komen. 

Bij de berekening van het risico wordt alleen gerekend met kosten in wateren die in eigendom c.q. beheer bij 
het Plassenschap zijn. Als risico voor het schap ramen we, op basis van de cijfers uit het hiervoor genoemde 
plan van aanpak, evenals in 2017, een bedrag van€ 160.000. 

Renterisico 
Het rentepercentage voor nieuwe vaste geldleningen is voor 2018 en 2019 geraamd op 2,5%. Dit percentage 
is gebaseerd op een reële inschatting van de marktrente op het moment van afsluiten. Een rente van 1,0% 
hoger dan deze raming resulteert in extra lasten van€ 27.000 per jaar. Dit risico heeft zich in 2018 niet 

voorgedaan. 
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Klimaatveranderingen 

Een belangrijke tendens is te zien in de merkbare gevolgen van klimaatsveranderingen voor de 
onderhoudsmaatregelen. Er moet rekening worden gehouden met de volgende aspecten: 

• langer groeiseizoen (er zullen extra maaibeurten nodig zijn, dat levert extra kosten op); 
• wateroverlast (bijvoorbeeld op parkeerterreinen en door beschadiging van beplanting); 
• ontwikkeling van ziektes en exoten (op dit moment is het schap belast met kosten van de bestrijding van 

essentaksterfte (kap+ herplanting) en de steeds eerdere ontwikkeling van blauwalg). 

Aantrekkende markt 

Aannemers zullen in de toekomst meer vragen voor het uit te voeren werk. ln 2018 en 2019 zijn er nieuwe 
bestekken aanbesteed die duurder uit zijn gevallen dan de vorige bestek periode. 

Weerstandsvermogen 

Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin het Plassenschap Loosdrecht e.o. in staat is 
middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit betekent dat de uitvoering 
van het programma onder druk komt te staan. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen 
weerstandscapaciteit (zijnde de middelen waarover het schap kan beschikken om niet begrote kosten te 
dekken) en de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten. 

De weerstandscapaciteit is opgebouwd uit het beschikbaar weerstandsvermogen. Dit weerstandsvermogen 
wordt gevormd door de algemene reserve. Het batige saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Het 
is de bevoegdheid van het bestuur om te bepalen hoe zij de algemene reserve wil aanwenden. De algemene 
reserve bedraagt per ultimo 2018 € 663.238 (voor resultaatbestemming). 

Het weerstandsvermogen is toereikend in relatie tot de risico's. 

3.6.2 Kengetallen 

De kengetallen geven inzicht in de financiële positie van LSD. 

Kengetallen 
la Netto schuldquote 
lb Netto schuldquote voor alle verstgrekte leningen 
2 Solvabiliteitsratio 
3 Structurele exploitatieruimte 
4 Grondexploitatie 
5 Belastingcapaciteit woomlasten meerpersoonshuishoudens 

2017 2018 
47,4% 83,8% 
47,4% 83,8% 
43,6% 21,1% 
10,4% 1,1% 

nvt nvt 
nvt nvt 

Netto schuldquote 

Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de 
schuldenlast van het LSD ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de 
rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. 

Solvabiliteitsratio 
Dit kengetal drukt het eigen vermogen als percentage van het totale vermogen uit. Hoe hoger het percentage 
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hoe beter LSD in staat is aan de financiële verplichtingen te voldoen. Het percentage laat een daling zien als 

gevolg van de stelselwijziging waarbij de investeringsbijdragen van derden nu onder de vaste activa zijn 

verantwoord en voorheen onder de bestemmingsreserves. Tevens is er een nieuwe lening bij de BNG 

opgenomen waardoor dit ratio verder omlaag gaat. 

Structurele exploitatieruimte 
Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat gekeken wordt naar de 
structurele baten en de structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief 
percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. 

3.7 Onderhoud kapitaalgoederen 

Het schap beheert en onderhoudt een groot aantal dagrecreatievoorzieningen waarvan een deel ouder is 
dan dertig jaar. Het beheer en onderhoud is gericht op de instandhouding van de bestaande voorzieningen. 
Daarbij moet de voorziening in een voldoende staat van onderhoud verkeren; schoon en veilig bruikbaar zijn 
en voldoen aan de wettelijke eisen. Het in stand houden van de recreatieve voorzieningen is een permanente 
zorg en vraagt grote financiële bijdragen van de deelnemers van het schap. 

Het beheer bestaat uit dagelijks onderhoud, groot onderhoud en investeringen. Voor het groot onderhoud is 
op basis van het meerjaren-onderhoudsplan de jaarschijf 2018 opgesteld. En zijn de werkzaamheden in 
afstemming met de opzichters voorbereid en uitgevoerd. 

ln de begroting 2018 was een onttrekking uit de voorziening Groot onderhoud geraamd van€ 93.700. ln 
werkelijkheid is een bedrag van€ 24.086 besteed. Er is een verschil tussen de geraamde onttrekking 2018 en 
de uitgaven in 2018. De uitvoering van de werkzaamheden loopt niet synchroon met het boekhoudkundige 
jaar. Daarnaast is het mogelijk dat werkzaamheden vanwege de te verwachten overlast voor de recreant, niet 
in het recreatieseizoen worden uitgevoerd, maar naar een rustigere periode worden verschoven. Zo zijn er in 
2018 ook projecten uitgevoerd die aanvankelijk voor 2017 gepland stonden en zijn werkzaamheden voor 
2018 doorgeschoven naar begin 2019. 

Met het oog op een efficiëntere beheer- en onderhoudscyclus is eind 2015 het ICT-systeem GeoVisia 
aangeschaft. ln 2016 en 2017 is dit systeem ingericht. ln 2018 is een start gemaakt met de planning van de 
cyclische inspectierondes. Met de gegevens die vanaf 2019 worden binnengehaald ontstaat er een actueel 
inzicht in de staat van onderhoud van alle beheerde gebieden. De verwachting is dat eind 2021 een volledig 
beeld gevormd kan worden van alle beheergebieden. Vanaf dat moment is het mogelijk om een nieuw MJOP 
op te stellen op basis van de actuele staat van onderhoud. 

3.7.1 Wegen 
Jaarlijks worden wegen geïnspecteerd. Acties hierop worden planmatig aangepakt en in de meerjaren 
begroting opgenomen. Gaten in de half-verharde parkeergedeelten en paden op de recreatieterreinen 
worden jaarlijks gevuld, net als gaten in het asfalt van toegangswegen en fietspaden. 

3.7.2 Gebouwen en riolering 

Het onderhoud bestaat voornamelijk uit het periodiek schilderen van het houtwerk, het repareren van kapot 
sanitair en het verhelpen van storingen. 

er Tilly (Netherlands) N.V. 
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3.7.3 Watergangen en oevers 

Bij de najaar schouw wordt de oever- en watervegetatie van de watergangen in het plassengebied 
uitgemaaid volgens het slotenbestek. De rietvegetatie wordt gemaaid. Het dijkje langs de Westelijke Drecht 
wordt kort gehouden om uitspoelgaten en lekkages tijdig te kunnen ontdekken. Voor het bestrijden van de 
overmatige waterplanten is geen budget geraamd, maar budget is wel in de risicoparagraaf opgenomen. 

Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 loopt het proefproject Legakkerherstel. Er is in 2018 een start gemaakt met 
de werkvoorbereiding van diverse beschoeiingsprojecten. De projecten zijn begin 2019 aanbesteed en 
worden in 2019 uitgevoerd. 

3.7.4 Sluizen 

ln 2018 is er in de zelfbedieningssluizen een nieuwe computerkast geplaatst, het is nu mogelijk om op afstand 
uit te lezen wat er aan de hand is bij een storingsmelding. Daarnaast is er per sluis een nieuwe handleiding 
opgesteld. Met beide maatregelen is de verwachting dat de kosten voor het oplossen van storingen naar 
beneden gaan en dat de recreanten vlotter de sluis kunnen bedienen en beleving van de recreant positief 
wordt bevorderd. 

3.7.5 Groen: beplantingen 

ln 2018 zijn, in verband met Essentak sterfte, de lanen met Essen langs parkeerterreinen gekapt en zijn er 
zwarte Elsen teruggeplaatst. 
Daarnaast zijn extra acties uitgezet op het gebied van boomveiligheid. Er is advies gevraagd voor de 
landterreinen over hoe nu verder te gaan met omvorming van essen naar een meer bestendige beplanting. 
De nieuwe beplantingen, als vervanging voor de uitgevallen Essen, hebben door de zeer droge zomer meer 
aandacht nodig gehad. Er is veel extra water gegeven aan de vers geplante bomen, met onverwachte 
meerkosten tot gevolg. 

Ook de eikenprocessierups heeft in 2018 tot extra inzet geleid. De rupsen worden opgezogen, met name op 
de Meent was extra inzet noodzakelijk. 

Met financiering vanuit de zichtgeld reserve is het laatste stuk van De Meent vrijgesteld van dichte 
beplanting. Het resultaat is een opener karakter en een gebruiksvriendelijker recreatiegebied. Ook is er nieuw 
zand aangebracht op het strand om een bijdrage te leveren aan een betere waterkwaliteit. 

3.7.6 Groen: grasvegetaties 

Op de eilanden zijn de gazons ingericht voor intensief recreatief gebruik, op de terreinen veelal extensiever. 
Gedurende het seizoen wordt het gras met grote regelmaat gemaaid. 

3.7.7 Schoonhouden en vuilafvoer 

Dit betreft het schoonhouden van de terreinen, de gebouwen en de watergangen. Met het oog op de slechte 
waterkwaliteit zijn er extra schoonmaakacties uitgevoerd. 

Daarnaast zijn er, in verband met het lange en goede recreatieseizoen, extra vuilophaalrondes en 
schoonmaakrondes voor de toiletvoorzieningen noodzakelijk geweest. Met name op De Strook heeft het 
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drukke seizoen geleid tot veel overwerk en meer vuilafvoer. Daar staat tegenover dat de terreinen aanzienlijk 

meer recreanten hebben mogen verwelkomen. 

3.7.8 Terreininventaris 

Terreinmeubilair moet veilig, onderhoudsarm en vandalismebestendig zijn. Elk jaar worden alle speel 
toestellen op veiligheid beoordeeld door een gecertificeerd instituut. Aan terreininventaris wordt alleen 
dagelijks onderhoud gepleegd totdat het aan vervanging toe is. 

3.7.9 Materieel 

Materieel wordt jaarlijks gekeurd en waar nodig vervangen. Kunstwerken worden door een extern 
inspectiebureau geïnspecteerd. De hieruit voortkomende acties worden in de meerjarenbegroting 
opgenomen. Het onderhoud aan installaties (zoals pompen) en de onderhoudscontracten vallen hieronder. 
Ook het toezicht van de BOA's en werkvoorbereidingen en planning van de opzichter worden hier 

verantwoord. 

3.8 Financiering 

ln 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. 

3.8.1 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. 

3.8.2 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€ 195.000. ln de praktijk is 

in 2018 geen kasgeld opgenomen. 

3.8.3 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 over 2018 € 560.000. Op de 
vaste geldleningen is een bedrag afgelost van€ 232.870. Renteherziening op vaste schuld heeft niet 

plaatsgevonden. 

3.9 Bedrijfsvoering 

Het onderhoud en beheer, de ontwikkeling, de bedrijfsvoering en handhaving en toezicht van het schap 
wordt uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling (GR) Recreatie Midden-Nederland {RMN). Naast het 
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uitvoeren van taken door RMN in eigen beheer worden veel externe partijen ingeschakeld voor de uit te 

voeren opdrachten als (groot)onderhoud en het verrichten van investeringen. Het recreatieschap Stichtse 

Groenlanden (SGL) en het Plassenschap Loosdrecht e.o. zijn deelnemer in RMN. De exploitatiebaten en 

lasten van RMN worden volledig doorberekend aan de betalende deelnemers. ln verband met het uittreden 

van recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied en de fusie tussen SGL en Vinkeveense 

Plassen is RMN gereorganiseerd. 

ln 2018 werd 28,38% van de kosten van bedrijfsorganisatie RMN doorbelast aan het Plassenschap Loosdrecht 

e.o .. 

3.10 Grondbeleid 
Het Plassenschap Loosdrecht e.o. beheert totaal 660 hectare grond en water binnen het werkgebied. 

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 voor een periode van minimaal 50 jaar 
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. 

3.11 Verbonden partijen 
Het recreatieschap is deelnemer aan de bedrijfsvoering organisatie RMN, de uitvoeringsorganisatie voor twee 
recreatieschappen. RMN heeft totaal drie programma's waaronder programma 1: Het bieden van een op de 
behoefte van de recreatieschappen afgestemd uitvoeringsapparaat en het vervullen van de daarmee 
samenhangende rol van werkgever, alsmede het bevorderen van de onderlinge afstemming tussen de 
recreatieschappen van de uit te voeren werkzaamheden. 

De exploitatiebaten en lasten van RMN worden volledig doorberekend aan de betalende deelnemers. ln 
verband met het uittreden van Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied is de 
bedrijfsvoering organisatie gereorganiseerd. ln 2019 en 2020 zal nog sprake zijn van boventalligheid. De 
daarmee gepaard gaande kosten worden waar mogelijk gedekt door een bestemmingsreserve afkoopsom 
UHVK welke bij RMN in de jaarrekening is verantwoord. 
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De kosten in RMN worden in boekjaar 2018 doorbelast aan het Recreatieschap Loosdrechtse Plassen voor 

totaal 28,38%. 

Begin 2018 was het eigen vermogen van RMN € 825.114. ln 2018 zijn de kosten ad€ 607.116 voortkomend 

uit de reorganisatie van RMN ten laste van deze reserve gebracht. Per ultimo 2018 is het eigen vermogen van 

RMN € 217.998. Het financieel resultaat over 2018 van RMN is€ O. 
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4 Jaarrekening 

4.1 Balans per 31 december 2018 

Hierna wordt via de balans met toelichting en het overzicht van baten en lasten met toelichting de financiële 
verantwoording afgelegd over het in jaar 2018 gerealiseerde beleid (bedragen in euro's). 

ACTIVA 

VASTE ACTIVA 

Immateriële vaste activa 
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor 
een bepaald actief 
Materiële vaste activa 
Investeringen met een economisch nut 
(grond) 
Investeringen met een economisch nut 
(overig) 
Investeringen in de openbare ruimte met een 
maatschappelijk nut 

VLOTTENDE ACTIVA 
Uitzettingen met een rente typische 
looptijd korter dan één jaar 
Vorderingen op openbare lichamen 
Uitzettingen in 's Rijksschatkist met een rent 
typische looptijd korter dan één jaar 
Overige vorderingen 
Liquide middelen 
Kassaldi 
Banksaldi BNG 
Banksaldi Rabobank 
Overlopende activa 
Overige nog te ontvangen bedragen en de 
vooruitbetaalde bedragen die ten laste komen 
van volgende begrotingsjaren 

TOTAAL GENERAAL 

4.268 

407.753 

331.113 

2.845.272 

60.727 

1.356.662 
15.284 

7.606 
123.698 

9.135 

6.822 

31-12-2018 

3.588.406 

4.268 

5.335 
3.584.138 

407.753 

309.879 

3.093.156 

1.579.934 

1.432.673 
176.556 

2.571 
64.189 

140.439 
735 

39.156 
10.483 

6.822 

10.880 

5.168.340 

31-12-2017 

3.816.123 

5.335 

3.810.788 

304.570 

243.316 

50.374 

10.880 

4.120.693 
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PASSIVA 31-12-2018 31-12-2017 

VASTE PASSIVA 4.400.654 3.257.544 

Eigen vermogen 1.091.034 1.794.969 

Algemene reserve 663.238 378.338 

Bestemmingsreserves 441.722 1.131.731 

Resultaat boekjaar -13.926 284.900 

Voorzieningen 495.171 415.257 

Voorziening egalisering onderhoudskosten 
495.171 415.257 

Vaste schulden met een rente typische 

looptijd van één jaar of langer 2.814.449 1.047.318 

Onderhandse leningen van binnenlandse 
banken en overige financiële instellingen 2.814.449 1.047.318 

VLOTTENDE PASSIVA 742.175 863.149 

Netto vlottende schulden met een rente 
typische looptijd korter dan één jaar 619.216 628.208 

Overige schulden 619.216 628.208 

Overlopende passiva 148.470 2]4.941 

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn 
opgebouwd en die in een volgend 
begrotingsjaar tot betaling komen met 
uitzondering van jaarlijks terugkerende 
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 
van vergelijkbaar volume 57.800 25.791 

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten 
bate van volgende begrotingsjaren komen 

90.670 209.150 

TOTAAL GENERAAL 5.168.340 4.120.693 

Verstrekte borg- en garantstellingen NIHIL NIHIL 
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4.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar 

Lasten 

Ornschrijving 
Re erung 2017 Begroting 2018 

Begroting 2018 
na wijziging 

Rekening 2018 

Doorbelaste personeelslasten 

Overige doorbelaste kosten 

Personeel en diensten van derden 

Extra afschruving subsidies 

Huren en pachten 

Bestuurs- en apparaatskosten 

Belastingen en verzekeringen 

853.300 

206.200 

54.532 ............................ _ 
Afschrijvingen & rente 373.500 592.900 285.200 268.146 

56.900 

300 

168.100 

21.600 

956.200 

244.900 

41.100 

...................................................................................................................................................................... ·---······················································ .. ························ · . 

35.900 .............................................................................................................................................................................................................................. . 
26.500 

900.000 

297.000 

60.300 

647.100 

100 

125.800 

26.500 

955.997 

336.319 

647.118 

169.697 

24.095 

29.700 .......................................................................................... -----·································--- --- ---- 
341.500 

104.000 

Energie- en waterkosten 18.200 

Onderhoud en vuilafvoer 1.430.600 

19.000 ---- 
416.800 --- _ ____ _ 

Voorzieningen 103.000 

20.766 

498.466 ........................................................ _ 
104.000 04.000 

Overige lasten 2.900 7 .600 5.100 4.834 
........................................ ---···· ·-----! 

10.187 Nagekomen lasten 7.200 9.800 

Totaal lasten 3.241.800 2.380.300 2.896.700 3.094.157 
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Baten 

Begroting 2018 
Re enmg 2017 Begroting 2018 Rekening 2018 

..... omschnjvmg·····-----·······························································································································································na.wijziging·································································· 

..... Opbrengsten.van. eigendommen ~.~.-_?.~<:> 3..~.6..:.7..'>.?. J!>.<:l.:'>.?.? ?~.5..:.9..~.~ . 
Rechten 292.200 262.200 300.000 304.360 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
Rente 

···········································································································---··························································································································································································································· 
2.400 

Overige baten 
··················································································································································································----················································································································································ 

1.104.100 89.600 64.000 166.654 

...... ~.a..~:~c:>men. baten ~.:~.£>.?. ~.:~~ ?:.5.?.3. . 
Dekkingsmiddelen 1.732.000 1.579.900 1.579.900 1.630.785 

................................................................... ----································· -------························· .. •···•············•··· _ 
Deelnemersbijdragen 1.306.400 1.319.400 .................................................................. . . 
Deelnemersbijdrage doorschuif BTW 425.600 260.500 

1.319.400 

260.500 

1.319.400 

311.385 

Subtotaal dekkingsmiddelen .732.000 1.579.900 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Totaal baten ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3.390.600 2.250.800 2.226.300 2.390.223 

____ _ ---------······················································································· 
Gerealiseerd totaal van saldo van baten en 
lasten .................................................................. . 148.800 - 29.500 -670.400 -703.934 

----·····························································---···········································································---- 
Mutaties reserves 

················································································------------- --------·························································--- 
A': Mutaties reserves (subsidies) 

A : Mutaties reserves ................................................................................. ---···························· . 

112.800 112.600 647.100 647.117 ........................................................................................................................................................................... 
23.300 119.600 42.891 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... _ 
Positief resultaat 

Negatief resultaat 

1.579.900 

284.900 96.300 

1.630.785 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
16.900 13.926 
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4.3 Toelichtingen 

4.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Het jaarverslag en de jaarrekening zijn opgemaakt conform de voorschriften uit het Besluit Begroting en 
Verantwoording provincies en gemeenten. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische 
kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen 
tegen nominale waarden. 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze 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. 

Vaste activa 

Immateriële vaste activa 

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs c.q. vervaardigingsprijs verminderd met 
de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en 
ontwikkeling van een bepaald actief worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde 
kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste 
actief. 

Materiele vaste activa 

Volgens artikel 59 BBV dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen investeringen met uitsluitend 
maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. 
Investeringen die verhandelbaar zijn en/of op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het 
verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. Niet relevant daarbij is of de investering 
geheel kan worden terugverdiend. 

Per 1-1-2018 is een stelselwijziging toegepast doordat de specifieke investeringsbijdragen van derden, welke 
waren opgenomen als bestemmingsreserve, op de desbetreffende investering verplicht in mindering 
gebracht moeten worden. 

Materiële vaste activa met maatschappelijk en economisch nut 
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- 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. ln 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. De 
afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een 
vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, rekening hou nd met de ingeschatte 
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restwaarde. Indien ingebruikname plaatsvindt vóór 1 juli, vindt afschrijving plaats over het gehele boekjaar. 

Indien ingebruikname plaatsvindt ná 1 juli vindt de eerste afschrijving plaats in het eerstvolgende boekjaar. 

Afschrijvingspercentages 

De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd: 

ACTIEF 

Grond en water 

Bouwkundige werken 

Bedrijfsgebouwen 

Vervoermiddelen 

Machines, apparaten en installaties 

Onderzoek en voorbereiding 

Overige materiële vaste activa 
----- ----- 

AFSCHRIJVINGSTERMIJN 

geen afschrijvingen 

5 tot 40 jaren 

12 tot 40 jaren 

5 tot 30 jaren 

5 tot 20 jaren 

5 jaren 

5 tot 20 jaren 

Vlottende activa 

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening 
in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. 

Liquide middelen en overlopende activa 

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 

Vaste passiva 

Algemene en bestemmingsreserves 

Het resultaat van enig jaar wordt toegevoegd dan wel onttrokken aan de algemene reserve. 
Bestemmingsreserves worden ingesteld door het bestuur. 

Voorzieningen 

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het 
voorzienbaar verlies. Het Plassenschap kent alleen een voorziening voor het uitvoeren van groot onderhoud. 
De dotatie en onttrekking aan deze voorziening vindt plaats op basis van een plan groot onderhoud. 

Vaste schulden 

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De 
vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer. 

Vlottende passiva 

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

er Tilly (Netherlands) N.V. 
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

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. 

4.3.2 Toelichting op de balans per 31 december 2018 

Immateriële vaste activa 

De immateriële vaste activa betreffen investeringen in onderzoek en ontwikkeling. ln 2018 is€ 0 geïnvesteerd 
en dit bedrag wordt in 5 jaar afgeschreven. De verloopstaat is opgenomen in bijlage 1. 

Kosten van onderzoek en ontwikkeling 2018 2017 
Aanschafwaarde per 1-1 € 53.600 € 48.265 

Cumulatieve afschrijving € 48.265 € 48.265 

Boekwaarde per 1-1 € 5.335 € 
Bij: Investeringen € € 5.335 

Af: Afschrijving boekjaar € 1.067 € 

Balans per 31-12 € 4.268 € 5.335 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa omvat bezittingen van het schap, zoals terreinen, grond- en waterbouwkundige 
werken en machines en apparaten. De boekwaarde per 31-12-2018 is€ 3.584.138. ln 2018 is€ 631.553 
geïnvesteerd in vervoermiddelen (€58.891), bouwkundige werken en bedrijfsgebouwen(€ 5.459), 
beschoeiingen (€ 561.043) en overige vaste activa(€ 6.160). De reguliere afschrijvingen over 2018 bedragen€ 
207.486. De verloopstaat is opgenomen in bijlage 1. 

Per 1-1-2018 is een stelselwijziging toegepast doordat de specifieke investeringsbijdragen van derden op de 
desbetreffende investering verplicht in mindering gebracht moeten worden. Dit houdt in dat de 
bestemmingsreserve subsidies ten behoeve van kapitaalslasten (647.118) in 2018 in mindering is gebracht op 
de boekwaarde van de diverse activa. 

Materiele vaste activa 31-12-2018 31-12-2017 
Investeringen met een economisch nut (grond) € 407.753 € 407.753 
Investeringen met een economisch nut (overig) € 331.113 € 309.879 
Investeringen in de openbare ruimte met een 
maatschappelijk nut € 2.845.272 € 3.093.156 
Totaal materiële vaste activa € 3.584.138 € 3.810.788 
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Investeringen met een economisch nut (grond) 

Grond en water 2018 2017 

Aanschafwaarde € 407.753 € 407.753 

Balans per 31-12 € 407.753 € 407.753 

Investeringen met een economisch nut (overig) 
Bouwkundige werken 2018 2017 

Aanschafwaarde per 1-1 € 192.225 € 192.225 

Cumulatieve afschrijving € 144.368 € 142.502 
Boekwaarde per 1-1 € 47.857 € 49.723 

Af: Afschrijving boekjaar € 1.867 € 1.866 

Balans per 31-12 € 45.990 € 47.857 

Bedrijfsgebouwen 2018 2017 
Aanschafwaarde per 1-1 € 58.906 € 58.906 
Cumulatieve afschrijving € 53.015 € 50.070 
Boekwaarde per 1-1 € 5.891 € 8.836 
Af: Afschrijving boekjaar € 2.946 € 2.945 

Balans per 31-12 € 2.945 € 5.891 

Vervoermiddelen 2018 2017 
Aanschafwaarde per 1-1 € 474.499 € 443.181 

Cumulatieve afschrijving € 281.717 € 277.174 

Boekwaarde per 1-1 € 192.782 € 166.007 

Bij: Afschrijvingen desinvesteringen € 44.904 € 9.244 

Bij: Investeringen € 58.891 € 42.061 

Subtotaal € 296.577 € 217.312 

Af: Desinvesteringen € 48.504 € 10.744 

Af: Afschrijving boekjaar € 19.950 € 13.787 

Balans per 31-12 € 228.123 € 192.781 

Machines, apparaten en installaties 2018 2017 
Aanschafwaarde per 1-1 € 166.966 € 166.966 

Cumulatieve afschrijving € 109.867 € 101.515 

Boekwaarde per 1-1 € 57.099 € 65.451 

Af: Afschrijving boekjaar € 7.808 € 8.352 

Balans per 31-12 € 49.291 € 57.099 
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Overige materiële vaste activa 2018 2017 

Aanschafwaarde per 1-1 € 46.867 € 46.867 

Cumulatieve afschrijving € 40.616 € 39.128 

Boekwaarde per 1-1 € 6.251 € 7.739 

Af: Afschrijving boekjaar € 1.487 € 1.488 

Balans per 31-12 € 4.764 € 6.251 

Investeringen in de openbare ruimte uitsluitend 
met een maatschappelijk nut 
Grond en water € 549.721 € 549.721 

Bouwkundige werken € 1.086.549 € 1.844.180 

Bedrijfsgebouwen € 48.749 € 57.399 

Machines, apparaten en installaties € 3.881 € 5.308 

Beschoeiing € 1.044.930 € 497.668 

Overige vaste activa € 101.056 € 111.124 

Routes € 10.386 € 27.756 

Balans per 31-12-2018 € 2.845.272 € 3.093.156 

Grond en water 2018 2017 

Aanschafwaarde per 1-1 € 976.331 € 976.331 

Cumulatieve afschrijving € 426.610 € 426.610 

Balans per 31-12 € 549.721 € 549.721 

Bouwkundige werken 2018 2017 

Aanschafwaarde per 1-1 € 7.945.442 € 7.945.442 

Cumulatieve afschrijving € 6.101.262 € 5.851.167 

Boekwaarde per 1-1 € 1.844.180 € 2.094.275 

Bij: Investeringen (De Meent - aanlegsteiger) € 1.643 

Af: Bijdrage van derden € 631.478 

Af: Afschrijving boekjaar € 127.796 € 250.095 

Balans per 31-12 € 1.086.549 € 1.844.180 

Tilly (Netherlands) N.V. 
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2018 2017 
Bedrijfsgebouwen 

Aanschafwaarde per 1-1 € 381.341 € 381.341 
Cumulatieve afschrijving € 323.942 € 311.476 
Boekwaarde per 1-1 € 57.399 € 69.865 
Bij: Investeringen (Marcus Pos - toiletgebouw) € 3.816 
Af: Afschrijving boekjaar € 12.466 € 12.466 

Balans per 31-12 € 48.749 € 57.399 

Machines, apparaten en installaties 2018 2017 
Aanschafwaarde per 1-1 € 43.981 € 43.981 
Cumulatieve afschrijving € 38.673 € 37.246 
Boekwaarde per 1-1 € 5.308 € 6.735 
Af: Afschrijving boekjaar € 1.427 € 1.427 
Balans per 31-12 € 3.881 € 5.308 

Beschoeiing 2018 2017 
Aanschafwaarde per 1-1 € 502.892 € 183.579 
Cumulatieve afschrijving € 5.224 € 461 
Boekwaarde per 1-1 € 497.668 € 183.118 
Bij: Investeringen € 561.043 € 319.312 
Af: Afschrijving boekjaar € 13.781 € 4.763 

Balans per 31-12 € 1.044.930 € 497.667 

Overige materiële vaste activa 2018 2017 
Aanschafwaarde per 1-1 € 252.042 € 228.626 
Cumulatieve afschrijving € 140.918 € 125.591 
Boekwaarde per 1-1 € 111.124 € 103.035 
Bij: Investeringen )Meent - 12 stuks buispalen) € 6.160 € 23.416 
Af: Afschrijving boekjaar € 16.226 € 15.326 

Balans per 31-12 € 101.056 € 111.125 

Routes 2018 2017 
Aanschafwaarde per 1-1 € 39.651 € 39.651 
Cumulatieve afschrijving € 11.895 € 7.930 
Boekwaarde per 1-1 € 27.756 € 31.721 
Af: Bijdrage van derden € 15.639 
Af: Afschrijving boekjaar € 1.731 € 3.965 

Balans per 31-12 € € 27.756 
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Vlottende activa 
Uitzettingen met een rente typische looptijd 

31-12-2018 31-12-2017 
korter dan één jaar 

Vorderingen op openbare lichamen € 60.727 € 176.556 
Uitzettingen in 'rijksschatkist met een rente 
typische looptijd korter dan één jaar € 1.356.662 € 2.571 
Overige vorderingen € 15.284 € 64.189 
Totaal € 1.432.673 € 243.316 

Vorderingen openbare lichamen 

Vorderingen op openbare lichamen: bestaan met name uit nog te ontvangen transparantie BTW vierde 
kwartaal van de deelnemers. 

Uitzettingen in 's rijksschatkist met een rente typische looptijd korter dan één jaar 

Dit betreft het saldo van de middelen die in de schatkist worden aangehouden. Het overschot op de lopende 
rekening wordt automatisch afgeroomd door het ministerie van Financiën voorvloeiend uit het verplichte 
'schatkistbankieren'. 

Schatkistbankieren 

ln principe dienen alle overtollige middelen in de schatkist te worden aangehouden. Er is echter een aantal 
uitzonderingen, zoals het drempelbedrag. Dit is een minimumbedrag afhankelijk van de omvang van de 
organisatie dat gemiddeld per kwartaal buiten de schatkist mag worden gehouden. Voor het Plassenschap 
was dat voor 2018 € 250.000. De drempel is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal indien het 
begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen. De drempel is echter nooit lager dan€ 250.000. Het schap heeft 
met de BNG de afspraak gemaakt dat het saldo boven de€ 250.000 op de reguliere betaalrekening 
automatisch dagelijks wordt afgeroomd naar de schatkist. 

ln onderstaande tabel is te zien wat de benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren gedurende de 
vier kwartalen 2018 is geweest: 

SCHATKISTBANKI EREN 

Drempelbedrag 
Kwartaalcijfers buiten 's rijksschatkist 
Ruimte onder het drempelbedrag 
Overschrijding van het drempelbedrag 

Ql 

250.000 
154.101 
95.899 

Q2 

250.000 
124.850 
125.150 

Q3 
250.000 
191.720 
58.280 

Q4 

250.000 
115.412' 
134.588 

Overige vorderingen 

Overige vorderingen zijn openstaande bedragen van diverse debiteuren. 
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Liquide middelen 
Betreft het saldo bij de Bank Nederlandse Gemeenten, de Rabobank (in verband met het geldverkeer inzake 

de Mijndense Sluis} en in kas bij de sluiswachters. 

Liquide middelen 
B.N.G. rekening courant 

Rabobank rekening courant 

Kassen Mijndense Sluis 

Totaal 

€ 

€ 

€ 

31-12-2018 

123.698 

9.135 

7.606 

€ 

€ 

€ 

31-12-2017 

39.156 

10.483 

735 

€ 140.439 € 50.374 

Overlopende activa 
Overlopende activa bestaat uit vooruitbetaalde bedragen en nog te ontvangen bedragen. Op de 

vooruitbetaalde bedragen staat een bedrag van€ 4.063 van de belangenvereniging Loosdrechtse Plassen in 

verband met het proefproject Veenslib, alsmede de vooruitbetaalde kosten voor de sluiskaarten 2019. 

Opgenomen onder nog te ontvangen bedragen is de eindafrekening van een sluiswachter Mijndense sluis 

€780} 

Overlopende activa 

Vooruitbetaalde bedragen 

Nog te ontvangen bedragen 

Totaal 

€ 

€ 

31-12-2018 

6.042 

780 

€ 

€ 

31-12-2017 

4.279 

6.601 

€ 6.822 € 10.880 

Eigen vermogen 
De algemene reserve bedraagt per ultimo 2018 € 663.238. Het resultaat boekjaar over 2017 is door het 

bestuur toegevoegd aan de algemene reserve. 

Reserves 31-12-2018 31-12-2017 

Algemene Reserve € 663.238 € 378.338 

Bestemmingsreserve zichtwerk € 86.948 € 86.948 

Bestemmingsreserve masterplan € 22.665 € 22.665 

Bestemmingsreserve Oostelijke Vecht en Plassen € 250.000 € 250.000 

Bestemmingsreserve zichtwerk 2 € 82.109 € 125.000 

Resultaat boekjaar € 11.585 € 284.900 

Subsidies ten behoeve van kapitaallasten € € 647.118 

Totaal € 1.116.545 € 1.794.969 
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Algemene Reserve 

Algemene reserve (w.o. weerstandvermogen) 
Balans per 1-1-2018 
Bij: Resultaat 2017 
Subtotaal 
Af: Bestemming 
Totaal 

€ 

€ 

€ 

€ 

378.338 
284.900 
663.238 

€ 663.238 

Bestemmingsreserve zichtwerk diverse terreinen 

Dit betreft een reserve voor de uitvoering van een snoeiplan voor de diverse terreinen. Er zijn in 2018 geen 
kosten ten laste van deze reserve gebracht. 

Balans per 1-1-2018 € 86.948 
Bij: Onttrekking aan Algemene reserve € 
Af: Uitvoering werk € 0 
Totaal € 86.948 

Bestemmingsreserve masterplan 

Dit betreft een reservering van de aanloopkosten voor het proefproject Legakkerherstel en het gebiedsplan 
Oostelijke Vechtplassen. ln 2018 zijn er geen kosten ten laste van deze reserves gebracht. 

Balans per 1-1-2018 
BIJ: Onttrekking aan Algemene reserve 
Af: vrijval reserve 
Totaal 

€ 

€ 

€ 

22.665 

€ 22.665 

Bestemmingsreserve Oostelijke Vechtplassen 

De naam van de bestemmingsreserve veenslib zoals opgenomen in de jaarrekening 2017 is in 2018 veranderd 
in bestemmingsreserve Oostelijke Vechtplassen. De bijdrage die het schap levert aan het gebiedsplan is met 
name voor de baggeropgave Loosdrechtse Plassen. 

Balans per 1-1-2018 

Bij: Onttrekking algemene reserve 
Af: Onderzoek 
Totaal 

€ 

€ 

€ 

250.000 

€ 250.000 

Bestemmingsreserve zichtwerk 2 

Dit betreft een reserve gericht op vernieuwingen die direct bijdragen aan de beleefbaarheid en 
aantrekkelijkheid van de voorzieningen op diverse terreinen. Het gaat hier om zichtwerk voor het eiland 
Meent (€85.000) en sanitaire voorzieningen de Strook(€ 40.000). ln 2018 is€ 42. 1 ten laste van deze 
reserve gebracht. 
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Balans per 1-1-2018 

Bij: Dotatie 

Af: Uitvoering werk 

Totaal 

€ 

€ 

€ 

125.000 

42.891 

€ 82.109 

Subsidie ten behoeve van kapitaalslasten 
Per 1-1-2018 is een stelselwijziging toegepast doordat de specifieke investeringsbijdragen van derden op de 
desbetreffende investering verplicht in mindering gebracht moeten worden. Dit houdt in dat de subsidies ten 
behoeve van kapitaalslasten {647.118) in 2018 in mindering zijn gebracht op de boekwaarde van de diverse 
activa. Hiervoor is ook een éénmalige afschrijvingslast opgenomen. De vrijval van deze bestemmingsreserve 
is in het overzicht van baten en lasten verantwoord onder de post vrijval subsidies. 

Balans per 1-1-2018 € 647.118 

Bij: subsidie veenslib € 
Af: Onttrekking aan subsidie € 647.118 

Totaal € 

Voorziening egalisering onderhoudskosten 
ln 2018 is een bedrag gedoteerd (€ 104.000) aan de voorziening egalisering onderhoudskosten op basis van 
het meerjaren onderhoudsprogramma. De uitgaven€ 24.086 zijn conform de onderhoudsplanning. De stand 

van de voorziening per ultimo 2018 bedraagt€ 495.171. 

Voorziening groot onderhoud 
Balans per 1-1-2018 
Bij: Dotatie aan voorziening groot onderhoud 
Af: Aanwending van de voorziening 

Totaal 

€ 

€ 
€ 

415.257 
104.000 
24.086 

€ 495.171 

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer 
ln 2018 is een bedrag van € 232.870 afgelost. Het saldo per ultimo 2018 bedraagt€ 2.814.449. ln 2018 is een 
nieuwe lening aangetrokken van€ 2.000.000 ter financiering van de uitgaven voor de vervanging van 
beschoeiingen. Zie ook bijlage 2 voor nadere informatie. 
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Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen 

Totaal geldleningen per 1-1-2018 € 6.657.389 

Af: aflossingen tot en met 2017 € 5.610.070 

Balans per 1-1-2018 € 1.047.319 

Bij: nieuwe vaste geldlening € 2.000.000 

Subtotaal leningen € 3.047.319 

Af: aflossingen geldleningen 2018 € 232.870 

Totaal € 2.814.449 

Vlottende passiva 
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar 

31-12-2018 31-12-2017 

Schulden aan openbare lichamen € 180.374 € 189.191 
Rekening courant met niet financiële instellingen € 355.606 € 77.890 

Belastingen € € 
Overige schulden € 83.236 € 361.127 

Totaal € 619.216 € 628.208 

De schulden op openbare lichamen betreft met name een schuld aan de Provincie Noord-Holland voor 
€ 175.482. De rekening courant schuld heeft volledig betrekking op Recreatie Midden Nederland. 

Overlopende passiva 

Vooruit ontvangen bedragen 
Nog te betalen bedragen 
Totaal 

€ 

€ 

€ 

31-12-2018 31-12-2017 
90.670 € 209.150 
5 7. 798 ....,,€=------=25"--'-. 7!....,.9<-=,1 

148.468 =€===a=a2,.,3=4==. 9=4~1 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
Er is een meerjarig contract afgesloten voor het onderhoud van de sluizen voor de periode 2018 tot en met 
2021. De totale waarde van de verplichtingen bedraagt€ 16.545. Daarnaast is er een driejarig beeldbestek 
voor 2018 - 2021 met betrekking tot Uitweg Portengen e.o. inzake terreinonderhoud. Contractwaarde 
€ 183.157. Er is ook een driejarig contract afgesloten voor onderhoud aan de brede watergangen Loosdrecht 
met een contractwaarde van€ 47.400. 

ln 2017 heeft het Plassenschap het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen ondertekend, waaraan het 
Plassenschap deelneemt voor een bedrag van ruim€ 900.000 over de periode 2017 t/rn 2027. 

Op verzoek van de BELP is het schap voornemens om de strook langs de Veendijk te baggeren. Het project 
loopt uit vanwege logistieke problemen met de afvoer van het slib. Het pro je wordt in 2019 afgerond. 
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4.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 

Deelnemersbijdrage 

De deelnemersbijdrage is nader verdeeld onder de deelnemers. 

Deelnemer Bedrag Deelnemers% 

Gem. Stichtse Vecht € 234.600 17,78% 
Gem. Wijdemeren € 360.900 27,35% 
Provincie Utrecht € 169.900 12,88% 
Provincie Noord-Holland € 387.000 29,33% 
Gem. Utrecht € 167.000 12,66% .•. 

€ 1.319.400 

Transparantieregeling (Doorschuif BTW) 

Het Plassenschap werkt met het BTW Compensatiefonds. Dit betekent dat de omzetbelasting, die in rekening 
wordt gebracht door derden over niet-ondernemersactiviteiten van het schap worden doorgeschoven naar 
de deelnemers op basis van de zogenaamde transparantieregeling. De lasten in deze rekening zijn 
hoofdzakelijk bruto, dus inclusief omzetbelasting, verantwoord. Met uitzondering van de posten 7. 
Afschrijvingen en rente en 19. Voorzieningen. De verkoop van sluiskaartjes en de vuilnisophaaldienst 
particulieren is een ondernemersactiviteit en daarom vindt over dat deel van de lasten en baten aangifte 
omzetbelasting plaats. 

De hierop betrekking hebbende bedragen zijn netto weergegeven. Het totaal van de doorschuif BTW die in de 
exploitatie is verdisconteerd, wordt apart verantwoord als onderdeel van de deelnemersbijdragen. De 
transparantieregeling is van toepassing op formele deelnemers van het schap. 

Personele kosten/inhuur 

De personeelskosten bestaan uit doorbelaste uren van RMN aan het Plassenschap. ln 2018 zijn meer uren 
geschreven dan geraamd. Inclusief overhead en inhuur van derden overschrijden de totale kosten de raming. 

Afschrijvingen & rente 

De kosten van afschrijving en rente blijven achter bij de begroting, doordat investeringen ten bedrage van€ 3 
miljoen met name in de beschoeiingen, eilanden en Strook nog niet zijn afgerond. 

Bestuurs- en apparaatskosten, accountant en advies 

De kosten van advies zijn hoger uitgevallen in verband met de baggeropgave langs de Veendijk alsmede 
meerwerkkosten accountant. 

Belastingen en verzekeringen 

Door de zeer warme zomer van 2018 zijn de kosten voor elektriciteit en water hoger uitgevallen. Er is door 
de drukte ook meer brandstof verbruikt door de schepen. 

Onderhoud en vuilafvoer 

Onder de post onderhoud zijn ook de kosten ad € 43.382 meegenomen voor het legakkerherstel veenslib. 
Deze kosten worden gedekt in de overige baten door een vrijval van de subsidie veenslib. Daarnaast zijn er 
extra kosten gemaakt door essentaksterfte en de bestrijding van de processie ups. 

r Tilly (Netherlands) NV 
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Nagekomen lasten 

De nagekomen lasten betreffen facturen voor Waterschapsbelasting die betrekking hebben op de jaren 2016 
en 2017 

Rechten 

De opbrengsten inzake rechten pleziervaartuigen zijn in 2018 hoger dan begroot en ook de opbrengsten voor 
snelvaarvergunningen zijn hoger dan begroot. 

Overige baten 

Onder de overige baten is een vrijval subsidie veenslib opgenomen voor een bedrag van€ 94.266. De kosten 
inzake legakkerherstel veenslib (€ 43.382) en de advieskosten voor verkenning veenslib ( € 50.884) zijn 
respectievelijk verantwoord onder de post onderhoud en vuilafvoer en de bestuurs- en apparaatskosten. 
De vrijval subsidie is niet in de begroting over 2018 opgenomen. 

Staat van incidentele baten en lasten 

Lasten 
·················································---- 

rekening 2018 

----·---"·····(afgerond.op .. 100) .... 
Afschrijving .en. rente . 
Extra afschrijving subsidies 
I-------'---'"-------------------································· 

·············································--- 

----·····································----------- --+------- 
.~!:!stuurs- en apparaatkosten 
Advies Kievitsbuurt 
Advies fusie 
Advies Mijnden 
Advies archief 

647.100 

1.700 --------~------ 
2.000 
5.700 
8.000 

Advies legakkerh_e_rs_t_e_l --·······································-------~ 
Advies Zwaan 

9.600 
4.400 

-------···························································'······································· 

Onderhoud 
Kosten in het kader van schade werkschip 12.900 

Totaal Incidentele lasten 691.400 

Baten 
!-----···················································---- 

rekening 2018 
______ ,.J.;i.!çerond op 100) ..... 

Overige baten 
Schadeuitkering werkschip 3.000 

Mutatie reserves 
rekening 2018 

(afgerond op 100) 

Vrijval subsidies 647.100 
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Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid 

Hiervoor is reeds ingegaan op de verschillen tussen de realisatie en de begrotingscijfers voor en na 

wijzigingen. Bij deze worden aanvullend nog de volgende toelichtingen gegeven: 

Begrotingsafwijkingen 

Omschrijving lasten 

Begroting 2018 

na wijziging 
Re ening 2018 

segrotmgs 

afw1_1 mg 

Doorbelaste personeelslasten 

Overige doorbelaste kosten 

Personeel en diensten van derden 

Afschrijvingen & rente 
Extra a schrijving subsidies 

Huren en pachten 

Bestuurs- en apparaatskosten 

Belastingen en verzekeringen 

Energie- en waterkosten 

Onderhoud en vuilafvoer 

Voorzieningen 

900.000 

297.000 

60.300 

285.200 

647.100 

100 

25.800 

26.500 

19.000 

416.800 

04.000 

955.997 

336.319 

54.532 

268.146 

647.1 8 

169.697 

24.095 

20.766 

498.466 

04.000 

-55.997 

-39.319 

5.768 

7.054 

-18 

100 

-43.897 

2.405 

-1.766 

-81.666 

Overige lasten 5.100 4.834 266 
··································································································-····································································································································································································· 

Nagekomen lasten 9.800 0.187 -387 

Omschrijving baten 

Opbrengsten van eigendommen 

Rechten 

Rente 

280.000 

300.000 

285.91 

304.360 

-5.911 

-4.360 

•••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••----••••••••• .. n••••••••• •••••n••••• ., ., 

Overige baten 

Af: Mutaties reserves (subsidies) 

A : Mutaties reserves 

64.000 166.654 - 02.654 

Nagekomen baten 2.400 2.513 • 13 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Dekkingsmiddelen .579.900 .630.785 -50.885 

647.100 647.1 7 

................................................................................... ---1 
119.600 42.891 

-17 

76.709 

Positief resultaat 

Negatief resultaat 
96.300 

13.926 

96.300 

-13.926 
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Analyse begrotingsrechtmatigheid 

CONCLUSIE: CONCLUSIE: 
ONRECHTMATIG ON RECHTMATIG 

BEGROTINGSAFWIJKING MAAR TELT NIET EN TELT MEE MOTIVERING VAN DE CONCLUSIE 
MEE VOOR HET VOOR HET 
OORDEEL OORDEEL 

Doorbel aste -55.997 Hogere doorbelasting vanuit RMN. 
personeelskosten 

Overige doorbelaste kosten -39.319 Hogere doorbelasting vanuit RMN. 

Bestuurs- en -43.897 Hogere advieskosten project veenslib en 
apparaatslasten meerwerk accountant. 

Energie- en waterkosten -1.766 Hogere brandstofkosten omdat aan het 
eind van het jaar de opslagtanks voor 
brandstof schepen zijn volgetankt. 

Onderhoud en vuilafvoer -81.666 Deze kosten worden grotendeels gedekt 
vanuit de afname reserve zichtwerk en de 
subsidie veenslib. 

4.4 Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld 

Bqrotinc Beerotine na ww1zicinc RNlisat ie 
Verschil be&rotine: na WIJZÎiÎ ft& 

Taakvelden per proeramma met realisatie 
Bot~n Lost~n Soldo BatM Lost~n Soldo Bot~n Lost~n Soldo Bot~n Lost~n Soldo 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.250.800 1.175.686 1.075.114 2.226.300 l.388.225 2.390.223 1.454.389 935.834 ·163.923 -66.164 -97.759 
0.4 Overhead 803.064 -803.064 l.034.334 1.143.028 ·l.143.028 -108.695 108.695 
0.9 Vennootschapsbelastine 
1.2 Openbare orde en veiligheid 289.643 -289.643 342.004 358.304 -358.304 -16.300 16.300 
2.3 Recreatieve havens 68.022 -68.022 80.319 84.147 ·84.147 -3.828 3.828 
0.1 Bestuur 43.885 -43.885 51.819 54.289 -54.289 ·2.470 2.470 
0.10 Mutatie reserves -112.600 112.600 -766.700 -690.008 690.008 -76.692 76.692 
0.11 Resultaat van de reken in& van baten en lasten ·16.900 16.900 96.300 -13.926 13.926 110.226 ·110.226 
Totaal 2.250.800 2.250.800 2.226.300 2.226.300 2.390.223 2.390.223 -163.923 -163.923 0 

Uitgangspunten: 

Geen taakvelden begroot in 2018 en 2019; vanaf 2020 pas in de begroting opgenomen; 
Voor boekjaar 2018 verdeling naar taakveld en gemaakt op basis van beste inschatting 
(personeelskosten is op basis van het aantal FTE; de overige lasten onder overhead verantwoord); 
Vanaf boekjaar 2019 is de administratie ingericht voor taakveld en doordat de verbijzonderingscode 
per kostenplaats aan een taakveld is gekoppeld. 
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5 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke 

en semipublieke sector 
Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op het schap van toepassing 
zijnde regelgeving: Wet gemeenschappelijke regelingen. 

Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor het schap is€ 189.000 inclusief onkosten en pensioenbijdrage. Dit 
geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder 
dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2017 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende 
normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief. 

Het Plassenschap Loosdrecht heeft geen eigen personeel in dienst en heeft dus geen topfunctionarissen. Het 
Recreatieschap is deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Recreatie Midden-Nederland, die de 
uitvoeringsorganisatie van de recreatieschappen is. De diensten worden afgenomen van de eigen 
uitvoeringsorganisatie (verplichte winkelnering). Bij RMN was in 2018 sprake van twee topfunctionarissen. 
Het belang van het Plassenschap Loosdrecht was in 2018 28,38%. Onderstaand zijn de WNT gegeven van de 
topfunctionaris bij RMN opgenomen. 

5.1 Bezoldiging topfunctionarissen 

Bezoldiging topfunctionarissen 2018 

bedragen x € 1 A.M. ROESSEN P.D. KOTVIS 

F1,mctiegegevens Directeur Directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1-31/5 1-4-31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,7 1,0 

Dienstbetrekking? nee ja 

Bezoldiging "' "' 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen €43.933 €78.306 

Beloningen betaalbaar op termijn 0 €12.027 

Subtotaal €43.993 €90.333 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum €55.125 €141.750 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
N.v.t. N.v.t. 

terugontvangen bedrag 

Totale bezoldiging €43.993 €90.333 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
N.v.t. N.v.t. 

toegestaan 

Tilly (Netherlands) N.V. 
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Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling 

N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2017 

bed ragen x € 1 A.M. ROESSEN P.D. KOTVIS 

Functiegegevens Directeur n.v.t 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1- 31/12 n.v.t 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,8 n.v.t 

Dienstbetrekking? nee n.v.t 

Bezoldiging 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen €114.800 n.v.t. 

Beloningen betaalbaar op termijn - n.v.t. 

Subtotaal €114.800 n.v.t 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 
€144.800 n.v.t. 

Totale bezoldiging €114.800 n.v.t 

5.2 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Er zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het 
individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er is in 2018 geen ontslaguitkering betaald aan overige 
functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de 
WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden. 

5.3 Leden en plaatsvervangende leden en secretaris van het bestuur Plassenschap Loosdrecht 

e.o. 

Het hoogste uitvoeringsorgaan van het schap is het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur is gekozen uit de 
leden van het algemeen bestuur. Het individueel WNT-maximum van de voorzitter bedraagt€ 28.350, voor 
de overige leden bedraagt dit maximum€ 18.900. Evenals in 2017 is er in 2018 geen dienstverband tussen de 
leden en de plaatsvervangende leden en het Plassenschap. De op de volgende pagina genoemde personen 
zijn in 2018 lid of plaatsvervangend lid van het bestuur geweest. Aan deze lijst is toegevoegd de secretaris van 
het bestuur. 

De bestuursleden hebben geen beloning {brutosalaris), belastbare onkostenvergoeding, dan wel een 
beloning "betaalbaar op termijn" ontvangen. 
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WNT overzicht over 2018 

DEELNEMER BESTUURDER FUNCTIE PERIODE 

Gemeente Wijdemeren Dhr. F. Ossel Voorzitter DB en AB Heel 2018 

Gemeente Wijdemeren Dhr. J.J. de Kloet Lid DB en AB Tot 4-7-2018 

Gemeente Wijdemeren Dhr. J.J. de Kloet Lid AB en adviseur DB Vanaf 4-7-2018 

Gemeente Stichtse Vecht Dhr. F. van Liempdt Lid DB en AB Vanaf 4-7-2018 

Gemeente Utrecht Dhr. K. Geldof Lid DB en AB Tot 4-7-2018 

Gemeente Utrecht Mw. L. van Hooijdonk Lid DB en AB Vanaf 4-7-2018 

Gemeente Utrecht Mw. L. van Hooijdonk Lid AB Tot 4-7-2018 

Provincie Utrecht Mw. M. Pennarts Lid DB en AB Heel 2018 

Provincie Noord-Holland Dhr. A. Tekin Lid DB en AB Heel 2018 

Gemeente Wijdemeren Dhr. G. Zagt Lid AB Tot 4-7-2018 

Gemeente Wijdemeren Dhr. N.W.M. Roosenschoon Lid AB Tot 4-7-2018 

Gemeente Wijdemeren Dhr. S. Poels Lid AB Tot 4-7-2018 

Gemeente Wijdemeren Dhr. D. van Enk Lid AB Heel 2018 

Gemeente Wijdemeren Dhr. H.J. Veldhuisen Lid AB (plv) Tot 4-7-2018 

Gemeente Wijdemeren Dhr. J.H. Boermans Lid AB (plv) Vanaf 4-7-2018 

Gemeente Wijdemeren Dhr. J. Klink Lid AB (plv) Vanaf 4-7-2018 

Gemeente Stichtse Vecht Dhr. P.G. Paul Lid AB Tot 4-7-2018 

Gemeente Stichtse Vecht Mw. W.M.M. Hoek Lid AB (plv) Heel 2018 

Gemeente Stichtse Vecht Mw. G.J.A.N. Rijsterborgh- Lid AB Tot 4-7-2018 

Plomp 

Gemeente Stichtse Vecht Dhr. J. Helling Lid AB Vanaf 4-7-2018 

Gemeente Stichtse Vecht Dhr. D.T. Verwoert Lid AB Tot 4-7-2018 

Gemeente Stichtse Vecht Mw. E.J. Zeldenrust Lid AB Tot 4-7-2018 

Gemeente Stichtse Vecht Dhr. P. van Rossum Lid AB Vanaf 4-7-2018 

Provincie Utrecht Dhr. W. Ubaghs Lid AB Heel2017 

Provincie Noord-Holland Mw. P.E. Kirch-Voors Lid AB Heel2017 

Provincie Noord-Holland dhr. J.H.M. Bond Lid AB (plv) Vanaf 4-7-2018 

Provincie Noord-Holland mw. C. Weemhoff Lid AB {plv) Vanaf 4-7-2018 
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WNT overzicht over 2017 

DEELNEMER BESTUURDER FUNCTIE PERIODE 

Gemeente Wijdemeren Dhr. M. Smit Voorzitter DB en AB Tot mei 2017 

Gemeente Wijdemeren Dhr. F. Osse! Voorzitter DB en AB Vanaf mei 2017 

Gemeente Wijdemeren Dhr. J.J. de Kloet Lid DB en AB Heel 2017 

Gemeente Stichtse Vecht Dhr. P.F. de Groene Lid DB en AB Heel2017 

Gemeente Utrecht Dhr. K. Geldof Lid DB en AB Heel 2017 

Provincie Utrecht Mw. M. Pennarts Lid DB en AB Heel 2017 

Provincie Noord-Holland Dhr. A. Tekin Lid DB en AB Heel 2017 

Gemeente Wijdemeren Dhr. G. Zagt Lid AB Heel 2017 

Gemeente Wijdemeren Dhr. N.W.M. Roosenschoon Lid AB Heel 2017 

Gemeente Wijdemeren Dhr. S. Poels Lid AB Heel 2017 

Gemeente Wijdemeren Dhr. D. van Enk Lid AB Heel 2017 

Gemeente Wijdemeren Dhr. H.J. Veldhuisen Lid AB (plv) Heel 2017 

Gemeente Stichtse Vecht Dhr. P.G. Paul Lid AB Heel 2017 

Gemeente Stichtse Vecht Mw. W.M.M. Hoek Lid AB Heel 2017 

Gemeente Stichtse Vecht Mw. G.J.A.N. Rijsterborgh-Plomp Lid AB Heel 2017 

Gemeente Stichtse Vecht Mw. L.J van Dort Lid AB Heel 2017 

Gemeente Stichtse Vecht Dhr. D.T. Verwoert Lid AB Heel 2017 

Gemeente Stichtse Vecht Mw. E.J. Zeldenrust Lid AB Heel 2017 

Gemeente Utrecht Mw. L. van Hooijdonk Lid AB Heel 2017 

Provincie Utrecht Dhr. W. Ubaghs Lid AB Heel2017 

Provincie Noord-Holland Mw. P.E. Kirch-Voors Lid AB Heel 2017 
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6 Bijlagen 

6.1 Bijlage 1- STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN 

No. Omschrijving Aanschaf- Vermeer- Vermin- Aanschaf- Afschrij- Afschrij- Afschrijv. Totaal Boek- Boek- 
waarde deringen deringen waarde vingen t/m vingen desinv. afschrijvin- waarde waarde 

gen t/m 
1-1-2018 2018 2018 31-12-2018 1-1-2018 2018 2018 2018 1-1-2018 31-12-2018 

001 (E) Grond en water 407.753 0 0 407.753 0 0 0 0 407.753 407.753 
(E ) Bouwkundige 

002 werken 192.225 0 0 192.225 144.368 1.866 0 146.235 47.857 45.990 
003 (E ) Bedrijfsgebouwen 58.906 0 0 58.906 53.015 2.945 0 55.961 5.891 2.945 
004 (E) Vervoermiddelen 474.499 58.891 48.504 484.887 281.717 19.950 44.904 256.763 192.782 228.123 
005 (E) Machines, apparaten 

en installaties 166.966 0 0 166.966 109.867 7.808 0 117.675 57.099 49.291 
006 (E ) Overige activa 46.867 0 0 46.867 40.616 1.488 0 42.104 6.251 4.764 

Totaal mat.vast activa (E) 1.347.215 58.891 48.504 1.357.603 629.583 34.057 44.904 618.737 717.632 738.866 

011 (M) Grond en water 976.331 0 0 976.331 426.610 0 0 426.610 549.721 549.721 
012 (M) Bouwkundige werken 7.945.442 1.643 631.478 7.315.607 6.101.262 127.796 0 6.229.058 1.844.180 1.086.549 
013 (M) Bedrijfsgebouwen 381.341 3.816 0 385.157 323.942 12.466 0 336.408 57.399 48.749 
014 (M) Machines, apparaten 

en installaties 43.981 0 0 43.981 38.673 1.427 0 40.100 5.308 3.881 
015 (M) Beschoeiing 502.892 561.043 0 1.063.935 5.224 13.781 0 19.005 497.668 1.044.930 
016 (M) Overige vaste activa 252.042 6.160 0 258.202 140.918 16.228 0 157.146 111.124 101.056 
017 (M) Routes varen,fp,wp 39.651 0 15.639 24.011 11.895 1.731 0 13.626 27.756 10.386 

Totaal mat.vast activa (M) 10.141.680 572.662 647.118 10.067.224 7.048.524 173.430 0 7.221.953 3.093.156 2.845.272 

020 Immateriële vaste activa 53.600 0 0 53.600 48.265 1.067 0 49.332 5.335 4.268 

A Totaal 11.542.495 631.554 695.621 11.478.427 7.726.372 208.554 44.904 7.890.022 !'\. 3.816.123 3.588.406 
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6.2 Bijlage 2- STAAT VAN ONDERHANDSE LENINGEN, AFLOSSINGEN EN RENTE 

Restant- 
Restant- Bedrag van de bedrag van de 

Oorspronkelijk o, Jaar van de bedrag van de in de loop van Bedrag van de bedrag van geldlening of 
Naam van bedrag van de Datum s (laatste} geld- lening of 2018 rente of het aflossing of het het voorschot 

de geldlening of het besluit van Nummer of aflossing en het overschot opgenomen rente- aflossings- per 31-12- 
geldgever overschot bestuur geldlening r datum Rentepercentage per 01-01-2018 geldleningen bestanddeel bestanddeel 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

BNG 1998 € 453.780 29-10-1998 40.89068 s 02-12-2018 4,69 € 22.689 € - € 978 € 22.689 € - 

- 
BNG 1998 € 499.158 29-10-1998 40.89069 s 16-12-2018 4,70 € 24.958 € - € 1.124 € 24.958 € - 

BNG 1999 € 589.914 15-07-1999 40.90182 s 15-07-2019 5,24 € 58.992 € - € 2.378 € 29.496 € 29.496 

BNG 2000 € 544.536 13-07-2000 40.91267 s 14-07-2020 5,95 € 81.680 € - € 4.113 € 27.227 € 54.453 

BNG 2001 € 320.000 12-02-2001 40.91971 s 12-02-2021 5,50 € 64.000 € - € 2.740 € 16.000 € 48.000 

BNG 2001 € 450.000 13-12-2001 40.94021 s 13-12-2021 5,02 € 90.000 € - € 4.462 € 22.500 € 67.500 

BNG 2002 € 600.000 28-10-2002 40.95833 s 28-10-2022 4,93 € 150.000 € - € 7.136 € 30.000 € 120.000 

BNG 2004 € 500.000 30-03-2004 40.98976 s 30-03-2024 4,32 € 175.000 € - € 6.747 € 25.000 € 150.000 

BNG 2005 € 200.000 07-09-2005 40.100731 s 07-09-2025 3,86 € 80.000 € - € 2.966 € 10.000 € 70.000 

BNG 2009 € 500.000 17-12-2009 40.104808 s 17-12-2029 4,30 € 300.000 € - € 12.861 € 25.000 € 275.000 

BNG 2018 € 2.000.000 19-7-2018 40.112062 s 19-7-2053 1,575 € - € 2.000.000 € 14.088 € - € 2.000.000 

Totaal € 6.657.389 € 1.047.319 € 2.000.000 € 59.593 € 232.870 € 2.814.449 
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Accountants <t bakertilly 

Aan het bestuur van 
Plassenschap Loosdrecht e.o. 

Baker Tilly (Netherlands) N.V. 
Papendorpseweg 99 
Postbus 85007 
3508 AA Utrecht 

T: +31 (0)30 258 70 00 
F: +31 (0)30 254 45 77 

utrecht@bakertilly.nl 
www.bakertilly.nl 

KvK:24425560 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: het bestuur van Plassenschap Loosdrecht e.o. 

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2018 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2018 van de gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. te 
Utrecht gecontroleerd. 

Naar ons oordeel: 
• geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van zowel de baten en lasten over 2018 als van de activa en passiva van de 
gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. op 31 december 2018 in 
overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV); 

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018 in 
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de 
begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder 
verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het controleprotocol 
Accountantscontrole 2017-2019 Plassenschap Loosdrecht e.o. 

De jaarrekening bestaat uit: 
1 de balans per 31 december 2018; 
2 het overzicht van baten en lasten over 2018; 
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol 
Accountantscontrole 2017-2019 Plassenschap Loosdrecht e.o. dat is vastgesteld door het algemeen 
bestuur op 13 december 2017 en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2018 vallen. 
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden 
voor de controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijk egeling Plassenschap Loosdrecht e.o. zoals vereist in 
de Verordening inzake de onafhankelijkheid van ac ountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere 
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voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
ln overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld 
in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, subj Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. 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. 

Materialiteit 
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als 
geheel bepaald op EUR 30.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor 
fouten 1 % en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals 
voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado. 

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de 
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2018. Wij houden 
ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers 
van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado. 

Wij zijn met de algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan de algemeen bestuur tijdens onze 
controle geconstateerde afwijkingen boven de EUR 10.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die 
naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn. 

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die 
bestaat uit: 
• het voorwoord; 
• jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen; 
• bijlage 1: staat van geactiveerde kapitaaluitgaven; 
• bijlage 2: staat van onderhandse leningen, aflossingen en rente. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
• alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Gemeentewet en de 
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
jaarverslag in overeenstemming met het BBV. 
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C Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en de algemeen bestuur voor de jaarrekening 
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot 
stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 
overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder 
verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het controleprotocol Accountantscontrole 
2017-2019 Plassenschap Loosdrecht e.o .. 

ln dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 
dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die 
relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de financiële positie 
voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere 
bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de 
jaarrekening. 

De algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
het Bado, het controleprotocol Accountanscontrole 2017-2019 Plassenschap Loosdrecht e.o. dat is 
vastgesteld door de algemeen bestuur op 13 december 2017, het Controleprotocol WNT 2018, ethische 
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 
• het identificeren en inschatten van de risico's 

o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, 
o dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van 

materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen, 
het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen 
van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico 
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake 
zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is v r de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstan igheden. Deze 
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werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de 
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door 
het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde afweging dat de gemeenschappelijke 
regeling in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
gemeenschappelijke regeling haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een 
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te 
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling 
de financiële risico's niet kan opvangen; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 
. en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 

· nificante tekortkomingen in de interne beheersing. 
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Vertrouwelijk 
Aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van: 
Plassenschap Loosdrecht e.o. 

<t bakertilly 

Utrecht, 30 september 2019 

Geachte leden van het dagelijks- en algemeen bestuur, 

Hierbij bieden wij u het verslag van bevindingen aan bij onze controle van de 
jaarrekening 2018 van Plassenschap Loosdrecht e.o. (hierna: LSD), zoals 
overeengekomen in de door u en ons getekende opdrachtbevestiging (d.d. 
28 januari 2019). 

Het verslag van bevindingen bevat bevindingen en conclusies die naar 
aanleiding van onze werkzaamheden naar voren zijn gekomen. Het verslag 
van bevindingen is uitsluitend opgesteld voor uw gebruik en mag daarom 
zonder onze toestemming niet aan derden ter inzage worden verstrekt. 

Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands 
recht. 

Wij hebben u gemachtigd om onze goedkeurende controleverklaring op te 
nemen in uw jaarrekening 2018. 

Wanneer de jaarrekening niet onveranderd wordt vastgesteld door het 
dagelijks- en algemeen bestuur (hierna gezamenlijk: 'het bestuur') en 
leidt tot een aangepaste jaarrekening, dient u opnieuw onze 
toestemming te verkrijgen voor het opnemen van onze 
controleverklaring. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en 
ijn graag bereid de inhoud van deze rapportage nader toe te lichten. 
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1. Opdracht, scope en uitkomsten <t bakertilly 

Controleopdracht 
De jaarrekeningcontrole is gericht op het uitbrengen van een onafhankelijk oordeel 
omtrent de getrouwheid en de rechtmatigheid van de jaarrekening van LSD. Daarbij 
hebben wij gecontroleerd of de jaarrekening in alle van materieel belang zijnde 
aspecten is opgesteld in overeenstemming met de BBV. Hierbij hebben wij zowel 
systeemgerichte werkzaamheden (tijdens de interim-controle) als gegevensgerichte 
werkzaamheden (tijdens de balanscontrole) uitgevoerd. 

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. Het is echter niet 
uitgesloten dat er afwijkingen voorkomen die voor de jaarrekening als geheel niet van 
belang zijn. Er is geen sprake van een absolute mate van zekerheid. Daarnaast richt 
ons onderzoek zich niet op het voorkomen en ontdekken van fraude. De primaire 
verantwoordelijkheid hiervoor berust bij de directie en het bestuur van LSD. Wij zijn 
hier als accountant dan ook niet voor verantwoordelijk en aansprakelijk. 

Materialiteit 
Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden hanteren wij een goedkeuringstolerantie, 
ook wel materialiteit genoemd. Bij de uitvoering van onze controlewerkzaamheden 
inzake de jaarrekening hebben wij de goedkeuringstolerantie gehanteerd in 
overeenstemming met het Besluit Accountscontrole provincies en gemeenten (BAP3). 
Hieruit volgt dat wij voor de jaarrekening een tolerantie voor fouten van€ 30.000 (1 % 
van de lasten inclusief toevoeging aan de reserves) hebben gehanteerd en een 
tolerantie voor onzekerheden van€ 92.000 (3% van de lasten inclusief toevoegingen 
aan de reserves). Wij hebben een rapporteringsdrempel gehanteerd van€ 1.500. 

Controleverklaring 
Wij hebben u gemachtigd om onze goedkeurende controleverklaring op te nemen in uw 
jaarrekening 2018. 

Niet-gecorrigeerde afwijkingen 
Naar aanleiding van de door ons verrichte werkzaamheden hebben wij geen niet 
gecorrigeerde afwijking geconstateerd welke boven de rapporteringstolerantie van 
€ 1.500 uitkomt. 

Grondslagen 
Jaarlijks stellen wij vast of de gekozen waarderingsgrondslagen aanvaardbaar zijn en 
consistent zijn toegepast. Wij zijn van mening dat de gekozen waarderingsgrondslagen 
aanvaardbaar zijn en dat de toepassing daarvan, samen met de in de jaarrekening 
opgenomen toelichtingen, een getrouw beeld geven van de financiële positie en het 
resultaat van LSD. 

Administratieve Organisatie en Interne Beheersing 
ln het kader van de controle van de jaarrekening 2018 hebben wij onder meer de 
Administratieve Organisatie en Interne Beheersing (hierna te noemen: AO/IB) beoordeeld. 
Hierbij is tevens de geautomatiseerde gegevensverwerking betrokken, voor zover van 
belang voor de jaarrekeningcontrole. Tijdens de uitvoering hebben wij ons gericht op het 
onderzoeken, beoordelen en toetsen van de AO/IB. Voor de bevindingen van de interim 
controle verwijzen wij naar de management letter van 1 februari 2019. 
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Proces jaarrekeningcontrole 
ln ons eerste jaar 2017 is de controle zeer moeizaam gelopen. Wij hebben een 
evaluatie gehad na de controle om een verbetertraject in te zetten voor 2018. ln 2018 
heeft er echter nauwelijks verbetering plaatsgevonden. De kwaliteit van de eerste 
versie van de jaarrekening was nog steeds onvoldoende. Veel correcties zijn er 
verwerkt en nadere toelichtingen moesten nog opgenomen worden. Ondanks het 
moeizame proces willen wij de medewerkers van RMN bedanken voor hun inzet en 
ook de goede werksfeer. 

Om inzicht te verschaffen in de oorzaken van het moeizame proces waardoor ook het 
aantal uren van de accountantscontrole fors hoger is dan begroot zijn hieronder 
puntsgewijs de belangrijkste redenen benoemd. 

Onvoldoende BBV kennis binnen de organisatie. Als gevolg hiervan is de kwali:eit 
van de jaarrekening, het controle dossier, de tussentijdse cijfers en de begroting 
onvoldoende cq onbetrouwbaar. 
Onvoldoende interne controle alsmede inhoudelijke analyses op rapportages cq 
opgeleverde controledocumentatie. 
Administratie onvoldoende op diverse elementen. Hierbij valt te denken aan 
inzicht in verplichtingen, de contractenadministratie, inzicht in bezittingen 
(materiele vaste activa) en het onderhoudsplan (voorziening grootonderhoud). 

Managementinzicht en schattingen 
Schattingen op basis waarvan sommige jaarrekeningposten worden bepaald, zijn 
gebaseerd op inzichten van het management. ln uw jaarrekening is sprake van een 
schattingspost ten aanzien van (im)materiele vaste activa, vorderingen en 
voorzieningen. Deze schattingen zijn van bijzonder belang door hun invloed op de 
jaarrekening en de waarschijnlijkheid dat toekomstige gebeurtenissen (significant) 
afwijken van de verwachtingen van het management. 

Een goed inzicht in de jaarrekening vereist kennis van deze posten. Als onderdeel van de 
controle hebben wij de aanvaardbaarheid van de schattingen beoordeeld. Wij hebben 
vastgesteld dat de inschattingen aanvaardbaar zijn in het kader van de jaarrekening. Voor 
wat betreft de voorzieningen verwijzen wij u naar pagina 12. 

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. De door ons uitgevoerde 
werkzaamheden hebben evenwel geen bevindingen opgeleverd die wij in dit kader onder 
uw aandacht moeten brengen. 

Over de inrichting van de IT-omgeving hebben wij reeds gerapporteerd in onze 
managementletter van 1 februari 2019. 

Jaarverslag 
De jaarstukken 2018 bestaan uit "het jaarverslag" en de "jaarrekening". 
ln het jaarverslag worden de beleidsuitgangspunten en beleidsevaluaties zichtbaar. 
Primair object van de accountantscontrole (op grond van Artikel 213 van de 
Gemeentewet) is het overzicht van baten en lasten met toelichting en de balans met 
toelichting zoals in het boekwerk "jaarrekening" is opgenomen. Het jaarverslag valt 
hierdoor niet onder de accountantscontrole. 

Wij hebben vastgesteld dat het jaarverslag, in het licht van de tijdens onze 
controlewerkzaamheden verkregen kennis en begrip omtrent LSD en haar omgeving, 
geen materiële onjuistheden bevat. Tevens hebben wij vastgesteld dat alle verplichte 
elementen, zoals opgenomen in artikel 213 lid 3 onder d van de Gemeentewet, zijn 
opgenomen in het jaarverslag. 
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2. Ontwikkelingen in de jaarcijfers <t bakertilly 
Overzicht van baten en lasten 
De baten en lasten zijn gedaald ten opzichte van 2017. Dit komt 
voornamelijk door het project Veenslib waardoor de overige 
baten en kosten onderhoud en vuilafvoer in 2017 incidenteel 
hoger waren. 

Zoals op de volgende pagina is toegelicht is in 2018 een 
eenmalige afschrijving subsidies en mutatie bestemmingsreserve 
verwerkt van€ 647.000. Verder zien wij dat de doorbelaste 
personeelskosten en overige doorbelaste kosten aanzienlijk 
toenemen als gevolg van een afname van het aantal schappen 
en de stijgende overhead bij RMN. 

Overzicht van baten en lasten 

I Bijgestelde EUR x 1.000 
2018 begroting 2018 2017 

Lasten 
Doorbelaste personeelskosten 956 900 853 
Overige doorbelaste kosten 336 297 206 
Personeel en diensten van derden 55 60 57 
Afschrijving & rente 268 285 374 
Extra afschrijving subsidies 647 647 
Huren en pachten 
Bestuurs- en apparaatkosten 169 126 168 
Belastingen en verzekeringen 24 27 22 
Energie- en waterkosten 21 19 18 
Onderhoud en vuilafvoer 499 417 1.431 
Voorzieningen 104 104 103 
Overige lasten 5 5 3 
Nagekomen lasten 10 10 7 
Totaal lasten 3.094 2.897 3.242 

Baten 
Opbrengsten van eigendommen -286 -280 -261 
Rechten -304 -300 -292 
Overige baten -167 -64 -1.104 
Nagekomen baten -2 -2 -2 
Dekkingsmiddelen -1.631 -1.580 -1.732 
T otaat baten -2.390 -2.226 -3.391 

Toevoegingen en onttrekkingen reserves 
Mutatie bestemmingsreserve af (subsidies) -647 -647 -113 
Mutatie bestemmingsreserve af -43 -120 -23 
Gerealiseerd resultaat (minsaldo i9._i:1<>_sitief) 14 -96 -285 

EURx 1.000 Bijgestelde 
2018 begroting 2018 2017 

Uitspitsing dekkkingsmiddeten: 
Deelnemersbijdragen 1.320 1.319 1.306 
Deelnemersbijdrage doorschuif BlW 311 261 426 

1.631 1.580 1.7~ 
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2. Ontwikkelingen in de jaarcijfers Ct bakertilly 
Balans 
De toename van de activa is met name veroorzaakt door een hogere uitzetting in 's Rijxs schatkist als gevolg van het 
aangaan van een nieuwe lening ad€ 2.000.000 (zie ook onderhandse lening bij de passiva). Het eigen vermogen is met 
€ 704.000 gedaald ten opzichte van 2017 voornamelijk omdat de subsidie ten behoeve van kapitaallasten in 2018 volledig 
is onttrokken als gevolg van gewijzigde richtlijnen van het BBV. Vanaf 2018 moet de bestemmingsreserve subsidies 
volledig onttrokken en in mindering gebracht worden op de (materiële) vaste activa. Op basis van vraag 2017.027 (vraag 
& antwoord BBV) kan dit echter niet via een directe saldering plaatsvinden. Hierdoor moet een éénmalige extra 
afschrijvingslast in de exploitatie plaatsvinden. De bijdrage valt dus vrij uit de bestemmingsreserve en wordt indirect in 
mindering gebracht op de boekwaarde van de investering door de extra afschrijvingslast ter hoogte van dit bedrag te 
dekken 

Bovendien is hier sprake van een stelselwijziging (zie ook notitie BBV stelsel- en schattingswijziging). ln de BBV is een 
stelselwijziging een wijziging van de 'vrij te kiezen' waarderingsgrondslagen. Concreet is dit dus de wijziging van het 
verantwoorden als bestemmingsreserve naar het in mindering brengen op het actief. Deze stelselwijziging mag binnen de 
BBV niet volgens de retrospectieve methode (dus niet met terugwerkende kracht) verwerkt worden. 

Nieuwe lening / liquiditeit/ solvabiliteit 
ln 2018 heeft LSD een nieuwe lening afgesloten bij de BNG van€ 2.000.000. Hierdoor is de liquiditeit van de LSD 
aanzienlijk gestegen. De current ratio (vlottende activa/ kort vreemd vermogen) is 2, 1 in 2018 (2017: 0,35). Door het 
afsluiten van een nieuwe lening en de vrijval van de subsidie t.b.v. kapitaallasten is de solvabiliteit aanzienlijk gedaald in 
2018 naar 21,1% (2017: 43,6%). 

Resultaat en liquiditeitsontwikkeling vanaf 2019 
Wij vragen uw aandacht voor de resultaat en liquiditeitsontwikkeling. Op de vorige pagina was reeds zichtbaar dat het 
gerealiseerd resultaat over boekjaar 2018 aanzienlijk is gedaald ten opzichte van boekjaar 2017. Onderstaande factoren 
hebben (mogelijk) een negatief effect op de navolgende jaren waardoor het resultaat negatief kan uitvallen: 
• Er is een nieuwe lening afgesloten in 2018 de rentelasten bedragen circa€ 31.000; 
• De doorbelasting van personeelskosten en overige kosten vallen mogelijk nog hoger uit doordat de 

bestemmingsreserve liquidatie UHVK in RMN nog relatief beperkt is ultimo 2018. 

Ten aanzien van de liquiditeit ontstaat er (mogelijk) ook extra druk als gevolg van: 
Aanvullende aflossingen als gevolg van de nieuwe lening; 

• Toename uitgaven voorziening egaliseren onderhoudskosten; 
• lagere cashflow als gevolg van mogelijke negatieve exploitatie. 

Wij adviseren u een meerjaren resultaat- en liquiditeitsprognose op te stellen teneinde vast te stellen of aanvullende 
financiering en/of verhoging van de deelnemersbijdragen noodzakelijk is. 

Balans 
~UR x 1.000 31-12-2018 31-12-2017. 
Activa 
lmmateriele vaste activa 4 5 
Materiële vaste activa 3.584 3.811 
Vaste activa 3.588 3.816 

Vorderingen op openbare lichamen 61 177 
Uitzettingen in ·s Rijks schatkist 1.357 3 
Overige vorderingen 15 64 
Liquide middelen 140 50 
Overlopende activa 7 11 -·-·- -- Vlottende activa 1.580 305 

Totaal activa 5.168 4.121 
Passiva 
Eigen vermogen 1.091 1.795 
Voorziening egaliseren onderhoudskosten 495 415 
Onderhandse leningen 2.814 1.048 
Vaste passiva 4.401 3.258 

Overige schulden 619 628 
Overlopende passiva 148 235 
Vlottende passiva 767 863 
Totaal J>_assiva 5.168 4.121 
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3. Controlebevindingen <t bakerti Lly 
Wet Normering Topinkomens (WNT) 
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT) is op 1 januari 2014 in werking getreden. De WNT stelt maxima aan de 
bezoldiging van topfunctionarissen. ln de WNT wordt het begrip topfunctionaris nader 
gedefinieerd; het wetsvoorstel 'Aanpassingswet WNT' benadrukt dat alleen sprake is 
van een topfunctionaris als sprake is van leidinggeven aan de gehele organisatie. ln de 
WNT worden ook maxima aan bezoldiging van de topfunctionaris gesteld van€ 189.000 
(2017: € 181.000). De bezoldiging van topfunctionarissen in deeltijd of met een 
aanstelling korter dan 12 maanden in een boekjaar, wordt omgerekend naar een 
voltijdsbezoldig ing. 

De WNT bevat een openbaarmakingsverplichting van de bezoldiging van 
topfunctionarissen via de jaarrekening van de organisatie en inzending aan de 
(vak)minister. Voor andere functionarissen geldt alleen een 
openbaarmakingsverplichting bij overschrijding van de bezoldigingsnorm. 

ln de jaarrekening van de LSD over boekjaar 2018 is op juiste wijze rekening gehouden 
met de bepalingen uit de WNT. Wij geven uw wel in overweging, vanuit het 
controleprotocol WNT 2018, om voor het boekjaar 2019 een risicoanalyse uit te voeren 
en de IS-maatregelen aantoonbaar vast te leggen. 

Anticumulatie bepaling WNT 
Met ingang van boekjaar 2018 dienen ook de ontvangen vergoedingen die bij andere 
WNT plichtige instellingen zijn ontvangen te worden verantwoord in de WNT 
verantwoording. Aangezien het voor ons niet mogelijk is de volledigheid vast te stellen 
van de dienstbetrekkingen en de ontvangen vergoedingen, is in het WNT 
controleprotocol opgenomen dat wij de anticumulatiebepaling niet hoeven te 
controleren. ln onze controleverklaring is dit ook als zodanig toegelicht. 

Europese aanbestedingen 
Inkoop en aanbesteding is uit het oogpunt van rechtmatigheid van belang maar ook 
vanuit kostenbesparingen. Het doorlopen van aanbestedingsprocedures vergt een 
zorgvuldige voorbereiding en aanzienlijke doorlooptijd. ln 2018 hebben bij LSD geen 
Europese aanbestedingen plaatsgevonden. Vanuit de analyse op de kosten hebben 
wij geen bevindingen die gevolgen hebben met betrekking tot de rechtmatigheid. De 
strekking van de controleverklaring met betrekking tot de rechtmatigheid is hierdoor 
een goedkeurend oordeel. 

Voorts merken wij op dat er geen contractenregister met betrekking tot de inkopen 
aanwezig is. Om uiteindelijk 'in control' te zijn, heeft een contactenregister een hoge 
prioriteit. Wij geven u derhalve het advies om een actueel contractenregister op te 
stellen alsmede een periodieke controle uit te voeren door een functionaris met 
voldoende kennis van de geldende aanbestedingsregels. Wij verwijzen u voor meer 
informatie naar de Bado-notitie 'de verbijzonderde interne controle bij decentrale 
overheden' d.d. 14 februari 2019, de SOO-notitie 'Uitvoering van de controle op 
aanbestedingsrechtmatigheid bij de jaarrekeningcontrole van decentrale overheden' 
d.d. 17 januari 2019 en de Kadernota rechtmatigheid van de Commissie BBV. 
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3. Controlebevindingen <t bakerti Lly 

Kasgeld Mijndense Sluis 
Ultimo 2018 is het kasgeld aanzienlijk gestegen ten opzichte van 2017. Naar aanleiding 
van de controle van de sluisgelden hebben wij een verschil van € 2.684 geconstateerd bij 
de kas van de (hoofd) sluiswachter. Dit verschil kan drie oorzaken betreffen: 
1. Onttrekking van kasgeld (fraude) 
2. Verlies van sluiskaartjes 
3. Diefstal derden 

Het management heeft besloten dit verschil te accepteren en geen verdere actie te 
ondernemen. Naar aanleiding hiervan hebben wij het kasverschil gecorrigeerd op de 
baten. Wij adviseren het kasgeld ten alle tijden zo laag mogelijk te houden door dit 
vroegtijdig af te storten en periodieke controle uit te voeren bij de sluiswachters (bv. 
mystery shoppers). 

Doorbelasting vanuit RMN 
Kosten vanuit RMN zijn naar de schappen doorbelast op basis van geschreven directe 
uren. Indirecte uren en apparaatskosten zijn doorbelast in dezelfde verhouding als de 
direct geschreven uren. Op basis hiervan is 28,38% doorbelast naar LSD en 71,62% naar 
Recreatieschap Stichtse Groenlanden. ln 2017 was de doorbelasting nog bepaald op 
basis van de verhouding van de deelnemersbijdragen in de begroting. Wanneer dit voor 
2018 op basis van de deelnemersbijdragen in de definitieve begroting zou worden bepaald 
is de afwijking in de doorbelasting minimaal (rond de 1%). 

Bestemmingsreserve 
ln 2018 is er€ 42.891 onttrokken van de bestemmingsreserve Zichtwerk 2. Wij hebben 
vastgesteld dat deze kosten conform de bestemming zijn besteed. Dit bedrag is wel lager 
dan het begrote bedrag ad € 119.600. De bestemmingsreserves zijn gevormd met een 
specifiek doel en wij adviseren u om de bestemmingsreserves inhoudelijk te beoordelen in 
hoeverre deze nog benut gaan worden. 

Egalisatievoorziening groot onderhoud 
ln 2018 is er€ 104.000 gedoteerd aan de voorziening groot onderhoud en€ 24.086 aan 
kosten onttrokken. Wij hebben vastgesteld dat er€ 32.701 aan kosten voor gemaakte 
inspectie-uren onterecht ten laste van de voorziening waren gebracht. Dit is na overleg 
gecorrigeerd in de jaarrekening. 

De bestede kosten ten laste van de voorziening lopen niet conform het onderhoudsplan 
doordat onderhoud wordt uitgesteld. Het gevolg hiervan is dat de voorziening toeneemt. ln 
2019 en 2020 heeft LSD gepland dit achterstallig onderhoud uit te voeren. 

ln het accountantsverslag van vorig jaar is opgenomen dat de commissie BBV adviseert het 
onderhoudsplan iedere 5 jaar te actualiseren. Deze periode is inmiddels verstreken echter 
hebben wij van u begrepen dat de implementatie van Geo Vis ia naar verwachting eerst in 
2021 afgerond is. Aangezien het onderhoudsplan niet up to date is bestaat de mogelijkheid 
dat de dotaties en daarmee ook de totale voorziening te hoog of te laag is opgenomen in de 
jaarrekening. Vooralsnog hebben wij hier geen indicatie voor. 

Schuldpositie aan Provincie Noord Holland 
Ter compensatie van de niet te vorderen BTW krijgt LSD een compensatie van haar 
deelnemers (Transparantie BTW). Deze compensatie is over 2018 een bate van€ 311.385. 
De deelnemers ontvangen einde boekjaar een afrekening van de werkelijke transparantie 
BTW, behalve Provincie Noord-Holland. De Provincie betaald een vast bedrag op basis van 
de begroting, waarbij geen terugbetaalverplichting is opgenomen. Wij willen u erop attent 
maken dat indien de realisatie hoger of lager uitvalt dan de begroting LSD te veel / te weinig 
compensatie ontvangt van Provincie Noord-Holland. Ultimo 2018 heeft LSD€ 175.482 meer 
ontvangen van de Provincie (schuldpositie op de balans) omdat de realisatie inzake 
investeringen en/of kosten lager uitvallen dan de begroting 2018. 
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3. Controlebevindingen <t bakerti Uy 

Materiële vaste activa (grond en water) 
Wij hebben vastgesteld dat bij LSD er geen directe koppeling is tussen de het saldo aan 
grond en water in de jaarrekening/activastaat en de eigendomsaktes. Op basis van onze 
controle hebben wij geen indicatie dat er onjuistheden in de jaarrekening zitten, echter 
adviseren wij u deze koppeling inzichtelijk te maken. 

Project veenslib 
Wij hebben vastgesteld aan de hand van de gecontroleerde subsidieverklaring de 
balanspositie vastgesteld. Naar aanleiding hiervan hebben wij een correctie voorgesteld 
van€ 8.304, welke na overleg is gecorrigeerd in de jaarrekening. Het veenslib project is 
voorlopig uitgesteld in 2019. 

Weerstandsvermogen 
ln de programmaverantwoording is het weerstandsvermogen en bijbehorende risico's 
uitgewerkt. Deze risico's zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar en mogelijk 
verouderd. Wij adviseren u om de risico's jaarlijks te actualiseren en financieel beter te 
onderbouwen teneinde het gewenste weerstandsvermogen te berekenen. 

Geen (materiële) afwijkingen die in het oordeel moeten worden betrokken in het 
kader van begrotingsrechtmatigheid 
De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn gebaseerd op Artikel 189, 190 
en 191 van de Gemeentewet en moeten door het bestuur zelf nader worden ingevuld en 
geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de begroting, via de verordening op het 
financieel beheer en het controleprotocol. 

Het systeem van budgetbeheer en -bewaking moet waarborgen dat de baten en lasten 
binnen de begroting blijven en dat belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen 
tijdig worden gemeld aan het bestuur, zodat deze tijdig (binnen het begrotingsjaar) een 
besluit kan nemen. Een systeem met onvoldoende waarborgen voor tijdige melding aan 
het bestuur van budgetoverschrijdingen brengt het risico met zich mee dat inbreuk wordt 
gemaakt op het budgetrecht van het Bestuur. 

Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de kadernota rechtmatigheid die 
door de commissie BBV is uitgebracht. Een belangrijke inhoudelijke aanvulling betreft de 
vaststelling, dat het overschrijden van de begroting altijd onrechtmatig is maar niet in alle 
gevallen hoeft te worden meegewogen in het accountantsoordeel. Essentieel is dat het 
bestuur nadere regels kan stellen wanneer kostenoverschrijdingen die worden 
gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten (1 ), kostenoverschrijdingen 
passend binnen het beleid (2) en kostenoverschrijdingen bij open-einde regelingen (3) 
moeten meewegen bij het oordeel van de accountant. 

ln die gevallen dat het bestuur geen nader beleid stelt, geldt het uitgangspunt dat deze 
kostenoverschrijdingen door de accountant niet bij de beslissing of al dan niet een 
goedkeurende controleverklaring kan worden gegeven, worden betrokken. Deze 
kostenoverschrijdingen moeten dan wel goed herkenbaar in de jaarrekening zijn 
opgenomen. 

ln de jaarstukken 2018 legt het bestuur in de toelichting op het overzicht van baten en 
lasten verantwoording af over de realisatie van de lasten en baten ten opzichte van de 
begroting na wijziging. Wij hebben vastgesteld dat deze wijzigingen juist in het jaarverslag 
en de jaarrekening zijn toegelicht. 
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3. Controlebevindingen (t bakertilly 

Vennootschapsbelasting 
Met ingang van 1 januari 2016 zijn overheidslichamen vennootschapsbelastingplichtig 
voor zover zij een onderneming drijven. Hiervan is sprake, indien aan de volgende 
cumulatieve voorwaarden is voldaan: 

• Er is sprake van een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal; 
• Waarmee wordt deelgenomen aan het economisch verkeer; en 
• Waarmee structureel overschotten worden gerealiseerd. 

Indien aan het laatste vereiste niet of slechts incidenteel wordt voldaan, kan er toch 
sprake zijn van een onderneming in fiscale zin, indien met de betreffende activiteit in 
concurrentie wordt getreden met wel belastingplichtige partijen. Door de fiscale afdeling is 
een scan uitgevoerd voor wat betreft de mogelijke vennootschapsbelastingplicht over 
boekjaar 2018. Op basis van de jaarrekening 2018 alsmede ervaringen uit de praktijk 
verwachten wij dat de impact van de invoering van de Vpb-plicht voor overheidsbedrijven 
voor LSD gering zal zijn, doch wij kunnen de risico's niet volledig uitsluiten. Wij adviseren 
in ieder geval een analyse te (laten) maken en de in dat kader ingenomen standpunten en 
onderbouwingen op een deugdelijke wijze te verankeren in het Vpb-dossier. Uit dit dossier 
moet blijken dat de ingenomen standpunten in ieder geval pleitbaar zijn. Op die manier 
wordt in ieder geval het boeterisico beperkt. Wij adviseren dat LSD in ieder geval in de 
risicoparagraaf vanaf 2019 melding maakt van de mogelijk andersluidende standpunten 
van de Belastingdienst. Gelet op de huidige stand van de wetgeving en jurisprudentie en 
visievorming bij de Belastingdienst zijn andere standpunten met betrekking tot de Vpb 
positie op onderdelen mogelijk. Wij raden u aan een impact- en risicoanalyse uit te laten 
voeren. 
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4. Overige onderwerpen ((; bakertilly 

Fraude en naleving wet- en regelgeving 
De directie 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. Het 
bestuur is verantwoordelijk voor het toezicht op de directie in de uitvoering van 
deze taken. 

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

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 beoordelen wij de interne beheersings-maatregelen 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. ln het kader van onze controle hebben wij geen bevindingen te 
melden met betrekking tot fraude behoudens hetgeen is vermeld op pagina 12. 

Onafhankelijkheid externe accountant 
ln dit rapport vragen wij uw aandacht voor een aantal aspecten inzake onze 
onafhankelijkheid als externe accountant. 

Dit verslag is een van de waarborgen die conform de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) jaarlijks moeten 
worden opgesteld en met u moeten worden besproken. 

Bevestiging onafhankelijke positie 
Op grond van dit verslag zijn wij van mening dat wij in relatie tot uw organisatie, in 
overeenstemming met de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants 
bij assurance-opdrachten (ViO) en artikel 24a van de Wet toezicht 
accountantsorganisaties (Wta), onafhankelijk hebben gefunctioneerd en dat de 
objectiviteit van onze oordeelsvorming in het afgelopen jaar niet is aangetast. 

Kwaliteitsborging 
Baker Tilly heeft diverse organisatorische maatregelen getroffen om haar 
onafhankelijkheid en die van haar medewerkers te waarborgen. Deze maatregelen 
omvatten onder meer: 

Jaarlijkse bevestiging van onafhankelijkheid door partners, professionals en 
ondersteunende stafdiensten; 
Cliënt- en opdrachtacceptatieprocedures, waaronder een beoordeling of er sprake 
is van mogelijk conflicterende diensten 
ln- en extern kwaliteitsonderzoek 
Reviews door partners die niet betrokken zijn bij de opdracht ter waarborging van 
een deugdelijk / deskundig oordeel. 
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4. Overige onderwerpen <t bakertilly 

Wet Normering Topinkomens (WNT) 
Ontwikkelingen - bezoldigingsmaximum 
De minister van BZK heeft het algemeen bezoldigingsmaximum voor 2019 
vastgesteld op€ 194.000. Ook de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen 
zonder dienstbetrekking zijn voor 2019 geïndexeerd. De eerste twaalf 
kalendermaanden van de functievervulling mag de bezoldiging niet meer bedragen 
dan de som van€ 25.900 per maand voor de eerste zes maanden en€ 19.600 per 
maand voor de volgende zes maanden. Vanaf kalendermaand 13 geldt het voor de 
instelling toepasselijke bezoldigingsmaximum zoals die ook geldt voor een 
topfunctionaris met dienstbetrekking. Het maximum uurtarief bedraagt vanaf 2019 
voor de eerste twaalf kalendermaanden € 187. 

Afkoop niet-opgenomen vakantieverlof bij einde dienstverband 
Vanaf 1 januari 2019 kunnen topfunctionarissen met een dienstverband bij het 
einde van hun dienstverband voortaan maximaal vier weken (naar rato van de 
omvang of duur van het dienstverband) aan niet-opgenomen vakantieverlof laten 
afkopen zonder gevolgen voor de WNT. Voor de juiste toepassing van deze 
regeling is het noodzakelijk dat uit de verlofadministratie minimaal de volgende 
zaken blijken: 

de opbouw van het saldo vakantieverlof. Van belang is dat u goed registreert 
welk deel van het vakantieverlof voortkomt uit de zogenoemde wettelijke 
(minimum) vakantiedagen en welk deel bovenwettelijk vakantieverlof betreft. 
de maanden waarin het vakantieverlofsaldo is opgebouwd. De regeling ziet 
namelijk alleen op het vakantieverlof (wettelijk of bovenwettelijk) dat is 
opgebouwd in de 12 kalendermaanden voorafgaand aan de beëindiging van 
het dienstverband. 

de bijzondere omstandigheden waarom een topfunctionaris het verlof 
redelijkerwijs niet kon opnemen ingeval sprake is van afkoop van wettelijk 
vakantieverlof dat na het verstrijken van de wettelijke vervaltermijn niet is 
vervallen en waarvan op het moment van beëindiging dienstverband ook de 
zogenoemde wettelijke verjaringstermijn (nog) niet is verstreken. Van belang is 
dat aangetoond kan worden waarom dit verlof redelijkerwijs niet kon worden 
opgenomen door de topfunctionaris. 
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4. Overige onderwerpen (t bakertilly 

Cybercrime 
Graag wijzen wij u op de mogelijke gevolgen van cybercrime voor uw organisatie. 
Cybercrime is een toenemende bedreiging voor veel bedrijven. Kwaadwillenden 
kunnen vrij eenvoudig leren cybercrime toe te passen en via internet zijn 
verschillende aanvalsmethoden laagdrempelig beschikbaar en verkrijgbaar. Het is 
niet zozeer de vraag of uw onderneming last krijgt van cybercrime, maar vooral 
wanneer, in welke hoedanigheid en tot welke mogelijke schade dit voor u leidt. 

De gevolgen van cybercrime kunnen verstrekkend zijn. Het niet beschikbaar zijr 
van dienstverlening en uw digitale werkomgeving, verlies van intellectueel 
eigendom, data en persoonsgegevens, reputatieschade, claims van 
toezichthouders of gedupeerden zijn veelvoorkomende voorbeelden. Veelal gaat dit 
gepaard met kosten voor (forensisch) onderzoek, juridisch advies en het herstel 
van de infrastructuur. 

Absolute veiligheid bestaat niet. Goede voorbereiding en besluitvorming op het 
gebied van cybersecurity vormen echter onderdeel van de verantwoordelijkheid van 
het management. 

Wij adviseren u om dit thema hoog op de bestuursagenda te zetten. De volgende 
activiteiten zijn daarbij naar onze mening relevant: 

1. Bepalen van uw digitale risicoprofiel. Hierbij bepaalt u hoe afhankelijk u van IT 
en internet bent en identificeert u de informatie die u echt wilt beschermen. 
Denk daarbij ook na of u informatie hebt die voor andere partijen relevant en 
waardevol zou kunnen zijn en waardoor uw risico om doelwit te worden van 
cybercrime hoger is. Benoem vervolgens concrete doelstellingen ten aanzien 
van cybersecurity en bepaal uw ambitieniveau; 

2. Analyseren in welke mate uw organisatorische èn technische 
beveiligingsmaatregelen in overeenstemming zijn met uw risicoprofiel en 
ambitie. Stel daar waar nodig een verbeterplan in; 

3. Actief voorbereiden op een cyber incident en/of datalek. Door vroegtijdig na te 
denken wat uw reactie moet zijn op het moment dat zich een aanval voordoet 
bent u beter voorbereid en kunt u sneller en doeltreffender reageren en de 
mogelijke impact op uw operatie en reputatie beperken; en 

4. Actief meten en bewaken van de effectiviteit van de getroffen 
beveiligingsmaatregelen door middel van het periodiek testen van deze 
maatregelen en het bespreken en opvolgen van de uitkomsten van deze 
testwerkzaamheden. Hierbij is betrokkenheid van het management team 
gewenst. 
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4. Overige onderwerpen (t bakertilly 

Wijzigingen met ingang van begrotingsjaar 2019 - Notitie structurele en 
incidentele baten en lasten 

ln de notitie zijn de volgende stellige uitspraken en aanbevelingen opgenomen: 

Op 30 augustus 2018 is de herziene notitie structurele en incidentele baten en 
lasten gepubliceerd. Deze notitie zal deel gaan uitmaken van de notitie prospectief - 
inzicht die medio 2019 gepubliceerd gaat worden. ln die notitie wordt ingegaan op 
de verschillende onderdelen die bij het meerjarig financieel inzicht aangereikt 
worden vanuit het BBV opdat de raad haar autorisatiefunctie op een adequate wijze 
kan toepassen. De onderdelen betreffen de kengetallen, resultaatbestemming, 
geprognosticeerde balans en de structurele en incidentele baten en lasten. 

Voor de in het overzicht van incidentele baten en lasten opgenomen posten is 
een nadere toelichting vereist. 
De Commissie BBV adviseert in de financiële verordening (artikel 212 
Gemeentewet) een grensbedrag op te nemen vanaf welke omvang incidentele 
baten en lasten afzonderlijk gespecificeerd worden in het overzicht van 
incidentele baten en lasten. 
De Commissie BBV adviseert het structureel begrotingssaldo te presenteren 
conform het voorbeeld in hoofdstuk 4 van de notitie. 

Op grond van artikel 189 Gemeentewet ziet de raad erop toe dat de begroting 
structureel en reëel in evenwicht is. Met structureel wordt bedoeld dat structurele 
lasten worden gedekt door structurele baten. Met reëel evenwicht wordt bedoeld 
dat de geraamde baten en lasten in de begroting en meerjarenraming volledig en 
realistisch zijn. Voor het inzicht in de financiële positie op korte en langere termijn is 
het voor de raad van groot belang om een goed beeld te hebben van het structureel 
begrotingssaldo. 

ln de notitie wordt het onderscheid tussen incidentele en structurele baten en lasten 
verduidelijkt, zodat de begrippen 'incidenteel' en 'structureel' meer eenduidig 
toegepast worden. Deze verduidelijking vindt in de notitie plaats door middel van 
een algemeen kader en diverse uitgewerkte (niet limitatieve) voorbeelden. 

De bepalingen en richtlijnen van deze notitie treden in werking met ingang van het 
begrotingsjaar 2019. 
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4. Overige onderwerpen Ct bakertilly 

Rechtmatigheidsmededeling 
Met ingang van 2021 dienen gemeenten een rechtmatigheidsmededeling af te geven. ln de 
rechtmatigheidsmededeling verantwoordt de directie zich over de rechtmatigheid van baten en lasten. Deze 
taak berust tot aan 2021 nog bij de accountant. ln de periode tot het voorjaar van 2019 bereidt het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de wijziging van de Gemeentewet voor, deze wordt vervolgens 
ter consultatie aan de VNG aangeboden. Inmiddels zijn een aantal gemeenten reeds aan de slag gegaan met 
de voorbereidingen om te komen tot de rechtmatigheidsmededeling. Hoewel natuurlijk nog niet vaststaat hoe de 
mededeling eruit komt te zien en dus ook niet welke werkzaamheden moeten worden verricht om te komen tot 
die mededeling, is het verstandig om al aan de slag te gaan met de voorbereidingen. 

De ervaring van de introductie van het rechtmatigheidsoordeel door de accountant, maar ook rondom de 
transities in het sociaal domein, hebben bewezen dat de definitieve wetgeving dusdanig laat kan rondkomen, 
dat de tijd tot daadwerkelijke implementatie erg kort is geworden met alle consequenties van dien. Een goede 
voorbereiding en gebruik maken van de tijd die nog beschikbaar is, loont. Accountants én adviseurs van Baker 
Tilly zijn betrokken bij de landelijke overlegplatforms én een aantal vooruitstrevende gemeenten op dit punt. 
Hierin zijn inmiddels meerdere overleggen geweest waarin onder andere is gesproken over de plaats van de 
rechtmatigheidsmededeling in de jaarrekening, het effect op verbonden partijen en de eisen aan de interne 
beheersing. ln de komende periode wordt dit nader uitgewerkt. 

ln de vergaderingen van de commissie BBV van in 2019 worden conceptteksten voor de 
rechtmatigheidsverantwoording en de kadenota rechtmatigheid opgesteld cq besproken. De beoogde datum 
voor consultatie is medio 2019. 

Wij adviseren de LSD om de huidige aandacht voor een toereikende interne beheersing te continueren en waar 
mogelijk te verbeteren en daarnaast de ontwikkelingen rondom de rechtmatigheidsmededeling te volgen. De 
verwachting is dat Gemeenschappelijke Regelingen vanaf boekjaar 2022 een rechtmatiçheidsmededeling af 
dienen te geven (1 jaar later dan gemeenten). 

ln control statement 

College 
/directieverantwoording 
inzake rechtmatigheid 
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Nota van antwoord 
 
Onderwerp Voorstel n.a.v. zienswijzen deelnemers en bevindingen accountant 
Aan Het algemeen en dagelijks bestuur van Plassenschap Loosdrecht 
Van Business Controller en Secretaris  
Datum 9 oktober 2019 
 
Op 3 oktober zijn de Jaarrekening 2018 en Begroting 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur (AB) van het Plassenschap onder toezegging van 
het dagelijks bestuur (DB) dat het DB een voorstel doet aan het AB en de deelnemers naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen en het verslag van 
bevindingen van de accountant. In dit memo wordt weergegeven welke aandachtspunten door de deelnemers en accountant zijn geformuleerd en welke 
acties hierop volgen om e.e.a. te verbeteren.    
 
 Aandachtspunt  Reactie en wijze van opvolging 
 Bevindingen en aanbevelingen accountant 
1.  Administratieve Organisatie en Interne Beheersing  

De accountantscontrole over boekjaar 2018 was een moeizaam proces 
waarvoor fors meer uren zijn gemaakt dan begroot. De belangrijkste 
redenen hiervoor zijn:  
- Onvoldoende BBV kennis binnen de organisatie. Als gevolg 

hiervan is de kwaliteit van de jaarrekening, het controle dossier, de 
tussentijdse cijfers en de begroting onvoldoende cq 
onbetrouwbaar. 

- Onvoldoende interne controle alsmede inhoudelijke analyses op 
rapportages cq opgeleverde controledocumentatie. 

- Administratie onvoldoende op diverse elementen. Hierbij valt te 
denken aan inzicht in verplichtingen, de contractenadministratie, 
inzicht in bezittingen (materiele vaste activa) en het 
onderhoudsplan (voorziening grootonderhoud). 

 
De volgende maatregelen worden getroffen:  
- De medewerkers van de financiële administratie krijgen een BBV-

opleiding aangeboden, afhankelijk van de wens en het niveau. Met 
de huidige personele wijzigingen dient dit binnen 1 jaar te zijn 
gestart en binnen 3 jaar te zijn afgerond.  

- Vanaf januari 2020 moet het mogelijk zijn om te kunnen sturen op 
de resultaten van RMN. Dit draagt bij aan de interne controle op de 
gepresenteerde gegevens. In later stadium kan de sturing op de 
schapsbegroting worden opgepakt, we richten ons in eerste 
instantie op RMN. 

- Het inrichten en verbeteren van de administratie is een speerpunt 
in het Plan van Aanpak RMN dat er onder meer op is gericht om de 
basisfuncties op orde te krijgen. Na vaststelling van het plan en het 
beschikbaar stellen van de benodigde middelen (via een 
begrotingswijziging 2020, waarmee de PM-post wordt ingevuld) 
kan hier opvolging aan worden gegeven.  

2.  Personeels- en apparaatskosten 
De accountant constateert dat de doorbelaste personeelskosten en 
overige doorbelaste kosten aanzienlijk 
toenemen als gevolg van een afname van het aantal schappen en de 
stijgende overhead bij Recreatie Midden-Nederland. 

 
Door de liquidatie van UHVK is de schaal van RMN als 
uitvoeringsorganisatie te klein geworden, waardoor de organisatie 
kwetsbaar is geworden en de overheadkosten voor het Plassenschap 
Loosdrecht e.o. en recreatieschap Stichtse Groenlanden zijn 
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toegenomen. In het Plan van Aanpak RMN wordt daarom onderzocht 
of samenwerking, fusie en/of een andere organisatievorm passender 
is.  
 

3.  Financiële kengetallen 
De accountant vraagt uw aandacht voor de resultaat- en 
liquiditeitsontwikkeling. De nieuw afgesloten lening, toegenomen 
kosten voor groot onderhoud en de situatie bij RMN heeft mogelijk een 
negatief effect op het resultaat en de liquiditeit. 
Geadviseerd wordt een meerjaren resultaat- en liquiditeitsprognose op 
te stellen teneinde vast te stellen of aanvullende financiering en/of 
verhoging van de deelnemersbijdragen noodzakelijk is. 

 
De meerjaren resultaat- en liquiditeitsprognose is, impliciet, onderdeel 
van de meerjarenontwikkeling in de begroting. De (toekomstige) 
leningen en geprognosticeerde rentelasten worden hierin 
meegenomen. Vanwege de financiële positie van het schap zal de 
liquiditeit als bijlage extra meerjarig worden toegelicht in de begroting 
2021. 

4.  Inkoop en aanbesteding  
De accountant heeft geconstateerd dat er geen contractenregister met 
betrekking tot de inkopen aanwezig is. Om uiteindelijk 'in control' te 
zijn, heeft een contactenregister een hoge prioriteit. De accountant 
adviseert om een actueel contractenregister op te stellen alsmede een 
periodieke controle uit te voeren door een functionaris met voldoende 
kennis van de geldende aanbestedingsregels. 

 
Het inrichten en verbeteren van de administratie is een speerpunt in 
het Plan van Aanpak RMN dat er onder meer op is gericht om de 
basisfuncties op orde te krijgen. Na vaststelling van het plan en het 
beschikbaar stellen van de benodigde middelen (via een 
begrotingswijziging 2020, waarmee de PM-post wordt ingevuld) kan 
hier opvolging aan worden gegeven.  

5.  Kasgeld Mijndense Sluis 
De accountant heeft een kasgeldverschil geconstateerd bij de controle 
van de sluisgelden. Dit verschil kan drie oorzaken betreffen: 
1. Onttrekking van kasgeld (fraude) 
2. Verlies van sluiskaartjes 
3. Diefstal derden 
De accountant adviseert het kasgeld ten alle tijden zo laag mogelijk te 
houden door dit vroegtijdig af te storten en periodieke controle uit te 
voeren bij de sluiswachters (bv. 
mystery shoppers).  

 
Om de inkomsten vanuit de Mijndense Sluis sluitend te krijgen wordt in 
2020 een experiment gestart met elektronisch betalen (pinnen). 
Daarnaast wordt er regelmatig gebruik gemaakt van een ‘mystery 
shopper’ om onregelmatigheden te signaleren.  

6.  Bestemmingsreserves 
De accountant stelt dat de bestemmingsreserves zijn gevormd met een 
specifiek doel en adviseert om de bestemmingsreserves inhoudelijk te 
beoordelen en te bepalen in hoeverre deze nog benut gaan worden. 

 
Gedurende de laatste 2 jaar is de administratie en vastlegging rondom 
bestemmingsreserves verbeterd waardoor omissies in de formele 
vaststelling zijn uitgesloten. In de praktijk is te zien dat het opstellen 
van een programmaplan eraan bijdraagt om de bestemmingsreserves 
te actualiseren. In de komende 2 jaar zal dit ertoe bijdragen dat de 
bestemmingsreserves up-to-date zijn inclusief juiste omschrijving, 
bijbehorend bestuursbesluit en voorwaarden. 



Nota van antwoord  
Voorstel n.a.v. zienswijzen deelnemers en bevindingen accountant 
 

 
Pagina 3 van 8 

 

 
7.  Voorziening groot onderhoud 

De accountant heeft geconstateerd dat onderhoud is uitgesteld, met 
als gevolg dat de voorziening toeneemt.  
Het advies luidt om het onderhoudsplan iedere 5 jaar te actualiseren. 
Deze periode is inmiddels verstreken, hierdoor bestaat de mogelijkheid 
dat de dotaties en daarmee ook de totale voorziening te hoog of te laag 
is. Dit zal blijken als de implementatie van GeoVisia is afgerond, naar 
verwachting in 2021.   

 
In het Plan van Aanpak RMN, dat er onder meer op is gericht om de 
basisfuncties op orde te krijgen, worden maatregelen voorgesteld om 
de implementatie van GeoVisia zo spoedig mogelijk te kunnen 
realiseren, zodat het meerjaren onderhoudsplan op basis van recente 
inspecties (i.p.v. technische levensduur) geactualiseerd kan worden en 
als basis kan dienen voor de begroting 2022. Na vaststelling van het 
plan en het beschikbaar stellen van de benodigde middelen (via een 
begrotingswijziging 2020, waarmee de PM-post wordt ingevuld) kan 
hier opvolging aan worden gegeven.  
 

8.  Materiële vaste activa (grond en water) 
De accountant heeft vastgesteld dat er geen directe koppeling is 
tussen het saldo aan grond en water in de jaarrekening/activastaat en 
de eigendomsaktes. Op basis van de controle heeft de accountant 
geen indicatie dat er onjuistheden in de jaarrekening zitten, echter 
adviseren wij u deze koppeling inzichtelijk te maken 

 
Bij het opzetten van de contractadministratie worden ook alle 
contracten en eigendomsaktes inzichtelijk gemaakt, zodat er een 
directe relatie ontstaat tussen activastaat en daadwerkelijk eigendom.  

9.  Weerstandsvermogen 
De accountant adviseert om de risico's jaarlijks te actualiseren en 
financieel beter te onderbouwen teneinde het gewenste 
weerstandsvermogen te berekenen. 

 
In de begroting worden de risico’s geactualiseerd en in de jaarrekening 
worden deze geëvalueerd. Bij het opstellen van de begroting 2020 is 
hier extra aandacht aan besteed.  

10.  Vennootschapsbelasting 
De accountant verwacht dat de impact van de invoering van de Vpb-
plicht voor overheidsbedrijven het schap gering zal zijn, maar hij kan 
de risico's niet volledig uitsluiten. Geadviseerd wordt om een analyse 
te (laten) maken en de in dat kader ingenomen standpunten en 
onderbouwingen vast te leggen in het Vpb-dossier. Uit dit dossier 
moet blijken dat de ingenomen standpunten in ieder geval pleitbaar 
zijn, waarmee het boeterisico wordt beperkt. Ook wordt geadviseerd 
om in de risicoparagraaf vanaf 2019 melding te maken van de mogelijk 
andersluidende standpunten van de Belastingdienst en een impact- en 
risicoanalyse uit te laten voeren. 

 
In 2016 is de VPB-plicht voor Recreatie Midden-Nederland en de 
schappen onderzocht door een externe partij. Geconcludeerd werd dat 
RMN en de schappen niet Vpb-plichtig zijn. De situatie is sindsdien niet 
gewijzigd. 
 
Vanaf de begroting 2021 en jaarrekening 2019 kan dit onderwerp 
worden meegenomen in de risicoparagraaf. Afhankelijk van het 
vastgestelde risico zal er een nieuw onderzoek worden uitgevoerd. 
 

11.  WNT / Afkoop niet-opgenomen vakantieverlof bij einde 
dienstverband 
Vanaf 1 januari 2019 kunnen topfunctionarissen met een 
dienstverband bij het einde van hun dienstverband voortaan maximaal 

 
 
Er zijn geen topfunctionarissen in dienst. De verlofadministratie is zo 
ingericht dat uitvoering gegeven kan worden aan deze regeling.    



Nota van antwoord  
Voorstel n.a.v. zienswijzen deelnemers en bevindingen accountant 
 

 
Pagina 4 van 8 

 

vier weken (naar rato van de omvang of duur van het dienstverband) 
aan niet-opgenomen vakantieverlof laten 
afkopen zonder gevolgen voor de WNT. Voor de juiste toepassing van 
deze regeling is het noodzakelijk dat uit de verlofadministratie minimaal 
de volgende zaken blijken:  
- de opbouw van het saldo vakantieverlof;   
- de maanden waarin het vakantieverlofsaldo is opgebouwd;   
- de bijzondere omstandigheden waarom een topfunctionaris het 

verlof redelijkerwijs niet kon opnemen.   
12.  Cybercrime 

De accountant adviseert u om dit thema hoog op de bestuursagenda te 
zetten. De volgende activiteiten zijn daarbij naar onze mening relevant: 
- Bepalen van uw digitale risicoprofiel.  
- Analyseren in welke mate uw organisatorische èn technische 

beveiligingsmaatregelen in overeenstemming zijn met uw 
risicoprofiel en ambitie. Stel daar waar nodig een verbeterplan in; 

- Actief voorbereiden op een cyber incident en/of datalek. 
- Actief meten en bewaken van de effectiviteit van de getroffen 

beveiligingsmaatregelen.   

 
De voornaamste risico’s op cybercrime zijn gemitigeerd door 
outsourcing van de systemen. De bij RMN (voor de schappen) 
beschikbare data is van weinig waarde voor criminele activiteiten, 
bovendien is de toegang tot de data grotendeels afgeschermd door 
gebruik te maken van een centrale, beveiligde, cloud-omgeving. 
 
RMN heeft de procedure aangaande AVG, onder meer datalekken, op 
orde. 
 

13.  Wijzigingen met ingang van begrotingsjaar 2019 - Notitie 
structurele en incidentele baten en lasten 
De accountant wijst op het prospectief meerjarig financieel inzicht. De 
raden/staten (het AB) dienen erop toe te zien dat de begroting 
structureel en reëel in evenwicht is. Met structureel wordt bedoeld dat 
structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Met reëel 
evenwicht wordt bedoeld dat de geraamde baten en lasten in de 
begroting en meerjarenraming volledig en realistisch zijn.  
Hiertoe dient:  
- In de begroting 2019 e.v. een toelichting te worden gegeven op de 

in het overzicht van incidentele baten en lasten opgenomen 
posten.  

- In de financiële verordening een grensbedrag opgenomen te 
worden vanaf welke omvang incidentele baten en lasten 
afzonderlijk gespecificeerd dienen te worden in het overzicht van 
incidentele baten en lasten.  

- Het structureel begrotingssaldo gepresenteerd te worden conform 
het voorbeeld in hoofdstuk 4 van de betreffende notitie. 

 
 
In de begroting 2020 is er, conform BBV, een apart overzicht van 
structurele en incidentele baten en lasten. Dit biedt inzicht in de 
dekking op de structurele taken van het recreatieschap. Uitgangspunt 
hierbij is dat structurele taken gedekt dienen te worden vanuit 
structurele opbrengsten. Bij het opstellen van de begroting en 
jaarrekening wordt dit overzicht geactualiseerd. 
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14.  Rechtmatigheidsmededeling 
De accountant adviseert om de huidige aandacht voor een toereikende 
interne beheersing te continueren en waar 
mogelijk te verbeteren en daarnaast de ontwikkelingen rondom de 
rechtmatigheidsmededeling te volgen. De 
verwachting is dat Gemeenschappelijke Regelingen vanaf boekjaar 
2022 een rechtmatigheidsmededeling af 
dienen te geven (1 jaar later dan gemeenten).  

 
Zie alle bovenstaande acties. 
 

 Opmerkingen en verzoeken deelnemers 
15.  Uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN)  

a) Gemeente Stichtse Vecht heeft zorgen over de capaciteit van RMN 
om opvolging te geven aan de regionale opgave binnen het 
domein recreatie. 

b) Gemeente Stichtse Vecht kijkt uit naar de toekomstperspectieven 
(incl. financiële consequenties) die worden onderzocht en stipt aan 
dat een wendbare en daadkrachtige organisatie vereist is om aan 
de opgaven te kunnen voldoen.  

c) Gemeente Utrecht verzoekt om geïnformeerd te worden over de 
bovenformatieve capaciteit bij RMN.  

d) Gemeente Utrecht acht de PM-post voor de transitie bij RMN een 
problematisch onderdeel van de begroting en verzoekt de kosten 
voor een transitie binnen de begroting te dekken.  

e) Gemeente Utrecht verzoekt het schap de deelnemers te betrekken 
bij het transitieproces en de afwegingen die gemaakt worden t.a.v. 
de transitie (en het budget).   

f) Gemeente Utrecht dringt erop aan om snel de basis op orde te 
brengen bij RMN.   

g) Gemeente Wijdemeren en Provincie Utrecht verzoeken inzicht te 
verschaffen in de besteding van de afkoopsom UHVK.  

h) Gemeente Wijdemeren acht het van belang dat de transitie van 
RMN uitgaat van een degelijke analyse, een plan op hoofdlijnen en 
keuze voor de deelnemers.   

i) Gemeente Wijdemeren krijgt graag inzicht in welke onvermijdelijke 
kosten voor RMN incidenteel en structureel zijn. 

j) Gemeente Wijdemeren wil weten welke zwakke plekken de 
organisatie heeft (en bedoelt daar niet mee de verbeteragenda 
Higher Grounds). 

 
 

a) De zorgen van gemeente Stichtse Vecht worden gedeeld en om 
die reden is gestart met het Plan van Aanpak RMN. Dit plan is erop 
gericht om de basisfuncties te verbeteren en er worden 
verschillende perspectieven verkend om van RMN een 
toekomstbestendige organisatie te maken.   

b) Naar verwachting wordt het Plan van Aanpak in februari gedeeld 
met de DB’s en AB’s van de schappen en wordt een vervolg 
informatiebijeenkomst voor raads- en statenleden georganiseerd.   

c) Deze is beschikbaar voor het DB van het schap en wordt, op 
aanvraag van het RMN-bestuur, expliciet inzichtelijk gemaakt in de 
begroting 2020.  

d) In het DB en AB Plassenschap van 3 oktober 2019, waar de 
begroting 2020 is vastgesteld, is de begroting met PM-post 
vastgesteld. De vergadering heeft geconstateerd dat de begroting 
van het Plassenschap nauwelijks ruimte biedt om deze 
transitiekosten binnen de begroting op te vangen.   

e) De deelnemers worden ambtelijk en bestuurlijk in verschillende 
(extra) overleggen betrokken in het transitieproces. Voor raads- en 
statenleden is op 10 sept. 2019 een informatiebijeenkomst 
georganiseerd en begin maart 2020 wordt een vervolgbijeenkomst 
gepland.  

f) Het Plan van Aanpak RMN is richt zich op het verbeteren van de 
basisfuncties.   

g) De afkoopsom UHVK is rechtmatig besteed, dit is gecontroleerd 
door de accountant. Zodra er capaciteit beschikbaar is, zullen de 
bestedingen inzichtelijk worden gemaakt voor het DB.  
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k) Provincie Utrecht wil dat de basis op orde komt en een 
toekomstbestendige organisatie tot stand komt. 

l) Provincie Utrecht verzoekt om geïnformeerd te worden over de 
resultaten van het onderzoek (naar het op orde brengen van de 
basis en een verkenning van een toekomstperspectief voor de 
lange termijn) en duidelijkheid te geven over het te volgen tijdpad. 

m) Provincie Utrecht verzoekt zo spoedig mogelijk duidelijkheid te 
geven over de PM-post in de begroting inzake het komende 
transitieproces, met een nadere onderbouwing van de kosten.   

h) Het Plan van Aanpak voorziet in een analyse, een verkenning van 
toekomstscenario’s (op hoofdlijnen) en er worden verschillende 
opties ter besluitvorming voorgelegd aan de schappen.  

i) In het Plan van Aanpak volgt een financiële onderbouwing van 
incidentele en structurele lasten die noodzakelijk zijn voor de 
transitie van RMN.  

j) De zwakke plekken in de organisatie worden beschreven in de 
analyse die is opgesteld i.h.k.v. het Plan van Aanpak.   

k) Het Plan van Aanpak RMN is erop gericht om de basisfuncties te 
verbeteren en er worden verschillende perspectieven verkend om 
van RMN een toekomstbestendige organisatie te maken.   

l) Naar verwachting wordt het Plan van Aanpak in februari gedeeld 
met de DB’s en AB’s van de schappen en wordt een vervolg 
informatiebijeenkomst voor raads- en statenleden georganiseerd.   

m) Het Plan van Aanpak onderbouwt de PM-post. 
16.  Sturing en verantwoording  

a) Gemeente Stichtse Vecht vindt het voor het bestuur van het 
Plassenschap van belang om meer grip te krijgen op het bestuur 
en de uitvoering door Recreatie Midden-Nederland.  

b) Gemeente Stichtse Vecht bepleit het ontwikkelen van meetbare 
indicatoren en inzichtelijke dashboards om de voortgang te kunnen 
volgen. 

c) Gemeente Utrecht geeft aan dat het Plassenschap, als 
opdrachtgever van RMN, nauwgezet geïnformeerd moet worden 
over de kosten van het uitvoeringsapparaat.  

d) Gemeente en provincie Utrecht geven aan dat het Plassenschap 
niet over voldoende handvatten beschikt om te kunnen sturen op 
de realisatie van ambities en in de realisatie van prestaties. 
Provincie en stad verzoeken om hier expliciet over te worden 
geïnformeerd in de komende jaarverantwoording.  

e) Gemeente Utrecht verzoekt om in het vervolg, in 
verantwoordingsdocumenten, eenduidig en expliciet duiding te 
geven aan mutaties op begrotingsposten en hierin jaarcijfers van 
het voorgaande jaar te betrekken.  

f) Gemeente Wijdemeren wil beter inzicht in de diensten die RMN 
aan het Plassenschap in rekening brengt.  

g) Gemeente Wijdemeren geeft aan dat bepaald moet worden welke 

 
a) De (deelnemers van de) schappen kunnen aangeven welke 

informatie zij nodig hebben, zodat ze meer grip hebben op de 
uitvoering bij Recreatie Midden-Nederland.  

b) De schappen kunnen alleen meetbare indicatoren en inzichtelijke 
dashboards voor het monitoren van de voortgang ontwikkelen, als 
de deelnemers van de schappen helder kunnen maken welke 
ontwikkelingen zij  willen volgen en er middelen beschikbaar 
worden gesteld voor de ontwikkeling van dergelijke instrumenten.  

c) RMN beschikt niet over de capaciteit om meer 
verantwoordingsinformatie dan een begroting en jaarrekening op te 
leveren. Als dit onvoldoende is, dienen extra middelen beschikbaar 
te worden gesteld, zodat dit ingericht kan worden.  

d) Het Plassenschap beschikt inderdaad niet over voldoende 
handvatten om te kunnen sturen op de realisatie van ambities en in 
de realisatie van prestaties. Als deze behoefte er is, dient RMN de 
ruimte en de middelen te krijgen om dit voor het Plassenschap te 
ontwikkelen. De uitvoeringsorganisatie is momenteel (van oudsher) 
ingericht als taakgerichte en budget-gestuurde organisatie.  

e) De begroting en jaarrekening worden opgesteld conform het BBV.  
f) RMN beschikt niet over de capaciteit om meer 

verantwoordingsinformatie dan een begroting en jaarrekening op te 
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opdrachten het Plassenschap en recreatieschap Stichtse 
Groenlanden aan RMN geven en dat duidelijk moet worden of 
RMN deze opdrachten kan uitvoeren (dan wel wat er voor nodig is 
om dit te kunnen).  

h) Gemeente Wijdemeren is van mening dat een formatieplan 
onderdeel van de schapsbegroting zou moeten zijn.    

i) Provincie Noord-Holland verzoekt de inzichtelijkheid van de 
begroting verder te vergroten en hiertoe bij de visie en de 
strategische doelen uit het Programma Loosdrechtse Plassen door 
te vertalen naar een doelenboom waarbij inzichtelijk wordt 
gemaakt wat de verschillende doelen en daarbij horende 
(sub)producten gaan kosten. 

j) Provincie Noord-Holland constateert dat RMN in zwaar weer zit en 
dat dit leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage. Er is een 
transitie nodig om de organisatie toekomstbestendig te maken en 
de bedrijfsvoering bij RMN uit de kwetsbare positie te halen. Als 
deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling is het 
Plassenschap Loosdrecht e.o. gehouden aan de financiële 
tekorten bij RMN. Dit vraagt om een intensiever toezicht op de 
bedrijfsvoering bij RMN door het Plassenschap. Wij verzoeken het 
bestuur van Plassenschap derhalve om te onderzoeken hoe er 
optimaler invulling kan worden gegeven aan de rol van eigenaar 
van RMN en in het bestuur hierover een besluit te nemen.  

leveren. Als dit onvoldoende inzicht biedt, dienen extra middelen 
beschikbaar te worden gesteld, zodat dit inzichtelijk kan worden 
gemaakt.   

g) Het Plassenschap ondersteunt deze uitspraak van de gemeente 
Wijdemeren.  

h) De formatiebegroting wordt voortaan toegevoegd aan de 
schapsbegroting.     

i) Het Plassenschap ondersteunt de uitspraak van de Provincie 
Noord-Holland. Helaas beschikt het Plassenschap nog niet over 
een programma.  

j) De Noord-Hollandse recreatieschappen starten met een onderzoek 
naar de governance en beheerstructuur. In deze zogeheten 
bestuursopdracht kan wellicht onderzocht worden hoe de 
eigenaarsrol beter ingevuld kan worden.    

 

17.  Financiële positie 
a) Gemeente Utrecht constateert dat de netto schuldquote van het 

Plassenschap niet binnen de marges van een gezonde organisatie 
valt. 

b) Gemeente Wijdemeren beveelt aan om de treasury beter te 
volgen.  

 
a) Noch de wet, noch de toezichthouder schrijven een norm voor 

t.a.v. de netto schuldquote. De norm is afhankelijk van wat 
deelnemers of bestuurders acceptabel vinden. Hier is tot op heden 
nog geen uitspraak over gedaan.  

b) Het Plassenschap ondersteunt deze aanbeveling en neemt 
treasury nadrukkelijk mee in de, binnen het Plan van Aanpak, op te 
stellen financiële verordening.  

18.  Opdracht / taken Plassenschap 
a) Gemeente Stichtse Vecht vindt dat voorzieningen in lijn dienen te 

zijn met de kerntaak eigentijds en modern te zijn; en terreinen 
zullen moeten worden doorontwikkeld om te voldoen aan de 
regionale groei en beter verbonden te worden in de regionale 
routestructuren.  

 
a) Voor het Plassenschap is het prettig als de deelnemers uitspraken 

doen over de kerntaak en het ambitieniveau van het Plassenschap, 
zodat dit vertaald kan worden in een meerjaren beleidsplan of 
programma voor het plassengebied.  

b) Plassenschap Loosdrecht heeft geen ontwikkelplan. Het DB heeft 
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b) Gemeente Stichtse Vecht vraagt om een herijking van het 
ontwikkelplan, een koppeling te maken met benodigde meerjarige 
investeringen en het plan voor meerjaarlijks onderhoud. 

c) Gemeente Utrecht en verzoekt om een temporisering van 
investeringen in o.a. de beschoeiingen en Rimboe.  

d) Volgens gemeente Wijdemeren is de opdracht van het 
Plassenschap aan RMN niet gericht op ontwikkeling, dit vindt 
plaats binnen het GA OVP. Ook is er geen behoefte aan het 
ontwikkelen van verdienmodellen, het plassengebied leent zich 
hier niet voor.      

e) Gemeente Wijdemeren acht het uitstellen van groot onderhoud 
onverstandig omdat achterstallig onderhoud kostenverhogend 
werkt. Gemeente Wijdemeren is van mening dat werkhaven 
Rimboe alleen een functionele make-over nodig heeft (en geen 
toeristische invulling).   

f) Gemeente Wijdemeren vindt toezicht & handhaving een 
belangrijke basistaak en vindt dat het schap daar extra aandacht 
aan zou moeten besteden.  

g) Gemeente Wijdemeren vindt dat elektronisch betalen bij de 
Mijndense Sluis mogelijk moet worden gemaakt.  

h) Provincie Utrecht vraagt wat de risico’s zijn van het 
vooruitschuiven van investeringen – leidt dit op termijn niet tot 
hogere uitgaven? En wat de recreant hiervan gaat merken?  

besloten om na afronding van de bestuursopdracht (medio 2020), 
waarin de rol en ambitie van het Plassenschap helder moet 
worden, aan de slag te gaan met een beleidsplan/ontwikkelplan.   

c) Investeringen en groot onderhoud zullen worden getemporiseerd 
als er geen middelen of vergunningen voor zijn. Dit heeft echter 
gevolgen voor de toegankelijkheid en veiligheid van het gebied en 
de voorzieningen.   

d) Het Plassenschap heeft behoefte aan een herijking van zijn 
opdracht, zodat hier duidelijkheid over ontstaat.   

e) Groot onderhoud en investeringen worden getemporiseerd als er 
geen middelen of vergunningen voor zijn. Dit kan inderdaad een 
kostenverhogend effect hebben.  

f) Het Plassenschap acht toezicht & handhaving als een van haar 
basistaken. Als er extra aandacht nodig is, zijn er ook extra 
middelen nodig.  

g) Het Plassenschap gaat elektronisch betalen bij de Mijndense Sluis 
mogelijk maken vanaf komend seizoen (2020).  

h) Zie opmerkingen c en e.  
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1. Inleiding  

1.1 Algemeen 
Voor u ligt de Programmabegroting Plassenschap Loosdrecht e.o. 2020, opgesteld in opdracht van 
het dagelijks bestuur van het Plassenschap Loosdrecht e.o. door zijn bedrijfsvoeringsorganisatie 
Recreatie Midden-Nederland (RMN).  

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 beheer en ontwikkeling van 
toegankelijke recreatiegebieden voor inwoners en 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 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.   

Het Plassenschap heeft de uitvoering van zijn werkzaamheden - Beheer & Onderhoud, Toezicht & 
Handhaving, Ontwikkeling, Exploitatie, Bedrijfsvoering en Bestuursondersteuning - belegd bij RMN.  
RMN is dé uitvoeringsorganisatie voor Plassenschap Loosdrecht e.o., Recreatieschap Stichtse 
Groenlanden en Routebureau Utrecht.  
De helft van de uitgaven van het Plassenschap bestaan dan ook uit kosten voor RMN.   

RMN is ‘under construction’. Momenteel werkt RMN aan een plan van aanpak om de benodigde 

verbeteringen in de bedrijfsvoering te realiseren. Er worden verschillende scenario’s verkend waarvan 

de financiële consequenties nog niet bekend zijn. Plassenschap Loosdrecht e.o. heeft voor 2020 geen 
concreet transitiebudget geraamd, maar wel een PM post opgenomen voor de te verwachte kosten.  

1.2 Uitgangspunten 
De door de Plassenraad (het algemeen bestuur) vastgestelde Kadernota 2020 dient als algemeen 
beleidskader en uitgangspunt voor het opstellen van de programmabegroting. De kadernota is in het 
dagelijks bestuur van 21 november 2018 vastgesteld en voor zienswijze aangeboden aan de 
deelnemers. Tijdens het opstellen van de Kadernota werd uitgegaan van een verhoging van de 
deelnemersbijdrage van 1,5% (als gevolg van loon- en prijsindexatie), inmiddels is duidelijk geworden 
dat een verhoging van 6% noodzakelijk is. Dit wordt veroorzaakt door:     

- Een structureel hogere doorbelasting van Recreatie Midden-Nederland omdat de loonkosten 
hoger zijn dan eerder geraamd. Sinds de reorganisatie in 2016 – als gevolg van de liquidatie van 
recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied – zijn er fouten gemaakt in de 
formatieramingen en het verwerken van de loonindexatie als gevolg van cao-wijzigingen.   

- De groot onderhoud- en investeringsplannen van Plassenschap Loosdrecht e.o. zorgen meerjarig 
voor extra kosten in de rente en afschrijvingen.   
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1.3 Ontwikkelingen 
Voor het begrotingsjaar 2020 zijn de volgende ontwikkelingen van belang:  

- Eind 2019 wordt het Programma Loosdrechtse Plassen ter vaststelling voorgelegd aan het 
dagelijks en algemeen bestuur. Hierin zijn de visie en strategische doelen vastgelegd en worden 
de benodigde inspanningen voor 2020 en verder uiteengezet. Duurzaamheid en circulariteit zullen 
nadrukkelijke aandacht krijgen in het programma. Ten tijde van het opstellen van deze begroting 
zijn nog niet alle inspanningen geprogrammeerd. Eind 2019 wordt tegelijkertijd met de vaststelling 
van het programma een begrotingswijziging aan het bestuur voorgelegd. 

- Vanaf 2020 zal Plassenschap Loosdrecht e.o. jaarlijks een financiële bijdrage betalen voor 
deelname aan het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen (OVP). Deze bijdrage is verwerkt en 
zichtbaar gemaakt in deze begroting.  

1.4 Procedure 
Het dagelijks bestuur biedt de ‘Ontwerp Programmabegroting 2020’ voor zienswijze aan de raden van 

de deelnemende gemeenten en aan provinciale staten van de deelnemende provincies aan. Met 
inachtneming van eventuele zienswijzen stelt de Plassenraad de ‘Programmabegroting 2020’ vast. 

1.5 Leeswijzer 
In het eerste hoofdstuk heeft u de algemene uitgangspunten voor het opstellen van deze 
programmabegroting kunnen lezen. Het tweede hoofdstuk is het programmaplan 2020. In dit 
hoofdstuk worden de strategische doelstellingen van het Plassenschap Loosdrecht beschreven. 
Hoofdstuk drie beschrijft wat het gaat kosten en hoofdstuk vier bevat de paragrafen die nader ingaan 
op risico’s en weerstandvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering en bedrijfsvoering. 
Hoofdstuk vijf bevat de exploitatiecijfers voor 2020 en een toelichting op de ontwikkeling van deze 
cijfers en er wordt een beeld geschetst van de meerjarige ontwikkeling van de exploitatie. Ten slotte 
geeft hoofdstuk zes een beeld van de financiële positie van het Plassenschap Loosdrecht e.o. 
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2. Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? 

2.1 Ontwikkelingen  

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 € 70.914,00. In het laatste jaar van het Gebiedsakkoord wordt het 

resterende deel van de bijdrage verrekend. 

Regelgeving, ontheffingverlening en handhaving  

Verordening Plassenschap Loosdrecht 
De Plassenraad heeft in 2018 de nieuwe Verordening Plassenschap Loosdrecht vastgesteld. Op basis 
van deze verordening dient het dagelijks bestuur nadere (beleids)regels vast te stellen voor onder 
meer commerciële activiteiten op het water, overgangsrecht voor verleende 
pleziervaartuigontheffingen en hondenlosloopgebieden. De verboden, voor zover er geen ontheffing is 
verleend, vragen om toezicht en handhaving. Voor de bestuurlijke handhaving dient de hoogte van de 
dwangsommen te worden geactualiseerd. 

Besluit Motorboten 
Het dagelijks bestuur heeft in 2018 besloten om de evaluatie van het Besluit Motorboten uit te stellen 
in verband met de ‘Campagne Snelvaren’ die in de zomer 2018 is gehouden en ook in de zomer van 
2019 zal plaatsvinden. Na de Campagne Snelvaren 2019 – die zich richt op het beperken van overlast 
door snelvaren d.m.v. een betere samenwerking met politie, gemeente en brandweer – wordt het 
snelvaarbeleid geëvalueerd. Mogelijk leidt dit tot een wijziging van het Besluit Motorboten (waarin het 
snelvaarbeleid is vastgelegd) in 2020. 

Evaluatie Paalkamperen 
Het Plassenschap heeft in 2018 het zogeheten ‘paalkamperen’ mogelijk gemaakt op 2 eilanden: 
Meent en Markus Pos. Het bestuur zal in de tweede helft van 2020 het paalkamperen evalueren. In 
2021 worden mogelijke wijzigingen in het beleid rond paalkamperen doorgevoerd. 

Digitale ontheffingverlening 
RMN wil in 2019 verkennen hoe de ontheffingverlening gedigitaliseerd en geautomatiseerd kan 
worden, met als doel het verstrekken van  ontheffingen eenvoudiger te maken voor de recreant en 
tegelijkertijd de administratieve last voor de bedrijfsvoering te verminderen. Met ingang van 2020 
wordt het uitgeven van snelvaarontheffingen zoveel mogelijk automatisch en digitaal uitgevoerd.  

Terreinen Plassengebied 
Herinrichting Werkhaven Rimboe 
In 2019 wordt 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. 
Het voorlopige ontwerp en de benodigde investering wordt in de tweede helft van 2019 ter 
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besluitvorming voorgelegd aan het dagelijks bestuur. In 2020 wordt hiervoor de planologische 
procedure doorlopen en in 2021 kan worden gestart met de uitvoering. 

Herziening Erfpacht recreatiecentrum Mijnden 
Naar verwachting bereiken Plassenschap Loosdrecht e.o. en Recreatiecentrum Mijnden in 2019 
overeenstemming over de herziening van de erfpacht (voorwaarden en hoogte van de canon) als 
gevolg van de uitbreidingsplannen van Recreatiecentrum Mijnden, die sinds de wijziging van het 
bestemmingsplan in 2017 mogelijk zijn. De hogere inkomsten uit de erfpacht worden na 
ondertekening van de overeenkomst opgenomen in de begroting. 

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.   

Vervangen beschoeiingen 
Het algemeen bestuur heeft eind 2018 het herijkte investeringsplan 2019-2024 voor het vervangen 
van beschoeiing vastgesteld. Inzet is om de opgelopen achterstand in het vervangen van de 
beschoeiingen versneld in te lopen conform de door het dagelijks bestuur vastgestelde planning. De 
beschoeiingen worden aan het einde van de levensduur vervangen door duurzame beschoeiingen. 
Het vervangen van de beschoeiingen heeft de komende jaren nadrukkelijk de aandacht.  

2.2 Beheer en Onderhoud  

Nieuw beheersysteem en plannen voor beheer & onderhoud 
Het beheer is in beweging. Tot op heden vindt de aansturing van beheer & onderhoud plaats via 
budgetten die gebaseerd zijn op een theoretisch model. In 2015 is ervoor gekozen om over te stappen 
naar een systeem waarbij gestuurd kan worden op kwaliteit. Hiervoor is het systeem GeoVisia eind 
2015 aangeschaft en in 2016 is gestart met de inrichting van het systeem. In 2016 en 2017 zijn de 
terreinen en arealen ingemeten en verwerkt. In 2018 is een begin gemaakt met het invoeren van 
gegevens om de technische beheermaatregelen te kunnen doorrekenen. De jaren 2019, 2020 en 
2021 staan in het teken van het complementeren van de benodigde beheergegevens. Door middel 
van inspectierondes wordt de technische staat van alle elementen in de beheergebieden in kaart 
gebracht zodat er een gedetailleerd inzicht in de huidige staat en onderhoudsbehoefte ontstaat.  

In 2019 worden nieuwe beheerplannen opgesteld. Deze plannen geven een actuele beschrijving van 
de (beeld)kwaliteit per beheergebied. Hierin wordt ook de verhouding tussen de gerealiseerde 
kwaliteit en de beheerkosten getoetst. De beheerplannen maken het mogelijk om in 2019 met de 
deelnemers van het Plassenschap in gesprek te gaan over de uitgangspunten van het beheer, de 
huidige beheerkeuzes en of de gerealiseerde kwaliteit overeenkomt met de wensen en verwachtingen 
van de deelnemers.  

Meerjaren onderhoudsplan (MJOP)  

Naast de jaarlijkse begroting voor de reguliere onderhoudswerkzaamheden heeft het Plassenschap 
een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) 2019-2029. Dit MJOP geeft invulling aan de wettelijke 
verplichtingen en laat zien waar de komende periode groot onderhoud aan de paden en 
recreatieterreinen of objecten gepland staat. 

Momenteel is het MJOP nog gebaseerd op een theoretische model dat uitgaat van de technische 
levensduur. In 2021 verwacht RMN GeoVisia volledig te hebben ingericht en wordt het MJOP herijkt 
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op basis van de daadwerkelijke staat. Vanaf dat moment is het mogelijk om jaarlijks een nauwkeuriger 
beeld te geven van de te verwachten werkzaamheden en de te maken kosten voor de periode 2021-
2045. In 2021 wordt de input voor het beheersysteem volledig gemaakt om per 2022 volgens de 
nieuwe methodiek te kunnen werken.  

Groot en dagelijks onderhoud 
Wegen 
Jaarlijks worden wegen geïnspecteerd. Acties hierop worden planmatig aangepakt en in de 
meerjarenbegroting opgenomen. Gaten in de half-verharde parkeergedeelten en paden op de 
recreatieterreinen worden jaarlijks gevuld, net als gaten in het asfalt van toegangswegen en 
fietspaden.  

Het periodiek aanbrengen van een nieuwe slijtlaag of deklaag bij de diverse (half)verhardingen 
behoort tot het groot onderhoud.  

Mede omdat een aantal recreatieve voorzieningen al “oud” is, moet rekening worden gehouden met 

een stijging van de kosten van groot onderhoud. Dit wordt niet gecompenseerd door vermindering van 
afschrijvingen op de recreatieve voorzieningen. De aanlegkosten van bijna alle voorzieningen zijn in 
het verleden voor 50 tot 100% gesubsidieerd; op het gesubsidieerde deel is niet afgeschreven. 

Gebouwen en riolering 
Het onderhoud bestaat voornamelijk uit het periodiek schilderen van het houtwerk, het repareren van 
kapot sanitair en het verhelpen van storingen.  

Watergangen en oevers 
Bij de najaarsschouw wordt de oever- en watervegetatie van de watergangen in het plassengebied 
gemaaid volgens het slotenbestek. De rietvegetatie wordt gemaaid. Het dijkje langs de Westelijke 
Drecht (t.o. Mijnden) wordt kort gehouden om uitspoelgaten en lekkages tijdig te kunnen ontdekken. 
Voor het bestrijden van de overmatige waterplanten is het project “bestrijden van exoten” binnen het 

gebiedsplan OVP gestart. Binnen het gebiedsplan OVP is voor bestrijding budget geraamd. Het 
Plassenschap neemt deel aan de projectgroep. Scheisloten worden in het najaar van 2020 opnieuw 
gesloot.  

Vanaf 2015 worden beschoeiingen van eilanden en vaarwegen waar nodig vervangen door een 
duurzame combi damwand beschoeiing of wordt waar nodig groot onderhoud uitgevoerd. Dit project 
loopt door in 2020 waarbij het project volgens huidige planning doorgang vindt.   

Het schap beheert ca. 14 kilometer legakkers in de Noordelijke en Zuidelijke Kievitsbuurt en langs de 
Muyeveldse Wetering. De laatste jaren zijn beschoeiingswerkzaamheden uitgevoerd aan de 
Kalverstraat (ca 1/3e deel), de Westelijke Drecht en de ‘s-Gravelandse vaart (het onbeschoeide 
gedeelte langs de weg).  

Sluizen 
Het Plassenschap heeft 4 sluizen in bezit. Het beheer en onderhoud van deze vier sluizen is middels 
een driejarig bestek ondergebracht (2018-2020) bij een aannemer. Deze aannemer voert 
storingsopvolging uit en tevens het reguliere en groot onderhoud.  

Groen: beplantingen 
Op de eilanden en terreinen wordt een beheer gevoerd van middenbos. Bij de herinrichting van De 
Strook is op delen een struikenbeplanting aangebracht.  

Op de legakkers in de Kievitsbuurten en de Muyeveldse Wetering wordt een hakhoutbeheer gevoerd. 
Het gaat om ca. 2 kilometer te snoeien akker. Op het terrein Bosdijk worden, in verband met 
essentaksterfte, de plantvakken heringericht en de essen vervangen door andere boomsoorten, het 
advies is omvormen naar Elzenbroekbos. 
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Groen: grasvegetaties 
Op de eilanden zijn de gazons allemaal ingericht voor intensief recreatief gebruik, op de terreinen 
veelal extensiever. Gedurende het seizoen wordt het gras met grote regelmaat gemaaid.  

Schoonhouden en vuilafvoer 
Dit betreft het schoonhouden van de terreinen, de gebouwen en de watergangen. 

Terreininventaris 
Onder terreininventaris valt het beheer en onderhoud van onder andere terreinmeubilair, 
speelvoorzieningen, afzettingen, kunstwerken en installaties. Terreinmeubilair dient veilig, 
onderhoudsarm en vandalismebestendig te zijn. Bij de picknicksets en –banken beperkt het 
onderhoud zich tot schilderwerk en het vervangen van kapotte onderdelen (maar meestal de hele set). 
Dat geldt ook voor de op recreatieterreinen aangebrachte beheerborden, verordeningenborden, 
steigers en dergelijke. Deze zijn uitgevoerd in kunststof, zodat het onderhoud bestaat uit het 
vervangen van kapotte onderdelen en het eventueel verwijderen van graffiti.  

De speelvoorzieningen zijn uitgevoerd in hout, staal, aluminium of kunststof. Het onderhoud bestaat 
uit het vervangen van kapotte onderdelen en het frezen van de ondergrond om te voldoen aan de 
veiligheidseisen (val-dempende waarde) vanuit het Wet Attractiebesluit. Elk jaar worden alle 
speeltoestellen op veiligheid beoordeeld door een gecertificeerd instituut. De hieruit voortkomende 
acties worden planmatig opgelost en tevens in de meerjarenbegroting opgenomen.  

Op de recreatieterreinen zijn robuuste vuilnisbakken geplaatst, die tegen een stootje kunnen. Het 
onderhoud beperkt zich tot het vervangen van vernielde bakken. Aan terreininventaris wordt alleen 
dagelijks onderhoud gepleegd totdat deze aan vervanging toe is. Meubilair dat is geschonken aan het 
schap wordt niet vervangen of hersteld. 

Materieel 
Materieel betreft het onderhoud aan de onderhoudsvoertuigen, aanbouwmachines, ed. zoals 
werkboten met hydraulische kraan, trekkers, veegmachine, maaimachine, werkboten, etc. Jaarlijks 
wordt het materieel gekeurd door een gecertificeerd bedrijf. Het onderhoud bestaat uit dagelijks 
onderhoud zoals, doorsmeren, vervangen filters, schoonmaak en het herstellen van storingen. Na 
afschrijving (de technische levensduur) wordt het materieel vervangen. 

2.3 Toezicht & Handhaving 
De overlast van onder meer gevaarlijk vaargedrag, te snel varen en het aanleggen op plaatsen waar 
dit niet is toegestaan, neemt toe. Daarom is er  behoefte aan meer toezicht en handhaving door 
BOA’s van RMN en andere toezichthoudende instanties op het water. RMN wil ook de veiligheid van 

de BOA’s verbeteren, onder meer door te voorkomen dat een BOA alleen en zonder collega nautisch 
toezicht houdt. Dit gebeurt momenteel regelmatig en dat is in strijd met de Arbo-wetgeving.  

Plassenschap Loosdrecht e.o. wil in de komende jaren, samen met zijn partners in het veld, meer 
gaan handhaven op het naleven van de ‘eigen’ regelgeving. Dit vraagt om inzet op bestuurlijke 

handhaving (zo nodig intrekken verleende ontheffingen / opleggen van dwangsommen) naast de 
strafrechtelijke handhaving, die gebruikt wordt voor het beboeten van snelvaarovertredingen. Hiermee 
wordt het verantwoordelijke bestuur richtinggevend in plaats van het openbaar ministerie. Bestuurlijke 
handhaving krijgt daarom een structurele plek in de begroting, Recreatie Midden-Nederland zorgt 
ervoor dat er voldoende capaciteit beschikbaar is voor de interne afhandeling van geconstateerde 
overtredingen van de schapsverordeningen en juridisch advies.  
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3. Wat mag het kosten?  

3.1 Financiering 
De (ontwerp)begroting 2020 wordt volgens de financiële verslaggevingsregels van het Besluit 
Begroting en Verantwoording (BBV) opgesteld. Het BBV is onlangs gewijzigd met als gevolg dat de 
begroting er voortaan anders uit komt te zien. Deze stelselwijziging geschiedt budgetneutraal, maar de 
begrotingsopbouw wijzigt ten opzichte van voorgaande begrotingen. Enerzijds technisch, doordat de 
wijze van rentetoerekening en overhead wijzigt. Anderzijds in de presentatie, omdat een aantal 
verplichte overzichten aan de huidige begroting (meerjarig) wordt toegevoegd. Daarnaast dienen 
rente, het begroot rekeningresultaat en overhead in een apart programma financiën gepresenteerd te 
worden. Tot slot zal door toepassing van het vernieuwde BBV het financiële kader (financiële 
verordening en mogelijk ook de GR) geactualiseerd moeten worden. 

3.2 Financiële uitgangspunten (ontwerp)begroting 2020 
Door de invoering van het BBV ziet de begroting er op onderdelen anders uit dan u gewend bent. De 
commissie BBV doet in het kader van deze ontwikkeling zogenaamde “stellige uitspraken” en 

“aanbevelingen”. De stellige uitspraken dienen opgevolgd te worden en zijn verwerkt in deze nieuwe 
programmabegroting. De aanbeveling over de rentetoerekening over eigen vermogen en reserves is 
verwerkt. 

Doordat de gemeenschappelijke regeling in de cyclus van ontwerpbegrotingen zit is de begroting in 
een relatief kort tijdsbestek opgesteld. De consequentie hiervan is dat we op een aantal punten 
keuzes hebben moeten maken onder tijdsdruk die ertoe (kunnen) leiden dat er, op basis van nader 
onderzoek in 2019, wijzigingen worden voorgesteld ten opzichte van de interpretatie zoals die nu is 
opgenomen in de programmabegroting.  

Taakvelden 
Om de vergelijkbaarheid en transparantie tussen decentrale overheden te vergroten zijn er taakvelden 
voorgeschreven die voor elke gemeente (als deelnemer in de GR) en gemeenschappelijke regeling 
hetzelfde zijn. Het bestaande programma en producten zijn intact gelaten om de lokale identiteit en 
herkenbaarheid te behouden. Dit omdat er sprake is van een gemeenschappelijke regeling die 
specifieke taken uitvoert voor haar deelnemers. Hierdoor is het aantal taakvelden beperkt. Ter 
illustratie circa 46% van het totaal aan begrote lasten valt onder het taakveld 5.7 openbaar groen en 
(openlucht) recreatie.   

Investeringen 
Investeringen dienen netto geactiveerd te worden. Tot 2018 werden investeringen bruto geactiveerd 
en ontvangen subsidies, die golden als bijdragen, in een bestemmingsreserve gestort. Jaarlijks viel 
dan een deel van de bestemmingsreserve vrij ter afdekking van (een gedeelte van) de kapitaallasten. 
Onder het BBV is dit een bijdrage van derden in activa en dient dit rechtstreeks in mindering gebracht 
te worden op actief. Dit is het zogeheten netto activeren. Deze wijziging is in de begroting verwerkt. 
Daarnaast wordt met afschrijven gestart na gereedkomen van het actief. Hierbij is de keuze gemaakt 
om de afschrijving te starten het jaar volgend op gereedkomen van het actief. Over een actief dat in 
2019 wordt gerealiseerd wordt in 2020 met afschrijven gestart.      

Overhead 
Overhead dient apart inzichtelijk gemaakt te worden. De overhead komt vanuit de doorbelaste 
personeels- en apparaatslasten uit de bedrijfsvoeringsorganisatie RMN. Hiertoe is binnen de 



11 

 

personeelsbegroting van RMN een verdeling naar taakvelden op persoonsniveau gemaakt. De 
apparaatslasten zijn volledig als overhead aan te merken. Tussen RMN en de schappen zijn historisch 
afspraken gemaakt tegen welke vaste percentages kosten doorbelast worden. Deze percentages zijn 
ongewijzigd toegepast in deze begroting, zij het dat deze kosten nu verdeeld zijn naar de 
verschillende taakvelden.   

Rente 

In het BBV zijn spelregels opgenomen met betrekking tot de wijze waarop rente wordt toegerekend. 
Zoals gezegd hebben we de aanbeveling van het BBV opgevolgd met betrekking tot de rente over het 
eigen vermogen en reserves. Dit vanwege het verlangde inzicht, de eenvoud en transparantie. 
Hoewel zeer beperkt van omvang vindt er dus geen vermogensopbouw meer plaats over deze posten. 
Er wordt een rekenrente toegepast waarbij de begrote rentelasten worden afgezet tegen de integraal 
gefinancierde activa.   

Vergelijkbaarheid van cijfers voorgaande jaren 
Door vorenstaande wijzigingen is de vergelijking met voorgaande jaren minder goed mogelijk. Dat 
heeft tot gevolg dat we geen vergelijkende cijfers van de voorgaande begroting hebben opgenomen. 
Daarnaast is de definitieve jaarrekening 2018 nog niet beschikbaar op het moment dat de begroting 
opgesteld wordt en is uitgegaan van de ontwerp jaarrekening.   
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4. Paragrafen 

4.1 Treasury paragraaf / financiering 

Beleidsuitgangspunten 
Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet FIDO (Wet Financiering 
Decentrale Overheden) respectievelijk de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut.  

Risicobeheer 
De Wet financiering decentrale overheden vermeldt twee normen. Het doel is te voorkomen dat bij  
herfinanciering van leningen bij aanzienlijk hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de  
rente die het schap moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico’s. 

Kasgeldlimiet 
In de Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden (UFDO) geeft het ministerie aan tot welk 
bedrag gemeenschappelijke regelingen mogen financieren met kortlopende geldleningen: de 
kasgeldlimiet. Het betreft een percentage van het totaal van de begroting, zijnde momenteel 8,2 %. 
Als de gemeenschappelijke regeling deze kasgeldlimiet structureel overschrijdt, dient ze de 
kortlopende schuld om te zetten in een langlopende schuld. Met name bij korte financiering is er 
sprake van een renterisico. Van de ene kant voorkomt de GR grote fluctuaties in de rentelasten door 
deze financieringsvorm in te kaderen. Van de andere kant is het schap sinds de invoering van de Wet 
FIDO flexibeler en krijgt ze grotere vrijheid om het cashmanagement vorm te geven.  

De verwachte kasgeldlimiet voor 2020 kan als volgt worden weergegeven: Totaal van de lasten 
begroting 2020 € 2.489.100. De verwachte limiet is 8,2% zijnde € 204.106. 

Renterisiconorm 
De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal, met als 
doel het beperken van de gevolgen van een stijgende rente op de rentelasten van het schap. De norm 
stelt dat per jaar maximaal 20% van het begrotingstotaal in aanmerking mag komen voor verplichte  
aflossingen en renteherzieningen.  

De verwachte renterisiconorm voor 2020 kan als volgt worden weergegeven: 

Totaal van de lasten begroting 2020 € 2.489.100. De verwachte limiet is 20% zijnde € 497.820. 

De begrote aflossingen voor 2020 zijn € 292.868 zodat deze binnen de limiet van € 497.82078.020 
passen.  

Mutaties in de leningenportefeuille 

 

 

Het uitgangspunt is dat in deze begrotingsperiode in totaal € 2.850.000 aan nieuwe leningen wordt 

opgenomen. Dit is met name ter afdekking van de investeringen in beschoeiingen en bedrijfsgebouw 
Rimboe.  

 

 

Omschrijving 2020 2021 2022 2023

Stand per 1 januari 4.572.257            5.174.389            5.475.271            6.540.729            

Nieuwe leningen 895.000                602.500                1.352.500            -                             

Reguliere aflossing 292.868                301.618                287.043                311.143                

Stand per 31 december 5.174.389            5.475.271            6.540.729            6.229.586            
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EMU saldo 

 

 

Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben 
van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Van dit maximale tekort van 3% van 
Nederland is 2,5% voor de rijksoverheid en 0,5% voor de decentrale overheden. De EMU-systematiek 
werkt evenwel op een andere manier dan het baten-lastenstelsel dat decentrale overheden hanteren. 
Investeringen en uitgaven die worden gedekt uit reserves tellen bijvoorbeeld niet mee in de uitkomst in 
het baten-lastenstelsel, maar tellen wel door in het EMUsaldo. Bij een sluitende begroting kan een 
gemeenschappelijke regeling daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben.  

BBV en rentetoerekening 
Het nieuwe BBV bevat voorschriften met betrekking tot de rentetoerekening. De interne 
rentetoerekening is afhankelijk van de verhouding netto rentelasten afgezet tegen de integraal 
gefinancierde activa. Het schap heeft geen grondexploitaties zodat een aparte renteberekening 
hiervoor buiten beschouwing kan worden gelaten. Projectfinanciering is eveneens niet van toepassing. 
De interne rentetoerekening loopt via het taakveld 0.5 treasury. Conform historie wordt er geen 
renteresultaat begroot en worden de netto rentelasten 100% doorverdeeld naar de activa. Over 
reserves, voorzieningen en eigen vermogen wordt geen rente toegerekend.  

Volgend schema geeft nader inzicht in de rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop rente aan 
investeringen en taakvelden wordt toegerekend.  

 

 

 

  

2019 2020 2021
Omschrijving x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,-

1. -191.700 -50.100 -83.100 

2. Mutatie (im)materiële vaste activa 2.599.336 621.834 -42.140 

3. Mutatie voorzieningen -87.100 -172.800 -24.050 

4. 0 0 0

5. 0 0 0

-2.878.136 -844.734 -65.010 

Volgens 
realisatie tot en 
met sept. 2019, 
aangevuld met 

raming 
resterende 

periode

Volgens 
begroting 2020

Volgens 
meerjarenraming 
in begroting 2020

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 
17c)

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop 
(im)materiële vaste activa

Berekend EMU-saldo

Renteschema: bedrag in €

a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering 132.500€      

b. De externe rentebaten (idem) -€                   -/-

Saldo rentelasten en rentebaten 132.500€      

c1. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorgerekend 0 -/-

c2. De rente van projectfinanciering die aan

het betreffende taakveld moet worden toegerekend 0 -/-

c3. De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken

 (= projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend. 0 +/+

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente 132.500€      

d1. Rente over eigen vermogen -en reserves -                      +/+

d2. Rente over voorzieningen 0 +/+

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente 132.500€      

e. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) 132.500 -/-

f. renteresultaat op het taakveld Treasury 0

Renteomslagpercentage 2,1%
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4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
Het beleidsmatig uitgangspunt is dat het weerstandsvermogen van de gemeenschappelijke regeling 
(GR) voldoende moet zijn om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat de continuïteit 
van de GR in gevaar komt.  

Bij het opstellen van de begroting wordt jaarlijks een risicosessie belegd waarin risico’s worden 

benoemd. Hierin wordt onderscheid gemaakt in kwantificeerbare en niet kwantificeerbare risico’s. De 

kwantificeerbare risico’s worden opgenomen in de berekening van het weerstandsvermogen.  

Risicobeheersing 
De risico’s kunnen als volgt schematisch worden weergegeven: 

 

 
De geïdentificeerde risico’s kunnen als volgt nader toegelicht worden: 

1. Erfpacht en huur 
De geraamde omzet uit erfpacht en verhuur bedraagt ca. € 208.700. Het risico dat de exploitant niet 

aan zijn verplichtingen kan voldoen, is aanwezig. Het risico wordt ingeschat op 5% van de omzet, 
zijnde € 10.435 structureel. 

2. Schutgelden Mijndense Sluis 
De omzet die is gerealiseerd met het schutten bij de Mijndense Sluis is in het afgelopen jaar 
aanzienlijk hoger dan geraamd in de begroting vanwege het aanhoudende mooie weer in 2018.  Bij 
normale weersomstandigheden is de raming echter realistisch. Bij tegenvallende 
weersomstandigheden kan de opbrengst lager dan begroot zijn uitvallen. Het gemiddelde risico 
bedraagt € 15.000. 

3. Uitgifte snelvaarontheffingen 
De afgelopen jaren zien we dat de populariteit van de snelvaarontheffingen varieert. Het aantal uit te 
geven ontheffingen is maximaal 800. De werkelijke afgifte, met name van de dagontheffingen, is 
variabel en markt -en weersafhankelijk.  Dit risico is ingeschat op maximaal € 25.000. 

4. Bestrijding overmatige waterplanten 
Binnen het Gebiedsplan OVP is er door de projectgroep “bestrijding exoten” een plan van aanpak voor 
de bestrijding van “overmatige begroeiing door waterplanten” opgesteld.  Het uitgangspunt is zeker 

niet dat alle kosten voor rekening van de overheid c.q. het Plassenschap komen. Bij de berekening 
van het risico wordt alleen gerekend met kosten in wateren die in eigendom van c.q. beheer bij het 
Plassenschap zijn. Het is niet bekend wat dit financieel voor het Plassenschap betekent. Als risico 
voor het schap ramen we een bedrag van € 40.000. 

nr omschrijving risico bedrag 2020 risico bedrag 2021 risico bedrag 2022 risico bedrag 2023

1 Erfpacht en huur 10.435                       10.539                       10.645                       10.751                       

2 Schutgelden mijndense sluis 15.000                       15.000                       15.000                       15.000                       

3 Uitgifte snelvaartheffingen 25.000                       25.000                       25.000                       25.000                       

4 Bestrijding overmatige waterplanten 40.000                       40.000                       40.000                       40.000                       

5 Rente 55.000                       55.000                       55.000                       55.000                       

6 Klimaatverandering 40.000                       40.000                       40.000                       40.000                       

7 Aantrekkende markt PM PM PM PM

Totaal aan geindentificeerde risico's 185.435                     185.539                     185.645                     185.751                     

8

Buffer voor opvangen onvoorziene risico's 

met een geringe impact 50.000                       50.000                       50.000                       50.000                       

Totaal aan benodigd weerstandsvermogen 235.435                    235.539                    235.645                    235.751                    

90% 90% 90% 90%

211.892                     211.985                     212.080                     212.176                     
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5. Renterisico 
Het rentepercentage voor nieuwe vaste geldleningen is voor 2020 e.v. geraamd op 2,5%. Dit  
percentage is gebaseerd op een reële inschatting van de marktrente op het moment van afsluiten. 
Een rente van 1,0% hoger dan deze verwachting resulteert in extra lasten van € 55.000 jaarlijks. 

6. Klimaatveranderingen 
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, die extra kosten met zich  
meebrengen); 

- wateroverlast (beschadiging van oevers, beschoeiingen en beplanting); 
- ontwikkeling van ziektes en exoten (buiten de apart vernoemde overmatige waterplanten, rode 

Amerikaanse rivierkreeft en ganzen). 
- Extra schade door stormen, windstoten en andere extreme omstandigheden. 

Dit risico is voorzichtig ingeschat op € 40.000. 

7. Aantrekkende markt 
Door een aantrekkende markt kan uit een aanbesteding een hoger bedrag komen dan begroot. Dit 
risico is PM opgenomen omdat in ramingen voor werken deels een bedrag voor onvoorzien zit 
alsmede een bedrag onvoorzien is opgenomen binnen de begroting. Betreft het een investering dan 
dient, alvorens tot uitvoering over te gaan, een aanvullend investeringskrediet aangevraagd te 
worden. 

8. 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. Dat brengt het totaal 
benodigd weerstandsvermogen 2020 op € 211.892. 

Weerstandsvermogen 

Bovenstaande risico’s dienen afgezet te worden tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. 

Deze kan schematisch als volgt worden weergegeven: 

 

 

De weerstandscapaciteit kan op een 5-tal posten bepaald worden: 

1. Algemene reserve: 
De algemene reserve is vrij inzetbaar en dient ter afdekking van risico’s. In het verloop is de 
toevoeging vanuit het exploitatieresultaat per 2020 (en niet het mogelijke resultaat in de jaren 2018 en 
2019) meegenomen waardoor de algemene reserve in deze presentatie een voorzichtige raming is.  

nr Reserve 2020 2021 2022 2023

1 Algemene reserve 641.074                     661.874                     649.674                     638.274                     

2 bestemmingsreserve -                                   -                                   -                                   -                                   

3 post onvoorzien 2.500                          2.600                          2.600                          2.600                          

4 begrotingsruimte 20.800                       -12.200                      -11.400                      14.500                       

5 stille reserves -                                   -                                   -                                   -                                   

Totaal beschikbare weerstandscapaciteit 664.374                     652.274                     640.874                     655.374                     
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2. Bestemmingsreserve: 
De bestemmingsreserves hebben een bestemming gekregen van het bestuur. Indien het bestuur nog 
vrij kan besluiten over de bestemming van het geld, dan kan dit deel worden ingezet voor de 
beschikbare weerstandscapaciteit. Voorzichtigheidshalve nemen we dit deel van de 
bestemmingsreserves niet mee. De voorkeur gaat er naar uit dat indien bestemmingsreserves niet 
ingezet worden deze vrij vallen ten gunste van de algemene reserve. 

3. Post onvoorzien: 
Meerjarig is circa 0,1% van de begrote lasten (circa € 2.500) als onvoorzien opgenomen. Deze post is 
vrij besteedbaar en derhalve als weerstandscapaciteit meegenomen.  

4. Begrotingsruimte: 
In de stand van de algemene reserve is het jaarlijkse overschot en tekort vanuit de 
meerjarenexploitatie meegenomen.  

5. Stille reserves: 
Er is geen sprake van stille reserves. Derhalve dat deze niet meegenomen zijn. De voorkeur gaat er 
naar uit dat, indien er sprake is van stille reserves, deze vrijvallen ten gunste van de algemene 
reserve. 

Onbenutte belastingcapaciteit: 
Omdat de GR Loosdrechtse plassen geen belastingen heft, is de onbenutte belastingcapaciteit buiten 
beschouwing gelaten bij de berekening van het weerstandsvermogen. 

Beoordeling weerstandsvermogen: 

 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de beschikbare weerstandscapaciteit ruimschoots voldoende is om 
de gekwantificeerde risico’s af te dekken. In voorkomende gevallen zal in eerste instantie een beroep 

gedaan worden op de post onvoorzien en als deze niet toereikend is op de algemene reserve om 
tegenvallers op te vangen, zeker voor de grotere financiële tegenvallers. 

Mocht de algemene reserve niet toereikend zijn dan staan de deelnemende partijen in de GR garant. 

4.3 Financiële Kengetallen 
Een deugdelijke en transparante begroting is in het belang van de horizontale controle door het 
bestuur op de financiële positie van de GR.  Hiertoe is een verplichte basis set van 5 financiële 
kengetallen opgesteld. Aangezien deze GR geen grondexploitatie heeft en geen belastingen heft zijn 
deze kengetallen niet opgenomen.  

 

 

Beoordeling weerstandsvermogen 2020 2021 2022 2023

Beschikbare weerstandscapaciteit 664.374                     652.274                     640.874                     655.374                     

benodigd weerstandsvermogen voor risico's 211.892                     211.985                     212.080                     212.176                     

Restant weerstandsvermogen 452.483                     440.289                     428.794                     443.198                     

Kengetallen B 2020 B 2021 B 2022 B 2023

Netto schuldquote 219% 212% 244% 257%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle 

verstrekte leningen
219% 212% 244% 257%

Solvabiliteitsratio 20% 19% 16% 14%

Structurele exploitatieruimte 1% 0% 0% 1%
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Beoordeling kengetallen algemeen 

Uit de beschrijving van de verschillende kengetallen blijkt dat een afzonderlijk kengetal nog weinig 
zegt over hoe de financiële positie moet worden beoordeeld. Zo hoeft een hoge schuld geen nadelig 
effect te hebben op de financiële positie maar is dat afhankelijk of en wat er aan eigen vermogen en 
baten tegenover die schuld staat en hoe groot de kans is dat die schuld weer wordt afgelost. Het is 
dus niet mogelijk om een individueel kengetal te gebruiken voor de beoordeling van de financiële 
positie. De kengetallen zullen altijd in samenhang moeten worden bezien, omdat ze alleen 
gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven van de financiële positie. 

Beoordeling kengetallen Plassenschap Loosdrecht 
Kijkend naar de kengetallen van Plassenschap Loosdrecht kan worden geconcludeerd dat de 
verhoging van de deelnemersbijdrage met 6% ervoor zorgt dat schuldquote en solvabiliteitsratio meer 
in evenwicht zijn. Echter, de schuldquote blijft hoog en de solvabiliteitsratio is structureel aan de lage 
kant. De meerjarige exploitatieruimte is neutraal/positief waardoor problemen met de schuldquote en 
solvabiliteitsratio niet in de lijn der verwachting ligt.  

Beoordeling netto schuldquote 
Hoe hoger de schuld hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau 
van de schuldenlast van de GR ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie 
in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Normaal bevindt de netto 
schuldquote zich ergens tussen de 0% en 100%, een gezonde situatie. Afhankelijk of er grote 
investeringen zijn gepleegd is de schuldquote hoger of lager. 

Boven de 100% wordt de situatie zorgwekkend, boven de 130% zeer zorgelijk aangezien er dan 
sprake is van een zeer hoge schuld. Dit laatste is bij Plassenschap  Loosdrecht aan de hand en dient 
nader toegelicht te worden. 

Bij Plassenschap  Loosdrecht is er sprake van forse investeringen in beschoeiingen en plannen voor 
bedrijfsgebouw Rimboe waarover nog een bestuursvoorstel moet komen. Bij de jaarafsluiting 2018 
circa € 1,9 mln. in lopende investeringen, 2019 € 1,4 mln. en 2020 € 0,9 mln. Totaal deze periode 
afgerond € 4,3 mln. Voor de exacte bedragen zie het meerjarig investeringsprogramma in de bijlage. 
Door deze investeringen nemen de leningen met een ongeveer evenredig bedrag toe en waardoor de 
afschrijvings- en rentelasten stijgen.   

Solvabiliteitsrisico 
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de GR in staat is aan haar financiële verplichtingen te 
voldoen. Indien er sprake is van een forse schuld en veel eigen vermogen (het totaal van de 
algemene en bestemmingsreserves) hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn voor de financiële 
positie. Hoe hoger de solvabiliteitsratio hoe groter de weerbaarheid van de GR. De mate van 
weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de financiële positie 
van de GR. Hoe hoger het percentage hoe beter de organisatie is toegerust om verplichtingen na te 
komen. Bij een solvabiliteitsratio lager dan 20% kan gesteld worden dat de solvabiliteit te laag is. Met 
een begroot percentage van 16% Plassenschap Loosdrecht voldoet momenteel niet aan deze 
minimale norm, dit leidt echter niet tot directe problemen.  

Structurele exploitatieruimte 
Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid 
gemaakt tussen de structurele en incidentele lasten. Bij incidentele baten en lasten gaat het om 
eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Vanuit de reserves worden alleen 
de onttrekkingen ter afdekking van de kapitaallasten als structureel aangemerkt. Bij de GR zijn alle 
onttrekkingen uit de reserves als incidenteel aan te merken. Een begroting waarvan de structurele 
baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij de structurele 
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baten en lasten in evenwicht zijn. Bij een ratio van 0% zijn de structurele baten gelijk aan de 
structurele lasten. Dit kengetal is meerjarig licht positief bij het Plassenschap Loosdrecht e.o.  

4.4 Bedrijfsvoering & personeel 
In de begroting van het schap is geen apart programma bedrijfsvoering opgenomen. Dit komt omdat 
de bedrijfsvoering inclusief al het personeel is ondergebracht binnen de gemeenschappelijke regeling 
Recreatie Midden Nederland (RMN). Hiertoe worden de personeels- en apparaatskosten binnen de 
begroting van RMN opgesteld en via vaste percentages doorbelast naar de schappen waar RMN 
werkzaamheden voor verricht. Voor het Plassenschap Loosdrecht is dit percentage 31%. 

Bedrijfsvoering 
Recreatie Midden-Nederland is de uitvoeringsorganisatie van Plassenschap Loosdrecht e.o. Naar 
aanleiding van de liquidatie van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug Vallei- en Kromme Rijn 
(UHVK) is de organisatie gereorganiseerd. Sinds de reorganisatie in 2016 zijn er fouten gemaakt in de 
formatieramingen, het verwerken van de loonindexatie als gevolg van cao-wijzigingen en de gevolgen 
voor de doorbelasting aan het Plassenschap. Deze fouten zijn in voorliggende ontwerp begroting 
gecorrigeerd. 

RMN is ‘under construction’. Momenteel werkt RMN aan een plan van aanpak om de benodigde 

verbeteringen in de bedrijfsvoering te realiseren. Er worden verschillende scenario’s verkend waarvan 

de financiële consequenties nog niet bekend zijn. Op verzoek van het dagelijks bestuur van 
Plassenschap Loosdrecht e.o. is er voor 2020 geen transitiebudget maar een PM post opgenomen.  

Overhead en toerekening personeelskosten 

In de vorige begrotingen werden de doorbelaste personeels- (3a) en apparaatskosten (3c) vanuit RMN 
als zijnde  2 posten in de programmabegroting gezet. Overeenkomstig het nieuwe BBV dienen de 
kosten van overhead verantwoord te worden op een afzonderlijk daarvoor aangewezen taakveld. Dit 
betreft enerzijds (een percentage van) de personele kosten zoals directeur, afdelingshoofden en 
medewerkers van ondersteunende afdelingen. Anderzijds betreft het apparaatskosten zoals ICT en 
huisvesting.  

Direct toewijsbare personeels- en apparaatskosten dienen op het taakveld verantwoord te worden 
waar deze betrekking op hebben. De verdeling op taakveldniveau is in bijlage 4 van deze begroting 
opgenomen. 

De (doorbelaste) overhead voor de begroting 2020 is bepaald op € 739.737 waarvan € 434.537 
personeelslasten. De overige kosten van overhead bestaan uit de doorbelaste apparaatslasten vanuit 
RMN. 

De totale (doorbelaste) personeelslasten bedragen € 1.091.400. De overhead uitgedrukt in een 
percentage van de totale personeelskosten is dan afgerond 44%. 

4.5 Onderhoud kapitaalgoederen 
In 2019 is de nieuwe update van het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) vastgesteld in het dagelijks 
bestuur van Plassenschap Loosdrecht e.o. In dit MJOP is de nieuwe dotatie voor Groot Onderhoud 
gepresenteerd en de koppeling gelegd tussen de dotatie en de verschillende uitgaven per jaarschijf. 

Vanuit het meerjaren investeringprogramma (zie bijlage 2) zijn de gewenste investeringen geraamd 
voor de komende jaren. Dit zijn vervangingsinvesteringen en de investeringen voorzien van een 
bestuursbesluit. 
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4.6 Verbonden partijen 
Kenmerk voor een verbonden partij is dat er zowel financiële als bestuurlijke zeggenschap is. Gezien 
de GR Recreatie Midden Nederland de bedrijfsvoeringstaken voor het schap uitvoert en er bestuurlijke 
en financiële zeggenschap is, is er sprake van een verbonden partij. De details kunnen als volgt 
worden weergegeven: 

Recreatie Midden Nederland (RMN)(prog. 1) 
Visie 

 

Missie: buiten recreëren, binnen handbereik. 

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

Doel / openbaar 
belang 

De GR BVO RMN is “getroffen met het oog op het belang van de 
recreatieschappen bij een centraal ondergebracht personeelsbeheer, alsmede 
bij het indien gewenst voorbereiden van gemeenschappelijk beleid.” (artikel 3 
GR)  

De werkzaamheden van RMN bestaan uit taken op het gebied van: 
bestuursondersteuning, bedrijfsvoering (hieronder vallen de zgn. PIOFACH-
taken, oftewel: personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, 
automatisering, communicatie en huisvesting), beheer & onderhoud, toezicht & 
handhaving, exploitatie (& ontheffing verlening), ontwikkeling (d.m.v. 
programmamanagement). 

Financieel 
belang 

Bijdrage 2020: € 1.396.600 

Vestigingsplaats Utrecht 
Zeggenschap 1 vertegenwoordiger in het bestuur  

Bijdrage aan 
programma 

Bijdrage aan recreatie (taakveld 5.7 openbaar groen en overige (openlucht) 
recreatie) 

Risico’s / 
financieel en 
beleidsmatig 

RMN is “under construction”. Het transitiebudget is mogelijk onvoldoende om de 
basis op orde te krijgen en scenario’s voor de toekomst uit te werken. De huidige 
organisatiestructuur is te complex, veroorzaakt aanzienlijke bestuurlijke drukte 
en kent een (te) forse administratieve last voor de schaal van de organisatie. 

De organisatie is kwetsbaar voor arbeidsverloop en uitval met het risico op 
verlies van specifieke kennis en kunde en een minder efficiënte bedrijfsvoering.  

Ontwikkelingen In 2020 dient de reorganisatie van UHVK afgerond te zijn. 

4.7 Lokale heffingen 
Het Plassenschap Loosdrecht e.o. verleent ontheffing van een aantal verboden die zijn opgenomen in 
de Verordening Plassenschap Loosdrecht e.o., het Besluit Motorboten, Voorrangsregeling Mijndense 
sluis en de Woonschepenverordening. De tarieven voor het in behandeling nemen en verstrekken van  
ontheffing worden geheven op grond van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening  
Plassenschap Loosdrecht e.o. De tarieventabel wordt jaarlijks aangepast aan het gestegen prijspeil.  
Beoogd wordt de tarieven zodanig vast te stellen dat de totale kosten die veroorzaakt worden door de  
behandeling van ontheffingsaanvragen worden gedekt. De belangrijkste vergoedingen en rechten zijn: 

 2019 2020 

Rechten snelvaaronheffingen particulieren € 256.000 € 258.000 

Rechten motorbootvaren en pleziervaartuigen € 12.900 € 13.029 
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Overige ontheffingen € 1.000 € 1.010 

Voorrangsrecht Mijndense sluis € 2.500 € 2.525 

Totaal € 272.400 € 275.124 

Ten opzichte van 2019 zijn de tarieven voor 2020 met 1% geïndexeerd. 
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5. (Ontwerp)begroting 2020, meerjarenbegroting 
2020 – 2023 

5.1 Overzicht van de baten en lasten 2020 

 

 

5.2 Toelichting op overzicht van baten en lasten 

Lasten 

De doorbelasting van de personeelskosten vanuit RMN naar het Plassenschap (post 3a) is 
opgehoogd naar reële doorbelasting onder de laatst bekende indexaties van de CAO Provincies.  

De rente en afschrijvingen zijn bijgewerkt en conform wet- en regelgeving berekend. Dit heeft een 
flinke daling tot gevolg vanwege de eliminatie van subsidies en de afschrijving hierop. Meerjarig loopt 
deze post weer op onder invloed van investeringen en bijbehorende leningen. 

De daling van € 10.000 op de ‘Bestuurs- en apparaatskosten’ is een overeengekomen bijdrage aan 

het Masterplan OVP welke onderdeel was van de begroting 2020 maar geen verdere dekking heeft. 

Begrotingspost
Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

3a Doorbelaste personeelskosten 943.900€      1.091.400€     1.113.200€     1.135.500€     1.158.200€     

3c Doorbelaste apparaatskosten 294.400€      305.200€        311.300€        317.600€        323.900€        

5 Inhuur personeel derden 31.600€         31.900€          32.200€          32.600€          32.900€          

7 Rente en afschrijvingen 617.000€      421.400€        455.900€        456.600€        431.200€        

9 Huur en pachten -€                    -€                     -€                     -€                     -€                     

11 Bestuurs- en apparaatskosten 41.700€         32.000€          32.300€          32.700€          33.000€          

13 Belastingen en verzekeringen 25.900€         26.200€          26.400€          26.700€          27.000€          

15 Energie- en waterkosten 26.900€         27.200€          27.400€          27.700€          28.000€          

17 Onderhoud en vuilafvoer 427.300€      428.900€        433.200€        435.600€        439.900€        

19 Voorziening groot onderhoud 105.000€      115.000€        115.000€        115.000€        115.000€        

21 Publiciteits- en overige kosten 7.300€           7.400€            7.400€            7.500€            7.600€            

Transitiebudget RMN PM

Onvoorzien (0,1% van lasten) -€                    2.500€            2.600€            2.600€            2.600€            

Totaal lasten 2.521.000€   2.489.100€    2.556.900€    2.590.100€    2.599.300€    

2 Opbrengsten van eigendommen 316.700€      322.900€        326.200€        329.400€        332.700€        

4 Rechten 272.400€      275.100€        277.900€        280.700€        283.500€        

6 Rente 2.400€           -€                     -€                     -€                     -€                     

8 Overige baten 80.400€         81.200€          82.000€          82.800€          83.700€          

12 Dekkingsmiddelen 1.657.400€   1.759.800€     1.787.700€     1.814.900€     1.843.000€     

Deelnemersbijdrage 1.381.400€   1.460.700€     1.482.700€     1.504.900€     1.527.500€     

Transparantie BTW 276.000€      299.100€        305.000€        310.000€        315.500€        

Totaal baten 2.329.300€   2.439.000€    2.473.800€    2.507.800€    2.542.900€    

Totaal lasten en baten -191.700€     -50.100€        -83.100€        -82.300€        -56.400€        

Mutatie reserve BIJ 201.700€      70.900€          70.900€          70.900€          70.900€          

Mutatie reserve AF -€                    -€                     -€                     -€                     -€                     

SALDO 10.000€        20.800€          -12.200€        -11.400€        14.500€          
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De bijdrage aan het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen (OVP), welke opgenomen is onder post 
17, van € 70.900 wordt gedekt door een mutatie uit de reserve. 

De voorziening Groot Onderhoud is opnieuw bepaald en bijgesteld. In de komende jaren zal deze 
voorziening jaarlijks worden herijkt, vanaf 2021 volgens de nieuwe methodiek. 

Conform BBV is er een extra post ‘Onvoorzien’ opgenomen waar een percentage van 0,1% van de 
verdere lasten aan is toegekend. 

Baten 
De deelnemersbijdrage is verhoogd met 6% om meerjarig in een positief sluitende begroting te 
voorzien. Een overzicht van deelnemersbijdrage is opgenomen onder bijlage 5. De verdere baten zijn 
geïndexeerd conform kadernota.  

5.3 Overzicht incidentele baten en lasten 

 

  

5.4 Toelichting op de financiële positie 
 

 

Overzicht incidentele baten -en lasten

Prog. En Omschrijving  begroting 2020  begroting 2021  begroting 2022  begroting 2023

Structurele lasten 2.418.200€            2.486.000€             2.519.200€          2.528.400€          

Incidentele lasten 70.900€                  70.900€                   70.900€                70.900€                

  Totaal van de lasten 2.489.100€            2.556.900€            2.590.100€         2.599.300€         

Waarvan incidenteel:

70.900€                  70.900€                   70.900€                70.900€                

Totaal incidentele lasten 70.900€                  70.900€                   70.900€                70.900€                

Structurele baten 2.439.000€            2.473.800€             2.507.800€          2.542.900€          

Incidentele baten -                                -                                 -                             -                             

Totaal van de baten 2.439.000              2.473.800               2.507.800           2.542.900           

Waarvan incidenteel:

In de huidige begroting zijn geen incidentele baten opgenomen.

Totaal incidentele baten -                               -                                -                             -                             

Structurele stortingen in reserves -                                 -                             

Incidentele stortingen in reserves

Totaal stortingen in reserves -                               -                                -                             -                             

Waarvan incidenteel:

Algemene reserve

Totaal incidentele stortingen in reserves -                               -                                -                             -                             

Structurele onttrekkingen uit reserves -                                -                                 -                             -                             

Incidentele onttrekkingen uit reserves 70.900                     70.900                     70.900                  70.900                  

Totaal ontrekkingen uit reserves 70.900                    70.900                     70.900                 70.900                 

Waarvan incidenteel:

Algemene reserve 0

Masterplan oostelijke vechtplassen 70.900                     70.900                     70.900                  70.900                  

Totaal inc. onttrekkingen uit reserves 70.900                    70.900                     70.900                 70.900                 

Presentatie van het 

structureel begrotingssaldo  begroting 2020  begroting 2021  begroting 2022  begroting 2023

Saldo van baten en lasten -50.100                   -83.100                    -82.300                -56.400                

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 70.900                     70.900                     70.900                  70.900                  

Begrotingssaldo na bestemming 20.800                    -12.200                   -11.400                14.500                 

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) -                                -                                 -                             -                             

Structureel begrotingsaldo 20.800                     -12.200                    -11.400                14.500                  
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6. Balans 

6.1 Geprognosticeerde balans 2019 – 2023 

 

 

6.2 Toelichting op de geprognosticeerde balans 
Deze geprognosticeerde balans is in het kader van het BBV een verplichte bijlage in de begroting. In 
de meerjarige balansprognose zijn de volgende ontwikkelingen verwerkt.  

- Afschrijvingen op activa 
- Mutaties op activa vanwege nieuwe investeringen 
- Mutaties op reserves en voorzieningen 
- Aflossing op vaste geldleningen 

In 2018 zijn de posten materiele vaste activa en eigen vermogen geactualiseerd en verwerkt in de 
beginstand begroting 2019. Dit in het kader van de BBV eis dat activa niet langer bruto maar netto 
geactiveerd dienen te worden. Bijdragen van derden worden nu rechtstreeks in mindering gebracht op 
het te activeren actief.  

De overige activa en passiva niet meerjarig geactualiseerd zijn gebaseerd op de standen jaarrekening 
2017. Dit aangezien de programmabegroting 2020 en jaarrekening 2018 gelijktijdig worden opgesteld.  

Bedragen per einde begrotingsjaar

ACTIVA  begroting 2019  begroting 2020  begroting 2021  begroting 2022  begroting 2023

Immateriële vaste activa 103.201                82.134 61.067 40.000 20.000

Materiële vaste activa 6.084.541            6.727.442 6.706.368 7.484.166 7.834.930

Financiële vaste activa -                             -                             -                             -                             -                             

Totaal vaste activa 6.187.742            6.809.576            6.767.435            7.524.166            7.854.930            

Uitzettingen 243.400                243.400                243.400                243.400                243.400                

Liquide middelen 50.300                  50.300                  50.300                  50.300                  50.300                  

Overlopende activa 10.900                  10.900                  10.900                  10.900                  10.900                  

Totaal vlottende activa 304.600                304.600                304.600                304.600                304.600                

Totaal generaal activa 6.492.342            7.114.176            7.072.035            7.828.766            8.159.530            

PASSIVA  begroting 2019  begroting 2020  begroting 2021  begroting 2022  begroting 2023

Eigen vermogen 1.445.196            1.395.082 1.311.968 1.229.654 1.173.240

Voorzieningen 375.370                202.570 178.520 171.220 147.970

vaste schulden 4.021.475            4.844.509 4.967.653 5.854.235 6.239.623

Totaal vaste passiva 5.842.041            6.442.161            6.458.141            7.255.109            7.560.833            

vlottende schulden 628.200                437.014                378.894                338.657                363.697                

overlopende passiva 235.000                235.000                235.000                235.000                235.000                

Totaal vlottende passiva 863.200                672.014                613.894                573.657                598.697                

Totaal generaal passiva 6.705.241            7.114.176            7.072.035            7.828.766            8.159.530            
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Bijlage 1 Overzicht reserves en voorzieningen 

 

De reserves: Masterplan (vh Businesscase), Veenslib Veendijk en Oostelijke Vecht en Plassen moeten worden samengevoegd tot 1 reserve: GA OVP 
(Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen).  

  

Programma Omschri jv ing reserve

Rekening 

per 31-12-

2018

 Storting 

2019

Ontrekking 

2019

Begroting 

per 31-12-

2019

storting 

2020

Ontrekki

ng 2020

Begroting 

per 31-12-

2020

Storting 

2021

Ontrekking 

2021

Begroting 

per 31-12-

2021

Storting 

2022

Ontrekki

ng 2022

Begroting 

per 31-12-

2022

Storting 

2023

Ontrekki

ng 2023

Begroting 

per 31-12-

2023

1 Algemene reserve        663.238        139.500      523.738                  -         523.738      523.738     523.738      523.738 

1 Rekeningresultaat        117.336      117.336       20.800                  -         138.136           12.200      125.936                  -      11.400     114.536         14.500      129.036 

Totaa l a lgemene reserve       780.574                  -       139.500      641.074      20.800                 -        661.874                -          12.200     649.674                 -     11.400    638.274        14.500                  -     652.774 

1 Zichtwerk diverse terrreinen          44.057         44.057           44.057        44.057       44.057        44.057 

1 Masterplan (vh Businesscase)          22.665         22.665           22.665        22.665       22.665        22.665 

1 Veenslib veendijk        250.000                      -      250.000                  -         250.000                      -      250.000     250.000      250.000 

1 Oostelijke Vecht en Plassen                     -     362.400      362.400       70.914         291.486           70.914      220.572      70.914     149.658       70.914        78.744 

1 Zichtwerk 2        125.000      125.000         125.000      125.000     125.000      125.000 

Totaal bestemmingsreserves       441.722    362.400                     -      804.122                  -      70.914        733.208                -          70.914     662.294                 -     70.914    591.380                   -      70.914     520.466 

TOTAAL RESERVES    1.222.296     362.400        139.500   1.445.196       20.800       70.914      1.395.082                 -           83.114  1.311.968                  -      82.314  1.229.654         14.500       70.914  1.173.240 

1  Voorziening groot onderhoud        462.470     108.000        195.100      375.370     115.000    287.800         202.570   115.000        139.050      178.520    115.000    122.300     171.220      115.000     138.250      147.970 

Totaal voorziening groot onderhoud       462.470    108.000       195.100      375.370    115.000    287.800        202.570   115.000        139.050     178.520    115.000   122.300    171.220      115.000    138.250     147.970 

TOTAAL VOORZIENINGEN        462.470     108.000        195.100      375.370     115.000    287.800         202.570   115.000        139.050      178.520    115.000    122.300     171.220      115.000     138.250     147.970 

TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN    1.684.766     470.400        334.600   1.820.566     135.800    358.714      1.597.652   115.000        222.164  1.490.488    115.000    204.614  1.400.874      129.500     209.164  1.321.210 
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Bijlage 2 Meerjarige investeringsplanning 
 

Er is sprake van een stelselwijziging BBV. Hierdoor mag pas met de afschrijving gestart worden bij gereedkomen van het actief. Hiertoe zijn de lopende 
investeringen opnieuw beoordeeld. Zolang een investering niet wordt uitgevoerd blijft het krediet openstaan. Derhalve wordt vanaf deze begroting de 
systematiek gebruikt dat investeringen die langer dan 2 jaar openstaan worden afgesloten. Indien deze in een later begrotingsjaar uitgevoerd worden, is de 
systematiek dat het oorspronkelijke begrotingsjaar eerst wordt afgesloten en vervolgens de oorspronkelijke investering in het nieuwe begrotingsjaar wordt 
opgevoerd. 

Derhalve worden onderstaande niet benutte kredieten afgesloten: 

 

 

Lopende investeringen betreft de investeringen die in uitvoering zijn. Deze kredieten zijn in voorgaande begrotingen gevoteerd. Deze zijn weergegeven als 
lopende investeringen waarbij het jaar in de omschrijving het begrotingsjaar betreft waarin de investering is gevoteerd. De lopende investeringen worden 
geactiveerd na gereedkomen van het actief. Afschrijving vindt plaats vanaf het jaar volgend op gereedkoming.       

(Begrotingsjaar)

Investering

Afschrijvings

termijn

Begroot 

/resterend

krediet

Handhaven/A

fsluiten

 Bedrag aan

Afschrijving 

2015: Beschoeing eilanden 40 216.000€            Afsluiten 5.400€            
2015: Beschoeiing Drecht/Muyeveldse vaart 40 277.864€            Afsluiten 6.947€            

2016: Beschoeing eilanden 40 216.000€            Afsluiten 5.400€            

2016: Beschoeiing Drecht/Muyeveldse vaart e.d 40 327.959€            Afsluiten 8.199€            

2017: Beschoeiing Drecht/Muyeveldse vaart e.d 40 270.591€            Afsluiten 6.765€            

2017: Mijndense sluis: vervangen betondeksels 10 13.000€              Afsluiten 1.300€            

2017: Schiessing houtversnipperaar 6 40.000€              Afsluiten 6.667€            

2017: Deutz-Fahr trekker 10 60.000€              Afsluiten 6.000€            

2017: Vervangen beschoeing Strook 40 216.000€            Afsluiten 5.400€            

2018: Rimboe: herinrichting beschoeing 40 50.000€              Afsluiten Wordt opgevoerd en gepland in 2021/2022 1.250€            

2018: Rimboe: herinrichting bestrating 25 65.000€              Afsluiten Wordt opgevoerd en gepland in 2021/2022 2.600€            

2018: Rimboe: herinrichting bedrijfsgebouw 40 340.000€            Afsluiten Wordt opgevoerd en gepland in 2021/2022 8.500€            

2019: Beschoeiing vaarwegen 40 120.000€            Afsluiten Geactualiseerd in 2019 zie beschoeiingen vaarwegen 3.000€            

Totaal af te sluiten investeringskredieten  €       2.212.414  €         67.427 

Toelichting

Geactualiseerd in MIP zie beschoeiingen eilanden

Geactualiseerd in MIP zie beschoeiingen eilanden

Totaal aan vervallen afschrijvingen

Geactualiseerd in MIP zie beschoeiingen vaarwegen

Geactualiseerd in MIP zie beschoeiingen eilanden

Geactualiseerd in MIP zie beschoeiingen vaarwegen

Geactualiseerd in MIP zie beschoeiingen vaarwegen

Niet uitgevoerd

Niet uitgevoerd

beoordelen 2019, vervangen in 2020
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(begrotingsjaar) Omschrijving

Afschrijvings-

termijn

Lopende

Investeringen

Begroting

2019

Meerjarenbe

groting

2020 2021 2022 2023

Bedrag aan 

afschrijving

Lopende investeringen

2017: Plassenschap 3 (tankboot) uit 2016 20 47.000€              1.880€            

2017: Motor Plassenschap 3 10 23.000€              920€                

2017: Generator Plassenschap 6 8 5.000€                 200€                

2017: Mercedes bestelauto 8 45.000€              1.800€            

2017: Vervangen toiletgebouw Markus Pos 25 80.000€              3.200€            

2017: Steiger  Geitekaai / De Meent 25 25.000€              1.000€            

2018: Bandhooier 6 3.500€                 140€                

2018: Eilanden: beschoeiing  (Meent) 40 216.000€            8.640€            

2018: Marcus Pos: steiger 40 150.000€            6.000€            

2018: Vaarwegen: beschoeiing 40 1.340.000€        53.600€          

2018: Vuilcontainers 10 7.000€                 280€                

2018: Afmeerpalen 40 15.000€              600€                

Nieuwe investeringen

Recreatieve verbindingen Oostelijk vechtplassengebied (OVP) 40.600€            

Kapitaaloverdracht recreatieve verbindingen -40.600€          

Proces en onderzoek Oostelijk Vechtplassengebied (OVP) 19.000€            

Kapitaaloverdracht Oostelijk Vechtplassengebied -19.000€          

Vervangingsinvesteringen

Beschoeingen vaarwegen Muyenveldsevaart 40 490.000€          12.250€          

Beschoeingen vaarwegen 's Gravenlandsevaart 40 420.000€          10.500€          

Beschoeingen vaarwegen Kraaiennestersluis 40 130.000€          3.250€            

Beschoeingen vaarwegen Kalverstraat 40 800.000€       20.000€          

Rimboe: voorbereiding 5 100.000€          20.000€          

Rimboe: herinrichting beschoeing 40 50.000€                      50.000€         2.500€            

Rimboe: herinrichting bestrating 40 32.500€                      32.500€         1.625€            

Rimboe: herinrichting bedrijfsgebouw 40 170.000€                    170.000€       8.500€            

Beschoeiingen eilanden (Meent) 40 216.000€          5.400€            

Beschoeiing Eiland Geitekaai 40 275.000€               6.875€            

Beschoeiing Eiland Markus Pos 40 325.000€               8.125€            

Beschoeiing Eiland de Weer 40 50.000€           1.250€            

Beschoeiing Eiland Strook 40 790.000€         19.750€          

Beschoeingen afmeerpalen 40 15.000€            15.000€           15.000€                      15.000€         375€                

Hulpstuk voor Mulcher 4 4.500€              1.125€            

Romeco Kiepwagen 10 4.000€              400€                

Saris PK40 aanhangwagen 10 8.000€              800€                

Deutz-Fahr trekker 10 60.000€           -€                     

Totaal Investeringsbedrag  €       1.956.500  €     1.387.500  €        915.000  €                   267.500  €  1.067.500  €              600.000  €       200.985 
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Bijlage 3 Overzicht van geldleningen 

 

  

Bank

Ingangs-

datum

Oor-

sponkelijk 

bedrag

Loop-

tijd

O, S, 

R

Datum 

laatste 

aflossing

Rente-

per-

centage

Aflossinge

n tot en 

met 1-1-

2019

Saldo begin 

2019

Opgenom

en 2019

Aflossing 

2019

Aflossing 

handmatig 

2019

Rente 

2019

Saldo eind 

2019

Opgenomen 

2020

Aflossing 

2020

Aflossing 

handmatig 

2020

Rente 

2020

Saldo eind 

2020

Opgenomen 

2021

Aflossing 

2021

Aflossing 

handmatig 

2021

Rente 

2021

Saldo eind 

2021

Opgenomen 

2022

Aflossing 

2022

Aflossing 

handmatig 

2022

Rente 

2022

Saldo eind 

2022

Aflossing 

2023

Aflossing 

handmatig 

2023

Rente 

2023

Saldo eind 

2023

BNG (II) 02-12-1998 453.800 20 S 02-12-2018 4,69% 453.800

BNG (III) 16-12-1998 499.200 20 S 16-12-2018 4,70% 499.200

BNG 15-07-1999 589.900 20 S 15-07-2019 5,24% 560.385 29.515 29.515 826

BNG 14-07-2000 544.500 20 S 14-07-2020 5,95% 489.875 54.625 27.225 2.496 27.400 27.225 880 175 175 6

BNG 12-02-2001 320.000 20 S 12-02-2021 5,50% 272.000 48.000 16.000 1.861 32.000 16.000 984 16.000 16.000 104

BNG 13-12-2001 450.000 20 S 13-12-2021 5,02% 382.500 67.500 22.500 3.330 45.000 22.500 2.203 22.500 22.500 1.074

BNG 28-10-2002 600.000 20 S 28-10-2022 4,93% 480.000 120.000 30.000 5.653 90.000 30.000 4.178 60.000 30.000 2.699 30.000 30.000 1.220

BNG 30-03-2004 500.000 20 S 30-03-2024 4,32% 350.000 150.000 25.000 5.663 125.000 25.000 4.586 100.000 25.000 3.506 75.000 25.000 2.426 50.000 25.000 1.346 25.000

BNG 07-09-2005 200.000 20 S 07-09-2025 3,86% 130.000 70.000 10.000 2.579 60.000 10.000 2.194 50.000 10.000 1.808 40.000 10.000 1.422 30.000 10.000 1.036 20.000

BNG 17-12-2009 500.000 20 S 17-12-2029 4,30% 225.000 275.000 25.000 11.781 250.000 25.000 10.709 225.000 25.000 9.634 200.000 25.000 8.559 175.000 25.000 7.484 150.000

BNG 19-07-2018 2.000.000 35 S 19-07-2053 1,58% 2.000.000 57.143 31.091 1.942.857 57.143 30.193 1.885.714 57.143 29.293 1.828.571 57.143 28.393 1.771.429 57.143 27.493 1.714.286

Geldinstelling01-07-2019 2.000.000 25 S 01-07-2057 2,50% 2.000.000 25.205 2.000.000 80.000 48.997 1.920.000 80.000 46.997 1.840.000 80.000 44.997 1.760.000 80.000 42.997 1.680.000

Geldinstelling01-07-2020 895.000 25 S 01-07-2043 2,50% 895.000 11.218 895.000 35.800 21.929 859.200 35.800 21.034 823.400 35.800 20.139 787.600

Geldinstelling01-07-2021 602.500 25 S 01-07-2044 2,50% 602.500 7.511 602.500 24.100 14.760 578.400 24.100 14.158 554.300

Geldinstelling01-07-2022 1.352.500 25 S 01-07-2045 2,50% 1.352.500 16.860 1.352.500 54.100 33.134 1.298.400

Geldinstelling01-07-2022 25 S 01-07-2046 2,50%

11.507.400 3.842.760 2.814.640 2.000.000 242.383 90.485 4.572.257 895.000 292.868 116.143 5.174.389 602.500 301.618 124.560 5.475.271 1.352.500 287.043 139.672 6.540.729 311.143 147.788 6.229.586
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Bijlage 4 Baten en lasten op taakveldniveau 

 

 

  

Baten -en lasten op taakveld
Omschrijving  begroting 2020  begroting 2021  begroting 2022  begroting 2023

0.1 Bestuur 73.901                  75.011                  76.140                  77.288                  

0.4 Overhead 739.737                754.532                769.623                785.015                

0.5 Treasury 132.210                173.650                166.787                160.455                

0.8 Overige baten en lasten 11.900                  12.500                  12.500                  12.400                  

1.2 Openbare orde en veiligheid 122.605                125.057                127.558                130.109                

2.3 Recreatieve Havens 289.510                286.529                306.939                320.966                

2.4 Economische havens en vaarwegen 21.103                  20.858                  20.613                  20.367                  

3.4 Economische promotie 3.636                    3.672                    3.709                    3.746                    

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.236.114            1.236.114            1.236.114            1.236.114            

Totaal van de lasten 2.630.715           2.687.923           2.719.982           2.746.460           

0.5 Treasury -132.210              -173.650              -166.787              -160.455              

2.3 Recreatieve Havens -96.556                -97.522                -98.497                -99.482                

2.4 Economische havens en vaarwegen -3.030                   -3.060                   -3.091                   -3.122                   

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -2.339.484          -2.373.085          -2.406.241          -2.440.234          

Totaal van de baten -2.571.280          -2.647.317          -2.674.616          -2.703.293          

 Saldo van lasten en baten 59.436                  40.606                  45.366                  43.167                  

0.10 mutaties reserves (stortingen) -                             -                             -                             -                             

0.10 mutaties reserves (onttrekkingen) 225.914                70.914                  70.914                  70.914                  

Totaal resultaat van baten -en lasten 285.350                111.520                116.280                114.081                

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 42.513                  -44.433                -9.536                   39.540                  

Resultaat na bestemming -                             -                             -                             -                             
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Bijlage 5 Deelnemersbijdrage 2020 

 

 

  

2019 2020

Deelnemersbijdrage LSD Deelnemersbijdrage Deelnemersbijdrage Verschil Transparantie BTW

1.381.400€                      1.388.473€                        299.100€                     

Gemeente Utrecht Indexatie 4% 176.813€                         183.886€                           7.073€              38.283€                        

1.204.587€                     1.204.587€                        260.817€                     

Provincie Utrecht 14,8% 177.677€                         188.337€                           10.661€            38.470€                        

Provincie Noord-Holland 33,6% 404.500€                         428.770€                           24.270€            87.582€                        

48,3% 582.177€                         617.108€                           126.053€                     

Gemeente Wijdemeren 31,3% 377.156€                         399.786€                           22.629€            81.662€                        

Gemeente Stichtse Vecht 20,4% 245.254€                         259.969€                           14.715€            53.102€                        

51,7% 622.410€                         659.755€                           134.764€                     

1.381.400€                     1.460.748€                        7.073€              299.100€                     
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Bijlage 6 Personeelsformatie Plassenschap 
Loosdrecht e.o. 

 

Functie Taakveld FTE Schaal

Directie/secretaris

Directeur Overhead 0,31 14

Secretaris Bestuur 0,31 12

0,62

Bedrijfsvoering

Teamleider/business controller Overhead 0,31 12

Beleidsadviseur financiën Overhead 0,28 11

Financieel consulent Overhead 0,50 9

Financieel adm med A Overhead 0,16 5

Coördinator Office Overhead 0,31 10

Adviseur HRM Overhead 0,25 9

Communicatieadviseur Overhead 0,25 10

Med. Communicatie Overhead 0,19 7

Juridisch adviseur Overhead 0,19 11

Medewerker DIV Overhead 0,19 8

Management assistent Overhead 0,25 8

Administratief medewerker Overhead 0,19 5

3,04

Programmamanagement & Gebiedsontwikkeling

Programmamanager Overhead 0,80 12

Projectleider Openbaar groen en (open) lucht recreatie 0,31 11

Projectleider Openbaar groen en (open) lucht recreatie 0,25 10

Bestuursondersteuner Overhead 0,31 9

1,67

Team Exploitatie

Teamleider exploitatie Openbaar groen en (open) lucht recreatie 0,25 12

Adviseur exploitatie en contr. Openbaar groen en (open) lucht recreatie 0,25 10

Medewerker evenementen Openbaar groen en (open) lucht recreatie 0,31 7

Rentmeester Openbaar groen en (open) lucht recreatie 0,16 11

0,96

Team beheer, onderhoud en toezicht

Teamleider beheer en onderhoud Overhead 0,31 12

Technisch specialist Openbaar groen en (open) lucht recreatie 0,31 10

Technisch specialist/opzichter Openbaar groen en (open) lucht recreatie 0,00 9

Opzichter Openbaar groen en (open) lucht recreatie 0,57 8

Medewerker Geovisia/opzichter Openbaar groen en (open) lucht recreatie 0,31 7

Adviseur beheer en onderhoud Openbaar groen en (open) lucht recreatie 0,25 10

Vakspecialist beheer en onderhoud Openbaar groen en (open) lucht recreatie 1,86 5

Terreinbeheerder Openbaar groen en (open) lucht recreatie 0,00 7

Sluiswachter Recreatieve havens 1,50 5

5,11

Toezicht & handhaving

BOA coördinator Openbare orde en veiligheid 0,31 9

BOA Openbare orde en veiligheid 1,52 7

1,83

Totaal beschikbaar LSD 13,22
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Bestuursvoorstel 
 
Onderwerp Eerste begrotingswijziging 2019 
Aan De Plassenraad (het algemeen bestuur van Plassenschap Loosdrecht e.o.) 
Van Arjan Verberkmoes <a.verberkmoes@recreatiemiddennederland.nl> 
Datum 30 september 2019 
 
 

Overwegingen en besluit 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ondertekening 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van de Plassenraad gehouden op 3 oktober 2019 te Loosdrecht, 
 
 
 
 
 
 
 
Dhr. F. Ossel   Mw. S. Stolwijk  
Voorzitter      Secretaris  
 
  

 
Overwegingen  

- Gelet op het besluit van de Plassenraad d.d. op 28 juni 2018 om de programmabegroting 
2019 goed te keuren.  

- Gelezen het voorstel ‘RMN Under Contruction’, het ‘Plan van aanpak’ en de aangekondigde 
overschrijding door Recreatie Midden-Nederland van: 

o € 450.000 op de kosten in 2019; 
o € 75.000 i.v.m. extra inzet voor het opstellen van toekomstperspectieven in 2019; 
o € 75.000 i.v.m. extra inzet op financiën. 

- Overwegende dat de extra kosten bij Recreatie Midden-Nederland gedekt worden door de 
schappen.  

- Overwegende dat er extra kosten gemaakt worden door het Plassenschap i.v.m. vervanging 
van een sluiswachter, advieskosten op diverse trajecten en keuring van het werkschip 
‘Loosdrecht VI’. 

 
Besluit de Plassenraad: 

- De begroting te wijzigen zonder gevolgen voor de deelnemersbijdrage en deze niet voor 
zienswijze naar de deelnemende gemeenteraden te sturen. 

- De vastgestelde prognose vast te stellen als begroting 2019 na wijziging. 
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Toelichting 
 

1. Inleiding 
 
Op 28 juni 2018 heeft de Plassenraad de begroting 2019 goedgekeurd. In 2019 wordt er op diverse 
punten afgeweken van deze begroting. In voorliggend voorstel wordt ingegaan op welke punten wordt 
afgeweken en wordt een begrotingswijziging voorgesteld om begroting en realisatie weer met elkaar in 
lijn te brengen. 
 

2. Doel 
 
Het doel van de begrotingswijziging is om toestemming te verkrijgen om conform de aangepaste 
begroting uitgaven dan wel opbrengsten te realiseren. In het kader van de accountantscontrole is het 
van belang dat de realisatie 2019 en de begroting inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen in 
overeenstemming zijn, teneinde rechtmatig te handelen conform het 
begrotingsrechtmatigheidsprincipe. 
  

3. Afwegingen 
 
Deze begrotingswijziging is gebaseerd op cijfers t/m Q2 2019. Dit betekent dat een groot deel van het 
recreatieseizoen niet verwerkt is in de prognoses. De uitwerkingen van het recreatieseizoen zullen in 
een prognose over de eerste 3 kwartalen 2019 worden verwerkt en, in het geval van significante 
afwijkingen, resulteren in een 2e begrotingswijziging.  
 
De voornaamste redenen om nu tot een begrotingswijziging te komen zijn: 
 
Doorbelasting vanuit Recreatie Midden-Nederland 
In het gezamenlijke bestuurlijk overleg van 29 mei 2019 zijn de dagelijkse besturen van Plassenschap 
Loosdrecht e.o. en recreatieschap Stichtse Groenlanden op de hoogte gesteld van de situatie rondom 
de bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN) en het tekort van ± € 450.000 in de 
begroting van RMN in 2019. Daarnaast is in het dagelijks bestuur van Plassenschap Loosdrecht e.o. 
besloten akkoord te gaan met de extra uitgave in 2019 van € 75.000 in verband met een onderzoek 
naar mogelijke toekomstperspectieven voor RMN en € 75.000 voor het versterken van de financiële 
functie.  
 
Dit heeft geleid tot een begrotingswijziging voor RMN welke wordt vertaald in een wijziging op de 
begroting 2019 van het Plassenschap.  
 
Ziekte op de Mijndense Sluis 
De vaste sluiswachter op de Mijndense Sluis is eind vorig jaar door ziekte uitgevallen. In het lopende 
seizoen bleek hij onvoldoende herstelt om de werkzaamheden te hervatten hetgeen tot extra inhuur 
heeft geleid. Deze inhuur is rechtstreeks op het Plassenschap geboekt. 
 
Advieskosten rondom Mijnden, verkenning veenslib en verkenning baggerwerkzaamheden 
Vanuit ontwikkelingen in het gebied zijn er extra advieskosten gemaakt. Met name de verkenningen 
rondom veenslib en baggerwerkzaamheden hebben gezorgd voor extra uitgaven waardoor de post 
‘bestuurs- en apparaatskosten’ overschrijdt. Om te kunnen voldoen aan mogelijke extra vragen vanuit 
de samenwerking in het OVP is deze post in de prognose verdubbeld. 
 
Keuring van de ‘Loosdrecht VI’ 
Het werkschip de ‘Loosdrecht VI’ dient opnieuw gekeurd te worden naar nieuwe wet- en regelgeving. 
Deze keuring (€ 12.000 incl. BTW) dient zo snel mogelijk plaats te vinden. Mogelijke kosten die 
gemaakt dienen te worden vanuit deze keuring zijn niet in te schatten en zullen, zodra bekend, 
gecommuniceerd worden met het bestuur.  
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Opbrengsten van eigendommen 
Bij de begroting 2019 is voorzichtig uitgegaan van een extra resultaat vanuit de vernieuwde 
erfpachtcanon voor Recreatiecentrum Mijnden. Tot op heden is deze nieuwe overeenkomst niet 
afgesloten en zijn er geen extra inkomsten ad. € 27.500. 
 
Mutaties reserve 
De geraamde mutaties vanuit de verschillende reserves betrof met name subsidies welke niet mogen 
worden verwerkt in het resultaat. Als deze subsidies vrijvallen vindt directe aftrek op het actief plaats. 
 

4. Financiën 
 
Bovenstaande wijzigingen resulteren in onderstaande begrotingswijziging.  
 

 
 
Het verwachte tekort wordt gedekt vanuit de algemene reserve. Vanuit de begroting 2020 is al een 
bedrag van € 139.400 gereserveerd in 2019 om dit tekort te dekken. 
 

5. Vervolg 
 
De begroting 2019 en de begrotingswijziging dienen als toetsingskader bij de accountantscontrole van 
de jaarrekening 2019. Deze begrotingswijziging wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de 
Plassenraad.  

 
 

Begrotingspost Begroting 2019 Realisatie Prognose 2019 Afwijking

1 Salarissen & sociale lasten 943.900€                       563.874€         1.086.700€         -142.800€             

3 Personeelskosten 294.400€                       214.846€         430.700€            -136.300€             

5 Inhuur personeel derden 31.600€                         36.890€           93.300€              -61.700€               

7 Rente en afschrijvingen 617.000€                       4.242€              274.700€            342.300€              

9 Huur en pachten -€                                    -€                      -€                         -€                           

11 Bestuurs- en apparaatskosten 41.700€                         48.210€           100.000€            -58.300€               

13 Belastingen en verzekeringen 25.900€                         19.580€           25.900€              -€                           

15 Energie- en waterkosten 26.900€                         12.639€           26.900€              -€                           

17 Onderhoud en vuilafvoer 427.300€                       160.329€         439.300€            -12.000€               

19 Voorzieningen 105.000€                       -€                      105.000€            -€                           

21 Publiciteits- en overige kosten 7.300€                            788€                 5.000€                 2.300€                   

23 Nagekomen lasten -€                                    -€                      -€                         -€                           

Totaal lasten 2.521.000€                   1.061.398€     2.587.500€        -66.500€               

2 Opbrengsten van eigendommen 316.700€                       173.923€         290.000€            26.700€                

4 Rechten 272.400€                       285.025€         290.000€            -17.600€               

6 Rente 2.400€                            -€                      -€                         2.400€                   

8 Overige baten 80.400€                         -€                      80.400€              -€                           

10 Nagekomen baten -€                                    -€                      -€                         -€                           

12 Dekkingsmiddelen 1.657.400€                    831.265€         1.706.000€         -48.600€               

Totaal baten 2.329.300€                   1.290.213€     2.366.400€        -37.100€               

Totaal lasten en baten -191.700€                     228.815€         -221.100€          29.400€                

Mutatie reserve AF 201.700€                       -€                      -€                         -€                           

Mutatie reserve BIJ -€                                    -€                      -€                         -€                           

SALDO 10.000€                         228.815€         -221.100€          -€                           
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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 gaat het bestuur aan de slag 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 de eerste helft van 2019 werden we geconfronteerd met een aantal knelpunten en uitdagingen 
binnen onze uitvoeringsorganisatie RMN. Inmiddels is RMN gestart met een Plan van Aanpak dat 
erop gericht is om op zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen om de basisfuncties op orde te 
krijgen en op korte termijn een aantal perspectieven te presenteren om de taakuitvoering van de 
schappen in de toekomst te waarborgen.   
Naar verwachting wordt in 2020 een besluit over de toekomst van RMN genomen en zal een passend 
transitietraject gestart worden. Op dit moment is nog onduidelijk wat de (financiële) consequenties 
hiervan zijn. De bestaande begroting (en reservepositie) biedt in ieder geval geen ruimte om 
transitiekosten te kunnen dekken.    

PLANNING  

Het dagelijks bestuur (DB) heeft deze ‘Kadernota 2021’ 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 2021’ opstelt.   

P&C-document Datum vaststelling 
DB 

Datum verzending 
naar deelnemers 
(griffies) 

Datum (concept) 
zienswijze retour 

Datum vaststelling 
AB 

Kadernota 2021 Week 49 

DB 21 nov. 2019 

Week 49  

22/23 nov. 2019 

Week 4 

20 januari 2020 

DB 6 feb. 2020 

AB 13 feb. 2020 

Begroting 2021 Week 14 

DB 2 april 2020 

Week 14  

3/4 apr. 2020 

Week 22  

25 mei 2020 

DB 11 juni 2019 

AB 25 juni 2019 
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PROGRAMMA & PRODUCTEN 

Ontwikkelingen Programma Loosdrechtse Plassen  
Naar verwachting werken we in 2021 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.   

• De werkhaven Rimboe wordt naar verwachting opgeleverd in 2021. De werkhaven heeft een 
functionele make-over gekregen en de gebouwen zijn zo veel mogelijk verduurzaamd. 

• 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.    

• In 2020 vindt een evaluatie van het paalkamperen plaats. Dit leidt mogelijk tot 
beleidswijzingen in 2021.  

• We werken aan het digitaliseren van onze ontheffingen en streven ernaar dat in 2021 zoveel 
mogelijk ontheffingen – in ieder geval alle snelvaarontheffingen – digitaal verleend worden. 
Hiervoor zijn we in gesprek met Waternet (vaarwater app).  

 

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. 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.  
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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. 
 
Milieuwetgeving 
De wettelijke normen en kaders op het gebied van milieu worden steeds verder aangescherpt. Actueel 
zijn de problemen n.a.v. de stikstofwetgeving (PAS), de bodem en slibwetgeving (TBT, PFAS) en 
aanscherping van uitstoot- en emissienormen (CO2/fijnstof). We moeten bij het plannen van 
werkzaamheden rekening houden met het milieueffect, zodat we kunnen zorgen voor compensatie. 
Dit heeft een kostenverhogend effect.  
 
Energietransitie 
Momenteel wordt er weinig gebruik gemaakt van duurzame energie, maar we streven er naar om te 
verduurzamen. In 2021 stellen we een plan op om het doel te bereiken voor minimaal 50% gebruik te 
maken van duurzame energie. 
 

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 neemt toe, 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 2020 is de begrote capaciteit voor toezicht & handhaving 1,83 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. Naar verwachting mogen de BOA’s vanaf 2020 geen dienstwapen meer dragen. In dat geval 
dient een keuze gemaakt te worden of er extra formatie nodig is of dat het dienstrooster wordt 
aangepast waardoor er minder uren toezicht mogelijk is. 
 

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 terreinen door hondenuitlaatservices, 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 2020/2021 op bezinnen in het kader van de strategische 



 

5 

 

(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.  

ALGEMENE FINANCIELE UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2021 E.V.  

Voor het opstellen van de Programmabegroting 2021 worden de volgende uitgangspunten 
gehanteerd: 
 

1. De deelnemersbijdrage aan het Plassenschap Loosdrecht e.o. wordt met 3,3% verhoogd als 
gevolg van loon- en prijsindexatie, ervan uitgaande dat:  

a. De deelnemersbijdrage aan Recreatie Midden-Nederland met 4,75%1 wordt geïndexeerd 

b. Het te hanteren prijsindexcijfer, op basis van de meicirculaire provinciefonds 2019, 1,8% 
bedraagt; 

c. Voor de inkomsten, zoals tarieven voor ontheffingen en gebruik terreinen wordt een 
stijgingspercentage van 1,8% ten opzichte van 2020 aangehouden2;  

d. Uitgaande van het feit dat 44% van de begroting van het Plassenschap bestaat uit 
loongerelateerde kosten vanuit RMN en 56% uit andersoortige kosten komt het gewogen 
gemiddelde uit op 3,2%.  

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. 
Om de huidige kostenontwikkelingen te kunnen volgen worden de bedragen geïndexeerd. In 2020 
wordt het MJOP opnieuw opgesteld met behulp van het nieuwe beheersysteem GeoVisia. 

4. Per 1 januari 2018 heeft het Plassenschap een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met het 
Routebureau Utrecht en is daarmee één van de opdrachtgevers. De bijdrage (€ 23.100,- op 
prijspeil 2020), 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 resultaten uit de evaluatie Besluit Motorboten en de gezamenlijke Campagne Snelvaren zijn 
eind 2019 bekend; het dagelijks bestuur besluit begin 2020 over mogelijke consequenties voor 
onder meer het aantal uit te geven snelvaarontheffingen. De begroting 2021 gaat uit van het 
aantal te verlenen snelvaarontheffingen voor 2021 van 800 stuks, net als in 2020. Mocht het 
bestuur in de aanloop naar 2020 besluiten dit aantal te wijzigen, dan volgt een voorstel tot een 
begrotingswijziging. 

6. In de begroting 2021 wordt – net als in 2020 – een PM-post toegevoegd voor de transitie RMN. 
Momenteel kan nog geen reële inschatting van de te verwachten kosten worden gemaakt. Wel is 
helder dat de transitiekosten zullen leiden tot een verhoging van de deelnemersbijdrage.   

  

 

1 De onderbouwing van het indexatiepercentage RMN à 4,75% is als volgt: het gewogen gemiddelde van de 
loongerelateerde stijging (86%) 2,9% en de stijging op overige kosten (14%) 1,8% + 2% eenmalige indexatie voor 
het opvangen van de bovenformativiteit. 
2 De inkomsten die geïndexeerd kunnen worden, worden met 1,8% 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. 
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