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Geachte dames, heren,
 
In vervolg op onderstaande e-mail ontvangt u de bijgevoegde brief met bijlage inzake de herziene
ontwerpbegroting 2021. Kortheidshalve verwijzen wij u naar de inhoud van de stukken.
 
Met vriendelijke groet,
Secretariaat Recreatieschap Stichtse Groenlanden

T:  06 25422401
E:  secretariaat@recreatiemiddennederland.nl
W: www.recreatiemiddennederland.nl
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Onderwerp: Ontwerp Begroting 2021 en Ontwerp Jaarrekening 2019 Stichtse Groenlanden
 
Geachte griffie(r)s,
 
Bijgevoegd ontvangt u de Ontwerp Begroting 2021 en de Ontwerp Jaarrekening 2019 van
recreatieschap Stichtse Groenlanden met de daarbij behorende aanbiedingsbrief.
 
In overeenstemming met de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt u in de gelegenheid
gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de Ontwerp Begroting, voordat deze ter vaststelling
wordt geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur. Graag ontvangen wij uw
(voorgenomen) zienswijze vóór  2 september 2020, zodat het algemeen bestuur uw zienswijzen
kan betrekken in de besluitvorming.
 
Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u
mij bellen of mailen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Ruth Werkhoven
 
Bestuursondersteuning Stichtse Groenlanden
 
Werkdagen: ma/(di)/do/(vrij)
 
T:  06 15 54 79 00
E:  r.werkhoven@recreatiemiddennederland.nl
W: www.recreatiemiddennederland.nl
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Voorwoord 
 

Voor u ligt de Ontwerp Programmabegroting Stichtse Groenlanden 2021, opgesteld in opdracht van 

het dagelijks bestuur door haar bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN). 

 

Recreatieschap Stichtse Groenlanden is een gemeenschappelijke regeling (GR) op grond van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Binnen deze GR werken de gemeenten De Bilt, De Ronde 

Venen, Houten, Lopik, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Utrecht, Woerden en IJsselstein en de provincie 

Utrecht samen aan beheer en ontwikkeling van toegankelijke recreatiegebieden voor inwoners en 

bezoekers van de regio. 

 

Recreatieschap Stichtse Groenlanden is in 1999 opgericht “ter behartiging van het belang van de 

deelnemers bij de intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en 

landschap.” Deze taakomschrijving is en blijft ongewijzigd, maar wat hieronder wordt verstaan en hoe 

hier invulling aan wordt gegeven, is wel aan verandering onderhevig. 

Thans bevinden we ons in een bijzonder tijdsgewricht waarvan de gevolgen van de Coronacrisis nog 

niet in te schatten zijn voor het komende jaar. Daarnaast is bedrijfsvoeringsorganisatie RMN in een 

transitie fase beland, waarvan een mogelijk nieuw toekomstperspectief nog niet concreet is. Daarom is 

voor RMN gekozen voor een beleidsarme begroting 2021 die gebaseerd is op de begroting 2020, 

waarover alleen een indexpercentage is toegepast voor alle kosten, inclusief de personeelslasten. 

Daarnaast zijn de structurele effecten uit de eerste begrotingswijziging 2020 financieel verwerkt.  

In 2021 zal het gekozen toekomstperspectief voor RMN worden geeffectueerd. De juridische-, 

personele- en financiële consequenties daarvan zijn op het moment van totstandkoming van deze 

begroting nog niet bekend. 

M.b.t. de begroting SGL 2021 wordt het ontwikkelprogramma opgenomen zoals dat eind 2019 is 

vastgesteld. 

Op grond van richtlijnen van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is de opzet en indeling 

van de begroting 2021 gewijzigd ten opzichte van 2020. In de bijlage is ter verduidelijking daarom een 

versie ‘oude stijl’ opgenomen. 

 

  



Beleidsbegroting 
 

1. Programmaplan  
Het recreatieschap is een gemeenschappelijke regeling (GR) op grond van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Op basis van deze wet kunnen gemeenten, provincies en 

waterschappen publiekrechtelijk samenwerken aan een belang dat verder strekt dan de gemeente- of 

provinciegrens. Het belang van recreatie, natuur en landschap is regionaal van aard. De behartiging 

daarvan — waaronder begrepen het dragen van de kosten die gepaard gaan met de instandhouding 

en verbetering van voorzieningen — is daarom in een intergemeentelijk of regionaal 

samenwerkingsverband georganiseerd.  

Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft als taak ‘beheer & onderhoud’, ‘toezicht & handhaving’, 

‘ontwikkeling’ en ‘exploitatie’ van (vrij) toegankelijke en eigentijdse recreatievoorzieningen in het 

buitengebied. Dit buitengebied is veelzijdig: van uitgestrekte veenweidegebieden en de Vinkeveense 

Plassen tot agrarische gebieden en de Lek met zijn prachtige uiterwaarden. Wandelen, fietsen, vissen 

en watersporten als zwemmen en kanoën: het kan allemaal in de gebieden van Stichtse Groenlanden.  

Het recreatieschap zorgt voor de volgende terreinen: Strijkviertel, Oortjespad, Eend, Grutto, 

Maarsseveense Plassen, Vinkeveense Plassen, Salmsteke, ’t Waal, De Leijen, Heulsewaard, 

Middelwaard, Cattenbroek, Nedereindse Plas, Laagraven, Haarrijnse Plas, Ruigenhoek, Hampoort/ de 

Rivier, Heemstede Noord en de Meerlo brug/ Hollandse IJsselpad. Maar ook kilometers lange routes 

voor wandelaars, fietsers, ruiters en kanoërs. 

Gescheiden financiële huishouding 
In 2018 is gemeente De Ronde Venen, na opheffing van recreatieschap Vinkeveense Plassen, 

toegetreden tot recreatieschap Stichtse Groenlanden. Besloten is dat de financiële huishouding 

binnen het recreatieschap voorlopig wordt gescheiden in twee delen: het werkgebied van Stichtse 

Groenlanden van voor 2018 (programma A) en het werkgebied de Vinkeveense Plassen (Programma 

B) dat gemeente De Ronde Venen heeft ingebracht. Dit betekent dat er twee financiële administraties 

worden gevoerd en dat er over twee onderdelen verantwoording wordt afgelegd in de jaarrekening. 

Hiermee worden de financiële risico’s over en weer gescheiden. De ‘oude’ deelnemers van Stichtse 

Groenlanden lopen geen risico verband houdend met het Vinkeveense gebied en De Ronde Venen 

loopt geen risico in verband met het werkgebied van Stichtse Groenlanden van voor 2018. Deze 

afspraak wordt in 2024 heroverwogen.  

Vergelijkbaarheid met voorgaande jaren 

De indeling van de begroting is gewijzigd. De oorzaak hiervoor ligt primair in het feit dat de voormalige 

indeling in 2 programma’s strijdig was met de verslaggevingsvoorschriften Besluit Begroting en 

Verantwoording (BBV). Onze toezichthouder heeft ons hier in voorgaande jaren in het kader van het 

interbestuurlijk toezicht op gewezen. De begroting 2021 is daarom opgebouwd naar de aard van de 

activiteiten van het schap. De nieuwe programma indeling is: 

• Programma 1. Beheer en Onderhoud 

• Programma 2. Toezicht & handhaving 

• Programma 3. Ontwikkeling 

• Programma 4. Exploitatie 

• Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen en overhead 

 

Omdat sprake is van een gescheiden financiële huishouding tussen het werkgebied Stichtse 

Groenlanden en het werkgebied de Vinkeveense Plassen is in de bijlage bij de begroting een 

begroting opgenomen die aansluit op deze indeling. Op totaalniveau sluiten deze bijlagen uiteraard 

aan op meerjarenraming zoals in de begroting opgenomen.  



Programma 1: Beheer en onderhoud 

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 

 

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.  

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 ervan uit dat deze duurder uitvallen dan 

de huidige bestekken plus index.  

Digitalisering  

Enkele jaren geleden hebben we GIS-systeem GeoVisia gekocht om ons areaal en alle voorzieningen 

in onze gebieden digitaal te beheren. Om budgettaire redenen wordt het systeem geleidelijk gevuld en 

in gebruik genomen. Naar verwachting is in 2020 het systeem gevuld aan de hand van 

onderhoudsinspecties, zodat we in 2021 het systeem in gebruik kunnen nemen om dagelijks-, groot- 

en vervangingsonderhoud te plannen en begroten. Tot en met 2021 wordt er begroot aan de hand van 

technische levensduur, vanaf 2022 kunnen we begroten op basis van de werkelijke staat van 

onderhoud. Dit zal een effect hebben op de dotatie groot onderhoud.  

Klimaatverandering en biodiversiteit  

Het veranderende klimaat heeft directe gevolgen voor het beheer van onze gebieden. We moeten 

rekening houden met toenemende kosten als gevolg van extreme weersomstandigheden, zoals 

stormschade, uitspoeling van paden en stranden en langere periodes van onwerkbaar weer. 

Daarnaast zien we dat het groeiseizoen steeds langer wordt en dat het aantal pieken in het 

recreatieseizoen toeneemt, waardoor de beheer & onderhoudswerkzaamheden toenemen.  

Het veranderende klimaat heeft ook gevolgen voor de biodiversiteit, waardoor we te maken hebben 

met essentaksterfte, overlast van de eikenprocessierups en invasieve exoten (waaronder de 

reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop), overlast als gevolg van cabomba (waterplanten) en de 

opkomst van de Amerikaanse rivierkreeft, de zwemwaterkwaliteit komt steeds sneller en op meer 

plekken onder druk te staan als gevolg van blauwalg en de toename in ganzenpopulatie (E-coli 

bacterie).  

Om de biodiversiteit te vergroten, streven we naar een betere mix van boomsoorten, gewassen en 

planten. Ook willen we graag meer insecten en dieren aantrekken door middel van natuurlijke oevers 

en bijenvelden. Daarnaast zullen we bij het beheer en de inrichting van de terreinen maatregelen 

moeten nemen op het gebied van klimaatadaptatie, aangezien we vaker te maken zullen krijgen met 

droogte, wateroverlast, oplopende temperaturen en bodemdaling.  

 

 

 









Salmsteke In samenwerking met HDSR, provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, 

gemeente Lopik en Staatsbosbeheer werken we aan het versterken 

van de dijk en een recreatieve verbetering van de uiterwaard door 

aanleg van een zwemplas en de mogelijkheid voor jaarrond horeca. 

Laagraven/ Heemstede 

Noord 

Verbeteren paden en routestructuren 

We werken aan het verbeteren van de routestructuren in het 

gebied. Op het parkeerterrein tegenover Down Under wordt in 2020 

een TOP gerealiseerd en het gebied is opgenomen in het 

wandelroutenetwerk. Naar verwachting realiseren we in 2021 een 

aantal nieuwe routes en beleefpaden in het gebied. 

Vergroten recreatief aanbod 

Laagraven is een groene buffer in een stedelijke omgeving. We 

hebben eind 2018 grond bij Heemstede Noord overgenomen van 

de provincie om het recreatief aanbod in dit gebied te vergroten. In 

2021 werken we samen met omgevingspartijen aan een plan voor 

de recreatieve invulling van het gebied. 

Tull en ’t Waal/ 

Honswijkerplas 

We hebben verschillende terreinen langs de Lek: ’t Waal West en 

Oost, de Honswijkerplas, de Boomgaard en het Waalse Bos 

(verpacht aan Staatsbosbeheer). De terreinen zijn geschikt voor 

dagrecreatie, maar sluiten onvoldoende aan bij de regionale 

recreatiebehoefte. Afhankelijk van het verloop van planologische 

procedures, werken we in 2021 aan de herinrichting van het gebied 

samen met nog te werven ondernemers. 

De Leijen We verkennen de mogelijkheden om op dit terrein een (kleine, 

hoogwaardige) horecavoorziening te realiseren, zodat het beter 

benut kan worden voor dagrecreatie. Enkele jaren geleden zijn hier 

al investeringen voor gedaan (een speelvoorziening, een 

waterleiding en een persriool). In 2020 hopen we een duurzame 

grondpositie te vestigen, zodat een nog te werven ondernemer de 

bouw van een paviljoen gefinancierd kan krijgen. We streven naar 

realisatie in 2021. 

Nedereindse Plas In het verleden is afgesproken dat wij, na sanering, eigenaar 

zouden worden van dit gebied om het verder te ontwikkelen tot 

recreatiegebied met zwemplas. Momenteel worden deze afspraken 

herzien. Er zal geen zwemplas gerealiseerd worden, maar we 

onderzoeken samen met gemeente en provincie Utrecht hoe we de 

terreinen verder kunnen ontwikkelen voor  recreatie. In 2021 

kunnen we, mede afhankelijk van planologische procedures en het 

besluit over het grondeigendom 

 

 

 

 

 















Langer onderhoud De extra kosten voor het onderhouden van de terreinen worden geraamd op € 

6.318 voor het maaien en extra aanpakken van verhardingen en € 1.305 voor 

het extra bewateren van de beplanting.  

Extra zwerfvuil Doordat de terreinen intensiever worden gebruikt is er meer zwerfvuil wat 

moet worden verwijderd. De extra kosten komen op € 6.350.  

Stormschade In 2019 is er een zomerstorm over de terreinen van het recreatieschap 

getrokken waarbij met name de Vinkeveense Plassen, en in het bijzonder de 

Veenkade, zwaar zijn getroffen. De schade op de Veenkade bedroeg € 

11.294, inclusief de noodzakelijke nieuwe beplanting. Ook heeft de storm voor 

schade gezorgd op de Maarsseveense Plassen waarbij het strand herstelt 

moest worden na afkalving. De kosten hiervoor bedragen € 1.117.   

 

Wateroverlast 

De droogte en warmte kunnen zorgen voor heftige en onvoorspelbare (tropische) regenval. Dit heeft 

gevolgen voor de waterafvoer en met name de pompen die hiervoor zorgdragen. Wegens de 

intensieve inzet van de pompen bij de Lekoevers is in 2019 bijvoorbeeld een extra storing opgetreden 

wat € 598 heeft gekost. 

Exoten en ziektes 

Door de klimaatsverandering ontstaan er gunstigere leefomstandigheden voor een aantal invasieve 

exoten. Met name de Eikenprocessierups en de Japanse duizendknoop zorgen voor overlast op de 

terreinen. Opvallend hieraan is dat er op de Vinkeveense Plassen nauwelijks overlast is geweest van 

de eikenprocessierups terwijl de eikenrijke terreinen van SGL-A relatief veel risico op overlastervaren.  

Door een invasieve schimmel neemt de essentaksterfte steeds verder toe. Dit probleem wordt 

versterkt door bijv. een zomerstorm. 

 

3. Aantrekkende markt 

Aannemers zullen in de toekomst meer vragen voor het uit te voeren werk. In 2021 zijn er mogelijk 

nieuwe bestekken aanbesteed die duurder uit zijn gevallen dan de vorige bestekperiode. Ook het 

aannemen van strandbad personeel voor het seizoen zal duurder uitvallen dan voorgaande jaren. Dit 

risico heeft zich niet voorgedaan in 2019.  

4. Uitkomsten inspecties MJOP 

In de jaarrekening 2019 is de voorziening groot onderhoud vrijgevallen omdat onvoldoende aansluiting 

bestond tussen de administratieve en de technische staat van het onderhoud. In 2020 worden 

inspecties uitgevoerd naar de technische staat van het onderhoud. De uitkomsten van deze inspecties 

geven inzicht in het benodigde onderhoud. Het risico bestaat dat uit de inspecties blijkt dat de kosten 

voor onderhoud hoger zullen zijn dan nu in de begroting opgenomen. Omdat via de inspecties dit 

inzicht verkregen wordt is het op dit moment niet mogelijk het risico te kwantificeren.  

5. RMN in transitie 

De bedrijfsvoeringsorganisatie RMN is in een transitie fase beland, waarvan een mogelijk nieuw 

toekomst perspectief nog niet concreet is. In 2021 zal het gekozen toekomstperspectief voor RMN 

wordt geëffectueerd. De juridische-, personele- en financiële consequenties daarvan zijn op het 

moment van totstandkoming van deze begroting nog niet bekend. Daarom is een PM post 

Transitiekosten RMN als risico opgenomen. 

 













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. De omslagrente komt uit op 3,0%. 

2.4. Paragraaf bedrijfsvoering 
Bedrijfsvoering 

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 Recreatieschap Stichtse Groenlanden is dit percentage 45,5% 

voor het werkgebied Stichtse Groenlanden en 23,5% voor het werkgebied Vinkeveense Plassen. 

Recreatie Midden-Nederland is de uitvoeringsorganisatie van Recreatieschap Stichtse Groenlanden. 

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.  

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 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 personeel- 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 kosten vanuit RMN (grotendeels overhead) voor de begroting 2021 is bepaald op  

€ 3.677.187  waarvan € 2.641.485 personeelslasten. De overige kosten van overhead bestaan uit de 

doorbelaste apparaatslasten vanuit RMN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





3. Financiële begroting 
 

Uitgangspunten bij de begroting  

Middels de Kadernota 2021, welke voor een zienswijze naar de deelnemers is gestuurd, bent u 

geïnformeerd over de financiële kaders voor het begrotingsjaar 2021.  

Indexering  

Voor de indexering van loon- en prijsgevoelige elementen wordt uitgegaan van de volgende 

percentages: 

• 2,9% voor de loongerelateerde kosten 

• 1,8% voor de overige kosten 

 

De verhouding loon- en prijsgevoelige elementen liggen bij het Recreatieschap op 86/14 (daarmee 

komt de stijging van de gemeentelijke bijdrage op (86 x 2,9% + 14 x 1,8%) = 2,75%.  

Bij de opstelling van de programmabegroting 2021 is verder rekening gehouden met de volgende 

uitgangspunten:  

• Voor rente op nieuwe investeringen is 3% gehanteerd;  

• Het afschrijvingsbeleid is ongewijzigd ten opzichte van eerdere jaren (lineaire afschrijving 

gedurende de economische levensduur van investeringen, rekening houdend met eventuele 

restwaarde bij vervreemding aan het einde van deze economische levensduur).  

• Vanaf 2024 vervalt de bijdrage van gemeente Amsterdam. Dit is ingerekend in de begroting 

2021. Op grond van de toetredingsovereenkomst is het risico van gemeente De Ronde Venen 

ten aanzien van het wegvallen van de bijdrage van gemeente Amsterdam gemaximeerd op de 

op dat moment bekende resterende taakstelling van €78.000 voor verhoging van inkomsten 

zoals deze op dat moment bleek uit bijlage 8 van Toekomstplan Vinkeveense Plassen d.d. 28 

januari 2015. 

• In de begroting 2021 zijn tevens de structurele effecten verwerkt van de 1e begrotingswijziging 

2020.  

  
























