Van: Grasmeijer, Cor <cor.grasmeijer@provincie-utrecht.nl>
Verzonden: dinsdag 13 april 2021 08:49
Onderwerp: Toekomstige Samenwerking Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Geachte griffies,
Bijgevoegd ontvangt u de Reactienota op de reacties van de deelnemers op de richtinggevende
uitspraken.
Hierbij hoort de aanbiedingsbrief en een overzicht van de planning.
Tevens is bijgevoegd de uitnodiging voor de Raads- en Statenklankbordgroep.
Deze zal voor het eerst op 28 april gehouden worden.
De link voor het digitale overleg volgt op een later moment.
Met vriendelijke groet,
C. Grasmeijer
Secretaris Bestuurlijke Begeleidingsgroep

Aan:
de deelnemers van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden.
de gemeenteraden, de provinciale staten en colleges van B&W en GS
Bijlagen:
1. Reactienota Recreatieschap Stichtse Groenlanden
2. Planning vervolgproces
Onderwerp: Reactienota op richtinggevende uitspraken Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Geachte deelnemer,
Bij brief van 9 december 2020 bent u geïnformeerd over de voortgang van het proces om te komen
tot een nieuwe toekomstige samenwerking voor zowel het Recreatieschap Stichtse Groenlanden als
het Plassenschap Loosdrecht. Voor beide schappen wordt gewerkt aan een nieuwe vorm van
samenwerking. Inmiddels zijn van alle deelnemers reacties ontvangen op de richtinggevende
uitspraken.
Reacties deelnemers
Door de deelnemers is gereageerd op het verzoek om een reactie op de richtinggevende uitspraken.
Deze reacties zijn verzameld in de Reactienota Recreatieschap Stichtse Groenlanden, die als bijlage
bij dit voorstel is gevoegd.
De reacties zijn positief ten aanzien van de richtinggevende uitspraken. Dit betekent dat alle
deelnemers van het schap het proces steunen om tot een nieuwe samenwerking te komen. De
elementen van samenwerking, zoals solidariteit en de blijvende ondersteunende rol door de
provincies, wordt onderschreven. En er wordt positief gekeken naar de verschillende onderdelen van
de nieuwe samenwerking, waaronder een herverdeling van gronden en een centrumregeling met de
provincie Utrecht. Wel zijn door de deelnemers nog randvoorwaarden meegegeven en aanvullende
opmerkingen gemaakt over onder andere de planning, de financiën en de eigendommen. Deze
opmerkingen passen binnen de richtinggevende uitspraken en het proces om te komen tot een
nieuwe samenwerking. In de reactienota zijn per deelnemer de onderdelen van aandacht geduid. De
antwoorden zijn nog globaal en op hoofdlijnen en kunnen nog niet heel concreet worden ingevuld. In
de nadere voorstellen die worden voorgelegd zal aandacht gegeven worden aan de gevraagde
randvoorwaarden en opmerkingen.
Op 3 maart 2021 bent u geïnformeerd over de voortgang van het proces. Daarin is aangegeven dat
Bureau KokxDeVoogd is uitgekozen voor het vervolgproces. Inmiddels is een nadere duiding van de
planning voor de eerstkomende periode gegeven. Deze planning is eveneens als bijlage bij deze brief
gevoegd.
Raads- en Statenklankbordgroep
Door meerdere deelnemers is gevraagd om de gemeenteraden en Provinciale Staten meer te
betrekken bij de ontwikkelingen. Aan deze vraag willen wij tegemoetkomen door een zogenaamde
Raads- en Statenklankbordgroep te vormen. Met raads- en statenleden willen wij de ontwikkelingen
bespreken. Voor deze bespreking nodigen wij de raads- en statenleden uit het Algemeen Bestuur en
de raadsrapporteurs voor de recreatieschappen vanuit de gemeenteraden uit om aanwezig te zijn.

Daarnaast staat het ook andere raads- en statenleden vrij om zich aan te melden voor deze
bijeenkomsten. De uitnodiging hiervoor wordt separaat aan de griffies toegezonden.
Brief Ondernemingsraad RMN
Alle deelnemers hebben een brief van de Ondernemingsraad van de bedrijfsvoeringorganisatie
Recreatie Midden Nederland (RMN) gekregen. In de vergadering van het Dagelijks Bestuur is
afgesproken dat deze brief beantwoord zal worden door het bestuur van RMN.

Namens het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden,

Johan van Everdingen
Voorzitter Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Reacties deelnemers op de richtinggevende uitspraken over Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Hierbij de gebundelde reacties uit de opmerkingen die door de deelnemers van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden zijn ingebracht naar aanleiding van
de richtinggevende uitspraken van het bestuur. Hieruit blijkt dat alle partijen de richtinggevende uitspraken ondersteunen. Wel is er aandacht gevraagd
voor verschillende onderdelen, zoals de financiële consequenties en de eigendommen.

1.

Vragen en opmerkingen van deelnemers
Provincie Utrecht
Vooralsnog onderschrijven richtinggevende uitspraken. Geen
negatieve reactie.

2.

Kaderstelling door PS over samenwerking in april 2021.

3.

Gemeente De Bilt
Onderschrijven richtinggevende uitspraken. Financiële aspecten
nader uitwerken.

4.

5.

Hoe worden ontwikkeltaken vormgegeven? Hoe is de relatie met
het Programma Groen Groeit Mee.

Antwoord/reactie
1. akkoord

2. Het proces van transitie gaat door. De resultaten van besluitvorming kunnen
niet worden afgewacht. Eventuele consequenties zullen later in beeld worden
gebracht.

3. Akkoord. Inzicht in de transitie en liquidatiekosten wordt in mei/juni
verwacht, met daarbij een indicatie voor de dekking (reserves en eventueel
noodzakelijke deelnemersbijdragen).

4. Er is een onderscheid in nieuwe ontwikkelingen waar locaties nog niet
bekend zijn en integraal moeten worden afgewogen en nieuwe ontwikkelingen
op recreatief aangegeven locaties. Het eerste vormt een onderdeel van Groen
Groeit Mee. De ontwikkelingen op gebieden die al recreatief zijn aangewezen
worden meegenomen in het proces.
5. Hiervan wordt notie genomen

Er zijn geen niet-commerciële terreinbeheerders (uitspraak
Europese Hof)

6.

Gemeente De Ronde Venen
Uitgangspunten gemeenteraad zijn:
- Zelfstandig uitvoeren voorkeur
- Indien samenwerking, zo klein mogelijk
- Behoud kennis over plassen
- Behoud subisidie Provincie

6. Van de uitgangspunten van de gemeenteraad wordt kennis genomen. In het
vervolgtraject worden de gemaakte opmerkingen over de samenwerking
meegenomen.

7.

Financiële vergelijking maken tussen verschillende
samenwerkingsvormen (samen met Plassenschap, vorm van AVU)
versus zelfstandig

7. Deze informatie wordt geleverd bij de vervolgstappen. Inzicht in de transitie
en liquidatiekosten wordt in mei/juni verwacht, met daarbij een indicatie voor
de dekking (reserves en eventueel noodzakelijke deelnemersbijdragen).

8.

Betrek ook commerciële TBO’s erbij en de ODRU.

8. In de memo Toekomstige organisatie Recreatieschappen zijn organisaties
genoemd die worden betrokken bij de vervolgstappen. De aangedragen
suggesties zullen nader bekeken worden.

9.

Realistische planning gevraagd

9. De planning is bijgevoegd.

10. Aandacht voor DMO Groen Hart voor het vervolg.

Gemeente Houten
11. Onderschrijven de richtinggevende uitspraken. Wat wordt de rol
van gemeenteraden?

10. Vooralsnog is niet de verwachting dat de DMO’s in het gebied betrokken
worden in het vervolgproces.

11. Akkoord.
Er zal een raadsklankbordgroep worden gevormd om leden van de
gemeenteraden en leden van Provinciale Staten nauw betrokken te houden bij
het proces.

12. Nadere duiding geven aan de financiële gevolgen.

12. Deze informatie wordt geleverd bij de vervolgstappen. Inzicht in de
transitie en liquidatiekosten wordt in mei/juni verwacht, met daarbij een
indicatie voor de dekking (reserves en eventueel noodzakelijke
deelnemersbijdragen).

13. Aandacht wordt gevraagd voor de ontwikkeltaken. Kan deel
uitvoering bij gemeenten liggen? Samenwerking zoeken met
TBO’s. Toezicht en handhaving goede plek geven.

13. De ontwikkelingen op gebieden die al recreatief zijn aangewezen worden
meegenomen in het proces. In de vervolgnotitie zal nader ingegaan worden op
de uitvoering van deze taken. De suggesties worden meegenomen.

14. Hoe omgaan met gemeenschappelijk eigendom?

14. Wordt apart voorstel voor gemaakt, hoe om te gaan met het
gemeenschappelijke eigendom

Gemeente Lopik
15. Onderschrijven de richtinggevende uitspraken
Gemeente Nieuwegein
16. Ondersteuning richtinggevende uitspraken. Aandachtspunten erbij
betrekken:
- Centrumregeling provincie
- Rol gemeenteraad (kaders en controle) belangrijk
- Gebiedsgewijze benadering recreatie. Kies organisatie in
waardenperspectief (ontwikkeling en beheer)
- Voorkeur niet commerciële TBO’s. anderen niet uitsluiten
- Aandacht en zorg medewerkers RMN
Gemeente Stichtse Vecht
17. Onderschrijven richtinggevende uitspraken, voorkeur voor
centrumregeling met de Provincie Utrecht
18. Randvoorwaardelijk zijn de volgende punten meegegeven:

15. Akkoord

16. Akkoord. De aandachtspunten worden meegenomen in het vervolgproces.

17. Akkoord

18. Deze informatie wordt geleverd bij de vervolgstappen. Uitgangspunten in
het proces zijn solidariteit en samenwerking voor langere tijd. Deelname

- Nieuwe samenwerking moet meerwaarde opleveren, inzicht
geven in financiën (frictie en structureel), beslissingsbevoegdheid
verduidelijken
- Continuïteit en solidariteit van de samenwerking op lange termijn
moet worden geborgd
- Deelname en bijdrage van de Provincie is essentieel voor de
samenwerking
- Duidelijkheid over het proces en de kosten van de transitie
- Besparing op de overhead middels efficiencyslag.
19.

Provincie is uitgangspunt van de samenwerking. Financiën worden
verduidelijkt in de voorstellen en besparing op overhead wordt verder
uitgewerkt. Inzicht in de transitie en liquidatiekosten wordt in mei/juni
verwacht, met daarbij een indicatie voor de dekking (reserves en eventueel
noodzakelijke deelnemersbijdragen).

Uitzoeken scheiding van ‘natte’ en ‘droge’ taken

19. Is een onderdeel van de werkzaamheden. Informatie hierover wordt
gedeeld in de vervolgstappen

Hoe omgaan met gemeenschappelijk eigendom

20. Wordt apart voorstel voor gemaakt, hoe om te gaan met het
gemeenschappelijke eigendom

20.

Gemeente Utrecht
21. Onderschrijven richtinggevende uitspraken, nieuwe samenwerking
moet wel voldoen aan Nota Verbonden Partijen. Zoek aansluiting
bij Utrecht Region (communicatie)
22. Meerwaarde nieuwe samenwerking aangeven, in relatie tot
financiële bijdrage. Duidelijke scheiding opdrachtgever en
opdrachtnemer. Kosten inzichtelijk maken en opvangen binnen
begrotingen.

23. Raden en Staten gelegenheid geven met elkaar in gesprek te gaan.

21. Akkoord

22. In de vervolgstappen zullen de verschillende onderdelen worden
meegenomen. In de voorstellen zullen de uitkomsten zichtbaar worden
gepresenteerd. Inzicht in de transitie en liquidatiekosten wordt in mei/juni
verwacht, met daarbij een indicatie voor de dekking (reserves en eventueel
noodzakelijke deelnemersbijdragen).

23. Er zal een raadsklankbordgroep worden gevormd om leden van de
gemeenteraden en leden van Provinciale Staten nauw betrokken te houden bij
het proces.

24. Snelle duidelijkheid over de planning.
24. De planning is bijgevoegd

25. Geen plezierjacht , geen nieuwe verplichting bevissing wateren.
25. Deze toevoegingen worden in het proces meegenomen
Gemeente Woerden
26. Onderschrijven richtinggevende uitspraken. Aandachtspunten
erbij betrekken:
- Duidelijkheid over invloed, zeggenschap en overdracht
verantwoordelijkheden in relatie tot eenvoud structuur
- Inzicht in financiële en juridische risico’s.

26. Akkoord. De opmerkingen worden in het proces meegenomen. In de
voorstellen zullen de uitkomsten zichtbaar worden gepresenteerd. Inzicht in
de transitie en liquidatiekosten wordt in mei/juni verwacht, met daarbij een
indicatie voor de dekking (reserves en eventueel noodzakelijke
deelnemersbijdragen).

27. Inzicht geven in verschillende scenario’s met consequenties.

27. Er zal een overzicht van scenario’s worden opgesteld. Deze zal onderdeel
uitmaken van de voorstellen voor de toekomstige samenwerking.

28. Hoe omgaan met gemeenschappelijk eigendom?

28. Wordt apart voorstel voor gemaakt, hoe om te gaan met het
gemeenschappelijke eigendom

29. Raadsklankbordgroep instellen

29. Er zal een raadsklankbordgroep worden gevormd om leden van de
gemeenteraden en leden van Provinciale Staten nauw betrokken te houden bij
het proces

Gemeente IJsselstein
30. Onderschrijven richtinggevende uitspraken. Samenwerking blijft
uitgangspunt.
31. Financiën benutten voor recreatie.

30. Akkoord

31. Dit is het uitgangspunt van de nieuwe samenwerking. Inzicht in de transitie
en liquidatiekosten wordt in mei/juni verwacht, met daarbij een indicatie voor
de dekking (reserves en eventueel noodzakelijke deelnemersbijdragen).

Aan deelnemende raads- en statenleden van
Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht

Referentie:
Bijlage(n):
Onderwerp:

secretariaat@recreatiemiddennederland.nl
-Uitnodiging Raads- en Statenklankbordgroep inzake Toekomstige Samenwerking

Utrecht, 12 april 2020
Geachte dames en heren,
Wij hebben u, gelijktijdig met deze uitnodiging, geïnformeerd over de uitkomsten van de reacties van
de deelnemers op de richtinggevende uitspraken in het proces over de toekomstige samenwerking
van de recreatieschappen. Daarin is aangegeven dat er een Raads- en Statenklankbordgroep wordt
gevormd voor dit proces. Een aantal deelnemers heeft hier specifiek om gevraagd en daar geven wij
graag gehoor aan.
Voor de Raads- en Statenklankbordgroep nodigen wij specifiek uit leden van het Algemeen Bestuur
van de beide schappen en de raadsrapporteurs voor de recreatieschappen. Ook andere raads- en
statenleden zijn welkom om aan te sluiten bij dit overleg.
Graag nodigen wij u uit voor de digitale informatiebijeenkomst op woensdag 28 april 2021 van 19.30
tot 20.30 uur. Dit overleg zal worden opgenomen, zodat deze op een later tijdstip nog terug te kijken
is.
Tijdens deze bijeenkomst willen wij de laatste ontwikkelingen met u duiden om te reflecteren. Tevens
willen wij deze bijeenkomst gebruiken om een beeld te krijgen van wat er in de raden en staten leeft.
Raads- en statenleden kunnen met elkaar van gedachten wisselen over de samenwerking. De
bijeenkomst is niet bedoeld voor politieke discussies. Die zijn voor de respectievelijke gemeenteraden
en Provinciale Staten.
De link voor de digitale vergaderingen wordt binnenkort verzonden aan de griffies, met het verzoek
deze door te zetten naar diegenen die hierbij aanwezig willen zijn.
Wij verwelkomen u graag bij de Raads- en Statenklankbordgroep.
Met vriendelijke groet,
C. Grasmeijer
Secretaris bestuurlijke begeleidingsgroep

April
Inventarisatie
Inventarisatie taken uitvoeringsorganisaties
Reacties op richtinggevende uitspraken (gemeenten en de provincies Utrecht en Noord-Holland)
Gesprekken met stakeholders (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, etc.)
Instellen raadsklankbordgroep (verkennen o.b.v. voorstel gem. Woerden)
Voorleggen realistisch concept-scenario (a.h.v. reacties op richtinggevende uitspraken)
Spoorboekje Besluitvormingsproces
Gesprekken stakeholders en voorbereiden bestuursopdracht/ juridische documenten
Gesprekken met bestuurders (gemeenten en provincie Utrecht en Noord-Holland)
Informeren raden en staten over voortgang
Concept-inrichtingsplannen en -convenanten opgesteld
Voorleggen concept-plannen en -conventanten aan ambt. begeleidingsgroep
Voorleggen concept-plannen en -convenanten (aan besturen schappen)
Evt. aanpassingsmoment conceptdocumenten n.a.v. bespreking met besturen schappen
Voorleggen concept-plannen en -convenanten (aan raden en staten)
Tussenbesluit raden en staten: go/no-go
Definitief maken van inrichtingsplannen en convenanten
Uitwerken voorbereiding implementatie (planning)
Bemensing nieuwe inrichting
(volgt later)
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