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Aanbiedingsbrief financiële stukken recreatieschap Stichtse Groenlanden

Utrecht, 15 juli 2021

Geachte deelnemer,
Bijgevoegd ontvangt u de volgende financiële stukken van het recreatieschap:
1) Jaarrekening en jaarverslag 2020 recreatieschap Stichtse Groenlanden
2) Verslag van bevindingen
3) Begroting 2022 recreatieschap Stichtse Groenlanden
4) Tarieventabel 2022 (behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van de rechten
bij het Recreatieschap Vinkeveense plassen 1995)
5) Nota van antwoord n.a.v. zienswijzen ontwerp jaarrekening 2020 en ontwerp begroting 2022

Toelichting op de bijlagen
Bijlage 1 en 2
Op 9 april 2021 ontving u de Ontwerp Jaarrekening 2020 voor zienswijze. Bijgevoegd treft u de
definitieve Jaarrekening 2020 en het Verslag van bevindingen van de accountant aan, aldus
vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 30 juni 2021.
Bijlage 3 en 4
Op 9 april 2021 ontving u de Ontwerp Begroting 2022 voor zienswijze. Bijgevoegd treft u de definitieve
Begroting 2022 en de Tarieventabel aan, zoals deze door het algemeen bestuur zijn vastgesteld op 30
juni 2021.
Bijlage 5
In bijgevoegde Nota van Antwoord geeft het dagelijks bestuur een reactie op de door u kenbaar
gemaakte zienswijzen op de Ontwerp Jaarrekening 2020 en de Ontwerp Begroting 2022.

Het oordeel van de accountant bij de jaarstukken
Het oordeel van de accountant bij het jaarverslag van recreatieschap Stichtse Groenlanden bestaat uit
twee onderdelen: getrouwheid en rechtmatigheid. De accountant geeft op basis van zijn controle een
goedkeurend oordeel op het onderdeel getrouwheid. Dat wil zeggen dat de in de jaarrekening
verantwoorde gegevens juist en volledig zijn vermeld. Voor het onderdeel rechtmatigheid geeft de
accountant een afkeurend oordeel. Dit wil zeggen dat de cijfers in de jaarrekening niet in
overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving is opgesteld.

Desintegratiekosten
Er zullen desintegratiekosten worden gemaakt bij
RMN (en daardoor indirect bij het recreatieschap)
als de deelnemers van Plassenschap Loosdrecht
e.o. eerder starten in een nieuw
samenwerkingsverband en de deelnemers van
Stichtse Groenlanden langer gebruik zullen
maken van RMN.

PM

€ 200.000

Inrichtingskosten
De inrichtings- of aanloopkosten zijn de kosten
die gemaakt worden om de nieuwe organisatie in
te richten voordat deze operationeel is (denk aan
migratiekosten en ICT, facilitaire kosten, P&Okosten, etc.)
Ontvlechtingskosten
Kosten voor het op orde brengen van de over te
dragen ‘boedel’.

€ 300.000

TOTAAL

€ 840.000

€ 520.000

Indien gekozen wordt voor het ‘nul-scenario’ – een scenario waarbij de gronden vervallen aan de
grondgebiedhoudende schapsdeelnemers die zelf de taakuitvoering op zich zullen nemen – moet,
gelet op de grotere complexiteit, rekening worden gehouden met ca. 5% meerkosten dan in
bovenstaand overzicht.
Indien wordt gekozen voor het ‘TBO-scenario’ – een scenario waarbij de gronden worden
overgedragen aan TBO’s (terrein beherende organisaties) – kunnen de kosten geringer zijn omdat de
deelnemers geen opstart- en inrichtingskosten hoeven te maken. Deze besparing weegt mogelijk niet
op tegen de ontvlechtingskosten die in dit scenario doorgaans hoger liggen.

Stand van zaken transitieproces
Het dagelijks bestuur heeft in de vergadering van 5 juli opdracht gegeven om een aantal zaken verder
uit te werken, zodat er in de vergadering van 20 september een besluit kan worden genomen over de
toekomstige samenwerking. Dit besluit wordt vervolgens voorgelegd aan het algemeen bestuur (in
een nog te plannen extra vergadering eind sept./begin okt.) en zal daarna worden aangeboden aan de
deelnemers, zodat er voor de jaarwisseling een definitief besluit kan worden genomen over de
toekomstige samenwerking. De effectuering/implementatie volgt in 2022.

Stand van zaken PM-post MJOP
RMN werkt al enige tijd aan het opstellen van een nieuw MJOP. Ten behoeve van het nieuwe MJOP
zijn er inspecties uitgevoerd. De inspectierapporten van de kapitaalintensieve elementen (bomen,
gebouwen, verhardingen en kunstwerken) zijn afgerond en ingevoerd in Geovisia. Op dit moment
worden de inspecties van materieel (schepen, voertuigen en gereedschappen) toegevoegd.
Daarnaast wordt gewerkt aan het opstellen van werkplannen voor het beheer & onderhoud van de
sluizen, kunstwerken en verhardingen, zodat inzichtelijk wordt welke werkzaamheden uitgevoerd
moeten worden in de komende jaren.
Gedurende het zomerreces wordt gewerkt aan de financiële vertaling van het MJOP. Er zullen
doorrekeningen worden gemaakt om de dotatie groot onderhoud te kunnen bepalen.
Tot op heden waren er geen middelen voor bomen en groen opgenomen in het MJOP. In het nieuwe
MJOP wordt dit wel meegenomen. Dit zal leiden tot een hogere dotatie. Verder zijn er geen grote
afwijkingen of risico’s uit de inspecties naar voren gekomen.

JAARVERSLAG &
JAARREKENING 2020
14 JULI 2020

1 Voorwoord
1.1 Jaarverslag en jaarrekening
Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening van recreatieschap Stichtse Groenlanden over het jaar
2020.
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.
Het recreatieschap heeft de uitvoering van zijn werkzaamheden - Beheer & Onderhoud, Toezicht &
Handhaving, Exploitatie, Bedrijfsvoering en Bestuursondersteuning - belegd bij RMN.
RMN is dé uitvoeringsorganisatie voor recreatieschap Stichtse
Groenlanden, Plassenschap Loosdrecht e.o. en Routebureau Utrecht.
Het jaar 2020 was een turbulent jaar voor het recreatieschap. Vanwege de corona-crisis en
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, werden onze gebieden vaker en
door meer mensen bezocht. De werkzaamheden en de werkdruk voor onze toezichthouders en
beheer- en onderhoudsmedewerkers nam hierdoor toe. Tegelijkertijd moesten, vanwege dezelfde
maatregelen, een groot deel van onze exploitanten in deze gebieden hun deuren gesloten houden en
deden zij een beroep op het schap om minder huur/pacht te betalen.
Daarnaast heeft het schap eind 2020 uitgesproken geen toekomst te zien in de wijze waarop de
samenwerking momenteel georganiseerd is. Naar verwachting zal uitvoeringsorganisatie RMN
geliquideerd worden en wordt het recreatieschap omgevormd tot een ander samenwerkingsverband
met een ‘lichtere’ structuur.

1.2 Effect COVID-19 (corona) op de jaarstukken
De uitbraak van COVID-19 (corona) in februari 2020 heeft een enorme impact op de samenleving én
ook op het recreatieschap. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Het
COVID-19 (corona) virus heeft financiële gevolgen die zijn verwerkt in voorliggende jaarrekening. De
belangrijkste (financiële) effecten zijn:
-

-

Niet/nauwelijks inkomsten uit verhuur van terreinen voor evenementen en
(groeps-)activiteiten;
Tegemoetkomen van huurders/pachters d.m.v. kwijtschelding van (een deel van) de
huur/pacht omdat zij vanwege de maatregelen noodgedwongen moesten sluiten en geen
inkomsten hebben kunnen genereren.
Hogere kosten voor terreinbeheer: extra kosten voor schoonmaak, afvalinzameling, toezicht
en handhaving;
Extra lasten om de online verkoop van toegangsbewijzen voor de Maarseveense plassen
mogelijk te maken en zodoende het bezoek ‘corona-proof’ te organiseren en faciliteren;
Uitstel overdracht eigendom/opstallen Oortjespad.

De totale impact van deze effecten op het resultaat bedraagt € 348.900, zie voor meer informatie de
bijlage “Toelichting extra kosten en minder inkomsten i.v.m. corona-maatregelen” (pagina 58).
2

1.3 Financiële resultaten

Het resultaat (inclusief mutaties reserves), bedraagt € 299.599 negatief ten opzichte van een gepland
resultaat van € 931.000 negatief (begroting na wijziging). Het verschil tussen het geplande resultaat
en de realisatie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door beduidend lagere personeelslasten en ook de
kosten voor rente en afschrijvingen zijn lager dan begroot.
De kosten voor RMN (doorbelaste personeels- en apparaatskosten en inhuur derden) en inhuur
personeel derden zijn lager uitgevallen. Enerzijds omdat een aantal openstaande vacatures niet zijn
ingevuld, maar intern zijn opgevangen door herverdeling van werkzaamheden binnen de formatie van
RMN. Anderzijds omdat Provincie Utrecht kosten voor de transitie op zich heeft genomen.
Daarnaast zijn de kosten voor rente en afschrijvingen lager dan begroot. Dit komt vooral omdat
vervangingsinvesteringen zijn uitgesteld in verband met de ontwikkeling van het nieuwe MJOP en
vertraging in vergunningstrajecten vanwege de PAS-wetgeving (stikstofproblematiek).
Tenslotte zijn er als gevolg van de corona-maatregelen inkomsten misgelopen en extra uitgaven
gedaan in 2020 die niet waren gepland. Het resultaateffect hiervan bedraagt € 348.900 negatief en is
onderdeel van het totale resultaat. Zonder dit resultaateffect zou het resultaat dus € 348.900 positiever
zijn geweest.

ONDERTEKENING
Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse
Groenlanden,

Dhr. J.C. R. van Everdingen
Voorzitter

Mw. S. Stolwijk
Secretaris
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Bilt. In de begroting is een bedrag aan inkomsten geraamd van € 15.000, zijnde het eerste jaar van
het contract.
Gedurende de afstemming van het plan zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. Dit heeft tot gevolg dat
niet alle belanghebbenden op één lijn zitten en dat de vergunning nog niet is afgegeven. De
inkomsten zijn zodoende nog niet gerealiseerd.
6) Erfpacht & huur (niet nagekomen verplichtingen)
De geraamde omzet uit erfpacht, verhuur en evenementen bedraagt ongeveer € 500.000. Het risico
dat de exploitanten niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen, is aanwezig. Het risico wordt geschat
op 5% van de omzet, zijnde € 25.000.
7) Vertraging overdracht beheer Oortjespad
Voor Oortjespad is een overeenkomst gesloten met de ondernemer van Kameryck, waarbij de verkoop
van de opstallen wordt uitgesteld. Het beheer en onderhoud van het gehele terrein is per 2020
overgedragen aan de ondernemer. De coronacrisis leidt tot een risico voor de ondernemer van
Kameryck en daarmee ook voor SGL.
3.1.2.3 Risico’s werkgebied Vinkeveense Plassen per 31 december 2020
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste risico’s van programma B opgenomen.
8
9

Omschrijving risico
Exploitatie zandeilanden
VVP
Aanbesteding vervangen
beschoeiingen VVP
Totaal

Bedrag
78.000

Wanneer
2023 e.v.

Frequentie
Jaarlijks

PM

2019 e.v.

Tot afronding
beschoeiingsproject

78.000

8) Exploitatie zandeilanden
In het Toekomstplan VVP is rekening gehouden met een netto opbrengst van de exploitatie van de
zandeilanden van minimaal € 78.000 per jaar in 2023/2024 (Toekomstplan, H7). Er is een risico dat de
opbrengsten tegenvallen. Ontwikkeling van de zandeilanden is mede afhankelijk van het nog vast te
stellen herziene bestemmingsplan door gemeente De Ronde Venen. De planning hiervan is vertraagd.
Vaststelling door de raad valt niet te verwachten eerder dan 2021. Dit geeft een onzeker
toekomstbeeld, omdat de jaren gaan dringen. Het schap levert door het aanstellen van een
programmamanager en een projectleider zoveel mogelijk inspanning dat vanaf 2023 (moment van
wegvallen bijdrage Amsterdam) sprake is van een gezonde exploitatie van het voormalig
recreatieschap Vinkeveense Plassen.
9) Aanbesteding vervangen beschoeiingen VVP
De aanbesteding van de 1e tranche is geweest. Het bedrag per meter is hoger uitgevallen dan in het
Toekomstplan was berekend. Daar tegenover staat dat we door de verkoop van legakkers minder
meters hoeven te beschoeien. De verwachting is dat de aanbesteding voor de 2e tranche aanzienlijk
hoger zal uitvallen als de 1e tranche. Dit heeft onder andere met de aantrekkende markt en
kostenstijging van materiaal e.d. te maken. Omdat sprake is van een risico ten aanzien van de
aanbesteding is het niet mogelijk hiervoor een concreet bedrag te benoemen.
3.1.2.4 Conclusie risico’s recreatieschap per 31 december 2020
In de onderstaande tabel is een totaaloverzicht weergegeven van de risico’s voor recreatieschap
Stichtse Groenlanden en de financiële inschatting van deze risico’s. Het totaalbedrag komt uit op
€ 406.000.
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4 Balans per 31 december 2020
Activa (bedragen in €)
Immateriële vaste activa
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald
Subtotaal immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut
Investeringen in de openbare ruimte met een
maatschappelijk nut

31-12-2020

226.001
226.001

31-12-2019
was
269.406
269.406

31-12-2019
wordt
269.406
269.406

2.744.588

2.781.411

2.781.411

Subtotaal materiële vaste activa

4.222.099
6.966.687

4.350.139
7.131.550

4.350.139
7.131.550

Financiële vaste activa
Overige uitzettingen
Subtotaal financiële vaste activa

122.991
122.991

149.794
149.794

149.794
149.794

Totaal vaste activa
Voorraden
Gereed product en handelsgoederen
Subtotaal voorraden
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar
Vorderingen op openbare lichamen
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist
instellingen
Overige vorderingen
Subtotaal uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar
Liquide middelen
Kas- en banksaldi
Overlopende activa
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog
te ontvangen voorschotbedragen van:
- Overige Nederlandse overheidslichamen
Overige overige nog te ontvangen bedragen en de
vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende
begrotingsjaren komen
Subtotaal overlopende activa
Totaal vlottende activa
Totaal activa

7.315.679

7.550.750

7.550.750

205.999
205.999

205.999
205.999

205.999
205.999

536.642
1.167.587
215.065
1.919.294

627.895
2.025.553
1.333
89.875
2.744.656

673.317
2.025.553
1.333
89.875
2.790.078

466.015

-

123.835
123.835

448.353

448.353

155.041

155.041

35.998
191.039

35.998
191.039

2.715.143

3.590.047

3.635.469

10.030.822

11.140.797

11.186.219

Pagina 27 van 61

Passiva (bedragen in €)
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Gerealiseerd resultaat
Subtotaal eigen vermogen

31-12-2020

31-12-2019
was

31-12-2019
wordt

887.726
4.022.330
(299.599)
4.610.456

1.164.314
2.531.394
1.048.443
4.744.151

1.164.314
2.531.394
1.043.865
4.739.573

3.276.150
3.712

3.547.915
2.362

3.547.915
2.362

19.393
3.299.255

12.337
3.562.614

12.337
3.562.614

7.909.711

8.306.765

8.302.187

Vaste schulden

Onderhandse leningen van:
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Waarborgsommen
Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd
van één jaar of langer
Subtotaal vaste schulden
Totaal vaste passiva
Netto vlottende schulden
Overige schulden
Subtotaal netto vlottende schulden

828.378
828.378

1.478.266
1.478.266

1.478.266
1.478.266

Overlopende passiva
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en
die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

217.858

208.246

258.246

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen
ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een
specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten
van volgende begrotingsjaren;
- Het Rijk
- Overige Nederlandse overheidslichamen
Overige vooruitontvangen bedragen
Subtotaal overlopende passiva

1.062.519
12.356
1.292.733

1.146.890
630
1.355.766

1.146.890
630
1.405.766

Totaal vlottende passiva

2.121.111

2.834.032

2.884.032

10.030.822

11.140.797

11.186.219

Totaal passiva
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6 Grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling
6.1 Inleiding

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

6.2 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarden.
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.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als
gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van
jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden
sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij
moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden
en overlopende verlofaanspraken.
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen
voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde
als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten
(bijvoorbeeld door reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

6.3 Vaste activa
Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen
en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en
ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven.

Materiële vaste activa
6.3.2.1 Algemeen
Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- 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. In 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; in dat geval vermeldt de toelichting dat deze kosten worden geactiveerd.
6.3.2.2 Investeringen met economisch en maatschappelijk nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht.
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Daarnaast is een betalingsverplichting voortkomend uit een gerechtelijke uitspraak uit 2019 ter hoogte
van € 50.000 per abuis niet verwerkt in de jaarrekening 2019. Hierdoor zijn de lasten en de
kortlopende schulden te laag verantwoord in de jaarrekening 2019. Deze fout is in de vergelijkende
cijfers verwerkt door de lasten inzake beheer & onderhoud voor programma B en de kortlopende
schulden met € 50.000 te verhogen. Hierdoor valt het resultaat en het eigen vermogen in de cijfers
van 2019 € 50.000 lager uit.
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7.3.1.5 Reserve MVP rioolpomp
Voor de ontvangen vergoeding voor schade aan een vervangen pomp in 2013 is een reserve
gevormd. Reserve dekt de kapitaalslasten van de nieuwe pomp.
7.3.1.6 Reserve fietspad Nieuw Wulven
Door het bestuur is uit het opgebouwde bedrag voor nieuw beleid in 2009 € 116.300 beschikbaar
gesteld voor volledige ontsluiting van het fietspad Nieuw Wulven. Aan dit bedrag wordt jaarlijks €
5.817 onttrokken ter egalisatie van de afschrijvingslasten van het fietspad.
7.3.1.7 Calamiteiten fonds
Een van de uitganspunten van de 2e budgetfinancieringscyclus was opbouw van een
calamiteitenreserve. Daarbij werd afgesproken, dat een jaarlijks bedrag van € 25.000 als ‘Onvoorzien’
in de begroting werd opgevoerd t.b.v. opvang calamiteiten. Het maximum van de reserve is gesteld op
€ 100.000 eventueel verhoogd met de jaarlijkse prijsindex (voor 2015 t/m 2018 is de nullijn
gehanteerd). Uitgaven ten laste van deze post wordt gedaan op basis van besluiten van het dagelijks
bestuur. In 2020 is de reserve niet aangesproken.
7.3.1.8 Reserve speeleiland
Beschikbare reserve ten bate van innovatie waterspeeleiland. Het bedrag valt evenredig vrij met de
afschrijving op investeringen, voor 2020 € 6.890.
7.3.1.9 Ontwikkelplannen
Uitrollen van diverse ontwikkelplannen goedgekeurd door het bestuur in 2015. Saldo beschikbaar voor
aanwending is 852.101. Voor zover bedragen aangewend zijn, staan deze genoemd onder de diverse
ontwikkelplannen en vallen vrij gelijktijdig met de uit investeringen gegenereerde afschrijvingen.
7.3.1.10 Reserve beeldbestek Maarsseveense Plassen
Is een in 2017 gevormde reserve in verband met uit te voeren beeldbestek Maarsseveense Plassen.
In 2020 is er € 2.132 ten laste van deze reserve gebracht. De reserve is hiermee volledig aangewend.
7.3.1.11 Reserve boomveiligheid
Reserve gevormd in 2017 in verband met uit te voeren onderzoek naar boomveiligheid. In 2020 waren
er geen mutaties op deze reserve.
7.3.1.12 Reserve strategische keuzes
Reserve gevormd in 2017 in verband met een nader onderzoek strategische keuzes. In 2020 bedroeg
de vermindering in verband met afschrijvingen op activa op deze reserve € 3.100.
7.3.1.13 Reserve Onderhoud
Ultimo 2019 wordt echter niet voldaan aan de vereisten uit de verslaggevingsvoorschriften Besluit
Begroting en Verantwoording, waardoor besloten is de voorziening groot onderhoud vrij te laten vallen
ten gunste van het resultaat 2019. Het bestuur heeft bij vaststellen van de jaarrekening besloten vrijval
te ‘reserveren’ in de bestemmingsreserve onderhoud om te waarborgen dat deze middelen
beschikbaar blijven voor het uitvoeren van groot onderhoud. De dotatie aan de reserve ad € 249.497
heeft plaatsgevonden conform de methodiek zoals vastgesteld tijdens de DB vergadering van 6 april
2020.
7.3.1.14 Duiken
De jaarlijkse dotatie aan de reserve duiken is met ingang van 2013 gestaakt. Ten laste van de reserve
komen de afschrijvingslasten van tot nog toe uitgevoerde investeringen in de duikzone. De omvang
van de reserve is voldoende om de investeringen te dekken.
7.3.1.15 Reserve legakkers beschoeiingen
In de jaren 2009 en 2010 is een bestek herstel legakkers uitgevoerd. Voor een deel gesubsidieerd
door de provincie Utrecht (60%). De bijdrage van het schap bedraagt € 207.000. Dit bedrag is
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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 recreatieschap.
Doorbelaste personeelskosten
De doorbelaste personeelskosten zijn lager dan begroot. Dit is het gevolg van het feit dat een aantal
medewerkers uit dienst zijn gegaan gedurende 2020. Deze vacatures zijn niet intern opgevuld.
Doorbelaste apparaatskosten
De doorbelaste apparaatskosten zijn lager dan opgenomen in de begroting na wijziging. RMN heeft
minder uitgegeven dan opgenomen in de eerste begrotingswijziging. Het grootste verschil heeft
betrekking op minder externe inhuur in 2020. Dit is deels het gevolg van het feit dat er in 2020 is
gekozen om externe inhuur intern op te vangen, verder zijn de afschrijvingen van RMN in 2020 lager
dan begroot vanwege het feit dat investeringen in ICT niet zijn uitgevoerd.
Inhuur personeel derden
Inhuur personeel derden is lager dan opgenomen in de begroting na wijziging. In de begroting is een
algemene post opgenomen voor extra inhuur met betrekking tot advies. Deze post is niet gerealiseerd.
Verder zijn in 2020 er geen kosten gemaakt voor toezicht Cattenbroek, vanwege aangepaste
afspraken met de gemeente Woerden. In de begroting was hiervoor wel een bedrag opgenomen.
Rente en afschrijvingen
De gerealiseerde investeringen zijn lager dan begroot waardoor de afschrijvingen lager uitvallen. Dit
betreffen onder meer uitstel van vervangingsinvesteringen in afwachting van het nieuwe MJOP. Ook is
er een alternatieve oplossing gevonden voor de parkeerplaatsen Maarsseveen, waardoor de
projectkosten veel lager uitvallen dan begroot.
Huur en pachten
De kosten voor gebruiksvergoedingen voor het wandelroutenetwerk zijn hoger dan begroot. Dit
betreffen de meerjarige gebruiksovereenkomsten voor de boerenlandpaden.
Bestuurs- en apparaatskosten
De afwijking in de bestuurs- en apparaatskosten ten opzichte van de begroting na wijziging heeft te
maken met extra kosten voor de digitale verkoop van tickets voor het strandbad. Deze kosten zijn
gemaakt om bezoek aan het strandbad “corona-proof” te kunnen reguleren/faciliteren en waren niet
begroot.
Onderhoud en vuilafvoer
De overschrijding op deze post wordt veroorzaakt door extra kosten voor afvalinzameling als gevolg
van de warme zomer en hogere bezoekersaantallen. Vanwege de corona-maatregelen is de druk op
de binnenlandse dagrecreatie aanzienlijk toegenomen.
Voorzieningen
In 2019 is geconstateerd dat er onvoldoende aansluiting is tussen de technische staat van het
onderhoud van kapitaalgoederen en de administratieve staat. Hierdoor sluit het
meerjarenonderhoudsplan (MJOP) onvoldoende aan bij de werkelijkheid. Om het MJOP op orde te
brengen zijn in 2020 en worden in 2021 inspecties uitgevoerd naar de staat van het onderhoud. Naar
aanleiding daarvan zal opnieuw een voorziening groot onderhoud ingesteld worden.
Derhalve wordt in 2020, net als in 2019, niet voldaan aan de vereisten uit de
verslaggevingsvoorschriften Besluit Begroting en Verantwoording, waardoor er dit jaar niet wordt
gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening. In plaats daarvan worden, gedurende de
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11 Gebeurtenissen na balansdatum
11.1 Effect COVID 19 op de jaarrekening
Ondanks de grote maatschappelijke impact zijn de financiële gevolgen voor het het recreatieschap in
2020 beperkt. Het recreatieschap heeft geen gebruik gemaakt van overheidssteun zoals NOW of TVL.
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Baker Tilly (Netherlands) N.V.
Papendorpseweg 99
Postbus 85007
3508 AA Utrecht

Aan het bestuur van
Recreatieschap Stichtse Groenlanden

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
A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse
Groenlanden 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 2020 als van de activa en passiva van de
gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden op 31 december 2020 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 2020,
vanwege het belang van de aangelegenheid beschreven in de paragraaf ‘De basis voor ons
afkeurend oordeel inzake de rechtmatigheid’ niet in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen, zoals opgenomen in het
controleprotocol Accountantscontrole 2020 Recreatieschap Stichtse Groenlanden.
De jaarrekening bestaat uit:
1 de balans per 31 december 2020;
2 het overzicht van baten en lasten over 2020;
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen;
4 het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.
De basis voor ons afkeurend oordeel inzake de rechtmatigheid
In de jaarrekening 2020, is voor een bedrag van € 150.000 aan lasten en balansmutaties verantwoord en
voor een bedrag van € 600.000 vermeld als Niet uit de balans blijkende verplichting die samenhangen
met de inkoop van diensten. Deze lasten zijn niet rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met
de geldende Europese aanbestedingsregels. De opdrachtwaarde van deze diensten komt boven de
Europese drempelbedragen uit, maar voor de betreffende inkopen heeft Europese Aanbesteding niet
plaatsgevonden.

Baker Tilly (Netherlands) N.V. trading as Baker Tilly is a member of the global network of
Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.

Alle diensten worden verricht op basis van een
overeenkomst van opdracht, gesloten met
Baker Tilly (Netherlands) N.V., waarop van toepassing
zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij
de Kamer van Koophandel onder nr. 24425560.
In deze voorwaarden is een beperking van
aansprakelijkheid opgenomen.
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De totale rechtmatigheidsfout van € 750.000 overschrijdt het in de paragraaf ‘Materialiteit’ genoemde
percentage voor fouten.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol
Accountantscontrole 2020 Recreatieschap Stichtse Groenlanden en het Controleprotocol Wet normering
topinkomens (WNT) 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden zoals
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en
andere 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
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld
in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o 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 € 50.000. 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 2020. 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 het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze
controle geconstateerde afwijkingen boven de € 10.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die
naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.
B. Verklaring over de in het jaarverslag & jaarrekening opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag & jaarrekening andere
informatie, die bestaat uit:
• het voorwoord;
• jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen;
• bijlage: staat van langlopende leningen;
• bijlage: toelichting extra kosten en minder inkomsten i.v.m. corona-maatregelen.
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 is vereist op grond van het BBV
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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 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.
C Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het 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
2020 Recreatieschap Stichtse Groenlanden.
In 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.
Het 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 Accountantscontrole 2020 Recreatieschap Stichtse Groenlanden, het
Controleprotocol WNT 2020, 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,
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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 voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
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.
o

•

•
•

•
•

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
significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Utrecht, 14 juli 2021

Baker Tilly (Netherlands) N.V.

G.J. van Luyk A
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BEGROTING 2022
DEFINITIEF
10 JUNI 2021

1 Voorwoord
Voor u ligt de Programmabegroting Stichtse Groenlanden 2022, opgesteld namens het dagelijks
bestuur door 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.
Het recreatieschap heeft de uitvoering van zijn werkzaamheden - Beheer & Onderhoud, Toezicht &
Handhaving, Exploitatie, Bedrijfsvoering en Bestuursondersteuning - belegd bij RMN.
RMN is dé uitvoeringsorganisatie voor recreatieschap Stichtse
Groenlanden, Plassenschap Loosdrecht e.o. en Routebureau Utrecht.
Het zijn turbulente tijden voor het recreatieschap. Vanwege de corona-crisis en maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus te beperken, worden onze gebieden vaker en door meer mensen
bezocht. Hierdoor nemen de werkzaamheden en de werkdruk voor onze toezichthouders en beheeren onderhoudsmedewerkers toe. Tegelijkertijd zijn, vanwege dezelfde maatregelen, een groot deel
van onze exploitanten in deze gebieden gesloten en doen zij een beroep op het schap om minder
huur/pacht te betalen. Daarnaast heeft het schap eind 2020 uitgesproken geen toekomst te zien in de
wijze waarop de samenwerking momenteel georganiseerd is. Naar verwachting zal
uitvoeringsorganisatie RMN geliquideerd worden en wordt het recreatieschap omgevormd tot een
ander samenwerkingsverband met een ‘lichtere’ structuur. Deze onzekerheden leggen extra druk op
de uitvoeringsorganisatie die al onvoldoende toegerust was op haar taak.
De begroting 2022 is opgesteld in een onzekere periode waar de toekomst van het recreatieschap en
haar uitvoeringsorganisatie ter discussie staat. Omdat het toekomstperspectief nog ongewis is en er
nog geen besluiten zijn genomen (ten tijde van het opstellen van de stukken), gaat de begroting uit
van een ongewijzigde situatie, ook al weten we dat de toekomst er anders uit komt te zien.

ONDERTEKENING
Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 30 juni 2021,

Dhr. J.R.C. van Everdingen
Voorzitter

Mevr. S. Stolwijk
Secretaris
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BELEIDSBEGROTING

2 Programmaplan
2.1 Inleiding
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,
Nedereindse Plas, Laagraven, Haarrijnse Plas, Ruigenhoek, Hampoort/de Rivier en Heemstede
Noord. Daarnaast beheert het schap verschillende paden en 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.
Transitie
Momenteel zijn het recreatieschap en RMN ‘in transitie’. Naar verwachting wordt het schap in 2021
omgevormd tot een ‘lichter’ samenwerkingsverband en wordt RMN geliquideerd. Streven is om per 1
januari 2022 over te gaan in de nieuwe situatie/rechtsvorm.
Derhalve is voor 2022 een beleidsarme begroting opgesteld, waarbij de bedragen voor 2022 zullen
worden geïndexeerd conform de uitgangspunten die zijn vastgesteld in de ‘Uitgangspunten begroting
2022’.
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Leeswijzer
De begroting 2022 is opgebouwd naar de aard van de activiteiten van het schap:
•
•
•
•
•

Programma 1. Beheer en Onderhoud
Programma 2. Toezicht & handhaving
Programma 3. Ontwikkeling
Programma 4. Exploitatie
Programma 5. Algemeen (incl. overhead)

Omdat sprake is van een gescheiden financiële huishouding tussen het werkgebied Stichtse
Groenlanden (programma A) en het werkgebied de Vinkeveense Plassen (programma B) is in de
bijlage een begroting opgenomen die aansluit op deze indeling.
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2.5 Programma 4: Exploitatie
2.5.1

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

De exploitatie van het recreatieschap betreft het uitbaten van bezittingen, via erfpacht-, opstal-, huuren gebruiksovereenkomsten. Erfpachtovereenkomsten worden voor een lange termijn aangegaan,
huur- en gebruiksovereenkomsten zijn vaak voor een korte(re) termijn. Daarnaast kan het schap leges
heffen.
Exploitatie biedt de mogelijkheid om de recreatieve meerwaarde van het gebied te vergroten en/of
meer inkomsten te genereren. Het schap heeft voor het werkgebied Stichtse Groenlanden geen
exploitatiebeleid of -doelstellingen geformuleerd. Het werkgebied Vinkeveense Plassen heeft wel een
verdienopgave geformuleerd om de financiële gevolgen van het uittreden van Amsterdam ope
vangen. Het programma Vinkeveense Plassen richt zich op het realiseren van deze verdienopgave.
2.5.1.1 Erfpachtovereenkomsten werkgebied Stichtse Groenlanden
Het schap heeft erfpachtovereenkomsten met o.a. SpaSereen en InnStyle bij de Maarsseveense
Plassen, Down Under bij Laagraven, Kameryck op Oortjespad, Skipiste Nieuwegein en de
Wielercoöperatie bij de Nedereindse Plas en op Ruigenhoek hebben we de Forelvijver. Voor
Ruigenhoek, Strijkviertel en Hampoort Heemstede Noord worden voorbereidingen getroffen om
overeenkomsten te vestigen. Deze exploitanten dragen voor een belangrijk deel bij aan de
recreatievoorzieningen en -mogelijkheden op een terrein en vormen een belangrijke bron van
inkomsten.
2.5.1.2 Erfpachtovereenkomsten werkgebied Vinkeveense Plassen
Het schap heeft erfpachtovereenkomsten voor de horeca op eiland 1 1 en de Watersportvereniging
Vinkeveen-Abcoude op eiland 4.
2.5.1.3 Huur- en gebruiksovereenkomsten werkgebied Stichtse Groenlanden
Huur- en gebruiksovereenkomsten worden aangegaan voor verschillende activiteiten. Terreinen
worden geheel of gedeeltelijk in gebruik gegeven of verhuurd voor het laten weiden van schapen en
koeien, jacht- en visrecht, snackuitgifte, (sport)evenementen (zoals de Triatlon, een roeikamp en een
volleybaltoernooi) en festivals (waaronder Ultrasonic, Soenda, Verknipt en Lief). Het gaat om zeer
diverse overeenkomsten voor (regelmatig terugkerende) eenmalige activiteiten of korte termijn
gebruik.
2.5.1.4 Leges, huur- en gebruiksovereenkomsten werkgebied Vinkeveense Plassen
Het schap ontvangt inkomsten (leges) uit de verkoop van waterskiontheffingen en duikpenningen voor
het gebruik van de duikzone op eiland 4. Daarnaast worden huur- en gebruiksovereenkomsten
aangegaan voor het gebruik van de eilanden jacht- en visrecht, snackuitgifte en het gebruik van (een
deel van) het eiland voor een activiteit zoals groepskamperen (eiland 9) en evenementen zoals de
rommelmarkt, eilandgolf en Rap en Ruig.

1

Op dit moment is dit nog een huurovereenkomst, maar er wordt onderhandeld om deze om te zetten in een
erfpachtovereenkomst.
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Ontwerp Tarieventabel 2022
Behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van de rechten bij het
Recreatieschap Vinkeveense plassen 1995

Hoofdstuk 1.
1.1

Ontheffingen en vergunningen

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van:
€ 247

1.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 8 lid 1 van de
Verordening Vinkeveense Plassen 2009

1.1.2

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 9 lid 2 of 10
lid 3 van de Verordening Vinkeveense Plassen 2009

€ 43

1.1.3

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffingen ingevolge de artikelen 12 lid
3, 13 lid 3, 17 lid 1 en 18 lid 2 van de Verordening Vinkeveense Plassen 2009

€ 33

1.1.4

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 9
Eilandverordening Vinkeveen

€ 66

1.1.5

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 3 lid 2 Besluit
Motorschepen Vinkeveense plassen 2000 ten behoeve van waterskiën zonder
bootsticker (via de waterskivereniging)

€ 217

1.1.6

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 3 lid 2 Besluit
Motorschepen Vinkeveense plassen 2000 ten behoeve van waterskiën met
bootsticker

€ 304

1.1.7

een aanvraag voor het verstrekken van een duplicaat ontheffing zoals genoemd
onder 1.1.5 en 1.1.6

€ 20

1.1.8

een aanvraag tot het verkrijgen van een vrijstelling of ontheffing als bedoeld in
artikel 7, lid 1 van de Scheepvaartverkeerswet voor een vrijstelling of andere
ontheffing dan bedoeld onder 1.1.5 en 1.1.6

€ 79

1.1.9a

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 10 van
de Eilandverordening Vinkeveen voor de geldigheidsduur van een jaar

€ 261

1.1.9b

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 10 van
de Eilandverordening Vinkeveen voor de geldigheidsduur van een dag

€8

1.1.10

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 10 van
de Eilandverordening Vinkeveen voor een duikschool (1 instructeur met 8
leerlingen) voor de geldigheidsduur van een jaar.

€ 193

1 in het laatste kwartaal is het tarief voor een jaarvergunning (samen met vergunning voor het komende

jaarabonnement) € 38,00 (€ 28,- voor jaarabonnement 2023 en € 10,- voor okt, nov, dec 2022).

1.2

Ter zake van teruggave van leges wordt het volgende in acht genomen:

1.2.1

Indien binnen een maand na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een ontheffing, vergunning of vrijstelling deze aanvraag wordt
ingetrokken, wordt, op verzoek, teruggaaf van 75% van de geheven leges
verleend.

1.2.2

Indien op een later tijdstip, maar nog voordat op de aanvraag tot het verkrijgen
van een ontheffing, vergunning of vrijstelling is beslist, deze aanvraag wordt
ingetrokken, wordt, op verzoek, teruggaaf van 25% van de geheven leges
verleend.

1.2.3

Indien op een later tijdstip dan in 1.2.2 bedoeld, een aanvraag tot het verkrijgen
van een ontheffing, vergunning of vrijstelling wordt ingetrokken, wordt geen
teruggaaf van de geheven leges verleend.

1.2.4

Indien een ontheffing ingevolge artikel 9 lid 2 van de Verordening Vinkeveense
Plassen 2009 wordt verleend aan een bedrijf of een persoon die bedrijfsmatig
ligplaatsen voor pleziervaartuigen exploiteert, hiervan is sprake bij zes of meer
ontheffingen, wordt slechts 3/4 deel geheven van het bedrag dat op grond van
het totaal der vaartuigen ten behoeve waarvan ontheffing wordt verleend
verschuldigd zou zijn.

Uitgangspunten bij de tarieventabel 2021:
1. De tarieven voor 2022 worden verhoogd conform de uitgangspunten voor de ontwerpbegroting
2022 (een stijging met 1,6% t.o.v. 2021)
2. Bij de berekening worden bedragen afgerond op € 1,00.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse
Groenlanden gehouden op 30 juni 2021,

Dhr. J.R.C. van Everdingen
Voorzitter

Mw. S. Stolwijk
Secretaris

Nota van antwoord
Zienswijzen ontwerp jaarrekening 2020 en ontwerp begroting 2022

10.

11.

12.

dat er wederom PM-posten in de begroting zijn opgenomen en de
(financiële) risico’s die hierdoor ontstaan voor de deelnemers aan het
schap. Tegelijkertijd ziet de gemeente dat het transitietraject, het
beschoeiingsproject en het vernieuwen van het MJOP nog niet in een
stadium verkeren waarin de kosten inzichtelijk zijn. De gemeente
verzoekt de PM-posten zo spoedig mogelijk te kwantificeren en in een
begrotingswijziging te presenteren.
Gemeente Woerden onderschrijft het belang van de voorgenomen
transitie/liquidatie van RMN en de recreatieschappen om tot een
toekomstbestendige organisatie van de recreatietaken te komen.
Woerden wil graag snel duidelijkheid over de financiële gevolgen van
dit traject en stelt voor om de PM-post in de begroting te vervangen
voor een reservering.
Daarnaast verzoekt de gemeente om het MJOP zo spoedig mogelijk af
te ronden, zodat dit meegenomen kan worden bij de toekomstdiscussie
van de schappen en er weer een voorziening voor groot onderhoud
kan worden ingesteld.
Tot slot geeft de gemeente aan het van belang te vinden dat de
transitie van de schappen niet ten koste gaat van het op peil houden
van de kwaliteit van onze recreatievoorzieningen.
Gemeente De Bilt verzoekt om zo snel mogelijk de kosten van de
voorgenomen transitie/liquidatie met de gemeente te delen. Daarnaast
geeft de gemeente aan gelezen te hebben dat de toekomst van
Stichtse Groenlanden onzeker is en dat om die reden een beleidsarme
begroting is opgesteld waarin geen bedragen worden genoemd of
financiële voorbereidingen worden getroffen ten aanzien van de
onzekere toekomst. De gemeente wil graag weten wat de reden
hiervoor is.

september zal het DB een besluit nemen over het MJOP en de
(eventuele) begrotingswijziging die dit tot gevolg heeft. Of er in
diezelfde vergadering en begrotingswijziging een bedrag voor de
transitie kan worden geraamd is nog onzeker. De hoogte van de
transitiekosten is sterk afhankelijk van de bestuurlijke keuzes die nog
gemaakt moeten worden t.a.v. de nieuwe samenwerkingsvorm.

Gemeente IJsselstein vraagt om alle PM-posten (MJOP en transitie) zo
snel mogelijk te kwantificeren en op te nemen in bestuurlijke
besluitvorming via het DB en AB, uiterlijk in de DB-vergadering van 20
september.

Het DB wil, net als de gemeente IJsselstein, graag zo snel mogelijk
inzicht in de kosten voor de transitie en groot onderhoud die nu nog als
PM begroot zijn. Op 20 september wordt het DB gevraagd een besluit
te nemen over het MJOP en de (eventuele) begrotingswijziging die dit
tot gevolg heeft. Of er in diezelfde vergadering en begrotingswijziging
een bedrag voor de transitie kan worden geraamd is nog onzeker. De

Het DB wil, net als de gemeente Woerden, graag zo snel mogelijk
inzicht in de kosten voor de transitie en groot onderhoud die nu nog als
PM begroot zijn. Op 20 september zal het DB een besluit nemen over
het MJOP en de (eventuele) begrotingswijziging die dit tot gevolg heeft.
Of er in diezelfde vergadering en begrotingswijziging een bedrag voor
de transitie kan worden geraamd is nog onzeker. De hoogte van de
transitiekosten is sterk afhankelijk van de bestuurlijke keuzes die nog
gemaakt moeten worden t.a.v. de nieuwe samenwerkingsvorm.
Het DB deelt het standpunt dat de kwaliteit van de
recreatievoorzieningen op peil gehouden moet worden.

Het DB is gestart met een transitietraject. Voornemen is om
uitvoeringsorganisatie RMN te liquideren en de
samenwerkingsstructuur van Stichtse Groenlanden te wijzigen. Ten
tijde van het opstellen van de ontwerp begroting – en ook nu nog – zijn
er onvoldoende uitgangspunten voor de toekomst vastgesteld om een
reële raming op te kunnen stellen. Bovendien is de hoogte van de
transitiekosten sterk afhankelijk van de bestuurlijke keuzes die nog
gemaakt moeten worden. Derhalve heeft het DB gekozen voor een
beleidsarme begroting met een PM-post voor de transitie.
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