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l.briene@nieuwegein.nl; C.Bergman@nieuwegein.nl; Grasmeijer, Cor <cor.grasmeijer@provincie-
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Onderwerp: RECTIFICATIE Ontwerp Begroting 2022 en Ontwerp Jaarrekening 2020 recreatieschap 
Stichtse Groenlanden 
 
Geachte deelnemers,  
 
Het Ontwerp Jaarverslag- en jaarrekening 2020, die u afgelopen vrijdag bij onderstaande mail heeft 
ontvangen, bevat helaas nog een fout. Bijgevoegd ontvangt u de gecorrigeerde versie.  
 
In de verstuurde versie zat een fout in de optelling in de balans passiva voor zowel 2020 als 2019, 
omdat in het onderliggende excel-bestand ten onrechte extra regels waren toegevoegd (en verborgen) 
waardoor dit in het revisieproces niet is opgemerkt. In bijgevoegde versie is dit gecorrigeerd waardoor 
de balans (p.26 en p.27) weer sluit. De rest van de jaarrekening, inclusief toelichting, blijft ongewijzigd.  
 
Excuses voor het ongemak.  
 
Met vriendelijke groet, 
Sofie Stolwijk 

Secretaris Plassenschap Loosdrecht e.o. 
Secretaris Recreatieschap Stichtse Groenlanden 

Werkdagen: ma, di en do 
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Aan: Raadsgriffie@debilt.nl; griffie@houten.nl; griffier@derondevenen.nl; griffie@lopik.nl; 
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raadsgriffie@woerden.nl; statengriffie@provincie-utrecht.nl 
CC: a.landwehr@debilt.nl; a.schuurs@derondevenen.nl; johan.van.everdingen@lopik.nl; 
j.vanengelen@nieuwegein.nl; molkenboer.v@woerden.nl; l.van.hooijdonk@utrecht.nl; 
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Onderwerp: Ontwerp Begroting 2022 en Ontwerp Jaarrekening 2020 recreatieschap Stichtse 
Groenlanden 
 
Geachte griffie(r)s,  
 
Bijgevoegd ontvangt u de Ontwerp Begroting 2022 en de Ontwerp Jaarrekening 2020 van 
recreatieschap Stichtse Groenlanden met de daarbij behorende aanbiedingsbrief. 
 
Conform de gemeenschappelijke regeling recreatieschap Stichtse Groenlanden wordt u in de 
gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de Ontwerp Jaarverslag- en rekening 2020 
en Ontwerp Begroting 2022 voordat deze ter vaststelling wordt geagendeerd voor de vergadering van 
het algemeen bestuur (AB). Graag ontvangen wij uw (voorgenomen) zienswijze vóór 7 juni 2021 zodat 
het AB 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. 
 
Hartelijke groet, 
Ruth Werkhoven 
 
Bestuursondersteuning Stichtse Groenlanden / Ondersteuning directie RMN 
 
Werkdagen: di/do/vrij 
 
T:  06 15 54 79 00 
E:  r.werkhoven@recreatiemiddennederland.nl 
W: www.recreatiemiddennederland.nl 
 

     
 
 



 

Aan de deelnemers van recreatieschap Stichtse Groenlanden: 
de raden en colleges van burgemeester en wethouders van de  
gemeenten De Bilt, De Ronde Venen, Houten, Lopik, Nieuwegein,  
Stichtse Vecht, Utrecht, Woerden en IJsselstein en de staten en het  
College van gedeputeerde staten van de provincie Utrecht.  
 

 
Ons kenmerk: Z- 213190 / UIT-216296 
Referentie: Secretaris 
E-mailadres: secretaiaat@recreatiemiddennederland.nl 
Bijlage(n): 2 
Onderwerp: Ontwerp Jaarverslag en -rekening 2020 en Ontwerp Begroting 2022 

 
 
Utrecht, 9 april 2021 
 
 
Geachte deelnemer aan recreatieschap Stichtse Groenlanden, geachte heer, mevrouw, 
 
Bijgevoegd ontvangt u de volgende stukken van het recreatieschap:   

1) Ontwerp Jaarverslag en -rekening 2020 
2) Ontwerp Begroting 2022 

 
Ontwerp Jaarverslag en -rekening 2020 
Op 7 april jl. heeft het dagelijks bestuur het Ontwerp Jaarverslag en de Jaarrekening 2020 opgesteld. 
De accountant zal deze jaarstukken in de komende periode controleren. We verwachten u begin juli 
de definitieve gecontroleerde jaarstukken aan te kunnen bieden.  
 

- Het jaarrekeningresultaat 2020 bedraagt (inclusief mutaties reserves) €192.000 negatief. In de 
begroting (na wijziging) werd nog uitgegaan van een tekort à €931.000.  

- Het verschil tussen het geplande resultaat (na begrotingswijziging) en de realisatie wordt 
hoofdzakelijk veroorzaakt door beduidend lagere personeels- en apparaatskosten (RMN) en 
ook de kosten voor rente en afschrijvingen zijn lager dan begroot.  

o De kosten voor RMN (doorbelaste personeels- en apparaatskosten) zijn lager 
uitgevallen omdat:  

▪ Een aantal openstaande vacatures niet zijn ingevuld, maar intern zijn 
opgevangen door herverdeling van werkzaamheden binnen de bestaande 
formatie van RMN.  

▪ Provincie Utrecht kosten voor de transitie op zich heeft genomen.    
o De kosten voor rente en afschrijvingen zijn lager dan begroot 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 en uitkomen op €156.900 positief. 

- Het DB stelt voor om het jaarrekeningresultaat 2020 aan de algemene reserve te onttrekken 
en de misgelopen inkomsten en extra uitgaven als gevolg van de corona-maatregelen in 2021 
door te belasten aan de deelnemers en dit vervolgens toe te voegen aan de algemene 
reserve. Hiermee wordt het tekort van 2020 gecorrigeerd en ontstaat enige ruimte die in 2021 
kan worden ingezet voor de herziening/vernieuwing van het MJOP en de transitie/liquidatie 
RMN c.q. transitie van het recreatieschap.  
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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 beheer- 

en 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. dag-maand-jaar 

 

 

 

 

Dhr. J.R.C. van Everdingen     Mevr. S. Stolwijk  

Voorzitter      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-, huur- 

en 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 11 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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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).  
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1.3 Financiële resultaten  
Het resultaat (inclusief mutaties reserves), bedraagt € 192.000 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 gehouden op dag-datum-jaar te …. / via MS Teams, 

 

 

 

 

Dhr. J.C. R. van Everdingen Mw. S. Stolwijk 

Voorzitter    Secretaris 
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JAARREKENING  

4 Balans per 31 december 2020  

 

Activa (bedragen in €) 31-12-2020 31-12-2019

Immateriële vaste activa

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald 226.001           269.406         

Subtotaal immateriële vaste activa 226.001          269.406        

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut 2.744.588        2.781.411      

Investeringen in de openbare ruimte met een 

maatschappelijk nut 4.222.099        4.350.139      

Subtotaal materiële vaste activa 6.966.687       7.131.550     

Financiële vaste activa

Overige uitzettingen 122.991           149.794         

Subtotaal financiële vaste activa 122.991          149.794        

Totaal vaste activa 7.315.679        7.550.750      

Voorraden

Gereed product en handelsgoederen 205.999           205.999         

Subtotaal voorraden 205.999          205.999        

Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar

Vorderingen op openbare lichamen 536.642           627.895         

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist 1.167.587        2.025.553      Reken g courantverh udingen   

instellingen -                  1.333            

Overige vorderingen 219.387           89.875           

Subtotaal uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar 1.923.616       2.744.656     

Liquide middelen

Kas- en banksaldi 466.015           448.353         

Overlopende activa

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog 

te ontvangen voorschotbedragen van:

- Overige Nederlandse overheidslichamen -                  155.041         

Overige overige nog te ontvangen bedragen en de 

vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende 

begrotingsjaren komen 123.835           35.998           

Subtotaal overlopende activa 123.835          191.039        

Totaal vlottende activa 2.719.465        3.590.047      

Totaal activa 10.035.144      11.140.797    
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Passiva (bedragen in €) 31-12-2020 31-12-2019

Eigen vermogen

Algemene reserve 892.304         1.164.314     

Bestemmingsreserves 4.022.330       2.531.394     

Gerealiseerd resultaat (192.368)        1.048.443     

Subtotaal eigen vermogen 4.722.266      4.744.151    

Vaste schulden
Onderhandse leningen van:

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen 3.276.150      3.547.915    

Waarborgsommen 3.712             2.362           

Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd 

van één jaar of langer 19.393           12.337         

Subtotaal vaste schulden 3.299.255      3.562.614    

Totaal vaste passiva 8.021.521       8.306.765     

Netto vlottende schulden

Overige schulden 770.891          1.478.266     

Subtotaal netto vlottende schulden 770.891         1.478.266    

Overlopende passiva

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en 

die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen 167.858          208.246        

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen 

ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een 

specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten 

van volgende begrotingsjaren;

- Overige Nederlandse overheidslichamen 1.062.519       1.146.890     

Overige vooruitontvangen bedragen 12.355            630               

Subtotaal overlopende passiva 1.242.732      1.355.766    

Totaal vlottende passiva 2.013.623       2.834.032     

Totaal passiva 10.035.144     11.140.797   
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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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7.2.5.5 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. 

7.2.5.6 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. 

7.2.5.7 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. 

7.2.5.8 Reserve speeleiland 

Beschikbare reserve ten bate van innovatie waterspeeleiland. Het bedrag valt evenredig vrij met de 

afschrijving op investeringen, voor 2020 € 6.890. 

7.2.5.9 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.  

7.2.5.10 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. 

7.2.5.11 Reserve boomveiligheid 

Reserve gevormd in 2017 in verband met uit te voeren onderzoek naar boomveiligheid. In 2020 waren 

er geen mutaties op deze reserve.  

7.2.5.12 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. 

7.2.5.13 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. 

7.2.5.14 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. 

7.2.5.15 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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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 

overbruggingsperiode tot het nieuwe MJOP, de kosten voor regulier en groot onderhoud onder één 

post verantwoord. Het verschil tussen de realisatie en de begroting van deze totale post onderhoud is 

gedoteerd aan de reserve onderhoud.   
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9 Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten 

per taakveld 
Wordt opgeleverd als onderdeel van de definitieve jaarrekening. 
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BIJLAGEN 

11 Staat van langlopende geldleningen 
 

 

Lening-

nummer

Geldgever Jaar sluiten 

lening

Oorspronkelijk 

bedrag

Looptijd Renteperce

ntage

Type Restantbedrag 

van de lening per 

31-12-2019

Nieuw 

opgenomen 

leningen 

2020

Aflossing 

2020

Restantbedrag 

van de lening per 

31-12-2020

Betaalde 

rente 2020

90863 BNG 4-2-2000 635.292 20 5,90% Lineair 31.765 31.765 0 172

94307 BNG 18-2-2002 720.000 20 5,24% Lineair 108.000 - 36.000 72.000 4.019

98612 BNG 19-12-2003 1.000.000 20 4,54% Lineair 200.000 - 50.000 150.000 9.011

40108181 BNG 15-2-2013 1.000.000 20 3,35% Lineair 760.000 - 40.000 720.000 24.288

40111028 BNG 24-1-2017 1.000.000 20 1,30% Lineair 900.000 - 50.000 850.000 11.093

40111999 BNG 2-7-2018 1.600.000 25 1,38% Lineair 1.536.000 - 64.000 1.472.000 20.682

Totaal 3.535.765          -               271.765        3.264.000          69.265       

n.v.t. Garantstelling 12.150 - - 12.150

Totaal 3.547.915 3.276.150






