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Geachte Raad,

Op grond van artikel 58b van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen dienen 
gemeenschappelijke regelingen de uitgangspunten voor de begroting vast te stellen, 
voorafgaand aan de behandeling daarvan, en deze toe te zenden aan de raden van de 
deelnemende gemeenten en aan provinciale staten van de deelnemende provincies.

Bijgaand ontvangt u ter kennisname de door de Plassenraad van het Piassenschap 
Loosdrecht e.o. vastgestelde kadernota 2019, die als basis dient voor de begroting 2019 die 
op dit moment wordt opgesteld.

Met vriendelijke groet, 
namens het dagelijks bestuur.

S. Stolwijk 
Secretaris
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Loosdrecht e.o.

KADERNOTA2019
AANLEIDING .... ’ ■

Deze kadernota dient als algemeen beleidskader en financieel uitgangspunt voor het opstellen van de 
programmabegroting 2019 van het Piassenschap Loosdrecht e.o. De door het dagelijks bestuur vastgestelde 
kadernota wordt, ingevolge artikel 58b van de Wet gemeenschappelijke regelingen, voorafgaand aan de 
ontwerpbegroting ter informatie verzonden aan de deelnemers.

De programmabegroting 2019 van het Piassenschap moet, ingevolge de gemeenschappelijke regeling (GR), 
voor 15 juli 2018 zijn vastgesteld, zodat de deelnemers de daarin afgesproken bijdragen kunnen verwerken in 
hun programmabegroting 2019. De vastgestelde programmabegroting moet uiterlijk 1 augustus 2018 bij het 
ministerie van BZK zijn ingediend ten behoeve van de toezichtrol. Voorafgaand aan de vaststelling van de 
programmabegroting door de Plassenraad, hebben de deelnemers gedurende acht weken de mogelijkheid 
om zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting van het dagelijks bestuur.

De planning is als volgt:
• 7 februari 2018 stelt het DB de kadernota 2019 met uitgangspunten vast en verzendt deze ter 

informatie aan de deelnemers;
• 4 april 2018 stelt het DB de ontwerpbegroting vast en verzendt deze zo spoedig mogelijk aan de 

deelnemers voor zienswijze;
• 27 juni 2018 stelt de Plassenraad - met inachtneming van de ingediende zienswijzen - de 

programmabegroting 2019 vast;
• Uiterlijk 31 juli 2018 wordt de door de Plassenraad vastgestelde programmabegroting 2019 ingediend 

bij het ministerie van BZK.
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De programmabegroting bestaat uit één beleidsprogramma, dat zich richt op:
"De behartiging van de belangen van de openluchtrecreatie, alsmede het zorgdragen voor de instandhouding 
van natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische elementen die de kwaliteit van het recreatiegebied 
bepalen en het nautisch beheer van het openbaar water binnen het werkgebied.”

De programmabegroting bestaat uit het programmaplan 2019. Hierin staat een beschrijving van de ambities 
van het Piassenschap. Hoofdstuk twee bevat de paragrafen, die nader ingaan op risico’s en 
weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering en bedrijfsvoering. Het derde hoofdstuk 
geeft een beeld van de financiële positie van het Piassenschap. Hoofdstuk vier bevat de exploitatiecijfers voor 
2019 en een toelichting op de ontwikkeling van deze cijfers. Tenslotte wordt in hoofdstuk vijf een beeld 
geschetst van de meerjarige ontwikkeling van de exploitatie.

In onderstaande worden de belangrijkste ontwikkelingen geschetst:



Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen
Het Piassenschap heeft zich gecommitteerd aan het Gebiedsakkoord (GA) en Uitvoeringsprogramma (UP) 
Oostelijke Vechtplassen (OVP). Voor de periode 2017-2028 bedragen de totale kosten ruim € 77 miljoen, 
waarvan de volgende kosten ten laste komen van het Piassenschap:

• Recreatieve routes en natuur- en landschapsbeleving
• Prijsvraag icoon OVP
• Aan pak baggerproblematiek
• Toekomstvisie Kievitsbuurten
• Pilot verkenning BIZ

€40.600
€4.000

€836.716
€15.000
€10.000

De totale bijdrage is € 906.316. De bijdragen voor de prijsvraag icoon OVP en de toekomstvisie 
Kievitsbuurten zijn in 2017 betaald. Voor de periode 2019-2022 wordt in de meerjarenbegroting rekening 
gehouden met een jaarlijks te financieren bedrag van € 90.600.
In overleg met de Stuurgroep OVP wordt bezien op welke wijze de kosten uit het project “Zoektocht 
verwerkingslocaties veenslib uit de BELP-percelen” in dit programma kunnen worden ondergebracht. De 
kosten hiervan worden op dit moment geschat tussen € 380.000 en € 600.000.

Woonschepen yr j
Vanaf januari 2019 wordt de Woonschepenverordening (voor zover deze nog geldt voor het Loosdrechtse 
deel van het schapsgebied) ingetrokken en worden er geen woonschipontheffingen meer verleend. Alle 180 
woonschepen met schapsontheffing zijn inmiddels ingetekend in de diverse bestemmingsplannen. Dat 
betekent dat het schap nog slechts toestemming kan verlenen indien met woonschepen gevaren moet 
worden en de Mijndense Sluis wordt gepasseerd. De inkomsten uit leges vervallen evenals de kosten die 
gemaakt worden voor het verlenen van de woonschipontheffingen. De extra (personeels)kosten voor het 
beëindigen van het gevoerde woonschepenbeleid worden in rekening gebracht bij de gemeente Wijdemeren. 
Hierdoor zijn er geen financiële gevolgen voor het schap.

ErfpaCCC:-»: ■ - r ^
De geraamde inkomsten voor de erfpachtcanon van het recreatiecentrum Mijnden zijn, vooruitlopend op de 
vaststelling van de nieuwe overeenkomst, in 2018 reeds meer dan trendmatig verhoogd. Verwacht wordt dat 
in 2018 een nieuwe overeenkomst kan worden getekend. In afwachting daarvan worden de inkomsten 2019 
geraamd conform 2018.
Door de vaststelling van het bestemmingsplan Mijnden zijn de bouwmogelijkheden vergroot. Mogelijkerwijs 
kan dit voor 2018 en 2019 leiden tot hogere inkomsten.

Meerjare" i.;pia'
Het Piassenschap beschikt over een beheersplan voor het gehele werkgebied van het schap. Ten behoeve 
van het meerjaren onderhoudsplan is GeoVisia aangeschaft en ingericht. Alle terreinen en arealen (zoals 
gazon, ruigte, verharding etc.) zijn ingemeten. In 2018 worden de overige gegevens ingevoerd, zoals de staat 
van onderhoud, materiaalkeuze en begrotingen.
De verwachting is dat uit de gegevens onderhoudsmaatregelen naar voren komen die in eerdere jaren niet 
zijn meegerekend. De kosten van groot onderhoud zullen hierdoor kunnen toenemen. In 2019 wordt ook het 
onderhoud van de bomen met gegevens uit het beheersysteem GeoVisia uitgevoerd. Dit onderhoud zal 
volgens het vastgestelde Boomveiligheidsplan plaatsvinden, zodat wordt voldaan aan de wettelijke zorgplicht. 
Omdat een dergelijke aanpak voorheen ontbrak, zal dit ook kostenverhogend kunnen uitpakken.

■JDigitaai i . ' c
Het proces van ontheffing verlening zal worden vereenvoudigd en gedigitaliseerd. In 2019 wordt gestart met 
een “webshop” voor het aanvragen van ontheffingen. Voor de inrichting van de nieuwe aanpak zal een bedrag 
van € 30.000 worden opgenomen in het investeringsoverzicht.
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ALGEMENE urr0A?«3SPUNTEN PROGRAMMABEGROTING 2019

a.

b.

c.

d.

e.

Voor het opmaken van de programmabegroting 2019 hanteert het dagelijks bestuur de volgende 
uitgangspunten;

Het reguliere beheer vindt sober en doelmatig plaats op basis van de principes van schoon, heel en 
veilig en (voor zover te meten) op niveau van rapportcijfers. Dit is conform de huidige situatie en 
werkwijze;
De dotatie groot onderhoud vindt plaats op basis van de in de afgelopen jaren gehanteerde methode, 
waarbij het bedrag zal worden geïndexeerd teneinde de kostenontwikkelingen te kunnen volgen.
Het te hanteren prijsindexcijfer bedraagt, op basis van de cijfers 2017 en de verwachtingen 2018, 
voor 2019 1%. Ook in de meerjarenraming wordt met deze prijsindex gerekend;
Voor de inkomsten, zoals tarieven voor ontheffingen en gebruik terreinen wordt een 
stijgingspercentage van 1% ten opzichte van 2018 aangehouden;
In de Kadernota 2019 van Recreatie Midden-Nederland is rekening gehouden met een verhoging van 
de deelnemersbijdrage aan de bedrijfsvoeringsorganisatie van 3,1% ten opzichte van 2018. Deze 
verhoging is nodig in verband met loon- en prijsontwikkelingen;
In verband met de verhoging van de deelnemersbijdrage aan Recreatie Midden-Nederland en om tot 
een structureel sluitende begroting van het Piassenschap te komen is een verhoging van de 
deelnemersbijdrage aan het Piassenschap nodig van 4,7%. Indien het Piassenschap geen structureel 
sluitende begroting kan presenteren zal het ministerie van BZK preventief toezicht instellen. De 
Algemene Reserve is de komende periode nodig voor de bijdragen aan het Gebiedsplan Oostelijke 
Vechtplassen en de baggerproblematiek. De afgelopen jaren zijn de deelnemersbijdragen niet of te 
laag geïndexeerd: 2014 met 0%, 2015 met 1,5%, 2016 met 1%, 2017 met 0% en 2018 met 1%. Dit is 
niet in overeenstemming met de stijging van de loonsom en de prijsindex;
Per 1 januari 2018 is het Piassenschap middels een dienstverleningsovereenkomst (DVO) één van 
de opdrachtgevers van het Routebureau Utrecht. De bijdrage (€ 24.100), die jaarlijks aan het 
Routebureau moet worden betaald, wordt volledig gedekt vanuit de beschikbare middelen voor het 
routebeheer in de begroting van het schap;
In 2018 kan wederom het maximale aantal uit te geven jaarlijkse snelvaarontheffingen van 800 stuks 
worden uitgegeven. Gezien de geringe wachtlijst die resteert na het verlenen van de ontheffingen in 
2018 wordt het aantal te verlenen snelvaarontheffingen voor 2019 geraamd op 750 stuks.
De op de eigendommen van het schap aangebrachte infrastructuur en de gerealiseerde recreatieve 
voorzieningen worden na afloop van de technische levensduur vervangen, tenzij nieuwe inzichten tot 
een andere keuze leiden. Ook het voor de uitvoering van de taken van het schap benodigde materieel 
wordt na afloop van de technische levensduur, indien nodig, vervangen. Op basis van de thans 
beschikbare inzichten wordt een bedrag van € 410.600 aangehouden voor de beschoeiingen en 
andere bouwkundige werken en een bedrag van € 16.500 voor benodigd materieel.

WEERSTANDSVililPGEN Elf

De benodigde omvang van het weerstandsvermogen zal worden bepaald aan de hand van een risico- 
inventarisatie. Het merendeel van de risico’s bij het Piassenschap zijn risico’s in de sfeer van de jaarlijkse 
exploitatie, waarbij te verwachten inkomsten achterblijven bij de verwachtingen (door minder gunstige 
weersomstandigheden), dan wel onverwacht extra kosten ontstaan.

De algemene reserve is in eerste aanleg beschikbaar als buffer voor deze risico’s en dat betekent dus ook, 
dat deze reserve minimaal moet overeenkomen met deze benodigde buffer. Een eventueel hoger saldo in de 
algemene reserve kan gebruikt worden ter bekostiging van andere activiteiten en kan ook - incidenteel - 
ingezet worden om een exploitatietekort op te vangen. Dat laatste alleen dus maar incidenteel, omdat er een 
vereiste is, dat de begroting structureel in evenwicht dient te zijn.

Na een begrotingswijziging 2017 is de verwachting dat er een positief resultaat ad €240.200 zal zijn dat 
gedoteerd wordt aan de algemene reserve. Rekening houdende met de noodzakelijke investeringen in 
projecten uit het UP OVP kan de algemene reserve voor zover deze ligt boven de minimale buffer die 
benodigd is voor afdekking van de risico’s, ingezet worden voor de uitvoering van het UP OVP.
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Rekening houdende met een bedrag dat gebruikt zai worden voor projecten uit het UP OVP (voor de periode 
2019-2022 4 X € 90.600= € 362.400) bedraagt de aigemene reserve per 1-1-2019 € 317.000. De overige 
reserves zijn bestemmingsreserves voor specifieke activiteiten (en worden dus nu ai ingezet voor de 
bekostiging van activiteiten) en voor de afdekking van kapitaaiiasten van reeds gedane investeringen.

in de risicoparagraaf zai aandacht worden besteed aan de kiimaatveranderingen en de aantrekkende markt.

Klimaatvefn '-.j-r.
Een beiangrijke tendens is te zien in de merkbare gevoigen van kiimaatveranderingen voor de 
onderhoudsmaatregeien. Er moet rekening worden gehouden met de voigende aspecten: 

ianger groeiseizoen (extra snoei- en maaibeurten zuiien nodig zijn); 
wateroverlast en fluctuatie van het grondwaterpeil; 
ontwikkeling van ziektes en exoten.

Aantrekkende rnarkt
Aannemers zullen in de toekomst meer vragen voor het uit te voeren werk. In 2018 zijn er nieuwe bestekken 
aanbesteed die duurder uit zijn gevallen dan de vorige bestekperiode.

UITVOERIGÜICREATIE MIDDEN-NEDERLAND

Het Piassenschap neemt, samen het recreatieschap Stichtse Groenlanden, deel aan de 
bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland. Per 1 januari 2018 is het recreatieschap 
Vinkeveense Plassen samengevoegd met Stichtse Groenlanden en is het recreatieschap Utrechtse 
Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied geliquideerd. Het personeel werkzaam voor de schappen en het 
routebureau is in dienst bij Recreatie Midden-Nederland. De twee deelnemende recreatieschappen nemen 
diensten af van Recreatie Midden-Nederland zonder voorafgaande aanbesteding.

De exploitatiebaten en lasten van Recreatie Midden-Nederland worden volledig doorberekend aan de 
betalende deelnemers. In verband met het uittreden van recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en 
Kromme Rijngebied (UHVK) is de bedrijfsvoeringsorganisatie gereorganiseerd. In 2019 en 2020 zal nog 
sprake zijn van boventalligheid. De daarmee gepaard gaande kosten worden gedekt door een 
bestemmingsreserve Afkoopsom UHVK.

Vanaf 2019 zal de inzet van personeel van Recreatie Midden-Nederland toenemen omdat voor onderhoud en 
vuilafvoer meer gewerkt gaat worden met eigen personeel zodat minder uit de markt hoeft te worden 
ingehuurd.

Binnen de beschikbare formatie van Recreatie Midden-Nederland is zeer beperkt capaciteit beschikbaar voor 
het uitvoeren van specifieke en incidentele (ontwikkel) projecten. Bij de opstart van projecten is het dus 
noodzakelijk om binnen het projectbudget rekening te houden met de inzet van projectleiding en 
ondersteuning om het project te kunnen uitvoeren.
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