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Aan de gemeenteraad 

Voorgesteld Besluit

Het college toestemming verlenen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling van het 
Plassenschap Loosdrecht met betrekking tot:
a. wijzigingen die voortvioeien uit de wijziging van de Wgr en overige wetgeving;
b. wijzigingen die voortvioeien uit gemeentelijke herindelingen;
c. het verwerken van wijzigingen uit 2011 in een doorlopende tekst van de regeling:
d. wijzigingen die betrekking hebben op aanpassing van de tekst aan de praktijk en herstellen van 

een tout of omissie;
e. wijzigingen die betrekking hebben op het verminderen van het aantal leden in de Plassenraad.

Samenvatting

Het dagelijks bestuur van het Plassenschap Loosdrecht is in opdracht van het algemeen bestuur 
halverwege 2017 gestart met het proces om de gemeenschappelijke regeling (GR) van het schap te 
wijzigen. Deze inzet is het vervolg van het rapport ‘Verkenning toekomstopties recreatieschappen 
Utrecht’. De colleges en raden / staten van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling 
hebben kennis genomen van dit rapport en de door schapsbesturen aangenomen maatregelen. 
Maatregelen zijn onder meer het aanpassen van de GR aan de laatste wijzigingen van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en het vergroten van de bestuurlijke effectiviteit. Een 
aanbeveling is om in te zetten op doorontwikkeling van de Oostelijke Vechtplassen.

Bijiagen
1. Aanbiedingsbrief wijziging GR aan deelnemers
2. Bestuursvoorstel wijziging GR Plassenschap Loosdrecht e.o.
3. GR Plassenschap Loosdrecht
4. Toelichting GR Plassenschap Loosdrecht
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Doel en beoogd maatschappelijk effect
Op dit moment functioneert de gemeenschappelijke regeling (GR) Plassenschap Loosdrecht e.o. 
2007, gewijzigd in 2011, met als deelnemers de gemeenten Stichtse Vecht, Wijdemeren, Utrecht en 
de provincies Noord Holland en Utrecht. Plassenschap Loosdrecht verricht voor de deelnemers taken 
op het gebied van het aanleggen, onderhouden en exploiteren van recreatieve voorzieningen en het 
in stand houden en verbeteren van natuur- en landschapsschoon. De laatste jaren is het 
Plassenschap van een ontwikkelgerichte organisatie meer een uitvoeringsorganisatie geworden. De 
feitelijke uitvoering van de beheer en onderhoudstaken wordt gedaan door Recreatie Midden 
Nederland (RMN), de uitvoeringsorganisatie van de recreatieschappen in de provincie Utrecht, of 
RMN laat dat door derden doen.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving
Naar aanleiding van de wijziging van de Wgr per 1 januari 2015, wordt voorgesteld om de GR 
Plassenschap Loosdrecht e.o 2007 te wijzigen. In de bijgevoegde 'GR Plassenschap Loosdrecht e.o 
2017' is een aantal 'technische’ aanpassingen gedaan:

Wijzigingen die volgen uit de gewijzigde Wgr 2015;
Wijzigingen als gevolg van gemeentelijke herindelingen;
Verwerking van wijzingen uit 2011 in de doorlopende tekst van de regeling;
Het aanpassen van de tekst aan de bestaande praktijk en het herstellen van een enkele tout of 
omissie die hersteld moet worden.

Argumenten
Technische aanpassingen
De technische aanpassingen betreffen bijvoorbeeld het actualiseren van de informatieplicht en het 
schrappen van niet meer bestaande wetsartikelen. De deelname van het Plassenschap aan de 
uitvoeringsorganisatie RMN was nog niet in de tekst verwerkt, evenmin als de tekst van de partiele 
wijziging die in 2011 al had plaatsgevonden. Dat wordt nu allemaal in deze nieuwe versie 
opgenomen. Het doorvoeren van deze aanpassingen zal ervoor zorgen dat de GR voldoet aan de 
eisen van de wet en in lijn is met de GR van het recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Wiiziqinq als gevolg van qemeenteliike herindelina
Het wijzigingsvoorstel stelt een aantal gewijzigde bepalingen voor t.a.v. de omvang van de 
Plassenraad. De Plassenraad bestaat op dit moment uit 18 leden. De gemeenten Wijdemeren en 
Stichtse Vecht hebben ieder 6 AB-leden en de andere deelnemers ieder 2. Om de bestuurlijke drukte 
te verminderen wordt voorgesteld om dit aantal terug te brengen tot 10 leden. Voorafgaand aan de 
gemeentelijke herindelingen (waardoor de gemeenten Wijdemeren en Stichtse Vecht zijn ontstaan) 
hadden de gemeentelijke deelnemers 2 leden. De gemeente Stichtse Vecht verkreeg dus voor iedere 
voormalige gemeente 2 leden (Maarssen, Breukelen, Loenen), waardoor het huidige aantal op 6 
neerkomt. Om de bestuurlijke drukte te verminderen wordt er voorgesteld om deze aantallen weer 
terug te brengen tot de oorspronkelijke 2 leden per gemeente. De huidige stemverhoudingen zullen 
echter niet worden gewijzigd: Stichtse Vecht en Wijdemeren behouden hun oorspronkelijke aantal 
stemmen in de Plassenraad. De 2 leden die aangewezen worden door deze deelnemers beschikken 
elk over 3 stemmen, dus dat blijft 6 per gemeente.

Het aantal leden van het dagelijks bestuur was reeds vastgesteld op 5: 1 voor elke deelnemer. Dat 
verandert niet. Ook de stemverhoudingen binnen het dagelijks bestuur blijven onveranderd: 1 stem 
per lid.

Kanttekeningen
Met de doorontwikkeling van de Oostelijke Vechtplassen zijn veel belanghebbenden betrokken, 
waaronder het Piassenschap. Mogelijk zal de gemeenschappelijke regeling in de toekomst naderop 
die doorontwikkeling worden aangepast.
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Communicatie
Het schap ontvangt graag v66r 10 december 2017 een reactie. Gezien de bestuurlijke beslistermijn is 
dit voor de gemeente Stichtse Vecht niet mogelijk. Om deze reden is er afgesproken om het besluit 
zo spoedig mogelijk na 19 december 2017 aan het schap over te brengen.

Financier), risico’s en indicatoren
De wijziging van de GR zelf brengt geen nieuwe financifele risico’s met zich mee.

Vervoig
Het dagelijks bestuur en de Plassenraad van het Plassenschap Loosdrecht e.o. hebben bijgaand 
wijzigingsvoorstel voorde gemeenschappelijke regeling van het Plassenschap vastgesteld. Dit 
wijzigingsvoorstel wordt aan alle raden en staten van de deelnemers aan de gemeenschappelijke 
regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. aangeboden met het verzoek om voor 10 december 2017 een 
besluit te nemen, om hun colleges toestemming te willen verlenen de gewijzigde gemeenschappelijke 
regeling aan te gaan. De colleges kunnen daarna besluiten om de gewijzigde regeling aan te gaan, 
en kunnen dit vervolgens keribaar maken aan het dagelijks bestuur van het Plassenschap.
Wanneer alle deelnemers van het Plassenschap instemmen met de wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling kan deze vervolgens daadwerkelijk worden gewijzigd. Het streven is 
om de gewijzigde regeling op 1 januari 2018 in te laten gaan.

24 oktober 2017

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 

Gemeentesecretaris Burgemeester
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De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

Gelet op:
Wet Gemeenschappelijke Regeling 2015;
het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 oktober 2017; 
de bespreking in de commissie Fysiek Domein van 6 december 2017;

Besluit
Het college toestemming te verlenen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling van het 
Plassenschap Loosdrecht e.o. met betrekking tot;
a. wijzigingen die voortvioeien uit de wijziging van de Wgr en overige wetgeving;
b. wijzigingen die voortvioeien uit gemeentelijke herindelingen;
c. het verwerken van wijzigingen uit 2011 in een doorlopende tekst van de regeling;
d. wijzigingen die betrekking hebben op aanpassing van de tekst aan de praktijk en herstellen van 

een tout of omissie.
e. wijzigingen die betrekking hebben op het verminderen van het aantal leden in de Plassenraad.

19 december 2017

Griffier Voorzitter
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