Aan de deelnemers van Plassenschap Loosdrecht e.o.
en 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,
Wijdemeren en IJsselstein en de staten en het college
van Gedeputeerde Staten van de provincies NoordHolland en Utrecht

Utrecht, 9 december 2020
Onderwerp: Toekomstige samenwerking Recreatieschappen
Geachte deelnemer,
Hiermee informeren wij u over de voortgang van het proces om te komen tot een nieuwe toekomstige
samenwerking voor de recreatieschappen. Bijgevoegd treft u aan de opgestelde memo “Toekomstige
samenwerking Recreatieschappen” en de bestuursvoorstellen van de beide schappen met
richtinggevende uitspraken. De deelnemende gemeenten en de provincies Utrecht en Noord-Holland
worden gevraagd een reactie te geven op de richtinggevende uitspraken. Deze reactie ontvangen wij
graag voor 26 februari 2021. Hieronder leest u de context en lichten wij ons verzoek toe.
Context
In 2019 is geconstateerd dat de situatie bij de recreatieschappen zorgelijk is. Daarop is een proces
gestart van RMN in transitie. In maart 2020 heeft u de rapportage ‘RMN in transitie’, ontvangen waarin
de analyse is gegeven met een afwegingskader en mogelijke toekomstperspectieven voor een
hernieuwde samenwerking.
Door de besturen van de beide schappen is daarop aan Bureau Berenschot gevraagd om vier
perspectieven nader uit te werken. Berenschot heeft in de notitie ‘Organisatie van de recreatietaken in
Midden Nederland, doorhakken bestuurlijke knoop over de toekomst van RMN’ het bestuurlijke
keuzeproces uitgewerkt en een uitwerking gegeven van de vier perspectieven. Het bureau
constateerde dat de basis van samenwerking niet eenduidig was en dat voor het kiezen van een
nieuw samenwerkingsmodel per schap duidelijkheid moet zijn wat de basis is van deze
samenwerking.
Op 8 juli 2020 en op 23 september 2020 zijn informatiebijeenkomsten gehouden waarin nadere
toelichtingen zijn gegeven over de beide rapporten. Tevens bent u daarbij geïnformeerd over de
vervolgstappen. In september is aangegeven dat de besturen van het Recreatieschap Stichtse
Groenlanden en van het Plassenschap Loosdrecht in gesprek gaan over de samenwerking en het
toekomstbeeld hiervan, ieder voor het eigen schap. De besturen zien hun discussie als de
noodzakelijke voorbereiding op de besluitvorming over de toekomst van de beide recreatieschappen
én daarmee ook over de toekomst van hun uitvoeringsorganisatie RMN.
Uitkomsten gesprekken toekomst recreatieschappen
De dagelijks besturen van beide schappen spraken per schap dit najaar in twee zogenaamde
dialoogsessies over hun toekomst. De uitkomsten van beide sessies zijn door de besturen verwerkt in
een memo ‘Toekomstige samenwerking Recreatieschappen’ (bijlage 1). Hierin zijn richtinggevende
uitspraken over de toekomstige samenwerking verwerkt. Deze uitspraken koersen op een omvorming

van de recreatieschappen en het onder brengen van taken bij andere uitvoerders. Er is daarmee geen
draagvlak meer voor het voortbestaan van RMN, wat het opheffen hiervan tot gevolg heeft.
In de brief van 13 juli 2020 is aangekondigd om de gemeenteraden en Provinciale Staten van beide
provincies, als deelnemers van de recreatieschappen, nadrukkelijk in de discussie over de toekomst
van de schappen te betrekken. Het bestuur van de schappen stelt u nu in de gelegenheid om te
reageren op de richtinggevende uitspraken, verwoord in de bestuursvoorstellen (bijlage 2 en 3) en de
overwegingen in de memo.
Omdat het lastig is om een geschikte datum te vinden zonder bestuurlijke verplichtingen is
afgesproken om twee informatieavonden te beleggen. Deze zullen worden gehouden op
dinsdagavond 5 januari 2021 en op donderdagavond 7 januari 2021. Beide avonden zullen starten
om 19.30 uur. Wij nodigen u uit om bij één van deze digitale informatiebijeenkomsten aanwezig te zijn.
Tijdens deze bijeenkomst zal een nadere toelichting worden gegeven op de stukken die u nu zijn
voorgelegd en het vervolgproces. Een definitieve uitnodiging met inloggegevens volgt zo spoedig
mogelijk.
Vervolgproces
In het vervolgproces wordt het richtinggevend voorstel uitgewerkt tot concrete voorstellen en concrete
besluiten. Er zal een projectleider worden aangesteld die de vragen en opmerkingen die in de memo
zijn opgenomen zal beantwoorden en verder uitwerken. Naar verwachting zal een aanpassing van de
gemeenschappelijke regelingen van beide recreatieschappen onderdeel zijn van de uitwerkingen. Een
eventuele aanpassing zal te zijner tijd vanzelfsprekend ter besluitvorming aan u worden voorgelegd.
Het opheffen van de bedrijfsvoeringorganisatie RMN heeft grote consequenties voor de medewerkers
en geeft onzekerheid. Deze onzekerheid mag niet te lang duren. Als streefdatum voor het opheffen is
1 januari 2022 genoemd. Dit is ambitieus, maar wordt haalbaar geacht.
De door raden en staten gegeven reacties zullen wij betrekken bij het vervolg van de discussies en de
uitwerkingen. Wij streven ernaar om voor de zomer 2021 nog de eerste stappen te zetten naar de
nieuwe samenwerkingsvorm. Wij zullen u hierover consulteren, zodat u nauw betrokken blijft bij het
vervolgproces. Bijgevoegd treft u aan een overzicht van het ‘Proces RMN in transitie’, met daarin een
overzicht van de genomen stappen en een globaal inzicht in de vervolgstappen. De planning is nog
niet uitgewerkt en data kunnen dus veranderen. Zodra de planning concreter is zal deze ook met u
gedeeld worden.
Namens de dagelijkse besturen van Plassenschap Loosdrecht e.o. en
Recreatieschap Stichtse Groenlanden,
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Bijlagen:
• Memo Toekomstige samenwerking Recreatieschappen met de volgende bijlagen:
a. Memo ‘Stichtse Groenlanden ontwikkelen tot een eenvoudiger stelsel voor recreatie
b. Memo ‘Bouwstenen voor discussie over de toekomst van Plassenschap Loosdrecht e.o.’
c. Uitkomsten vervolg Dialoogsessie SGL 26-10-2020
d. Uitkomsten vervolg Dialoogsessie Plassenschap Loosdrecht 09-11-2020

