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Geacht bestuur,
In uw aanbiedingsbrief van 9 december 2020 verzoekt u onze raad een reactie te geven op de
richtinggevende uitspraken over de toekomstige samenwerking van de recreatieschappen. De
onderbouwing hiervoor zet u uiteen in het memo: Toekomstige samenwerking Recreatieschappen. In
afwachting van het raadsbesluit op 26 januari 2021 informeren wij u, onder voorbehoud van de
vaststelling door de raad, over onze zienswijze ten aanzien van uw richtinggevende uitspraken.
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Ambitie en uitgangspunten voor het vervolg
De gemeente is ambitieus op het gebied van recreatie & toerisme. We zien een opgave in het
modern en eigentijdse beheer van onze recreatieterreinen en de ontwikkeling van aantrekkelijke
fietsroutes en –paden. De recreant beleeft geen gemeentegrenzen en hierom is het voor ons ook
belangrijk om in de regio samen te werken op deze taken. Een structureel en adequate vormgeving
van de regionale recreatietaken op het gebied van beheer en ontwikkeling en toezicht en handhaving
is hierom onontbeerlijk. Wat ons betreft zal deze samenwerking wel een meerwaarde moeten
opleveren. De toekomstige samenwerkingsvorm(en) zullen dan ook meerwaarde moeten borgen en
een gezamenlijk lange termijn perspectief bieden. Daarbij minimaliseert deze samenwerking de
bestuurlijke drukte en administratieve lasten en maximeert zij de bestedingen van financiële
middelen aan beleid en uitvoering. Het is hierom van belang om innovatief naar de verschillende
gebieden en mogelijke samenwerkingsvormen te kijken. De deelname en bijdrage van de
Provincie(s) is voor ons randvoorwaardelijk, ook vanuit het oogpunt van medefinanciering. Solidariteit
tussen de deelnemers is hiermee een belangrijk uitgangspunt.
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Context
Sinds 2012 wordt er al veel over de organisatie van de recreatietaken gediscussieerd. Deze taken
zijn momenteel belegd bij de recreatieschappen en het Routebureau Utrecht dat hierbij is
ondergebracht. In 2019 constateerde de directeur van Recreatie Midden-Nederland tot onze zorg dat
er financiële en organisatorische problemen zijn bij RMN. Het vormde helaas ook een bevestiging
van de zorgen die er al leefden omtrent het functioneren van de uitvoeringsorganisatie Recreatie
Midden-Nederland. We hebben u hierom dringend verzocht om duidelijkheid te creëren rondom het
ontstaan van de situatie; inzicht te verlenen in de problematiek en toekomstperspectieven te
schetsen dat een antwoord hierop biedt. Het rapport “RMN in Transitie” verleent dit inzicht en het
rapport van bureau Berenschot, dat in uw opdracht is opgesteld, biedt perspectieven. We
constateren hiermee dat u onze oproep heeft beantwoord. Het is goed dat er knopen worden
doorgehakt.
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Recreatieschap Stichtse Groenlanden
We onderschrijven de richtinggevende uitspraken voor het Recreatieschap Stichtse Groenlanden.
Onze voorkeur gaat uit naar een centrumconstructie. We onderstrepen de constateringen uit de
dialoogsessies over de toekomst van het Recreatieschap.
Plassenschap Loosdrecht e.o.
We onderschrijven de richtinggevende uitspraken voor het Plassenschap Loosdrecht. Een
centrumconstructie vormde de inzet en met de gemeente Wijdemeren als beoogd opdrachtnemer
wordt hieraan voldaan. We onderstrepen de constateringen uit de dialoogsessies en de bouwstenen
voor de discussie over de toekomst van het Plassenschap.
We vragen nog aandacht voor de volgende punten:
 De continuïteit en solidariteit van de samenwerking moet binnen de stuurgroep en de
centrumconstructie op de lange termijn geborgd worden;
 Het is van belang dat de opdrachtnemer de beoogde substantiële besparing op de
overheadskosten kan realiseren;
 Er dient een antwoord te worden geformuleerd op de vraag hoe we omgaan met de
gemeentelijke terreinen in het veenweidegebied. Is een scheiding tussen ‘natte en ‘droge’
taken mogelijk? Dit moet ook financieel vertaald worden binnen de
samenwerkingsvorm(en);
 Het proces ‘vervolgstappen’ in 2021 moet concreet maken wat de consequenties zijn van het
opheffen van het Plassenschap Loosdrecht en Recreatieschap Stichtse Groenlanden en
welke stappen de deelnemers dienen te nemen;
 Er moet een antwoord komen op het vraagstuk rondom het gezamenlijk eigendom;
 De te vormen stuurgroep moet effectief opdracht kunnen verlenen aan de
centrumconstructie;
 Er moet inzichtelijk worden gemaakt welke bevoegdheden waar komen te liggen en welke
beslissingsbevoegdheden hiervoor op welk niveau gerealiseerd dienen te worden.
 Wij vinden het belangrijk cq. randvoorwaardelijk dat de provincie Utrecht in dit transitieproces
een leidende en trekkende rol op zich neemt met oog voor de belangen van alle deelnemers.
Het vervolgproces in 2021 zullen we met belangstelling volgen en we gaan ervan uit dat
bovenstaande aandachtspunten daarin worden meegenomen. Wij wensen u veel succes met het
transitieproces.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
namens hen,
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