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Geachte deelnemer,
Hiermee informeren wij u over de voortgang van het proces om te komen tot een nieuwe
toekomstige samenwerking voor het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Door het algemeen
bestuur van het schap is, in de vergadering van 29 oktober 2021, een keuze gemaakt voor deze
toekomstige samenwerking. Het voorstel daaromtrent is op 2 november jl. aan u als deelnemers
gezonden. Aanvullend is op 17 november 2021 door het dagelijks bestuur invulling gegeven aan de
keuze voor de vorm van de gemeenschappelijke regeling. De gekozen uitwerkingtreft u als bijlage 1
bij deze brief aan. In deze brief lichten we de kern van hetvoorstel voor de toekomstige
samenwerkingkort toe. Het betreft een fundamentele wijziging, een trendbreuk ten opzichte van de
huidige organisatiestructuur, de juridische vormgeving en de manier van werken in het schap ten
aanzien van het beheer en onderhoud van recreatieve terreinen en paden. Aan uals deelnemer van
het schap wordt gevraagd een besluit te nemen en daarmeein te stemmen met de voorgelegde
keuze. Wij ontvangen uw reactie graag rond 1 februari 2022.
Digitale bijeenkomst voorraads- en statenleden
Om de raads- en statenleden mee te nemen in het proces en uitleg te geven over de stukken en de
daarin verwoorde keuzeszullen er twee bijeenkomsten van de Raads- en Statenklankbordgroep via
Teams worden gehouden. Daarin is er gelegenheid om vragen testellen.
De bijeenkomsten worden gehouden op dinsdag 30 november 2021, van 19.30 tot 21.00 uur en op
woensdag 8 december 2021, van 19.30 tot 21.00 uur.
Wij nodigen u uit om bij één van dezedigitale informatiebijeenkomsten aanwezig te zijn. De link met
de inloggegevens zullen aan de griffies worden toegezonden.

Aanleiding
In 2019 is geconstateerd dat de situatie bij de Recreatie Midden Nederland (RMN) zorgelijk is. De
bedrijfsvoering van RMN was niet in control en de kosten liepen op. In het daaropvolgend proces is
door Bureau Berenschot geconcludeerd dat er ook meer duidelijkheid nodig is over de basis voor
samenwerking. Concreet: duidelijkheid van de deelnemers aan de schappen over doel, nut en
noodzaak van de samenwerking.
Eind 2020 hebben de besturen van de schappen richtinggevende uitspraken gepresenteerd voor de
toekomstige samenwerking binnen de schappen en daarbij aangegeven dat er geen draagvlak meer
is voor het voortbestaan van RMN. De deelnemers van het schap hebben hierop instemmend
gereageerd, met enkele aanvullende aandachtspunten.
Vanaf begin dit jaar zijn, met ondersteuning van Bureau KokxDeVoogd, gesprekken gevoerd over de

invulling van de nieuwe samenwerking. Met veel partijen (intern en extern) is gesproken en alle
daaruit voortvloeiende informatie heeft geleid tot het voorstel, dat u op 2 november jl. aangeboden
is.
Korte uitleg beslispunten en onderliggende stukken
Hieronder vindt u een korte uitleg op de aangeboden stukken.
Als eerste willen wij de noodzaak van de besluitvorming op dit moment uitleggen. Om de opheffing
van RMN op een zorgvuldige wijze mogelijk te maken is het van belang dat er duidelijkheid is over de
nieuwe samenwerking binnen het Recreatieschap Stichtse Groenlanden en de vorm daarvan. De
uitvoering van de werkzaamheden moet immers passen bij de organisatievorm, die wordt gekozen.
Met de besluitvorming hierover onder de deelnemers in januari/februari 2022 is het mogelijk om
voor 1 maart 2022 definitief te besluiten over opheffing van RMN en de liquidatiedatum, zodat ook
het personeel een redelijke termijn wordt geboden voor de overgang naar een nieuwe organisatie.
Voorstel Toekomstige samenwerking recreatietaken; beslispunt 1 in het voorstel
In dit voorstel met bijlagen staat de nieuwe samenwerkingsvorm beschreven. Daarin vindt u de
organisatievormen, die zijn bekeken en de motivering voor de keuze van de voorgestelde
organisatievorm. De gekozen vorm, een ‘lichte’ gemeenschappelijke regeling, is verder uitgewerkt op

verschillende onderdelen met consequenties en risico’s. De richtinggevende uitspraken zijn leidend
geweest voor de voorstellen. Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat samenwerking binnen een
gemeenschappelijke regeling de meest aangewezen vorm is. Hiermee blijft er een rechtspersoon
voor het gezamenlijk eigendom, voor het opdrachtgeverschap en uitvoering van VTH-taken in het

gebied. In het voorstel worden de nu bekend zijnde financiële consequenties aangegeven. In bijlage C
bij het voorstel vindt u een raming van de incidentele kosten per deelnemer.
Voorstel behandeling: U wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde toekomstige
vormgeving van de samenwerking.
Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling; beslispunt 2a in het voorstel
Om de nieuwe samenwerking ook van een juridisch deugdelijke basis te voorzien moet de
gemeenschappelijke regeling vernieuwd worden. Bijlage 1 bij het voorstel over de toekomstige
samenwerking van het schap, is een aangepaste tekst van de gemeenschappelijke regeling, geënt op
de gekozen nieuwe samenwerkingsvorm. Deze bijlage 1 ontbrak nog bij de zending van 2 november
jl. en ontvangt u hierbij. In deze nieuwe doorlopende tekst van de regeling, waarin de RMN als
uitvoeringsorganisatie is vervallen, zijn de taken en omvang van het bestuur geduid en is het geheel
geactualiseerd en leesbaarder geworden. Tevens ontvangt u hierbij als achtergrondinformatie
(bijlage 2 bij deze brief) een toelichting op de afwegingen die in het bestuur van SGL gemaakt zijn
over het ‘juridisch jasje’ voor de toekomstige samenwerking. Deze bijlage 2 is ter kennisneming
bijgevoegd en maakt geen onderdeel uit van de besluitvorming.

De procedure voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling is geregeld in artikel 36 van de
nu geldende regeling. Daarin ligt vast dat 2/3°%° van de deelnemers (dus 7 deelnemers) moet
instemmen met wijziging van de gemeenschappelijke regeling voordat het AB het besluit om de
gewijzigde gemeenschappelijke regeling vast te stellen kan nemen. Medio februari 2022, als de
besluiten van alle deelnemers binnen zijn, zullen wij vaststellen of dit het geval is en of wij de
gewijzigde tekst van de gemeenschappelijke regeling kunnen vaststellen. Deze treedt dan per 1
januari 2023 in werking.
Voorstel behandeling: Gevraagd wordt in te stemmen met de nieuwe doorlopende tekst van de
regeling als opgenomen in bijlage 1 (beslispunt 2a in het voorstel).
Intentieovereenkomst tussen de recreatieschappen en Staatsbosbeheer; beslispunt 2b in het
voorstel
Staatsbosbeheer wordt gezien als de meest aangewezen en best passende organisatie om de
werkzaamheden van RMN over te nemen. De redenen hiervoor zijn o.a. expertise & ervaring op
gebied van beheer en exploitatie van recreatievoorzieningen, is nu al partner in RodS samenwerking,
solide organisatie, mogelijkheid tot uitvoering van overheidstaken als verordeningen, mogelijkheid
tot vestiging alleenrecht. In een intentieovereenkomst is het proces beschreven om te komen tot
een concrete aanbieding van Staatsbosbeheer om de werkzaamheden voor het schap van RMN over
te nemen, waar mogelijk inclusief personeel.
Voorstel behandeling: Kennisnemen van bijgevoegd de intentieovereenkomst die met
Staatsbosbeheer wordt afgesloten.
Opheffing RMN; beslispunt 3 in het voorstel
De bedrijfsvoeringorganisatie RMN is een gemeenschappelijke regeling waarìn de dagelijks besturen
van de twee recreatieschappen en Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht participeren als
deelnemer. Door het bestuur van RMN is aan de drie deelnemers voorgesteld om de regeling RMN
per 31 december 2022 op te heffen. Dit is een jaar later dan eerder is aangegeven omdat het meer
tijd kost een nieuwe uitvoeringsorganisatie voor de recreatieschappen te organiseren.
Voorstel behandeling: besluit bestuur RMN om in te stemmen met opheffing RMN onderschrijven.
Concept-Liquidatieplan RMN; beslispunt 4 in het voorstel
Bij de opheffing van RMN hoort een liquidatieplan waarin de liquidatie en de daaraan verbonden
kosten worden beschreven. Een uitsplitsing van de kosten per deelnemer is als bijlage in dit plan
opgenomen. Inmiddels heeft het bestuur van RMN een concept-liqguidatieplan opgesteld en dit ter
kennis gebracht aan de drie deelnemers. Vanwege de financiële consequenties voor Recreatieschap
Stichtse Groenlanden wordt dit concept-plan ook ter kennis gebracht aan de gemeenten en provincie
die deelnemen in het schap. Het dagelijks bestuur bekijkt of de liquidatiekosten, die ten laste
Recreatieschap Stichtse Groenlanden komen, kunnen worden opgevangen binnen de begroting. De
kosten die niet in de begroting kunnen worden opgevangen zullen bij de deelnemers separaat, aan
de hand van een begrotingswijziging, in rekening worden gebracht.
Voorstel behandeling: Kennisnemen van het concept-liquidatieplan RMN.
Vervolgproces
Zoals hiervoor aangegeven wordt nu aan u als deelnemer gevraagd in te stemmen met de nieuwe
samenwerkingsvorm en de nieuwe doorlopende tekst van de gemeenschappelijke regeling Stichtse
Groenlanden. Gevraagd wordt om de besluiten begin februari 2022 aan ons bestuur kenbaar te
maken.
Na het verzamelen van alle besluiten is ons bestuur half februari 2022 in staat de vervolgstappen te
zetten. Allereerst wordt het besluit over het opheffen van RMN definitief gemaakt. Als ook het
Plassenschap Loosdrecht en Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht besluiten tot opheffing is
het besluit tot opheffing een feit. Dan kan het bestuur van RMN eind februari 2022 een besluit
nemen over hetliquidatieplan van RMN. De datum van effectuering van het besluit tot opheffing van

RMN wordt genomen als er een definitieve oplossing is voor de taakuitvoering die nu bij RMN ligt.
Voor het Recreatieschap Stichtse Groenlanden betekent dit dat er een samenwerkingsovereenkomst
met een toekomstige beheersorganisaties (Staatsbosbeheer) is gesloten.
Staatsbosbeheer zal vóór 1 juni 2022 aangeven hoe en onder welke (financiële) condities zij de
werkzaamheden voor het schap wil overnemen. Dan zijn alle gevolgen duidelijk en zal ons bestuur
een besluit nemen over de samenwerking met Staatsbosbeheer. In juni 2022 wordt deze
besluitvorming afgerond en kan gewerkt worden aan de overgang van medewerkers van RMN naar
de nieuwe uitvoeringsorganisatie, zodat op 1 januari 2023 gestart kan worden met de nieuwe
uitvoering in een nieuwe setting. Hiermee ontstaat een nieuwe situatie en een nieuwe werkelijkheid
waarmee de noodzakelijke taakuitvoering voor de recreatiegebieden en andere routegebonden
voorzieningen ook in de toekomst gewaarborgd is.

Namens het algemeen bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden,
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