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Beste mevrouw Brand,
In uw aanbiedingsbrief van 3 oktober 2022 verzoekt u onze raad een zienswijze te geven op
de voorgenomen 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 van het
recreatieschap Stichtse Groenlanden. In afwachting van het raadsbesluit op 20 december
2022 informeren wij u, onder voorbehoud van de goedkeuring van de raad, over onze
zienswijze ten aanzien van de begrotingswijziging en de ontwerpbegroting.
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Ontwerpbegroting 2023
De aanleg van een bestemmingsreserve ter dekking van de transitiekosten van
Staatsbosbeheer voor de jaren 2022 t/m 2024 biedt zekerheid aan de deelnemers en onze
uitvoeringspartner. Het taakstellend budget ter dekking van de door Staatsbosbeheer te
verrichten uitvoeringstaken geeft houvast voor de komende twee jaar. Wel wijzen wij op de
blijvende noodzaak om wensen en verwachtingen bij betrokkenen af te zetten tegen de

4. Zienswijze 2e begrotingswijziging
2022 en ontwerpbegroting 2023

2e begrotingswijziging 2022
Wij vinden het een goede zaak dat duidelijkheid is ontstaan over de hoogte van de
opheffingskosten van Recreatie Midden Nederland, transitiekosten van Staatsbosbeheer en
de wijze van dekking. Het streven om de incidentele kosten dit jaar te nemen maar tegelijk
de deelnemersbijdrage zo min mogelijk te verhogen, onderschrijven wij. De mogelijkheid tot
het gespreid over 3 jaar betalen van de transitiekosten voor Staatsbosbeheer verwelkomen
wij. Gevolg is wel dat de algemene reserve zodanig zal afnemen dat het recreatieschap
kwetsbaar wordt voor onvoorziene risico’s. De algemene reserve dient daarom de komende
jaren tot een voldoende niveau te worden aangevuld.

feitelijke mogelijkheden waar het de kwantiteit, prijs en kwaliteit van de uitvoeringstaken
betreft. Alleen in goed overleg met een open communicatie tussen recreatieschap en
Staatsbosbeheer kunnen misverstanden en problemen worden voorkomen. De komende
twee jaar zullen dan ook zeker nodig zijn om eerder gemaakte afspraken te toetsen aan de
dagelijkse praktijk. Wij vertrouwen op een duurzame samenwerking tussen alle
betrokkenen.
Tot slot wensen wij u veel succes met de afronding van transitieproces.

Met vriendelijke groet,
Namens de burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht,

Dennis Boekhout
Directeur Domein Ruimte

Vindt u deze brief niet duidelijk? Laat het ons weten via info@stichtsevecht.nl
If you don’t understand Dutch, please email us at info@stichtsevecht.nl
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