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Wijziging Gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. 
 

 
 
 
De raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Stichtse Vecht, 
Utrecht en Wijdemeren en de colleges van gedeputeerde staten van de provincies Noord-
Holland en Utrecht; 
 
Gelezen de besluiten van de Plassenraad van15 april, 1 juli 2009 en 16 november 2011; 
 
Gelet op de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Staatsblad 1984, nr. 
667) en de artikelen 28 en 30 van de Gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht 
e.o. 2007; 
 
 
Overwegende: 
  
 dat de gemeente Utrecht in december 2008 heeft verzocht om toe te treden tot de 

regeling m.i.v. 1 januari 2004 (de datum waarop de gemeente was uitgetreden) tegen 
een jaarlijkse bijdrage van € 150.000,-, jaarlijks geïndexeerd; 

 
 dat de Plassenraad op 15 april 2009 heeft besloten dit verzoek in te willigen en de 

gemeente Utrecht twee leden toe te kennen in de Plassenraad en een lid in het 
dagelijks bestuur; 

 
 dat de gemeenten Loenen, Breukelen en Maarssen op 1 januari 2011 zijn 

samengevoegd tot de gemeente Stichtse Vecht; 
 
dat de regeling hierop moet worden aangepast; 
 

 
 
Besluiten vast te stellen de volgende wijziging van de Gemeenschappelijke regeling 
Plassenschap Loosdrecht e.o. 2007:  
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Artikel I 
 
De Gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. 2007 wordt gewijzigd als 
volgt: 
 
A. Artikel 5, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt: 
 a. In de eerste regel wordt “16” vervangen door: “18”. 
 b.  De onderdelen a en b worden samengevoegd tot een nieuw onderdeel a en komt te 

luiden: “zes vertegenwoordigers van de gemeente Stichtse Vecht, aan te wijzen door 
de raad van die gemeente uit zijn midden, de voorzitter inbegrepen, en uit de 
wethouders.” 

 c. Onderdeel c wordt vernoemd tot onderdeel b. 
 d. Een nieuw onderdeel c wordt ingevoegd, dat luidt als volgt: “twee 

vertegenwoordigers van de gemeente Utrecht, aan te wijzen door de raad van die 
gemeente uit zijn midden, de voorzitter inbegrepen, en uit de wethouders.” 

 
B. Artikel 26 komt te luiden: 

1. Van de dekkingsmiddelen (het nadelig saldo van de rekening na 
resultaatsbestemming) betaalt gemeente Utrecht met ingang van 1 januari 2004 een 
bijdrage van € 150.000,-. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast met het in de 
vastgestelde begroting van enig jaar gehanteerde indexcijfer voor de 
deelnemersbijdragen. 

2. De na aftrek van de deelnemersbijdrage van de gemeente Utrecht resterende 
dekkingsmiddelen komen ten laste van de overige deelnemers in de volgende 
verhouding: 
a.   de gemeente Stichtse Vecht: 20,36 %; 
b.   de gemeente Wijdemeren: 31,32 %; 
c.   de provincie Noord-Holland: 33,58%; 
d.   de provincie Utrecht: 14,74%; 

 
 
Artikel II 
 
Deze wijziging treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op die waarin van de 
wijziging van de regeling een aantekening is gemaakt in de registers, als bedoeld in artikel 52 
jo artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 
 
 
Aldus vastgesteld door 
 
 
voorzitter,    griffier/secretaris, 
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Vastgesteld door: 
 
- de raad van gemeente Stichtse Vecht op ………; 
 
- de raad van gemeente Utrecht op …………; 
 
- de raad van gemeente Wijdemeren op………; 
 
- het college van burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht op …… …; 
 
- het college van burgemeester en wethouders van gemeente Utrecht op ………; 
 
- het college van burgemeester en wethouders van gemeente Wijdemeren op …… …; 
 
- het college van gedeputeerde staten van provincie Noord-Holland op ………; 
 
- het college van gedeputeerde staten van provincie Utrecht op ………. 
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Toelichting bij wijziging Gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. 
 

 
 
Algemene toelichting 
 
In 2007 is de Gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. herzien vanwege 
onder meer de uittreding van de gemeente Utrecht. Bij brief van 16 december 2008 heeft de 
gemeente Utrecht laten weten dat de gemeenteraad van Utrecht heeft besloten om met 
terugwerkende kracht (per 1 januari 2004) weer te willen toetreden tot het Plassenschap 
Loosdrecht met een verlaagde structurele deelnemersbijdrage van € 150.000 per jaar 
(jaarlijks geïndexeerd).  
 
Op 15 april 2009 stemde de Plassenraad in met dit verzoek van de gemeente Utrecht, omdat 
een aanzienlijk aantal inwoners van deze grote gemeente recreëert in het werkgebied van het 
Plassenschap en het van belang is dat deze gemeente een structurele bestuurlijke en 
financiële bijdrage levert aan het schap. De Plassenraad heeft daarop een concept 
wijzigingsvoorstel naar de deelnemers gezonden voor een reactie. De raad van de gemeente 
Wijdemeren stemde op 28 mei 2009 in met het voorstel. De raad van Loenen besloot nog niet 
in te stemmen vanwege vragen over de dekking van het financiële tekort dat zou ontstaan 
door de verlaagde bijdrage van de gemeente Utrecht. Daarop besloot de Plassenraad (1 juli 
2009) de wijziging uit te stellen totdat een oplossing was gevonden voor het financiële tekort.  
 
Het tekort is inmiddels gedekt door het inzetten van reserves bestemd voor beschoeiingen, 
uitstellen van (vervangings)investeringen, bezuinigingen, afstoten van taken en waar mogelijk 
verhoging van inkomsten. Daarmee is voldaan aan de voorwaarde van de Plassenraad en 
deze besloot daarom op 16 november 2011 om het wijzigingsvoorstel voor de hernieuwde 
toetreding van de gemeente Utrecht opnieuw toe te zenden aan de deelnemers. Omdat 
inmiddels de gemeenten Loenen en Breukelen zijn opgegaan in de nieuwe gemeente Stichtse 
Vecht, is ook dat in het wijzigingsvoorstel meegenomen. 
 
De wijziging heeft geen financiële gevolgen voor de bijdrage van de deelnemers. Voornoemde 
situatie wordt in de huidige praktijk al toegepast en wordt met de wijziging formeel in de 
regeling verankerd. 
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Artikelsgewijze toelichting 
 
 
Aanhef 
 
De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat de bestuursorganen die aan het schap 
bevoegdheden overdragen moeten deelnemen aan het schap en tevens moeten besluiten 
over toetreding tot of wijziging van de regeling. Aan de gemeenschappelijke regeling 
Plassenschap Loosdrecht e.o. zullen na toetreding en herindeling deelnemen de colleges van 
burgemeester en wethouders en de raden van de gemeenten Stichtse Vecht, Utrecht en 
Wijdemeren en de colleges van gedeputeerde staten van de provincies Noord-Holland en 
Utrecht. 
 
 
Artikel  I 
 
A. Artikel 5 over de samenstelling van de Plassenraad zal zodanig worden gewijzigd dat het 
totaal aantal zetels wordt verhoogd van 16 naar 18, doordat de gemeente Utrecht twee zetels 
krijgt. Daarnaast zal de gemeente Stichtse Vecht zes vertegenwoordigers in de Plassenraad 
krijgen als gevolg van de samenvoeging van de zetels van de gemeente Loenen en 
Breukelen. 
 
B. Art. 26 wordt zodanig gewijzigd dat met ingang van 1 januari 2004 van het nadelig saldo 
van de rekening eerst een bijdrage van € 150.000,- ten laste van de gemeente Utrecht komt. 
Deze bijdrage zal jaarlijks worden geïndexeerd volgens het stijgingspercentage dat door de 
betreffende budgetperiode door de deelnemers wordt afgesproken. Het bedrag dat overblijft 
komt voor rekening van de overige deelnemers volgens de reeds bestaande procentuele 
verhouding, waarbij de procentuele bijdragen van de gemeenten Breukelen en Loenen zijn 
samengevoegd voor de gemeente Stichtse Vecht. 
 
 
 
 


