
gemeente

SlichisG
Uechi

Bestemd voor archief 
gemeente Stichtse Vecht

Raadsvoorstel

Raad Nr.
2 6 SEP. 2017

Conform besloten
Dg griffier.

Onderwerp
Mogelijk toetreding gemeente De Ronde Venen Gemeenschappelijke Regeling 
Stichtse Groenlanden

Begrotingswijziging
N.v.t.

Datum raadsvergadering 
26 September 2017

Datum commissievergadering 
12 September 2017

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen 
T 140346 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 
info@stichtsevecht.nl

Commissie 
Fysiek Domein

Portefeuillehouder
L.J. van Dort

Organisatie onderdeel 
Ontwikkeling

E-mail opsteller 
casDar.toetenel@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller
0346254077

Registratie nummer
Z/17/109555-VB/17/08365

Aan de gemeenteraad 

Voorgesteld Besluit

1. in te stemmen met het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling van het 
Recreatieschap Stichtse Groenlanden met betrekking tot:
a. wijzigingen die voortvioeien uit de wijziging van de Wgr;
b. wijzigingen die recht doen aan de huidige uitvoeringspraktijk;
c. wijzigingen die voortvioeien uit de toetreding van gemeente De Ronde Venen.

2. De burgemeester en het college toestemming te verlenen op grond van artikel 1 Wgr, om 
eveneens in te stemmen met het voorstel tot wijziging, bedoeld onder punt 1.

3. Kennis te nemen van de ontwerp Bijdrageregeling recreatieschap Stichtse Groenlanden en de 
toetredingsovereenkomst gemeente De Ronde Venen - recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Samenvatting

In het begin van 2017 heeft het dagelijks bestuur van het recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) 
in opdracht van het algemeen bestuur het proces opgestart om samen met gemeente De Ronde 
Venen (DRV) te verkennen of een toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling (GR) mogelijk is. 
De gesprekken zijn inmiddels afgerond en hebben plaatsgevonden in een kritische doch 
constructieve sfeer met oog voor elkaars belang. Het cre6ren van meerwaarde vormde het meest 
belangrijke uitgangspunt. Dit heeft geresulteerd in toetredingsvoorwaarden die rekening houden met 
de gestelde kaders van betrokken besturen en gemeenteraden.

De afspraken die zijn gemaakt zijn vastgelegd in de bijgevoegde toetredingsovereenkomst. Deze is 
inmiddels bekrachtigd door college en raad van gemeente De Ronde Venen en het DB en AB van 
SGL. Daarnaast is de voorgenomen toetreding van DRV verwerkt in een conceptvoorstel voor 
wijziging van de GR SGL en heeft geleid tot het opstellen van een Bijdrageregeling.
De belangrijkste conclusies zijn dat de toetreding stoelt op een gezamenlijke ambitie; het creferen van 
meerwaarde voorde eindgebruiker. Daarbij levert de toetreding voor DRV, SGL en Recreatie Midden 
Nederland (RMN) een meerwaarde op door het bundelen van ontwikkelkracht. De meeste risico’s zijn 
afgedekt door de toetredingsovereenkomst waarin beide partijen elkaar vrijwaren. Overeenkomstig 
de gestelde kaders vindt er geen verhoging van de deelnemersbijdrage plaats.
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Bijiagen
1. Toetredingsovereenkomst DRV-SGL
2. Opiegger toetredingsovereenkomst DRV-SGL
3. Wijzigingsvoorstel GR SGL
4. Toelichting wijzigingsvoorstel GR SGL
5. Bijdrageregeling (concept)

Doel en beoogd maatschappelijk effect
Het optimaliseren van het recreatieve aanbod en het creeren van meerwaarde voor de recreant. 
Toetreding van DRV tot SGL betekent continuTteit in het beheer, onderhoud, toezicht, handhaving en 
de exploitatie van het recreatiegebied Vinkeveense Plassen (WP). Dat is in de eerste plaats 
belangrijk voor de eindgebruikers. Dat zijn niet alleen de inwoners van gemeente DRV, maar ook 
inwoners uit de rest van de provincie Utrecht en de regio Amsterdam die recreeren op de WP. Het 
bovenlokaal belang van recreate wordt hiermee gediend.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving
Toetredinasvoorwaarden ^
Aan de toetreding van DRV tot SGL zijn een aantal belangrijke kaders gesteld die hieronder zijn 
opgesomd:
• Er mogen geen extra of nieuwe financiele risico’s ontstaan door de toetreding;
• De exploitatiebegroting en de langetermijninvesteringen van de Ronde Venen moeten sluitend 

en gedekt zijn;
• De jaarlijkse financiele bijdrage van de gemeente Stichtse Vecht mag niet stijgen als gevolg van 

de toetreding
• De Ronde Venen bestuurlijk actief wordt en bereid is te investeren in recreatie

Deze kaders zijn vertaald in een toetredingsovereenkomst. De overeenkomst begint met een aantal 
overwegingen en bestaat verder uit basisafspraken, aanvullende afspraken die gelden van 1 januari 
2018 tot en met 31 december 2023 en afspraken voor de periode vanaf 1 januari 2024.

De basisafspraken regelen de algemene verhoudingen tussen DRV en SGL vanaf de beoogde 
toetredingsdatum 1 januari 2018. Hierna wordt DRV een volwaardige deelnemer van het 
recreatieschap met alle bijbehorende rechten en plichten. De Ronde Venen is straks conform de 
huidige GR van Stichtse Groenlanden met twee leden vertegenwoordigd in het AB van SGL. Een van 
hen moet lid zijn van het college van B&W. Daarnaast is De Ronde Venen met een lid 
vertegenwoordigd in het DB van SGL, conform de huidige GR en de praktijk.

De aanvullende afspraken gelden voor de periode van 2018 t/m 2023. In deze periode wordt er 
gewerkt met een basisbegroting en twee gescheiden begrotingsprogramma’s. Als deelnemer aan de 
GR SGL deelt DRV in de instandhoudingkosten en risico’s die voortvioeien uit het eigenaarschap van 
de regeling (basisbegroting). Beheer, onderhoud, toezicht, handhaving en exploitatie in beide 
werkgebieden worden in twee begrotingsprogramma’s financieel van elkaar gescheiden. Ook de 
financiele risico’s die voortvioeien uit de taakuitvoering in beide werkgebieden worden in de periode 
van 2018 t/m 2023 gescheiden.

Het doel van deze aanpak is inzichtelijk te maken hoe de financiele situatie in beide programme’s 
zich ontwikkelt en of en hoe eventuele risico’s zich manifesteren. De periode wordt daarbij benut om 
het Toekomstplan WP uit te voeren zodat er een sluitende exploitatie voor dit gebied ontstaat. Deze 
wijze creeert gelegenheid voor beide partijen om elkaar beter te leren kennen en vertrouwen op te

Zie toelichting toetredingsvoorwaarden voor een gedetailleerde omschrijving.
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bouwen. Het uitgangspunt is om te werken richting een gecontroleerde ontschotting. In 2022 worden 
de aanvullende afspraken geevalueerd en wordt beoordeeld of deze afspraken voortgezet moeten 
worden. In het geval van een positieve evaluatie zullen de afspraken komen te vervallen en worden 
de begrotingsprogramma’s samengevoegd.

Wlizigingvoorstel GR 2
De voorgestelde wijzigingen van de GR SGL bestaan uit:
• Wettelijk voorgeschreven voornamelijk technische wijzigingen op basis van de gewijzigde Wet 

Gemeenschappelijke Regeling (2015) (WGR) of als gevolg van gemeentelijke herindelingen.
• Wijzigingen van passages in de GR die achterhaald, onduidelijk of inconsistent zijn.
• Wijzigingen die voortvioeien uit de toetreding van gemeente De Ronde Venen en gebaseerd zijn 

op de toetredingsovereenkomst.

Het wijzigingsvoorstel voor de GR en de toetredingsovereenkomst vullen elkaar aan. Publiekrechtelijk 
zijn de deelnemers in de GR gezamenlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle bestuurlijke en 
financiele risico’s.
Om een scheiding te creeren tussen de werkgebieden en programmabegrotingen van SGL en DRV 
is er een extra privaatrechtelijke overeenkomst opgesteld: de toetredingsovereenkomst. Hierin 
worden afspraken gemaakt over risico’s en is een vrijwaringregeling opgenomen. Dit is een juridisch 
houdbare en gebruikelijke gang van zaken.

Biidrageregeling
In de huidige GR is de berekening van de door de deelnemers verschuldigde bijdrage aan SGL in de 
GR opgenomen. In het kader van de toetreding van DRV zijn er in de toetredingsovereenkomst 
afspraken opgenomen met een technisch karakter. De berekeningsmethodiek van de 
deelnemersbijdrage is hierdoor complexer geworden. Om deze reden is gekozen om naast de kaders 
gesteld in het wijzigingsvoorstel GR te werken met een afeonderlijke bijdrageregeling. Deze wordt 
vastgesteld door het AB van SGL. Hierbij is goed gekeken naar de wettelijke bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van het schapsbestuur versus die van de individuele deelnemers. Ook is de 
wens van raden en staten om grip te houden op de gemeenschappelijke regeling in deze overweging 
meegenomen.

In de nieuwe situatie zullen de kaders voor het vaststellen van de deelnemersbijdrage in de GR 
verankerd worden. Via deze wijze blijft de beslissing voor een wijziging hiervan bij de deelnemers. De 
bijdrageregeling bevat de nadere uitwerking van deze kaders in een gedetailleerde regeling. Hiervoor 
ligt de verantwoordelijkheid bij het AB van SGL. De uiteindelijke hoogte van de deelnemersbijdrage 
wordt in de begroting vastgelegd en voorgelegd aan de deelnemers voor instemming. Nadat de 
begroting is goedgekeurd kan het AB van SGL overgaan tot vastlegging van de begroting. Dit is ook 
conform de huidige praktijk.

Het AB wordt via deze wijze in staat gesteld binnen de kaders van de GR de bijdrageregeling te 
wijzigen en vast te stellen. Gezien de nieuwe praktijk aan toetsing en evaluatie onderhevig is gaat de 
voorkeur uit naar deze nieuwe situatie. Het is denkbaar dat aanpassingen nodig kunnen zijn en dit 
voorkomt een gang naar de raad voor de wijziging van technische details. Uiteraard zijn de raden en 
colleges in het AB van SGL rechtstreeks vertegenwoordigd en in staat om invioed uit te oefenen op 
de besluitvorming over de bijdrageregeling.

Het voorstel is om de bijdrageregeling definitief te laten vaststellen door het algemeen bestuur van 
het recreatieschap nadat de besluitvorming over het wijzigen van de GR afgerond is.

Zie toelichting GR voor een gedetailleerde omschrijving.
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Argumenten
De recreant staat centraal in het beleid van beide partijen. Het is hierom de ambitie voor om voor de 
eindgebruiker meerwaarde te creeren. Er zijn mogelijkheden om gebruik te maken van de 
overeenkomsten tussen beide gebieden en samen te werken op specifieke thema’s, zoals 
bijvoorbeeld de Hollandse Waterlinie. Daarbij zou de verscheidenheid van het aanbod voor beide 
gebieden verrijkt kunnen worden door een samenvoeging van land- en waterrecreatiemogelijkheden. 
De uitbreiding van het areaal met de gebieden van WP zou vervolgens een recreatieve brugfunctie 
kunnen vervullen tussen Utrecht en Amsterdam. Dit sluit aan bij de toenemende recreatievraag ^ 
vanuit deze steden en biedt mogelijkheid om deze vraag beter te accommoderen.

Beide partijen zijn ontwikkelgericht en widen het recreatieve aanbod doorontwikkelen en dit op een 
duurzame manier bekostigen door het verdienpotentieel van het gebied optimaal te benutten. Deze 
filosofie staat centraal in het Ontwikkelplan SGL zowel het Toekomstplan WP. De bundeling zou een 
meerwaarde kunnen opieveren voor de ontwikkelkracht van het nieuwe totale gebied. De bundeling 
van krachten werkt ook bestuurlijk door via een gezamenlijk optreden richting de gebiedscommissie 
Utrecht-West en samenwerkingsverbanden in het Groene Hart. Dit vermindert de bestuurlijke drukte 
en vergroot de kracht van regionale samenwerking op het gebied van recreatie, toerisme, natuur, 
landschap en plattelandseconomie.

Door toetreding van DRV tot SGL kan DRV gebruik blijven maken van de diensten van 
uitvoeringsorganisatie Regio Midden-Nederland (RMN). De voordelen van de schaalgrootte en 
expertise van RMN blijven hiermee voor het gebied WP benut en behouden. Voor SGL is het 
voordeel dat de schaalomvang van RMN behouden blijft en de taakuitvoering voor het werkgebied 
WP, dat wordt ingebracht door DRV, gecontinueerd kan worden via inbesteding i.p.v. aanbesteding. 
Deze taakuitvoering behoort daarmee tot het gedeelte (80%) van de werkzaamheden die RMN 
verricht voor haar deelnemers (de recreatieschappen). Het gedeelte van de werkzaamheden dat 
RMN mag verrichten voor derden (20%) wordt hierdoor niet belast. Dit biedt meer ruimte om 
strategische keuzes te maken voor de invulling van deze 20%.

Kanttekeningen
Een eventuele toetreding van DRV tot SGL heeft als doel meerwaarde op te leveren voor beide 
partijen. In de eerste periode (01-01-2018 t/m 31-12-2023) omschreven in de 
toetredingsovereenkomst wordt het beheer, onderhoud, toezicht, handhaving en exploitatie in beide 
gebieden om reden van kostenverschillen en risico’s gescheiden gehouden.

In het geval DRV per 1 januari 2018 geen deelnemer wordt in de GR SGL ontstaan frictiekosten 
(boventallig personeel) bij RMN die via de deelname van WP in de gemeenschappelijke regeling 
RMN moeten worden gedragen door WP. Door de uittreding van WP uit RMN krijgt deze laatste te 
maken met een afkoopsom voor frictiekosten en desintegratiekosten (ongedekte apparaatskosten). In 
die situatie is een reorganisatie van RMN noodzakelijk, die gevolgen heeft voor alle deelnemende 
recreatieschappen in RMN. De schappen waaronder Stichtse Groenlanden en Plassenschap 
Loosdrecht en hun deelnemers zullen in dit geval proberen de rekening te verhalen bij de huidige 
deelnemers in WP: DRV en Amsterdam.

In de formeel juridische situatie wordt over de toetreding van DRV besloten via tweederde 
meerderheid van de deelnemers van SGL. Gezien de onwenselijkheid van een situatie waarin DRV 
toetreedt tot een GR waarin geen unanimiteit is over deze toetreding. Is er in het DB van SGL de 
wens uitgesproken om te streven naar unanimiteit. Daarbij kan er gesteld worden dat de 
onderhandelingsdelegaties de gesprekken hebben gevoerd in constructieve sfeer en het proces

^ Recreatievraag vanuit de steden neemt vooral toe door de bevolkingsgroei in Amsterdam en Utrecht (bron: Agenda 
Recreatie en Toerisme 2016-2019 Provincie Utrecht, Monitor Toerisme en Recreatie Utrecht 2016, Amsterdam Marketing, 
Verkenningen NH2050).
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ambtelijk grondig is voorbereid. Er heerst hierom een sfeer van vertrouwen met de benodigde 
afspraken in piaats om het proces te vrijwaren voor ongewenste risico’s.

Communicatie
De raad wordt verzocht om het definitieve besiuit van coliege, de burgemeester en raad voor 1 
oktober 2017 kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van het recreatieschap Stichtse 
Groenlanden. Overige communicatie wordt in overeenstemming met de uitvoeringsorganisatie RMN 
opgesteld.

Financier!, risico’s en indicatoren
DRV vrijwaart de GR SGL van alle (financiele) risico’s die voortvioeien uit toetreding van DRV. 
Tegelijkertijd vrijwaren de huidige deelnemers in SGL DRV voor alle (financiele) risico’s die 
verbonden zijn aan het werkgebied van SGL zoals dat er was voor de toetreding van DRV. Ten 
aanzien de reguliere bedrijfsvoering van WP zijn de financiele risico’s zeer beperk t

Vervolg
Het DB en AB van Stichtse Groenlanden hebben het voorgelegde wijzigingsvoorstel voor de GR van 
SGL en toetredingsovereenkomst vastgesteld. Vervolgens worden deze in voorstel gebracht bij de 
deelnemende colleges, burgermeesters en raden/staten met het verzoek voor 1 oktober 2017 een 
besiuit te nemen en kenbaar te maken aan het DB van SGL. De burgermeesters worden om een 
besiuit gevraagd gezien de taken van SGL op het gebied van openbare orde en handhaving.

Wanneer instemming onder de deelnemers van Stichtse Groenlanden is bereikt over de wijziging van 
de GR stelt het AB van SGL de gewijzigde tekst van de GR definitief vast en publiceert deze. Vanaf 
dat moment is DRV toegetreden tot de GR van SGL. Het streven is die situatie op 1 januari 2018 te 
bereiken.

4juli2017

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 

Gemeentesecretaris Burgemeester

^ LiquidatieplanWP 23-05-2017.
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De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

Gelet op:
het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 juli 2017; 
de bespreking in de commissie Fysiek Domein van 12 September 2017;

Besluit

1. in te stemmen met het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling van het 
recreatieschap Stichtse Groenlanden met betrekking tot:
a. wijzigingen die voortvioeien uit de wijziging van de Wgr;
b. wijzigingen die recht doen aan de huidige uitvoeringspraktijk;
c. wijzigingen die voortvioeien uit de toetreding van gemeente De Ronde Venen.

2. De burgemeester en het college toestemming te verlenen op grond van artikel 1 Wgr, om 
eveneens in te stemmen met het voorstel tot wijziging, bedoeld onder punt 1.

3. Kennis te nemen van de ontwerp Bijdrageregeling recreatieschap Stichtse Groenlanden en de 
toetredingsovereenkomst gemeente De Ronde Venen - recreatieschap Stichtse Groenlanden.

26 September 2017 

Griffier . Voorzitter
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