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Utrecht, 24 november 2020 
 
Geachte deelnemer aan recreatieschap Stichtse Groenlanden, geachte heer, mevrouw, 
 
Bijgevoegd ontvangt u de Ontwerp uitgangspunten begroting 2022 die door het dagelijks bestuur in de 
vergadering van 19 november 2022 zijn opgesteld. 
 
Ontwerp uitgangspunten begroting 2022 
Recreatieschap Stichtse Groenlanden werkt met budgetperiodes van 4 jaar. Eens in de 4 jaar worden 
de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de gehele budgetperiode opgesteld en 
vastgelegd in de kadernota. Binnen die kaders worden jaarlijks specifieke uitgangspunten voor de 
begroting van het komende jaar opgesteld.  
Aan de hand van de Kadernota 2019-2022 en de Uitgangspunten begroting 2022 wordt de Ontwerp 
begroting 2022 opgesteld. De Ontwerp Uitgangspunten begroting 2022 zijn opgesteld in een onzekere 
periode waar de toekomst van het recreatieschap en haar uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-
Nederland ter discussie staat. Om te voldoen aan de afspraken uit de Planning en Control-cyclus en 
omdat er nog geen uitspraken liggen over de toekomstige situatie zijn de Uitgangspunten begroting 
2022 opgesteld. Deze gaat uit van een ongewijzigde situatie, ook al weten we dat de toekomst er 
anders uit komt te zien. 
 
Toekomstbeeld recreatieschap Stichtse Groenlanden 
Nog voor het einde van dit jaar zal het bestuur van de schappen spreken over de toekomst en komen 
met richtinggevende uitspraken. Dit zal u worden voorgelegd met het verzoek om daarop te reageren. 
Aan de hand van de reacties zullen de vervolgstappen genomen kunnen worden en zal duidelijk 
worden wat dit betekent voor 2022. 
 
Zienswijze 
Zolang er nog geen besluiten zijn genomen over de toekomst, volgen we de ‘reguliere planning & 
control-cyclus’. Conform de gemeenschappelijke regeling recreatieschap Stichtse Groenlanden wordt 
u in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de ontwerp uitgangspunten 
begroting 2022 voordat deze ter vaststelling wordt geagendeerd voor de vergadering van het 
algemeen bestuur.  
Graag ontvangen wij uw (voorgenomen) zienswijze vóór 21 januari 2021 zodat het algemeen 
bestuur uw zienswijzen kan betrekken in de besluitvorming. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het dagelijks bestuur, 
 
 
 
Sofie Stolwijk 
Secretaris 


