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Onderwerp: Begrotingen 2008 van de Utrechtse recreatieschappen 
 

In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan. 
De begrotingen 2008 liggen voor u ter inzage op kamer C02.26 
 

Aanleiding 
Jaarlijks leggen de Utrechtse recreatieschappen hun begrotingen voor aan de deelnemende 
gemeenten en de provincie. Deze hebben gedurende 8 à 10 weken de gelegenheid bezwaren 
tegen de begroting te maken. Daarna stellen de algemene besturen van de schappen de 
begrotingen vast al dan niet rekening houdend met de ingekomen bezwaren. 
De begrotingen 2008 van de Recreatieschappen Stichtse Groenlanden, Vinkeveense Plassen 
en Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied en van het Plassenschap Loosdrecht 
en Omstreken hebben wij beoordeeld en daarbij hebben wij vastgesteld dat de financiële 
stukken geen aanleiding geven om bezwaren te maken. 
 
Achtergrond/eerdere besluiten 
De provincie neemt deel aan drie van de vier recreatieschappen op basis van 
gemeenschappelijke regelingen. Behalve bestuurlijke deelname is er ook sprake van 
financiële deelname. Op basis van de begrotingen 2008 draagt de provincie € 1.779.756,18 bij 
aan de schappen.  
In 2008 zullen de recreatieschappen het verandertraject, zoals dat op voorstel van de provincie 
is ingezet, evalueren. De essentie van dit traject is het streven naar meer efficiency (5%) en 
verhoging van de eigen inkomsten met gemiddeld 50%. De op deze wijze verkregen extra 
middelen kunnen worden ingezet voor de reservering van grootonderhoud en het doen van 
nieuwe investeringen.  
 
Recreatieschap Stichtse Groenlanden 
Door een forse toename van de eigen inkomsten is het recreatieschap in staat meer activiteiten 
te ontwikkelen. In 2008 zal de recreatieplas Laagraven (Houten/Nieuwegein) in gebruik 
worden genomen. In dat jaar zal de gemeenschappelijke regeling worden herzien, waarbij met 
name de verdeling van het nadelig exploitatiesaldo over de deelnemers gewijzigd zal worden.  
Met de provincie, de gemeente Utrecht en de Landinrichtingscommissie wordt overlegd over 
de exploitatie van de grote groengebieden ten westen van de stad Utrecht (Haarzuilens, 
Wielrevelt). 
 



Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied.  
Dit recratieschap legt zich toe op de (verdere) ontwikkeling van twee recreatiegebieden, te 
weten Kwintelooijen in de gemeente Rhenen en Zanderij Maarn in de gemeente Utrechtse 
Heuvelrug. Daarnaast ligt het accent op de instandhouding en verbetering van de overige 
recreatieve voorzieningen. 
 

Recreatieschap Vinkeveense Plassen en Plassenschap Loosdrecht en Omstreken. 
Beide recreatieschappen zullen zich in 2008 beperken tot het beheer en onderhoud van de 
recreatievoorzieningen. Financiële middelen voor nieuwe ontwikkelingen ontbreken.  
 

Vervolgprocedure/voortgang 
Wij hebben de besturen van de recreatieschappen inmiddels bericht dat wij geen aanleiding 
zien om tegen de begrotingen 2008 bezwaren te maken.  
De algemene besturen hebben inmiddels de begrotingen vastgesteld.  
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