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Kadernota begroting 2017 Recreatieschap Stichtse Groenlanden 
 
Aanleiding 
Deze kadernota dient als algemeen beleidskader en financieel uitgangspunt bij het opstellen van 
de begroting 2017 voor het recreatieschap Stichtse Groenlanden. Het recreatieschap hanteert als 
missie: Recreatie buiten binnen handbereik, en zet in op beheer en ontwikkeling van eigentijdse 
recreatievoorzieningen voor inwoners van de regio. 
In deze nota eerst een korte situatieschets, een overzicht van financiële uitgangspunten 
(programma, budgetperiode, organisatie), en ten slotte een overzicht van de producten.   
 
1. Situatieschets 
In 2015 is een nieuwe budgetperiode van start gegaan. De begroting 2017 is de derde in deze 
budgetperiode. De vorige budgetperiode (2010-2014) kenmerkte zich door een versterkte inzet 
op uitbreiden van het recreatie-aanbod en daarmee het verhogen van de inkomsten uit de private 
verhuringen of erfpachten. Deze inzet wordt in de huidige budgetperiode gecontinueerd. Basis 
voor de inzet is het eind 2014 vastgestelde Ontwikkelplan, waarin een onderbouwing wordt 
gegeven voor voorgestelde investeringen en verwachte effecten. Veel inzet wordt gepleegd voor: 
. Maarsseveense Plassen: uitbreiding van recreatievoorzieningen, modernisering van de entree, 
huisvesting van de verenigingen, marketingconcepten voor strandbad; 
. Salmsteke: proces voor vernieuwing recreatieconcept in nauwe samenhang met activiteiten van 
partners (waterafvoer, dijkverbetering, natuur etc); 
. Strijkviertel: ontwikkelen van nieuw recreatieconcept rondom de plas; 
. Oortjespad: realiseren ontwikkelde plannen Oortjespad-plus zodra bestemmingsplan dat toelaat; 
uitbreiding van voorzieningen en erfpachtcontract, verhoging van inkomsten en verlaging van 
beheerlasten; 
. ’t Waal: ontwikkelen recreatieconcept voor uiterwaardeterreinen, zwemplas en aangrenzende 
recreatiegronden; 
. Routenetwerken: afronden en in beheer nemen wandelnetwerk B: Noorderpark, Vechtstreek en 
Vianen en voorbereiden aanleg wandelnetwerk C: Kromme Rijnstreek; 
Daarnaast worden ingezette trajecten afgerond, zoals het realiseren en borgen van de 
vernieuwde voorzieningen bij De Leijen en Ruigenhoek en het begeleiden van realisatie van het 
concept Cattenbroek (incl. eigendom terrein). 
 
Ook wordt beheer en exploitatie uitgevoerd op enkele ‘niet-schapsterreinen’: Haarrijnseplas voor 
gemeente Utrecht en Middelwaard voor de provincie Utrecht. Deze inzet wordt volledig vergoed 
door de opdrachtgevers en is dus voor het recreatieschap in ieder geval kostenneutraal. Voor 
deze terreinen worden geen initiatieven voor nieuwe concepten of uitbreiding van voorzieningen 
ontwikkeld. 
 
Ontwikkelplan 
Met oog op de ambitie om een impuls te geven aan nieuwe recreatieve voorzieningen, en om 
daarmee een krachtige beweging richting hogere inkomsten (hogere kostendekking) te maken, 
heeft het algemeen bestuur eind 2014 een Ontwikkelplan vastgesteld. In het Ontwikkelplan wordt 
een investeringsprogramma gepresenteerd om te zorgen voor enerzijds nieuwe en eigentijdse 
recreatiemogelijkheden en anderzijds een beter financiële draagkracht per terrein. 
Met het vaststellen van het Ontwikkelplan heeft het algemeen bestuur ervoor gekozen om de 
algemene reserve grotendeels in te zetten voor recreatieve voorzieningen die bij moeten dragen 
aan een beter financieel evenwicht; een impuls die zich op termijn terugbetaalt. 
 
 
2. Financiële uitgangspunten 
 
2.1 Begroting 2017: Programma en producten 
De begroting bestaat uit één beleidsprogramma waarin de algemene beleidsmatige en financiële 
uitgangspunten en ambities zijn verwoord. Daarnaast wordt per product een overzicht gegeven 
van de 3 W’s (welke doelen willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat kost dat?). 
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Verder omvat de begroting de financiële vertaling van deze uitgangspunten in een 
geprognosticeerde balans, de paragrafen en de (meerjaren-) exploitatie en (meerjaren-) 
investeringsoverzichten.  
 
2.2 Budgetperiodes 
SGL werkt met vierjarige budgetperiodes. Een budgetperiode houdt in dat voor vier jaar het 
inwoneraantal als basis voor de deelnemersbijdrage constant wordt verondersteld, en mee- en 
tegenvallers binnen die periode van 4 jaren worden opgevangen. Dat geeft meerjarige zekerheid, 
enerzijds voor de deelnemers en hun bijdragen en anderzijds voor het schap. Mee- en tegen-
vallers worden dus in die periode van 4 jaar verrekend of opgeteld en via resultaatbestemming 
toegevoegd of onttrokken aan de algemene reserve. Na afloop van de budgetperiode wordt de 
definitieve balans opgemaakt en de budgetperiode definitief afgewikkeld.    
 
2.3 Uitgangspunten budgetperiode 2015 – 2018 
Aan het begin van de nieuwe budgetperiode heeft het AB uitgangspunten vastgesteld die in 
principe voor de gehele budgetperiode gelden. Deze waren ook de basis voor de begroting 2015 
en 2016. 
Voor de budgetperiode 2015 -  2018 heeft het AB de volgende uitgangspunten vastgesteld: 
1. Het reguliere beheer vindt sober en doelmatig plaats, op basis van principes van schoon, 

heel en veilig, en (voor zover te meten) op niveau van een rapportcijfer 6; 
2. Groot onderhoud, vervangingsinvesteringen, extern advies etc. vindt sober plaats, slechts als 

voor recreatief functioneren nodig; de uitgaven worden geïndexeerd conform CPB; 
3. De aan RMN af te dragen personeelslasten ontwikkelen zich conform CAO provincies 
4. De deelnemersbijdragen worden geïndexeerd conform CPB; 
5. De inwoneraantallen als basis voor de deelnemersbijdragen worden voor 4 jaar gelijk 

verondersteld (‘vastgeklikt’); 
6. Inkomsten uit nieuwe verhuringen, erfpachten etc. worden pas in de begroting geraamd 

vanaf het moment dat er overeenkomsten van kracht zijn; 
7. Als basis voor inkomsten uit bezoek aan het strandbad Maarsseveen wordt uitgegaan van 

80.000 betalende bezoekers. Dit is een realistische raming. Weliswaar is het meerjaren-
gemiddelde van de afgelopen 5 jaar lager, nl. 72.000, maar dat komt voornamelijk door het 
zeer lage bezoekersaantallen in 2011 (38.000). In 2015 hebben nagenoeg 80.000 betalende 
bezoekers het strandbad bezocht.  

 
Bovenstaande uitgangspunten gelden als basisprincipe voor de jaarlijkse begroting. Echter, voor 
de begrotingen 2015 en 2016 heeft het algemeen bestuur besloten af te wijken van uitgangspunt 
4, en de deelnemersbijdragen niet te indexeren.  
Ook in de begrotingen voor 2013 en 2012 is geen indexering van de deelnemersbijdrage 
toegepast, nadat in 2011 reeds een structurele verlaging van de deelnemersbijdrage van 5% is 
doorgevoerd. 
Het DB heeft de voorkeur uitgesproken om in de begroting 2017 wederom uit te gaan van niet-
indexeren van de deelnemersbijdragen. Dat is een logische lijn in aansluiting op de financiële 
situatie van gemeenten. Dit betekent, wederom, een bezuiniging van ca € 25.000,-.   
 
Van de gemeenten IJsselstein en Stichtse Vecht is een verzoek ontvangen om de efficiency-
korting van 1%, die het rijk aan gemeenten oplegt voor gezamenlijk uitgevoerde taken, ook te 
verwerken in de begrotingen van samenwerkingsverbanden. Indien dit verzoek wordt 
gehonoreerd, zou dit nogmaals een korting van 1% van de gezamenlijke deelnemersbijdragen 
betekenen, te weten ca € 25.000. In voornoemde brieven wordt verder verzocht om deze 
efficiencykorting voor de komende 4 jaar toe te passen, dus cumulatief meer dan 4%.  
Dit verzoek wordt niet overgenomen in de begroting 2017. Binnen het samenwerkingsverband 
van het recreatieschap wordt al een aantal jaren stevig ingezet op efficiëntie-verbetering en 
hogere inkomsten uit nieuwe recreatievoorzieningen. De samenwerking op zichzelf, en met de 
andere recreatieschappen in de provincie, zorgt voor een efficiënte inzet van personeel en 
materieel. Daarbovenop wordt de laatste jaren gezocht naar uitbreiding van recreatie-
voorzieningen die tevens zorgen voor verhoging van de inkomsten. Daarbij is opbouw van een 
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revolving fund voorzien, zodat er middelen gevonden kunnen worden voor verdere uitbreiding en 
inkomstenverhoging in de komende jaren. Dit is gevat in een door het algemeen bestuur 
vastgesteld Ontwikkelplan en Uitvoeringsprogramma voor 2015 - 2017, waarop binnen het 
bestuur een heldere aansturing plaatsvindt. 
Sinds 2011 is reeds door een structurele verlaging en het herhaaldelijk niet-indexeren een korting 
op de deelnemersbijdragen van ca 10% doorgevoerd.  
 
Voor de begroting 2017 worden, naast de uitgangspunten voor de hele budgetperiode, de overige 
uitgangspunten gehanteerd: 
8. De entreeprijzen voor het strandbad Maarsseveense Plassen worden, na een aantal jaren op 

gelijk niveau, licht verhoogd om aan te sluiten bij algemene prijsontwikkeling. Daarbij wordt 
gezocht naar handige en hanteerbare tarieven, en nieuwe kaartvormen. De tariefverhoging 
sluit aan bij de vernieuwing en uitbreiding van de voorzieningen in de afgelopen jaren. 

9. De strategie en voorstellen uit het Ontwikkelplan (zie verder) worden in een meerjaren-
programma gevat. In 2015 en 2016 zijn de eerste tranche zoveel mogelijk ingezet, in 2017 
wordt de laatste tranches uitgevoerd. Dat betekent een investering van ruim € 200.000.  
Dit bedrag wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve “Ontwikkelplan”. 

10. De nieuwe (extra) inkomsten die het gevolg zijn van de investeringen uit het Ontwikkelplan 
worden in een reserve “Revolving fund” verzameld, dat de basis is voor nieuwe investeringen 
in een volgende budgetperiode; 
In de begroting 2017 wordt opgenomen hoe de stand is van uitgaven uit het Ontwikkelplan, 
en welke extra inkomsten reeds voorzien zijn.  

11. Inschatting is dat de evenementenmarkt in 2017 ongeveer gelijk blijft aan voorgaande jaren. 
Voorzichtigheidshalve ramen we in de begroting 2017 € 90.000 inkomsten uit evenementen. 

12. Het te hanteren prijsindexcijfer bedraagt, op basis van de cijfers 2015 en verwachting 2016, 
voor 2017 1,0%. Ook in de meerjarenramingen wordt met 1,0% prijsindex gerekend. 

 
2.4   Weerstandsvermogen 
In de begroting wordt aangegeven welk bedrag beschikbaar wordt gehouden als weerstands-
vermogen. Inzet is om slechts de minimaal noodzakelijke reserves aan te houden. Aangegeven 
zal worden hoe de reserves zich verhouden tot de omvang van de risico’s en hoe wordt ingezet 
op beheersing van de risico’s in relatie tot het weerstandsvermogen. Daarbij wordt, zo mogelijk, 
gebruik gemaakt van de Monte-Carlo-methode.  
 
2.5  Vervangingsinvesteringen 
De op de terreinen aangebrachte infrastructuur en  de gerealiseerde (recreatieve) voorzieningen 
worden na afloop van hun technische levensduur, waar van toepassing, vervangen. Ook het voor 
de uitvoering van de taken van het schap benodigde materieel wordt na afloop van de technische 
levensduur, indien nodig, vervangen. Voor 2017 wordt aan vervangingsinvesteringen per saldo  
€ 267.000 geraamd. Het betreft voornamelijk vervanging van (toilet- en beheer)gebouwen bij het 
strandbad Maarsseveense plassen ad. € 200.000, speelvoorzieningen op de terreinen langs de 
Lek ad. € 30.000 en terreinmeubilair langs routes en paden ad. € 30.000. 
 
 
 
3. Organisatie en planning 

 
3.1 Uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN) 
Het recreatieschap neemt, samen met de andere Utrechtse recreatieschappen, deel aan de GR 
Recreatie Midden-Nederland (RMN). In 2016 wordt de rechtsvorm van deze GR omgezet in een 
bedrijfsvoeringsorganisatie. Het personeel werkzaam voor de schappen is in dienst bij RMN. Er is 
voor ieder deelnemend recreatieschap een verplichte winkelnering van toepassing.  
Jaarlijks stelt het schapsbestuur de benodigde formatie vast. Het eventueel schrappen van taken 
heeft, indien dit gevolgen heeft voor de vaste formatie van RMN, rechtstreeks financiële gevolgen 
voor het recreatieschap. Voorbeeld was het schrappen van de taak educatie op Oortjespad. 
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De in 2017, via RMN, voor het recreatieschap Stichtse Groenlanden werkzame formatie wordt 
voor 2017 geraamd op 17,4 fte. Deze formatie is opgebouwd uit: 
                         2015 2016   2017 
Staf                                          4,04  4,00  3,60 
Ontwikkeling (excl. educatief medewerker)                  5,28    5,30              5,10 
Instandhouding                          8,65     8,40              8,70 
             17,97 17,70               17,40 
 
De taken van de afdeling Ontwikkeling zijn bestuursondersteuning, project- en 
procesontwikkeling, inrichtingsplannen, contracten en contractbeheer, bestekken opstellen, 
communicatie, evenementen etc. 
De afdeling Instandhouding voert toezicht en onderhoud uit. Daarvoor zijn nodig onder meer de 
badmeesters en kassamedewerkers Maarsseveen, BOA-toezichthouders, medewerkers beheer 
en onderhoud, opzichters  en vakkrachten onderhoud.  
 
3.2 Apparaatskosten 
RMN berekent een vooraf overeengekomen percentage van de apparaatskosten aan het 
recreatieschap door. Dit geldt voor alle aangesloten schappen en is vastgelegd in de begroting 
RMN. Na de verhuizing van RMN in 2016 zullen de huisvestingslasten dalen. 
 
3.3  Transitie Recreatie Midden-Nederland 
In 2016 zullen de resultaten van de ingezette transitie van de uitvoeringsorganisatie RMN 
zichtbaar worden: verhuizing, efficiëntere bedrijfsvoering, andere rechtsvorm voor RMN.  
De kosten voor de transitie worden gedragen door de aangesloten recreatieschappen.  
De bijdrage van SGL bedraagt ca € 155.000 en wordt gedekt door het (binnen het beschikbare 
weerstandsvermogen) voor de transitie gereserveerde bedrag van € 50.000, aangevuld met 
lagere kapitaallasten onder meer door lagere rente en uitgestelde investeringen en hogere 
bijdragen van derden.  
In de risicoparagraaf zal worden aangegeven hoe met de risico’s van de transitie wordt 
omgegaan.  
 
3.4  Planning voor begroting 2017 
De begroting van het recreatieschap moet (cf GR) voor 15 juli zijn vastgesteld, zodat de 
deelnemers in het najaar de afgesproken uitgaven in hun eigen begroting kunnen verwerken. De 
vastgestelde begroting moet uiterlijk 1 augustus bij BZK zijn ingediend, zodat deze zijn toezichtrol 
kan vervullen. 
In tijd uitgezet betekent dit: 
 
Januari: DB stelt kadernota met uitgangspunten vast. DB zendt de kadernota, ter informatie, aan   
             de deelnemers (raden en staten). 
Maart: DB stelt ontwerpbegroting vast en verzendt deze uiterlijk in april naar de deelnemers om  

reactie, deze hebben daartoe 10 weken de tijd.  
Juni/juli: AB stelt begroting vast, gehoord hebbend de reactie van de deelnemers. 
Juli:  AB dient begroting in bij BZK (uiterlijk voor 1 augustus). 
 
Raden en staten worden daarmee op de volgende momenten betrokken: 
. begin februari wordt de kadernota ter informatie aangeboden 
. in april/mei wordt de ontwerp-begroting 2017 aangeboden met verzoek om reactie. 
Ook in april/mei wordt de concept-jaarrekening 2015 aan de raden en staten aangeboden. 
 
 
4. Productenoverzicht 
Voor de begroting 2017 wordt uitgegaan van regulier beheer en onderhoud, en daar waar nodig 
groot onderhoud en vervangingsinvesteringen per product. 
Daarbovenop zien we de volgende extra inspanningen per product: 
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Maarsseveense plassen. 
In de begroting worden de volgende voornemens nader uitgewerkt en onderbouwd: 

 Doorontwikkeling van de voorzieningen op en rond de landtong en het entreeplein aan de 
zuidzijde, in samenhang met budget beschikbaar uit het Ontwikkelplan en  wensen van de 
huurders/erfpachters/buren. Bovenop het reeds gereserveerde budget wordt een investering 
geraamd van € 200.000. Deze investering betekent een verhoging van de kapitaallasten met 
ca. € 15.000 voor een periode van 20 jaar (bij 2,5% rente). In combinatie met vernieuwend 
onderhoud wordt de nieuwe investering sober en doelmatig vormgegeven.  

 Invulling van de ontwikkelruimte die het (gerepareerde) bestemmingsplan biedt. 
Dit betekent een face-lift van de entree aan de Maarsseveense Plassen, en daarmee een 
situatie die uitnodigend is voor nieuwe ondernemers en nieuwe recreatieve concepten en 
kans biedt op een betere financiële positie. Inzet is dat daarmee het bezoek aan het 
strandbad minimaal op niveau blijft maar liefst toeneemt, en dat er aanvulling in het 
recreatieve aanbod komt, met verhoging van erfpacht- of huurinkomsten.  
De invulling van de ontwikkelruimte past in de recreatie-visie van de gemeente, waarin ruimte 
is voor intensivering van de Maarsseveense Plassen. Ook voortzetting van de huidige 
uitvoering van evenementen en activiteiten past in het gemeentelijk beleid.  

 In 2017 worden in samenhang met de investering in het plein en de uitbreiding van 
voorzieningen, de entreeprijzen voor het strandbad voor het eerst in jaren weer licht 
verhoogd. Ook worden nieuwe toegangsarrangementen aangeboden. 

 
Oortjespad 
In 2017 wordt de ingezette koers voortgezet: realisatie van het plan Oortjespad-plus. Dat plan 
bestaat uit enerzijds toevoegen van recreatieve voorzieningen (midgetgolf, speelvoorzieningen, 
pannenkoekenrestaurant) en anderzijds overdracht van beheer en gebouwen aan Kameryck, in 
de vorm van uitbreiding van de erfpachtovereenkomst voor het huidige concept Kameryck.  
Voorzien wordt dat het in december 2015 door de raad vastgestelde bestemmingsplan in de loop 
van 2016 onherroepelijk wordt. Daarna zullen voorbereidingen voor het restaurant worden 
getroffen. In de loop van 2017 zal sprake kunnen zijn van overdracht van beheer en gebouwen, 
vast te leggen in een erfpachtovereenkomst.  
Het algemeen bestuur heeft eind 2014 besloten om vanaf de overdracht van beheer aan 
Kameryck nog rekening te houden met een fors lagere publieke bijdrage dan momenteel (nu ca. 
€ 300.000, mag na overdracht per saldo maximaal € 80.000 bedragen). Verwachting is dat 
volledige overdracht in 2017 nog niet aan de orde zal zijn. Daarom wordt zekerheidshalve voor 
2017 nog uitgegaan van de huidige uitgaven. Afhankelijk van de voortgang van de bestemmings-
planprocedure en onderhandelingen over overdracht kan vanaf 2018 al wel de verlaging worden 
ingezet.  
 
Strijkviertel 
Ambitie is om het terrein geschikter te maken voor vestiging van een grote regionale leisure-
activiteit. In overleg met de gemeente Utrecht wordt hier invulling aan gegeven. Eind 2015 is 
besloten om het concept te beperken tot de huidige gronden van het recreatieschap, en niet bij 
voorbaat al de omliggende gronden te betrekken. Met de gemeente zal gekeken worden hoe 
vestiging van een nieuw leisure-concept planologisch haalbaar is.  
In het ontwikkelplan is een budget voor voorbereiding en investeringen gereserveerd. 
Ontwikkeling en vestiging zal enige jaren in beslag nemen. Voor 2017 wordt nog geen nieuwe 
inkomsten voorzien.  
 
Laagraven 
Het product (gebied) Laagraven omvat de beide plassen en Down Under, het te ontwikkelen 
gebied Heemstede-noord, de golfbaan Nieuwegein en routevoorzieningen als fiets- en 
ruiterpaden. 
Inzet voor 2017 is om in het gebied Heemstede-noord te starten met realisatie van het in 2011 
geselecteerde leisure-concept. In 2016 wordt daartoe met de geselecteerd ondernemer een 
intentie-afspraak vastgelegd. En in 2016 wordt overdracht van de grond door (en met) de 
provincie gerealiseerd. 
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Indien in 2016 besloten is een perceel grond aan te kopen voor vererfpachting aan de Stichting 
Golf, zal in 2017 sprake zijn van een evenwicht tussen kapitaallasten voor dit extra perceel en 
inkomsten uit hogere erfpachtafdracht van de Stichting Golf. Aankoop van het perceel zal slechts 
plaatsvinden als de Stichting Golf een sluitend financieel perspectief kan bieden. 
Tegelijkertijd wordt in 2017 realisatie van nieuwe verbindingen voorzien, om het gebied beter 
recreatief te ontsluiten en aan te laten sluiten op de omgeving.  
 
Nedereindse plas 
De gemeente Utrecht is eigenaar van de plas en verantwoordelijk voor de lopende sanering. 
Ontwikkeling van recreatievoorzieningen is in grote mate afhankelijk van de sanering. Zolang de 
sanering loopt, is de uitstraling en functionaliteit van het terrein beperkt, niet van het niveau dat 
wenselijk is. Voor de komende jaren worden geen substantiële veranderingen in beheer en 
beheerlasten voorzien. Wel worden enkele kleinere verbetermaatregelen doorgevoerd, zoals 
slopen oude toiletgebouwen en uitdunnen beplanting. 
 
’t Waal 
Na afronding van de ontzanding begin 2016 is aansluitend gestart met grondaanvulling voor een 
nieuwe natuurlijker inrichting en betere beheersituatie. In 2017 wordt het proces op weg naar een 
Recreatief Knooppunt verder uitgewerkt. Benodigde investeringen kunnen gedekt uit de “reserve 
zandopbrengst ’t Waal”, als voorinvestering in de toekomst. In 2016 worden nog geen nieuwe 
inkomsten voorzien, vanaf 2017 kan een nieuwe recreatieve voorziening ingroeien. 
Tijdens de komende periode van grondaanvulling zullen terrein en zwemplas gewoon 
toegankelijk zijn, en loopt beheer en exploitatie als gebruikelijk door.  
 
De Leijen 
Nadat de geselecteerde ondernemer in 2015 liet weten geen ruimte meer te zien voor 
investeringen, zijn twee sporen bewandeld. Enerzijds is, met toestemming van de subsidie-
verstrekker, de ondergrondse infrastructuur alvast in gereedheid gebracht. En anderzijds zijn, met 
de geselecteerde ondernemer en andere kandidaten, afspraken gemaakt over in nieuw verband 
realiseren van het recreatieve concept. Dit bestaat uit een uitspanning met bijbehorende speel-
voorzieningen. Dit zorgt voor een beter recreatief aanbod, en (vrijwel) dekking van de 
beheerlasten. 
 
Noorderpark incl. Ruigenhoek 
In Ruigenhoek is sinds 2010 een forelvijver en speel- en sportvoorzieningen. In 2015 is dat 
aangevuld met een skate- en skeelerparcours en een BMX-baan.  
Eind 2015 zijn vestigingsafspraken gemaakt met de eerder geselecteerde ondernemer van de 
oefengolfbaan. Deze afspraken zijn aangepast om aan te sluiten bij de huidige én nieuwe 
voorwaarden uit de Provinciaal Ruimtelijke Structuurvisie. Aannemend dat deze PRS inderdaad 
conform planning wordt gewijzigd, kan in  2016 het planologisch traject doorlopen worden, zodat 
in 2017 de voorziening van start kan gaan. Dat is start van de ingroei van extra inkomsten. 
 
Salmsteke 
In 2017 wordt verder gewerkt aan de voorbereiding van de recreatieve ontwikkeling. Deze 
toekomstontwikkeling omvat het graven van een nevengeul (voor veilig zwemmen) en het 
toevoegen van recreatieve voorzieningen, in nauwe samenhang met werkzaamheden aan rivier 
en dijk. De uitwerking en afstemming vraagt veel voorinvesteringen (uit Ontwikkelplan te dekken), 
er worden nog geen inkomsten geraamd. In 2017 zal beheer en exploitatie nog in de huidige 
vorm plaatsvinden; start van de werkzaamheden wordt pas later voorzien.  
 
Grutto en Heulse Waard. 
In 2017 ongewijzigd. 
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Reiger en Koekkoek. 
Beide terreinen spelen slechts een beperkte rol in opvang van recreatiebehoefte. Eind 2015 is 
besloten de terreinen af te stoten. Mogelijk leidt dat in 2016 tot afstoten/overdragen/verkopen van 
beide terreinen. Zolang de terreinen nog in bezit en beheer zijn, wordt het beheer op dezelfde, 
sobere en goedkope, manier als de afgelopen jaren voortgezet.  
 
Terrein van derden (deelnemers) in beheer bij schap: Haarrijnseplas, Middelwaard 
Het recreatieschap beheert de Haarrijnseplas te Utrecht en de recreatieplas Middelwaard bij 
Vianen in opdracht van respectievelijk gemeente Utrecht en provincie Utrecht. In principe blijft dit 
ook in 2017 zo, tenzij er ontwikkelingen zijn over grondpositie of andere ontwikkelingen. 
Voor de Haarrijnseplas wordt het schap ingehuurd voor een deel van het beheer: dagelijks 
beheer en publiekstoezicht. Zaken rondom evenementen en exploitatie van paviljoen etc. wordt 
door de gemeente geregeld, separaat van de dagelijkse beheeractiviteiten. 
Voor Middelwaard is de wens om recreatie-activiteiten en een paviljoen te contracteren; dat ligt 
stil in afwachting van afspraken tussen provincie en gemeente Vianen. 
 
Utrecht-West: Hampoort en fietspad De Rivier 
De komende jaren vindt de afronding plaats van de inrichting van RodS-Utrecht-West, het 
recreatie- en groengebied ten westen van Vleuten, waarvan de inrichting na de RodS-herijking 
fors is versoberd. Het recreatieschap staat aan de lat voor een aantal fietspaden (enkelen al 
geopend, de Rivier voor 2016 voorzien) en het gebied Hampoort. Op het terrein Hampoort zal, 
als het planologisch lukt, in 2016 de pleisterplaats Kannen & Kruiken van start gaan. 
 
Fiets, wandel, ruiter, paden en routes 
In 2016 zijn de eerste contouren zichtbaar van het regionale Routebureau. De schapsbijdragen 
voor routes worden dan via het routebureau ingezet.  
In 2016 is wandelnetwerk fase B aangelegd; in 2017 volgt uitbreiding richting Kromme Rijnstreek. 
Daarvoor wordt een beperkte eigen bijdrage voorzien, te dekken uit het Ontwikkelplan. 
 
Cattenbroek 
Met de gemeente Woerden wordt gewerkt aan invulling van het recreatief concept voor de 
recreatieplan Cattenbroek. De eerste contouren hiervan gaan in 2016 zichtbaar worden. In 
nauwe samenhang daarmee wordt het (beheer van het) terrein door de gemeente aan het 
recreatieschap overgedragen. Dat kan in de vorm van eigendom of erfpacht. 
Tot en met de begroting 2016 is het werk voor het terrein Cattenbroek begroot als ‘werk voor 
derden’, in dit geval de gemeente. Vanaf 2017 zal het terrein als regulier terrein binnen het 
schapsbeheer worden begroot, met inkomsten uit het recreatief concept die in evenwicht zijn met 
de beheerlasten.  
 
Organisatie 
Indien een gemeente daartoe verzoekt, kan er discussie ontstaan over het toetreden van een 
gemeente tot het recreatieschap. In die discussie wordt betrokken de beleidsmatige en 
inhoudelijke samenwerking en de financiële consequenties van evt toetreding. Mogelijk leidt dat 
ertoe dat nieuwe gemeenten toetreden als deelnemer aan het recreatieschap. Dat is niet in de 
begroting verwerkt. 
 
De aanstaande opheffing van twee aangrenzende recreatieschappen (Vinkeveense Plassen en 
Utrechtse Heuvelrug) vraagt om aandacht. Mogelijk is de komende jaren sprake van versterking 
van de samenwerking of zelfs fusie, mogelijk treden nieuwe gemeenten toe. Binnen het 
samenwerkingsverband Recreatie Midden-Nederland zal een nieuw evenwicht ontstaan. Vanuit 
Stichtse Groenlanden is zeker bereidheid tot verkennen van andere vormen van samenwerking, 
maar geldt ook het uitgangspunt dat de kosten voor opheffing (incl uittreden uit Recreatie 
Midden-Nederland) door de liquiderende schappen zelf gedragen moeten worden.  
 




