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Onderwerp Statenbrief:   Kadernota’s 2020 van RMN, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en p 
   Plassenschap Loosdrecht 
 
Voorgestelde behandeling: Ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
Onlangs heeft u de Kadernota’s 2020 van Recreatie Midden Nederland (RMN), Recreatieschap Stichtse 
Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht ontvangen. Deze kadernota’s hebben onderling een sterke 
samenhang, vandaar dat wij u met één brief hierover informeren.  
 
Aanleiding/Voorgeschiedenis 
Door de dagelijkse besturen van RMN, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht zijn 
de Kadernota’s 2020 besproken en akkoord bevonden om aan de deelnemende partijen toe te sturen. 
 
Essentie / samenvatting: 
In de kadernota’s is de wens opgenomen om de formatie uit te breiden van RMN, ten behoeve van het werk in de 
schappen. Het betreft formatie op het gebied van beheer en onderhoud en toezicht en handhaving. Bij het 
opstellen van de Kadernota was het niet mogelijk al een volledige uitgewerkt voorstel te hebben van de mogelijke 
dekking. De Kadernota moet vertaald worden in een begroting voor 2020. Bij de uitwerking in de begroting zullen 
de voorstellen voor de dekking aangegeven moeten worden om tot een sluitende begroting te komen. Alleen een 
sluitende begroting wordt doorgeleid naar de deelnemende partijen. In de bestuursvergaderingen is het proces op 
deze wijze afgesproken. 
 
Er is een financieel ambtelijk overleg gestart met de controllers van de aangesloten partijen, de 
beleidsmedewerkers en medewerkers van RMN om tot een goede samenwerking en een beter inhoudelijk inzicht  
te komen. In dit overleg zal ook de begroting 2020 besproken gaan worden. 
 
Het formeel reageren op financiële stukken is gemandateerd aan het college. Er is, ondanks het feit dat er nog 
geen sluitend perspectief is, op dit moment nog geen aanleiding voor een formele zienswijze. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Provinciale Staten informeren over het vervolgproces voor de begroting 2020 van de schappen. 
 
Wettelijke grondslag 
Artikel 105 en 195 van de Provinciewet en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. 
 



 
  

 
Financiële consequenties 
De Kadernota is de start van de P&C-cyclus. Daarin worden de eerste beelden voor het betreffende jaar 
financieel vertaald. De keuzes worden uiteindelijk gemaakt bij de bespreking van de begroting voor dat jaar. Er is 
op dit moment nog geen sprake van financiële gevolgen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
De Kadernota’s zullen worden vertaald in een begroting 2020. Deze zullen, na accordering door de dagelijkse 
besturen, wederom voorgelegd worden aan de deelnemende partijen.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis nemen van de Kadernota’s 2020. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


