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Inleiding 
De gemeenschappelijke regeling van het Plassenschap Loosdrecht heeft een algehele herziening 
ondergaan. Bij die gelegenheid zijn de provincies Utrecht en Noord-Holland verzocht formeel toe te 
treden tot de gemeenschappelijke regeling. Op dit moment hebben de beide provincies de status van 
subsidiërende overheid.  
Omdat gemeenten en provincies er belang bij hebben dat voor het recreatief beheer van de 
Loosdrechtse Plassen en de daaraan grenzende (Utrechtse) gebieden er een bestuurlijk krachtig en 
slagvaardig uitvoeringsorgaan optreedt, verdient het daarom aanbeveling dat er geen verschil bestaat 
tussen de bestuurlijke status van de deelnemers. Inmiddels hebben wij ons uitgesproken voor formele 
deelname van de provincie aan de gemeenschappelijke regeling. 
Tegen de door de plassenraad op 13 december 2006 vastgestelde gemeenschappelijke regeling hebben 
wij geen bezwaren. Om samen met de andere deelnemers de herziene gemeenschappelijke regeling te 
kunnen treffen, vragen wij u de in de Wet gemeenschappelijke regelingen voorgeschreven 
toestemming te verlenen.      
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Ontwerp-besluit 

Besluit van 23 april 2007 houdende het verlenen van toestemming aan gedeputeerde staten tot het 
aangaan van de gemeenschappelijke regeling voor het Plassenschap Loosdrecht en Omstreken.  
 
Provinciale staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 13 februari 2007, dienst/sector MEC/DER, nummer 
2007MEC000026i; 
 
Gelezen de brief van 22 december 2006 van het dagelijks bestuur van het Plassenschap Loosdrecht en 
Omstreken;  
 
Gelet op artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;  
 
Besluiten:  
 
Gedeputeerde staten toestemming te verlenen tot het treffen van een herziene gemeenschappelijke 
regeling voor het Plassenschap Loosdrecht en Omstreken. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 

Wettelijke grondslag 
Wet gemeenschappelijke regelingen 
 
Beoogd effect 
Door de gezamenlijke deelname van drie gemeenten (Breukelen, Loenen en Wijdemeren) en twee                       
provincies (Utrecht en Noord-Holland) wordt het Plassenschap Loosdrecht bestuurlijk beter toegerust 
voor het recreatieve beheer van de Loosdrechtse plassen en aangrenzende (Utrechtse)gebieden.  
De provincies Utrecht en Noord-Holland geven daarbij beiden hun positie van subsidiërende overheid 
op en nemen evenals de drie gemeenten formeel deel aan het Plassenschap, waarmee de regels van de 
gemeenschappelijke regeling op beide provincies van toepassing zijn. 
 
Argumenten 
De provincie draagt al vele jaren bij in het nadelig saldo van het Plassenschap Loosdrecht zonder ooit 
deelnemer aan dit schap te zijn geworden. De afgelopen jaren is bestuurlijk overlegd over de wens om 
te komen tot een hechtere bestuurlijke samenwerking, waarbij in deelname geen onderscheid bestaat 
tussen de gemeenten en de provincies. Nu zijn alleen de gemeenten formeel deelnemer aan het 
Plassenschap en beperken de provincies zich tot de rol van subsidiërende overheden. Onlangs hebben 
wij ons uitgesproken voor formele deelname aan het Plassenschap. Consequentie hiervan is dat de 
regels van de gemeenschappelijke regeling tevens van toepassing worden op de provincie, wat onder 
meer betekent dat een eventuele beëindiging van de financiële relatie minder eenvoudig is dan 
wanneer sprake is van een subsidierelatie.  
De provincie volgt hiermee de gedragslijn die ook gehanteerd wordt bij de Recreatieschappen Stichtse 
Groenlanden en Utrechtse Heuvelrug. De provincie neemt al 10 jaar formeel deel aan deze 
recreatieschappen. 
Inmiddels hebben ook GS van Noord-Holland zich uitgesproken voor deelname aan het Plassenschap. 
 
Kanttekeningen 
Bij de behandeling van de gemeenschappelijke regeling in eerste aanleg hebben wij ons uitgesproken 
tegen een nadere regeling van het uittreden van deelnemers, zoals het dagelijks bestuur had 
voorgesteld. 
Bij de behandeling van de reacties van de deelnemers op het eerste concept heeft de plassenraad 
uitgesproken geen behoefte te hebben aan het in de gemeenschappelijke regeling vaststellen van de 
hoogte van de afkoopsom die een uittredende deelnemer aan het Plassenschap moet betalen, waarmee 
de raad in belangrijke mate tegemoet is gekomen aan de bezwaren van ons college. Wel is bepaald dat 
het besluit tot uittreden van een deelnemer in werking treedt met ingang van het derde kalenderjaar, 
nadat het besluit is genomen. Met deze regel kunnen wij instemmen. 
Ons wijzigingsvoorstel, dat merendeels van wetstechnische of tekstuele aard was, is voor het grootste 
deel overgenomen. 
 
Financiën 
De jaarlijkse bijdrage van de provincie Utrecht aan het Plassenschap Loosdrecht bedraagt ingevolge 
de gemeenschappelijke regeling 11,41% van het nadelig exploitatiesaldo. Volgens de begroting 2007 
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komt dat neer op € 159.000,- p.j. Hierin komt verandering zodra de afkoopsom van de gemeente 
Utrecht is opgesoupeerd. Het tijdstip waarop dat zal zijn hangt af van de uitspraak van gedeputeerde 
staten van Noord-Holland in het lopende geschil tussen de gemeente  en het Plassenschap over de 
hoogte van de afkoopsom. 
De bijdrage van de provincie stijgt dan op termijn naar 14,74% van het nadelig saldo. Op basis van de 
begroting 2007 is dat  € 200.081,-. In de gemeenschappelijke regeling is met dit percentage reeds 
rekening gehouden. 

Realisatie 
Voor het definitief aangaan van de gemeenschappelijke regeling is het noodzakelijk dat alle 
deelnemers en potentiële deelnemers de gemeenschappelijke regeling ongewijzigd vast stellen. 
 
Juridisch 
 
Artikel 51, lid 2 en 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat gedeputeerde staten niet 
overgaan tot het treffen van een gemeenschappelijke regeling dan na verkregen toestemming van 
provinciale staten. Deze toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het 
algemeen belang. 
 
Communicatie 
Het dagelijks bestuur van het Plassenschap, GS Noord-Holland en de colleges van B en W van 
Loenen, Breukelen en Wijdemeren te informeren over het standpunt van GS Utrecht. 
 

Bijlagen 
- Brief d.d. 22 december 2006 van het dagelijks bestuur van het Plassenschap Loosdrecht 
- Tekst gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht, zoals vastgesteld door de 
plassenraad op 13 december 2006.  
 

Gedeputeerde staten, 
 

voorzitter, Drs. J. P. J. Lokker 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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