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Aan Provinciale Staten,
Inleiding
De recreatieschappen Stichtse Groenlanden (SGL), Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied (UHVK)
en Plassenschap Loosdrecht en omstreken (LSD) en uitvoeringsorganisatie RMN dienen elk jaar de jaarrekening
en de ontwerpbegroting in bij de deelnemende gemeenten en de provincie. De deelnemers worden uitgenodigd
om ‘hun gevoelen’ kenbaar maken bij de jaarrekeningen en de ontwerpbegrotingen aan de vier organisaties. De
recreatieschappen zijn raads- en statenregelingen; om die reden is het aan Provinciale Staten om een eventuele
zienswijze kenbaar te maken aan de dagelijkse besturen van de drie recreatieschappen. RMN is in 2016
omgevormd tot een bedrijfsvoeringsorganisatie, waarvan Gedeputeerde Staten deelnemer zijn, hiervoor
gemandateerd door PS (besluit 21 maart 2016). De stukken van RMN en het besluit van GS dienaangaand zijn
ter informatie bijgevoegd.
Voorgeschiedenis
Een deel van de publieke taak op het gebied van recreatie in de provincie Utrecht wordt uitgevoerd via vijf
gemeenschappelijke regelingen: vier recreatieschappen en één uitvoeringsorganisatie. Provincie Utrecht is
deelnemer van vier regelingen en subsidiënt van één (Vinkeveense Plassen). De provincie Utrecht werkt sinds
2011 via het traject Toekomst Recreatie(schappen) aan duurzame oplossingen voor het toekomstbestendig
maken van de publieke recreatietaak. In 2013 heeft de Stuurgroep Toekomst recreatie(schappen) de Koersnotitie
Toekomst Recreatieschappen opgesteld. In deze notitie adviseert de Stuurgroep om via maatwerkoplossingen de
noodzakelijke veranderingen mogelijk te maken. De uitwerking van de oplossingen zou door de
recreatieschappen en de uitvoeringsorganisatie worden opgepakt.
Sindsdien is een nieuwe situatie ontstaan. Deelnemers van het recreatieschap UHVK hebben besloten om de
regeling per 1 januari 2018 te ontmantelen; de ontwerpbegroting 2017 was de laatste begroting van dit schap.
Daarnaast heeft de gemeente De Ronde Venen een toetredingsverzoek ingediend bij recreatieschap SGL, om de
beheertaak te kunnen borgen na de uittreding van de gemeente Amsterdam.
Essentie / samenvatting
Provincie Utrecht is deelnemer van de recreatieschappen Stichtse Groenlanden, Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en
Kromme Rijngebied en Plassenschap Loosdrecht en omstreken en uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden
Nederland. Vanuit die rol ontvangt de provincie jaarlijks de jaarrekeningen en de ontwerpbegrotingen. Provinciale
Staten kunnen 'hun gevoelen' kenbaar maken op de stukken van de drie recreatieschappen. De jaarstukken 2016
geven voor Gedeputeerde Staten geen aanleiding om Provinciale Staten te adviseren een zienswijze in te dienen.
Ten aanzien van de ontwerpbegrotingen 2018 van recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap
Loosdrecht adviseren Gedeputeerde Staten wel aan Provinciale Staten om een zienswijze in te dienen.
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Meetbaar / beoogd beleidseffect
De recreatieschappen dragen vanuit hun beheer- en ontwikkelrol bij aan de vier gebiedsgerichte thematische
opgaven uit de Visie Recreatie en Toerisme 2020 'De aantrekkelijke regio': 1. Recreatief hoofdnetwerk, 2.
Recreatiedruk accommoderen, 3. Vernieuwing in de natuur (EHS) en 4. Landschap beter beleven. In de Agenda
Recreatie en Toerisme 2016-2019 is de transitie van de recreatieschappen en oprichten routebureau opgenomen
als aparte opgave.
Financiële consequenties
n.v.t.
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid
De zienswijzen worden toegestuurd aan de dagelijkse besturen van de betreffende recreatieschappen. Het
dagelijks bestuur van het recreatieschap besluit de zienswijze al dan niet mee te nemen in het advies bij de
begroting richting het algemeen bestuur. De provincie is zowel in het dagelijks als het algemeen bestuur
vertegenwoordigd.
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven
n.v.t.
Effecten op duurzaamheid
n.v.t.
Voorgesteld wordt
1. Kennis te nemen van de jaarrekeningen 2016 van de recreatieschappen Stichtse Groenlanden, Utrechtse
Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied en Plassenschap Loosdrecht en omstreken en de
ontwerpbegrotingen 2018 van recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht en
omstreken.
2. Geen zienswijze in te dienen op de jaarrekeningen 2016 van de recreatieschappen Stichtse Groenlanden,
Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied en Plassenschap Loosdrecht e.o.
3. In te stemmen met de zienswijzen op de ontwerpbegrotingen 2018 van recreatieschap Stichtse Groenlanden
en Plassenschap Loosdrecht e.o.
4. De dagelijkse besturen van de drie recreatieschappen schriftelijk te informeren over het PS-besluit.
Gedeputeerde Staten,

Voorzitter,

Secretaris,
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Ontwerp-besluit
Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 3 juli 2017
Provinciale Staten van Utrecht;
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 30 mei 2017, afdeling MEC, nummer 81AFE5C1;
Gelezen het statenvoorstel;
Overwegende;
 Dat Provinciale Staten als deelnemer van de gemeenschappelijke regelingen recreatieschappen Stichtse
Groenlanden, Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied en Plassenschap Loosdrecht e.o. wettelijk
bevoegd zijn om ‘hun gevoelen’ kenbaar te maken op de financiële stukken van de gemeenschappelijke
regelingen;
 Dat de dagelijkse besturen van de recreatieschappen Stichtse Groenlanden, Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en
Kromme Rijngebied en Plassenschap Loosdrecht e.o. de jaarrekening 2016 voor een reactie hebben
toegestuurd aan Provinciale Staten;
 Dat de dagelijkse besturen van recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht e.o. de
ontwerpbegroting 2018 voor een reactie hebben toegestuurd aan Provinciale Staten;
 Dat er inhoudelijk gezien geen aanleiding is om een zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2016;
 Dat er aanleiding is om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2018 van recreatieschap Stichtse
Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht e.o.;
Gelet op;
- De Visie Recreatie en Toerisme 2020 en de Agenda Recreatie en Toerisme 2016-2019,
Besluiten:
1. De jaarrekeningen 2016 van de recreatieschappen Stichtse Groenlanden, Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en
Kromme Rijngebied en Plassenschap Loosdrecht e.o. en de ontwerpbegrotingen 2018 van recreatieschap
Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht e.o. voor kennisgeving aan te nemen;
2. De zienswijzen op de ontwerpbegrotingen 2018 van recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap
Loosdrecht e.o. vast te stellen;
3. De dagelijkse besturen van de drie recreatieschappen middels een brief te informeren over dit besluit.

Voorzitter,

Griffier,
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Toelichting
1.



Wettelijke grondslag
Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 58b en 59 (voor de regelingen tussen gemeenten en de
provincie) en artikel 93, 94 en 95 (voor de regeling tussen de recreatieschappen en de provincie)
Besluit Begrotingen en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

2.
Beoogd effect
De recreatieschappen dragen vanuit hun beheer- en ontwikkeltaak voor recreatieterreinen bij aan de vier
gebiedsgerichte, thematische opgaven uit de Visie Recreatie en Toerisme 2020: 1. Recreatief hoofdnetwerk;
versterken en bewaken, 2. Recreatiedruk accommoderen, 3. Vernieuwing in de natuur (EHS), 4. Landschap beter
beleven. In de Agenda Recreatie en Toerisme 2016-2019 is de transitie van de recreatieschappen en oprichten
routebureau opgenomen als aparte opgave.
3.
Effecten op duurzaamheid
n.v.t.
4.
Argumenten
Het besluit om wel of niet een zienswijze in te dienen wordt bepaald door de toets van de ontwerpjaarrekening en
ontwerpbegroting. Bij het checken van de jaarrekening kijken we onder meer naar:
 Afwijkingen van de jaarrekening ten opzichte van de begroting van hetzelfde jaar, en de kwaliteit van de
verklaring voor eventuele afwijkingen (is deze logisch).
 Omvang eigen vermogen; geeft informatie over de financiële gezondheid van de organisatie en is een
onderbouwing voor het wel of niet toepassen van indexering.
 Eventuele opmerkingen van de accountant.
Bij het checken van de ontwerpbegroting kijken we onder meer naar:
 Wijzigingen van deze begroting tov voorgaande begrotingen.
 Of de activiteiten globaal genomen passen binnen de doelen van de provincie en/of afspraken die zijn
gemaakt.
 Biedt de begroting een helder en realistisch kader voor de uitvoering
 Omvang van de overhead.
1. Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Het jaar 2018 is het vierde en laatste jaar van de vierjarige budgetperiode 2015-2018. In die periode worden meeen tegenvallers verrekend over de gehele periode in plaats van elk jaar separaat. Deelnemers en
uitvoeringsorganisatie hebben vierjarige zekerheid over hun financiële afspraken.
Het DB heeft voor de begroting 2018 de voorkeur uitgesproken om uit te gaan van wel-indexeren, in tegenstelling
tot de voorgaande jaren. Desondanks laat de begrote exploitatie voor 2018 een tekort zien van € 259.900. Dit
wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door toename van personeelslasten, nieuwe paden en routes en het
routebureau. Dit bedrag wordt onttrokken aan de algemene reserve.
Financiën
Het jaar 2016 wordt afgesloten met een batig saldo van € 221.100. Dit is vooral het gevolg van vertraging van
investeringen en daarmee een latere start van de kapitaallasten. De begroting 2018 sluit met een tekort van €
259.900. Dit wordt in mindering gebracht op de algemene reserve.
Vanaf 2019 start een nieuwe budgetperiode. Uit de meerjarenexploitatie blijkt dat de exploitatie ook voor de jaren
2019-2021 een tekort laat zien (p. 29 van de begroting). De tekorten zouden moeten worden onttrokken aan de
algemene reserve, maar die is daarvoor onvoldoende. Om die reden wordt geadviseerd PS voor te stellen een
zienswijze in te dienen, waarin de provincie Utrecht aangeeft slechts akkoord te gaan met de begroting onder
voorwaarde dat die wordt aangepast en financieel in evenwicht wordt gebracht.
Advies aan PS over de jaarrekening 2016 en de ontwerpbegroting 2018
De ontwerpbegroting 2018 geeft, vanwege het feit dat de meerjarenexploitatie een structureel tekort laat zien,
aanleiding om Provinciale Staten voor te stellen een zienswijze in te dienen. In de zienswijze geeft de provincie
Utrecht aan slechts akkoord te gaan met de begroting onder voorwaarde dat die wordt aangepast en financieel in
evenwicht wordt gebracht.
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2. Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied
Vanwege het feit dat het recreatieschap UHVK per 1-1-2018 wordt onbonden, was de begroting van 2017 de
laatste begroting van het schap. De jaarrekening 2017 betreft de voorlaatste van het recreatieschap. De
definitieve afrekening komt in het eerste semester van 2018.
Financiën
De jaarrekening 2016 sluit met een nadelig saldo van € 245.100. Het negatieve resultaat is vooral een gevolg van
ontmantelingskosten. In het kader van de aanstaande opheffing van het recreatieschap heeft het algemeen
bestuur besloten om de komende jaren geen tussentijdse verrekening met de deelnemers uit te voeren. Kosten
worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gemaakt en begin 2018 vindt de finale eindafrekening plaats.
Eventueel in enig jaar overblijvende middelen worden toegevoegd aan de algemene reserve. De beschikbare
algemene en bestemmingsreserve worden bij de definitieve afrekening ingezet ter dekking van de afkoopkosten
voor de ontmanteling, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt. In het eerste kwartaal van 2018 wordt de
definitieve afrekening van de opheffing opgemaakt.
Advies aan PS over de jaarrekening 2016
De jaarstukken 2016 geven geen aanleiding om Provinciale Staten voor te stellen een zienswijze in te dienen.
3.

Plassenschap Loosdrecht en omstreken

De volgende uitgangspunten staan centraal in de begroting 2018:
a. Het reguliere beheer vindt sober en doelmatig plaats op basis van de principes van schoon, heel en
veilig en (voor zover te meten) op niveau van rapportcijfer 6. Dit is conform de huidige situatie en
werkwijze.
b. De dotatie groot onderhoud vindt plaats op basis van de in de afgelopen jaren gehanteerde methode,
waarbij het bedrag zal worden geïndexeerd teneinde de kostenontwikkelingen te kunnen volgen.
c. Het te hanteren prijsindexcijfer bedraagt, op basis van de cijfers 2016 en de verwachtingen 2017, voor
2018 1%. Ook in de meerjarenraming wordt met deze 1,0% prijsindex gerekend.
d. Ook voor de ontwikkeling van de eigen inkomsten (tarieven voor vergunningen en ontheffingen, etc.) zal
een stijgingspercentage van 1% ten opzichte van 2017 worden aangehouden.
e. Op basis van de loon- en prijsontwikkeling moet rekening worden gehouden met een stijging van de
bijdrage aan RMN van 4,6% ten opzichte van 2017, overeenkomstig de kadernota 2018 van RMN
f. De deelnemersbijdragen worden geïndexeerd op basis van vorenstaande ontwikkelingen. Een eventuele
extra verhoging, teneinde een sluitende begroting te verkrijgen, wordt afgewogen op basis van het
resultaat, waarbij een incidentele inzet van de algemene reserve een mogelijkheid is. Een eventueel
voorstel zal bij de ontwerpbegroting worden geformuleerd.
g. Het oplossen van de baggerproblematiek in het Loosdrechts plassengebied is een grote opgave
waaraan het Plassenschap samen met andere belanghebbende partijen werkt. In vervolg op de
uitvoering van het proefproject legakkerherstel in 2017 wordt geld gereserveerd voor vervolgprojecten,
die een plaats krijgen in het uitvoeringsprogramma Oostelijke Vechtplassen behorende bij het
Gebiedsplan Oostelijke Vechtplassen.
h. Voor de aanpak van de ontwikkeling van woekerende waterplanten wordt geen budget geraamd; de
aanpak binnen de door het Plassenschap beheerde watergangen geschiedt door het periodiek maaien
binnen de bestaande onderhoudsbegroting.
i. De uitvoering van routebeheer en –ontwikkeling zal lopen via het in 2017 opgerichte routebureau en de
daarvoor in de begroting beschikbare middelen, worden ingezet als bijdrage aan dat routebureau.
j. Het duurzaam vervangen van de beschoeiingen vindt plaats overeenkomstig de plannen zoals die vanaf
2016 in uitvoering zijn genomen.
k. De inkomsten uit de 800 i.p.v. 600 jaarlijks te verlenen snelvaarontheffingen zullen gebruikt worden voor
een inhaalslag wat betreft de handhaving. De regelgeving wordt daartoe in 2017 geactualiseerd en
gemoderniseerd. Vervolgens zal meer aan (bestuurlijke) handhaving gedaan kunnen worden.
Het onder g. genoemde uitvoeringsprogramma, behorend bij het Gebiedsplan Oostelijke Vechtplassen is, zoals
ook in de ontwerpbegroting staat aangegeven, nog niet ondertekend. In het gebiedsakoord worden de afspraken
vastgelegd die nodig zijn over de gezamenlijke ambities, de financiering, de gewenste resultaten, de organisatie
en de aanpak voor de planvorming en uitvoering van opgaven. Er wordt gerekend op ondertekening medio 2017.
Hiervoor is in de begroting ook een bestemmingsreserve gemaakt.
Een aantal onderdelen van het gebiedsplan is al in uitvoering, waaronder het ‘Herstel en duurzaam behoud
legakkerlandschap Kievitsbuurten’. De provincie Utrecht werkt en betaalt hier ook aan mee. Pas begin dit jaar
werd duidelijk dat voor het onderdeel ‘Bagger & zwevend slib Loosdrechtse plassen’ van dit
uitvoeringsprogramma van de provincie Utrecht een extra bijdrage wordt verwacht van € 2.510.100. In een
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bestuurlijk overleg op 8 maart jl. heeft de provincie Utrecht aangegeven hiervoor geen financiering te hebben
begroot en geen mogelijkheden te zien hiervoor op korte termijn alsnog financiering te vinden. Aangezien de
begroting uitgaat van uitvoering van het gebiedsplan, is het advies om het provinciale standpunt nogmaals
duidelijk te maken in een zienswijze op de begroting.
Financiën
De jaarrekening laat een overschot zien geraamd op € 136.100, de uiteindelijke realisatie 2016 is € 185.600
hoger, namelijk € 321.700. Dit resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
Advies aan PS over de jaarrekening 2016 en de ontwerpbegroting 2018
De begroting 2018 geeft aanleiding om een zienswijze in te dienen, aangezien hierin wordt uitgegaan van
ondertekening van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen (OVP) en bijbehorend uitvoeringsprogramma.
Op onderdelen werkt en betaalt de provincie hier al aan mee. Onlangs is echter duidelijk geworden dat voor het
uitvoeringsprogramma een extra bedrag van de provincie Utrecht wordt gevraagd, dat de provincie niet heeft
begroot. De provincie Utrecht onderkent de problematiek en wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om bij te
dragen aan het uitvoeringsprogramma, organisatorisch of financieel. Realistischerwijze kan het bedrag van €
2.510.100 dat van de provincie Utrecht wordt gevraagd echter niet op korte termijn worden gevonden.
4. Recreatie Midden Nederland
De gemeenschappelijke regeling Recreatie Midden Nederland (RMN) is de uitvoeringsorganisatie van de vier
Utrechtse recreatieschappen. In 2016 is deze regeling omgezet in een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). GS zijn
met toestemming van PS deelnemer geworden van deze organisatie. Om die reden is het aan GS om ‘hun
gevoelen’ kenbaar te maken met betrekking tot de jaarstukken en de ontwerpbegroting. De stukken en het besluit
van GS gaan ter informatie hierbij.
Er spelen diverse ontwikkelingen bij RMN. Vanwege de ontmanteling van UHVK wordt richting 2018 toegewerkt
naar een afgeslankte organisatie. Daarbij heeft begin dit jaar gemeente De Ronde Venen gevraagd aan te mogen
sluiten bij recreatieschap Stichtse Groenlanden. Een eventuele reorganisatie kan gevolgen hebben voor de
begroting 2018. De reorganisatiekosten zijn p.m. geraamd. In 2017 zal ook het Routebureau worden ingepast bij
RMN. Dit laatste is niet terug te zien in de begroting, omdat RMN ervan uitgaat dat dit budgettair neutraal zal
verlopen, aangezien de kosten gedekt worden uit de bijdragen van de deelnemers.
Financiën
De jaarrekening 2016 sluit met een voordeling salso van € 174.700 en de ontwerpbegroting 2018 sluit met een
saldo van 0 omdat alle kosten worden doorbelast aan de vier deelnemende schappen. RMN heeft een
bescheiden eigen vermogen.
Besluit GS over de jaarrekening 2016 en de ontwerpbegroting 2018
Als deelnemer besluiten Gedeputeerde Staten over de stukken van RMN. De jaarstukken 2016 en de
ontwerpbegroting 2018 hebben Gedeputeerde Staten geen aanleiding gegeven een zienswijze in te dienen.
5.
Kanttekeningen
n.v.t.
6.

Financiën
SGL

UHVK

LSD

RMN

Totaal lasten

€ 4.738.600

€ 2.133.900

€ 2.271.200

€ 4.558.900

Totaal baten (incl reserve)

€ 4.959.700

€ 1.888.800

€ 2.592.900

€ 4.733.600

Totaal deelnemersbijdragen

€ 2.482.300

€ 1.157.100

€ 1.306.400

€ 4.526.200

€ 764.400

€ 489.400

€ 168.200

nvt

30,9%

40,5%

14,74%

nvt

€ 221.100

- € 245.100

€ 321.700

€ 174.700

€ 5.637.200

€ 625.100

€ 1.658.000

€ 174.700

Reguliere bijdrage provincie Utrecht
Bijdrage provincie in %
Exploitatieresultaat 2016
Eigen vermogen per 31-12-2016

De provincie is deelnemer van de gemeenschappelijke regeling RMN; de deelnemersbijdragen bij deze regeling
komen van de vier recreatieschappen en niet van de provincie.
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De provinciale bijdragen aan de vier recreatieschappen conform begroting 2018 is als volgt.
Provinciale bijdrage aan
Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied
Plassenschap Loosdrecht e.o.
Recreatieschap Vinkeveense Plassen
Totaal

2018
€ 773.000
€ 260.000
€ 169.900
€ 727.000
€ 1.929.900

2017
€ 764.400
€ 494.118
€ 168.200
€ 486.100
€ 1.912.818

In de provinciale begroting 2018 staat voor het jaar 2018 een bedrag geraamd van € 1.976.000 voor de
recreatieschappen. Dit is voldoende om de bijdragen aan de recreatieschappen te financieren. Het positieve
verschil wordt gebruikt voor de bijdrage aan het recreatieterrein Middelwaard, tegenvallers en incidentele
uitgaven ten behoeve van de recreatieschappen.
Vanwege het beperkte weerstandsvermogen bij de schappen bestaat het risico dat bij negatieve bijstellingen van
de begroting en tegenvallers in de realisatie een extra bijdrage wordt gevraagd van de deelnemers. In de
provinciale risicoparagraaf is om die reden een bedrag opgenomen van € 5.000.000 voor de recreatieschappen.
Voor de ontmantelingskosten van de gemeenschappelijke regeling UHVK hebben GS besloten een voorziening
op te nemen ter hoogte van maximaal € 1.979.900 in de jaarrekening 2016, ten laste van het programma
Economische ontwikkeling, productgroep Recreatie. Tevens hebben GS besloten het deel van het budget
Recreatieschappen dat vanaf 2018 vrijvalt van € 260.000 structureel in te zetten ten behoeve van een aantal
recreatietaken en -activiteiten op de Heuvelrug dat doorloopt (GS-besluit 11 april 2017). Aangezien dit bedrag ten
laste komt van hetzelfde budget, is dit bedrag in het financiële overzicht hierboven opgenomen, al wordt het vanaf
2018 strikt genomen niet meer besteed via het recreatieschap UHVK.
7.
Realisatie
De dagelijkse besturen van de recreatieschappen worden per brief geïnformeerd over het PS-besluit.
8.
Juridisch
De dagelijks besturen van de recreatieschappen en RMN verzamelen de reacties van de deelnemers en
besluiten op basis daarvan om de ontwerpstukken wel of niet aan te passen. De algemene besturen van de
recreatieschappen en RMN stellen de ontwerpjaarrekening en de ontwerpbegroting vast op basis van het voorstel
van het dagelijks bestuur waarin de eventuele reacties van de deelnemers zijn verwerkt. Het niet uitbrengen van
een zienswijze op de ontwerpjaarrekening en de ontwerpbegroting heeft als effect dat de stukken (voor wat
betreft de deelnemer ‘provincie’) ongewijzigd kunnen worden vastgesteld.
9.
Europa
n.v.t.
10. Communicatie
De dagelijkse besturen van de recreatieschappen worden per brief geïnformeerd over het PS-besluit.
11.

Bijlagen

- Reactie ontwerpbegroting 2018 Recreatieschap Loosdrechtse Plassen
- Reactie ontwerpbegroting 2018 Recreatieschap Stichtse Groenlanden
De volgende bijlagen liggen ter inzage bij de griffie:
 Jaarrekening 2016 Stichtse Groenlanden
 Ontwerpbegroting 2018 Stichtse Groenlanden
 Jaarrekening 2016 Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied
 Jaarrekening 2016 Plassenschap Loosdrecht e.o.
 Ontwerpbegroting 2018 Plassenschap Loosdrecht e.o.
 Jaarrekening 2016 Recreatie Midden Nederland
 Ontwerpbegroting 2018 Recreatie Midden Nederland
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