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Onderwerp 
Verkenning fusie-opties 
 

 
Aanleiding 
Verschijnen eindrapportage KokxdeVoogd 
 

 
Advies 
1. Kennis nemen van het eindrapport van bureau KokxDeVoogd en van het advies van de 

stuurgroep Verkenning fusie recreatieschappen. 
2. Besluiten het voorstel van de stuurgroep over te nemen, waarbij de intentie is om DRV 

als deelnemer aan SGL toe te laten treden en waartoe overleg over de voorwaarden 
gestart wordt. Een definitief besluit tot toetreden van DRV (fusie met VVP) is pas later 
aan de orde. 

3. Het DB vragen voorstellen te doen voor de door de stuurgroep geadviseerde 
doorontwikkeling van het recreatieschap. 

4. Het DB vragen om de benodigde wijziging van de GR voor te bereiden gericht op 
vaststellen van kaders in het 1e kwartaal en het vaststellen van de nieuwe GR vóór de 
zomer, de deelnemers gehoord hebbend.  

5. De deelnemende gemeenten vragen in te gaan op de uitnodiging voor deelname aan de 
op te richten bestuurlijke tafel en nadere voorstellen voor het opdrachtgeverschap van 
het routebureau daarbij af te wachten.  

 

 
Toelichting 
Als bijlage is bijgevoegd de eindrapportage inclusief advies van KokxdeVoogd over hun 
verkenning naar de mogelijkheden van verschillende fusie-opties voor de recreatieschappen 
Stichtse Groenlanden, Vinkeveense Plassen en Plassenschap Loosdrecht. Deze verkenning 
is begeleid door een stuurgroep waarin uw voorzitter zitting had, samen met de andere 
voorzitters, de gedeputeerde en de wethouder van Utrecht. Het advies van de stuurgroep bij 
het eindrapport is ook bijgevoegd. De stuurgroep verzoekt u mee te werken aan de in het 
eindrapport op pag. 6 genoemde korte-termijnmaatregelen. 
 
KokxDeVoogd adviseert, vanuit een breed gedeeld belang, om DRV te laten toetreden tot 
SGL. Met een dergelijke toetreding is een goede rechtsopvolging voor VVP geregeld, is 
continuïteit van beheer geborgd, wordt SGL versterkt en wordt RMN versterkt. De gemeente 
DRV heeft begin 2016 de voorkeur uitgesproken om bij liquidatie van het recreatieschap toe 
te treden tot SGL; momenteel wordt verkend wat de voor- en nadelen voor de gemeente zijn 
van deze voorkeur. Gezien de planning en de noodzaak van snelle stappen in 2017 is het 
zeer wenselijk als de gemeente uiterlijk in januari 2017 een verzoek bij SGL kan indienen 
voor toetreding.  
 
Uitgaande van toetreding van de gemeente DRV tot SGL wordt voor 2017 een strakke 
planning voorzien. Grofweg zijn de volgende stappen te onderkennen: 



Januari:  Besluit raad DRV over toetreding, verzoek indienen bij SGL 
 Start gesprekken VVP, DRV en SGL met provincie over financiën 
Februari: Principebesluit SGL over toetreden DRV, kaders aan deelnemers SGL 

voorleggen  
Start onderhandelingen DRV met SGL 

Maart: Nieuwe tekst GR opstellen en aanbieden aan deelnemers (waaronder DRV), 
met verzoek om instemming 

Juni: Nieuwe GR vaststellen 
 
Najaar  Proces van overdragen, uitwerken, ontbinden etc. 
December: Toetreden van DRV tot SGL 

Liquidatie van VVP 
 
Om te zorgen dat de uitvoering van de korte-termijnmaatregelen soepel verloopt, is het 
wenselijk dat de stuurgroep in 2017 de coördinatie ter hand neemt.  
 
Het instellen van een bestuurlijke tafel komt voort uit de wens van de gemeenten voor 
strategische afstemming over recreatieonderwerpen. Vooralsnog wordt gedacht om het 
eigenaarschap van het routebureau bij deze bestuurlijke tafel neer te leggen. De verdere 
vulling van het concept vraagt om goede uitwerking op aspecten als organisatie, rol en 
verantwoordelijkheden en financiële betrokkenheid. 
 

 
 




