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Besluit van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling 
Recreatieschap Stichtse Groenlanden houdende vaststelling van de bijdrage van 
de deelnemers aan de regeling (Bijdrageregeling GR SGL 2018)  

 

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Stichtse 

Groenlanden 

Gelet op 

Artikel 32 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden;  

 

De op [datum] tussen het college van de gemeente De Ronde Venen en het dagelijks bestuur 

ondertekende toetredingsovereenkomst van genoemde gemeente tot de Gemeenschappelijke 

Regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden; 

 

Besluit  

vast te stellen de navolgende Bijdrageregeling Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap 

Stichtse Groenlanden 2018. 

 

Artikel 1: Begripsbepalingen 

Artikel 1 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden is van 

toepassing op dit besluit.  

 

Artikel 2: Grondslagen 

1.  De begroting van het recreatieschap Stichtse Groenlanden kent een algemeen deel, hierna 

basisbegroting, en twee gescheiden programma’s voor het uitvoeren van de taken van het 

recreatieschap. 

2.  De basisbegroting bevat de algemene kosten voor de instandhouding van het recreatieschap 

Stichtse Groenlanden. Dit zijn de kosten die niet direct of indirect toerekenbaar zijn aan de 

activiteiten t.b.v. één van de twee afzonderlijke werkgebieden zoals bedoeld in lid 3 van 

dit artikel.    

3. De twee gescheiden programma’s bevatten de kosten voor het uitvoeren van de taken van 

het recreatieschap die direct of indirect toerekenbaar zijn aan twee afzonderlijke 

werkgebieden ten behoeve van beheer, onderhoud, exploitatie, toezicht en handhaving:  

Opmerking vooraf:  

1) de voorliggende bijdrageregeling is een ontwerp en wordt door het algemeen 

bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden vastgesteld nadat de 

besluitvorming over het wijzigen van de GR afgerond is. 

2) In dit ontwerp wordt de kostenverdeelsleutel voor het Routebureau nog verwerkt 

zodra hierover besluitvorming heeft plaatsgevonden.  
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 a. programma werkgebied Stichtse Groenlanden, waaraan de gemeenten De Bilt, Houten, 

Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Woerden en IJsselstein en de provincie Utrecht 

deelnemen en  

 b. programma werkgebied Vinkeveense Plassen , waaraan de gemeente De Ronde Venen 

en de provincie Utrecht deelnemen.  

4. De kosten voor de twee programma’s omvatten tevens de overheadkosten van RMN, 

toegerekend aan het beheer, onderhoud, exploitatie en toezicht en handhaving in de 

afzonderlijke werkgebieden.  

5. Elk van de deelnemers is jaarlijks een algemene bijdrage verschuldigd voor de 

basisbegroting. Daarnaast is elk van de deelnemers jaarlijks een specifieke bijdrage 

verschuldigd voor de uitvoering van een van beide programma’s. De provincie Utrecht 

draagt bij aan beide programma’s. Samen vormen de algemene en de specifieke bijdrage 

de deelnemersbijdrage van elke deelnemer. 

 

Artikel 3:  Methodiek vaststellen deelnemersbijdrage 

1. Voor het vaststellen van de deelnemersbijdrage wordt een budgetperiode van 4 jaar 

gehanteerd, met afrekening en herijking na afloop van elke budgetperiode. Na elke 

budgetperiode stelt het algemeen bestuur de methodiek vast voor de daarop volgende 

budgetperiode van 4 jaar. De eerste budgetperiode loopt af op 31 december 2018.   

2. De algemene bijdrage is gerelateerd aan de algemene kosten zoals vastgelegd in de 

basisbegroting.  

3. De algemene bijdrage bestaat uit twee delen: de algemene bijdrage van de deelnemers aan 

het werkgebied Vinkeveense Plassen en de algemene bijdrage van de deelnemers aan het 

werkgebied Stichtse Groenlanden.  

4. De algemene bijdrage van de deelnemers aan het werkgebied Vinkeveense Plassen en de 

algemene bijdrage van de deelnemers aan het werkgebied Stichtse Groenlanden worden 

berekend naar rato van de omvang van de begroting van het programma werkgebied 

Vinkeveense Plassen en het programma werkgebied Stichtse Groenlanden. De verhouding 

tussen de algemene bijdrage Vinkeveense Plassen en de algemene bijdrage Stichtse 

Groenlanden is dus gelijk aan de verhouding tussen de omvang van beide programma’s.   

5. De algemene bijdrage Vinkeveense Plassen wordt door gemeente De Ronde Venen en de 

provincie Utrecht gezamenlijk opgebracht conform de verdeelsleutel die geldt binnen het 

programma werkgebied Vinkeveense Plassen.    

6. De algemene bijdrage Stichtse Groenlanden wordt door de deelnemers aan het programma 

werkgebied Stichtse Groenlanden gezamenlijk opgebracht conform de verdeelsleutel die 

geldt binnen het programma werkgebied Stichtse Groenlanden.  

7. De specifieke bijdrage van de deelnemers aan het programma werkgebied Stichtse 

Groenlanden resp. het programma werkgebied Vinkeveense Plassen wordt bepaald op basis 

van de kosten van deze afzonderlijke programma’s, na aftrek van de geraamde inkomsten 

binnen deze afzonderlijke programma’s uit de exploitatie van recreatievoorzieningen.  

8. De  specifieke bijdrage van de deelnemers aan het programma werkgebied SGL wordt 

berekend conform de volgende verhouding: 

a. De provincie Utrecht draagt 30,9% van de kosten; 

b. De gemeente Utrecht draagt 34,2% van de kosten; 

c. De overige deelnemers dragen samen 34,9% van de kosten.   

9. De individuele bijdragen van de overige deelnemers bedoeld in het vorige lid worden 

bepaald naar rato van het aantal inwoners, dat ieder van die gemeenten (of kernen van die 

gemeenten die binnen het werkgebied van het recreatieschap vallen) telt conform de 
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cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek op 1 januari van het jaar voorafgaand aan 

de betreffende budgetperiode.  

10. De specifieke bijdrage van de deelnemers aan het programma werkgebied Vinkeveense 

Plassen volgt uit de begroting van dat programma. De provincie Utrecht betaalt jaarlijks 

een deelnemersbijdrage van € 497.000,- voor de exploitatie van het werkgebied 

Vinkeveense Plassen. Voor de jaren 2018-2032 wordt dit bedrag opgehoogd met een bedrag 

van € 230.000,- voor de uitvoering van de tweede fase van het Toekomstplan Vinkeveense 

Plassen. Het resterende bedrag dat nodig is om tot een kostendekkende bijdrage voor het 

werkgebied Vinkeveense Plassen te komen, komt voor rekening van de gemeente De Ronde 

Venen.   

11. De bijdragen als bedoeld in de leden 1 t/m 10 zijn samen kostendekkend. Dat wil zeggen 

dat de totale algemene bijdrage en het totaal van de specifieke bijdragen samen de kosten 

dekken van de totale begroting, na aftrek van de inkomsten zoals bedoeld in lid 7.  

 

 

Artikel 4:  Vaststelling hoogte jaarlijkse deelnemersbijdrage 

Het algemeen bestuur stelt voor het begin van de vierjaarlijkse budgetperiode, volgens de 

bepaling van de artikelen 2 en 3 van deze bijdrageregeling, de hoogte van de voor de 

budgetperiode verschuldigde jaarlijkse deelnemersbijdrage voor elke deelnemer vast.  

 

Artikel 5: Betaling bijdragen 

1. De deelnemers betalen hun jaarlijkse deelnemersbijdrage in twee gelijke termijnen: op 1 

februari en de tweede op 1 augustus van elk lopend begrotingsjaar. 

2.  Na  afloop van de budgetperiode van 4 jaar vindt verrekening plaats van eventuele 

overschotten of tekorten over deze 4 jaar.  

3. Een eventueel tekort in de algemene bijdrage wordt opgebracht door alle deelnemers 

samen, in de verhouding van hun algemene bijdrage gedurende de verstreken 

budgetperiode van 4 jaar. 

4. Een eventueel tekort op een programma wordt opgebracht door de deelnemers aan dat 

programma naar rato van hun specifieke bijdrage in de kosten van dat programma 

gedurende de verstreken budgetperiode van 4 jaar. 

5. Een eventueel overschot in de basisbegroting aan het einde van de budgetperiode van 4 

jaar vloeit terug naar de deelnemers, naar rato van de hoogte van hun algemene bijdrage. 

6. Een eventueel overschot in de begroting voor een werkgebied aan het einde van de 

budgetperiode van 4 jaar vloeit terug naar de deelnemers in dat werkgebied, naar rato van 

de hoogte van hun specifieke bijdrage, tenzij het algemeen bestuur anders besluit. 

7. De definitieve afrekening vindt plaats binnen zes  maanden na vaststelling van de 

jaarrekening van het laatste jaar van de budgetperiode van 4 jaar.   

 

 

Artikel 6: Kostenontwikkelingen 

 

1. Kostenontwikkelingen of mutaties met betrekking tot lopende activiteiten binnen de 

basisbegroting of afzonderlijke programma’s worden in het lopende jaar opgevangen 

binnen de basisbegroting of het betreffende programma.  
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2. Nieuwe, niet in de begroting opgenomen activiteiten die leiden tot wijziging van kosten 

binnen de basisbegroting of een van de resp. programma’s worden opgevangen door 

verhoging van de algemene bijdrage aan de basisbegroting resp. de specifieke bijdrage voor 

het betreffende programma.  

3. Wanneer er zaken ten behoeve van het werkgebied Vinkeveense Plassen worden 

toegevoegd aan het Ontwikkelplan Stichtse Groenlanden worden over de vergoeding van de 

hieraan verbonden kosten separate afspraken gemaakt tussen het dagelijks bestuur Stichtse 

Groenlanden en het college van De Ronde Venen.  

 

Artikel 7: Inwerkingtreding 

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2018 of zoveel later dan de dag waarop de 

gewijzigde Gemeenschappelijke regeling  Recreatieschap Stichtse Groenlanden in werking is 

getreden.  

 

Artikel 8: Citeerwijze 

Deze verordening wordt aangehaald als Bijdrageregeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden 

2018. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van ** ** ****. 

 

 

De voorzitter,           

 

 

 




