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BIJLAGE geen ONDERWERP Zienswijze ontwerpbegroting 2019 

 

 

 

 

Geachte leden van het bestuur, 

 

In reactie op de ontwerpbegroting 2019 berichten wij u als volgt. 

 

We hebben kennisgenomen van de ontwerpbegroting 2019 van het recreatieschap. De ontwerpbegroting geeft 

aanleiding om een zienswijze in te dienen. 

 

In de Kadernota 2019-2022 en de ontwerpbegroting 2019 heeft u onderbouwd waarom een verhoging van de 

deelnemersbijdrage voor programma A noodzakelijk is voor het behoud en de verdere ontwikkeling van 

recreatievoorzieningen in deze regio en voor een duurzame taakuitvoering door het recreatieschap.  

De provincie hecht groot belang aan voldoende en kwalitatief goede recreatievoorzieningen voor de 

leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de regio. De inrichting van de terreinen en de routestructuren moeten 

inwoners en bezoekers uitnodigen tot ontmoeten, bewegen en ontdekken. De terreinen van recreatieschap 

Stichtse Groenlanden vertegenwoordigen een bijzonder en belangrijk aanbod van natuur en recreatie in de 

provincie. Vanuit diverse portefeuilles en beleidsdoelen zijn wij intensief betrokken het de huidige en te 

ontwikkelen aanbod van voorzieningen van het recreatieschap en in de rest van de provincie. Om deze redenen 

hebben wij besloten in te stemmen met de structurele verhoging van de deelnemersbijdrage voor programma A.  

Voor de volgende budgetperiode van het recreatieschap is het van groot belang om, gebaseerd op de 

ervaringen van de eerste budgetperiode, reële plannen en begrotingen te maken voor de doorontwikkeling van 

terreinen. We vragen u als bestuur om, sterker dan in het verleden, te sturen op een programmatische en 

meerjarige aanpak van de ontwikkelprojecten en de uitvoering daarvan actief te monitoren. Op deze wijze kan 

worden bewerkstelligd dat de kosten en baten van het recreatieschap duurzaam in evenwicht blijven en dat 

ambities, indien nodig, tijdig worden bijgesteld. 
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Op 22 augustus 2017 heeft het college van gedeputeerde staten van Utrecht besloten tot een tijdelijke 

verhoging van de deelnemersbijdrage van de provincie ten behoeve van het Toekomstplan Vinkeveense 

Plassen (€ 230.000 extra voor de jaren 2018-2032). Deze tijdelijke verhoging van de provinciale 

deelnemersbijdrage voor programma B is opgenomen in de tekst van het Programmaplan van de 

ontwerpbegroting 2019, maar nog niet verwerkt in de financiële overzichten. We verzoeken u om, na 

vaststelling van het uitvoeringsprogramma voor de Vinkeveense Plassen, deze verhoging van de 

deelnemersbijdrage van de provincie mee te nemen bij de eerstvolgende begrotingswijziging. 

 

Hoogachtend, 

Provinciale Staten van Utrecht, 

 

 

 

Voorzitter, 

 

 

 

Griffier, 


