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De fracties waarderen het zeer dat Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten een voorstel doen 
om kaders mee te geven in het vraagstuk rondom de governance van de recreatieschappen. Ook de 
statenleden die namens de provincie Utrecht lid zijn van de Algemene Besturen, kunnen deze kaders 
gebruiken.  
 
Er wordt uitgebreid over het voorstel beraadslaagd, waarbij ook de twee concept-amendementen 
van de VVD worden meegenomen. Verschillende onderwerpen passeren de revue: 
-er dient aandacht te zijn voor samenwerking met àlle 26 gemeenten en Terrein Beherende 
Organisaties; 
- de provincie dient deze taak naar zich toe te trekken en haar rol te pakken; 
- er wordt bezorgdheid uitgesproken over de transitiekosten; gedeputeerde zegt toe voor het 
zomerreces PS meer informatie te geven over de financiële consequenties; 
- er wordt aandacht gevraagd voor de gevolgen van een en ander voor het personeel; 
- er wordt aandacht gevraagd voor de balans tussen recreatieterreinen en natuurwaarden; 
- wanneer is het moment om over wat te beslissen? Bijvoorbeeld over de eigendom van de 
verschillende terreinen: is nú het moment dit te doen, of wordt eerst de keuze voor de governance 
gemaakt? Gedeputeerde zegt een informatiesessie toe, waarin de verschillende opgaven voor de 
verschillende terreinen in kaart worden gebracht. 
- er wordt, wanneer aan de Staten een voorstel ter besluitvorming voor wat betreft de governance 
wordt voorgelegd, aandacht gevraagd voor de uitwerking van de alternatieven. Uiteraard is het aan 
GS om een voorstel te doen om te kiezen voor een specifieke variant, maar het wordt op prijs gesteld 
als daarbij de mogelijke alternatieve ook kort worden beschreven, aangevuld met een onderbouwing 
waarom deze variant meer of minder geschikt is; 
 
De VVD nodigt nogmaals de andere fracties uit om mee te denken over de amendementen. 
 
De commissie adviseert het presidium dit als ‘klein debat’ te agenderen voor de vergadering van 
Provinciale Staten. 
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