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Gevraagd besluit: 

De gedeputeerde met de portefeuille Recreatie en Toerisme aan te wijzen als lid van het algemeen bestuur van 

Recreatieschap Stichtse Groenlanden en de gedeputeerde Landbouw en Natuur als plaatsvervangend lid aan te 

wijzen. 

 

Inleiding: 

De vernieuwde gemeenschappelijke regeling van Recreatieschap Stichtse Groenlanden treedt op 1 januari 2023 in 

werking. Met ingang van die datum vervalt de huidige regeling, waarmee ook de aanwijzing van de huidige 

bestuursleden komt te vervallen. Per 1 januari 2023 moet er een nieuw bestuurslid benoemd zijn voor het 

algemeen bestuur van deze gemeenschappelijke regeling. Voor het Recreatieschap Stichtse Groenlanden is in de 

regeling aangegeven dat Provinciale Staten een lid aanwijzen voor het algemeen bestuur. In de governance van de 

nieuwe regeling, die is vastgesteld door Provinciale Staten op 9 februari 2022 (PS2022BEM03), is afgesproken dat 

dit een lid van Gedeputeerde Staten zal zijn. 

Voorgesteld wordt voor het schap de gedeputeerde met de portefeuille Recreatie en Toerisme aan te wijzen als lid 

van het algemeen bestuur en, passend in de generieke vervanging van bestuurders, de gedeputeerde met de 

portefeuille Landbouw en Natuur als plaatsvervangend lid aan te wijzen. 

 

Ter informatie delen wij u hierbij mede dat voor het Plassenschap Loosdrecht de huidige regeling eveneens vervalt 

per 1 januari 2023. Omdat de nieuwe regeling uitgaat van een bedrijfsvoeringorganisatie is de benoeming van het 

bestuurslid voor dit schap een bevoegdheid van het college. Besloten is ook voor dit schap dezelfde 

gedeputeerden aan te wijzen als lid van het bestuur van het schap. 

 

 

Juridische en andere relevante kaders: 

artikel 6, gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden 
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Argumentatie: 

Voor het algemeen bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden moet een nieuw bestuurslid worden 

aangewezen, vanwege de verandere governance. De gedeputeerde Recreatie en Toerisme is de huidige 

vertegenwoordiger in het algemeen en dagelijks bestuur. Voorgesteld wordt dit te continueren. 

Als lid van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden de gedeputeerde met 

de portefeuille Recreatie en Toerisme aan te wijzen. Als plaatsvervangend lid de gedeputeerde met de 

portefeuille Landbouw en Natuur aan te wijzen. 

Doelenboom: 

Een vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden is nodig om de 

provinciale belangen in het bestuur te borgen. 

Brede welvaart indicatoren: 

n.v.t.

Kijk ook door de Sociale bril: 

n.v.t.

Participatie: 

n.v.t.

Financiële consequenties: 

geen  

Vervolg: 

De benoeming van het lid en plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur wordt aan het Recreatieschap 

Stichtse Groenlanden bekend gemaakt. 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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Besluit

Besluit op 14‑12‑2022 tot vaststelling van Benoeming bestuurslid algemeen bestuur Recreatieschap Stichtse 

Groenlanden. 

Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op 14‑12‑2022. 

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 01‑11‑2022 

met nummer UTSP-717400971-7, 

van afdeling SLO, team CER. 

Overwegende dat: 

− Voor de nieuwe gewijzigde gemeenschappelijke regeling van Recreatieschap Stichtse Groenlanden een lid en

een plaatsvervangend lid in het algemeen bestuur van het schap moet worden benoemd.

Besluit: 

De gedeputeerde met de portefeuille Recreatie en Toerisme aan te wijzen als lid van het algemeen bestuur van 

Recreatieschap Stichtse Groenlanden en de gedeputeerde Landbouw en Natuur als plaatsvervangend lid aan te 

wijzen. 

Voorzitter, Griffier, 

mr. J.H. Oosters mr. C.A. Peters 

w.g.


