
Inbreng SGP en SP voor Commissie BEM op 20 mei 2020

Vraag
Recreatieschap Stichtse Groenlanden financiële stukken
Verstopt tussen deze stukken troffen we een buitengewoon inzichtelijke ‘vertrouwelijke’ rapportage 
aan over RMN. De inhoud bevestigde wat wij tijdens verschillende sessies al eerder hebben gezegd: 
RMN is niet levensvatbaar. Het is bijna niet te geloven hoeveel onderzoeken er al zijn geweest en de 
conclusie moet na al die onderzoeken zijn dat: ‘de onderzoeken en adviezen die in deze periode zijn 
opgesteld, echter niet tot fundamentele wijzigingen in de governance hebben geleid.’ We zien een 
niet sturend management, een organisatie die totaal niet op orde is en een onwerkbare structuur. 
Om RMN in de lucht te houden is alleen in 2020 al het basisbedrag nodig van €395.000,- Daarmee is 
de kwetsbaarheid van de organisatie niet opgeheven. Van de oplossingsrichtingen die worden 
gepresenteerd spreekt ons die van een centrumgemeente het meest aan. Wat ons betreft is de beste 
oplossing om RMN op te heffen en de taken te beleggen bij de provinciale organisatie. De provincie is 
dan de centrale gemeente. We horen graag wat het college en de andere partijen van dit rapport en 
deze oplossing vinden. Wij zouden hierover op korte termijn een discussiesessie willen, omdat het 
was ons betreft een buitengewoon kostbare kwestie is om dit langer te laten lopen dan volstrekt 
noodzakelijk is.

Antwoord
Het rapport ‘RMN in transitie’ is meegezonden bij de 1e begrotingswijziging 2020 van de 
recreatieschappen om daarmee op inhoud duidelijkheid te geven waardoor deze begrotingswijziging 
noodzakelijk is. U heeft inmiddels een Statenbrief gekregen over deze 1e begrotingswijzigingen en 
onze reactie daarop. 

In uw inbreng wordt inhoudelijk ingegaan op het rapport ‘RMN in transitie’. Uw conclusie dat de 
situatie onhoudbaar wordt en er nu echte fundamentele keuzes moeten worden gemaakt wordt 
onderschreven. Op dit moment werkt Bureau Berenschot aan een onderbouwing en uitwerking van 
enkele toekomstperspectieven. Een van deze perspectieven is een centrumconstructie, waarin ook 
de provincie wordt aangeduid met die centrale positie. Bij de mondelinge beantwoording van vragen 
in de commissie BEM over Corona is hier door de gedeputeerde al aan gerefereerd en positief op 
gereageerd. Ook in de informatiebijeenkomst over de Recreatieschappen, begin februari dit jaar, is 
door diverse statenleden al geroepen om de regie meer naar de provincie te brengen.
De rapportage van Berenschot zal in juni worden opgeleverd, waarna een discussie volgt in de 
verschillende besturen van de recreatieschappen. Daarbij zullen ook de deelnemers aan de schappen 
de gemeenteraden en provinciale staten betrokken worden. De wijze waarop en wanneer precies 
moet nog worden vastgesteld. Op dat moment zijn de Staten aan zet en kan het debat over de 
toekomstperspectieven gevoerd worden.

Vraag
Verder namens Michel Eggermont nog een vraag over het gestelde tijdpad van de Uitgangspunten 
Begroting 2021 van Stichtse Groenlanden (pagina 3). Daar staat een uiterste datum voor het indienen 
van een zienswijze van 25 mei. De vergadering van BEM is op de 20e. Welke mogelijkheden zijn er 
voor de commissie om eventueel nog iets te vinden van de reactie van GS, zo die er al komt?

Antwoord
Een statenbrief over de begrotingswijzigingen wordt deze week naar de Staten gestuurd. Daarin 
wordt aangegeven dat het op dit moment geen meerwaarde heeft een zienswijze in te dienen. De 
reden daarvoor is uitgelegd in de Statenbrief.



Door de huidige situatie zal er geen behandeling plaatsvinden in de commissie BEM. Mochten er toch 
opmerkingen zijn die u graag zou willen meegeven dan kunnen deze schriftelijk via de griffie gedeeld 
worden met de gedeputeerde. 
Daarnaast heeft Provinciale Staten een ook eigen vertegenwoordiging in de vergaderingen van het 
Algemeen Bestuur. Deze leden kunnen de opmerkingen rechtstreeks meenemen naar de 
bestuursvergaderingen waarin dit onderwerp behandeld wordt.
Mochten er nog inhoudelijke vragen zijn over de voorgelegde stukken dan kunnen er ook nog vragen 
gesteld worden aan RMN. Dit betreft het aanbod van RMN aan alle deelnemers om vragen over de 
notitie RMN in transitie rechtstreeks te stellen (via de griffie) aan hen en daarop zullen zij een reactie 
geven. Dit is in de plaats gekomen van de bijeenkomst voor raadsleden en statenleden. Die kon 
vanwege Corona niet doorgaan.


