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Onderwerp: Richtinggevend besluit toekomst samenwerking

Inleiding
In 2019 is geconstateerd dat de bedrijfsvoeringorganisatie Recreatie Midden Nederland (RMN) niet 
meer in controle is. Op het gebied van de bedrijfsvoering en financiën zijn er grote zorgen. Aan de 
hand van een notitie van het RMN-bestuur, waarin de problematiek is toegelicht en mogelijke 
samenwerkingsvormen zijn verkend, is door de gezamenlijke besturen van de schappen besloten om 
te zoeken naar een toekomstbestendige oplossing. Bureau Berenschot heeft in juni dit jaar in haar 
rapport aangegeven dat de situatie ernstig is, maar dat voor het maken van de juiste keuzes het 
noodzakelijk is om per schap een richting te bepalen over de wijze van samenwerking en de 
organisatievorm die het beste zou passen, met een duidelijke invulling van de opdrachtgevende rol. 
Aan de hand van deze keuzes kan de toekomst voor RMN bepaald worden. De problemen zijn 
zodanig dat bestuurlijk ingrijpen nu noodzakelijk is.
 
Gesprekken in de schappen
De afgelopen periode heeft u in twee sessies met elkaar gesproken over de toekomst van het schap. 
In september heeft u de bouwstenen besproken voor de samenwerking en in november heeft u aan 
de hand van taken, gebieden en organisatievormen meer ingezoomd op de samenwerkingsvorm. U 
heeft daarbij aangegeven dat recreatie een belangrijk onderwerp is in de komende periode en dat u 
daar een gezamenlijke verantwoording voor voelt. Nu is het van belang keuzes te maken over de 
richting die toekomstbestendig zijn, minder bestuurlijke drukte geven en passen in de nieuwe 
tijdsgeest. Bijgevoegd treft u aan een gezamenlijke memo voor beide schappen waarin de 
verschillende aspecten verder worden aangegeven. Hierin worden overwegingen genoemd en 
geduid welke aspecten nadere uitwerking behoeven voor definitieve besluitvorming. Een te 
benoemen projectleider wordt gevraagd dit uit te werken.

Richtinggevende uitspraak
De gevraagde beslissing is een richtinggevende uitspraak. Er zijn nog onvoldoende gegevens 
beschikbaar om een definitieve keuze te maken. Daarnaast is het van belang dat de deelnemende 
partijen, gemeenten en provincies, ook een eigen afweging kunnen maken. Met een richtinggevend 
besluit kan het gesprek aangegaan worden met de gemeenteraden en provinciale staten over de 
samenwerking in de toekomst. Tijdens deze discussie bij de deelnemers kan verder gewerkt worden 
aan de definitieve besluitvorming. De nog te benoemen projectleider moet in het eerste kwartaal van 
2021 nadere uitwerking geven aan het voorgestelde richtinggevend besluit. Daarin moeten de in de 
memo aangegeven aandachtspunten betrokken en nader uitgewerkt worden, zodat deze onderdeel 
uitmaken van de definitieve besluitvorming. 



Conclusies
Na analyse van de gesprekken uitgewerkt in de memo “Toekomstige samenwerking 
Recreatieschappen” wordt voorgesteld de huidige samenwerking om te bouwen en nader uit te 
werken aan de hand van de volgende richtingen: 

a. Het omzetten van het Plassenschap in een centrumconstructie waarbij de gemeente 
Wijdemeren als opdrachtnemer zal optreden voor beheer en onderhoud en toezicht en 
handhaving van de gebieden.

b. De nautische bevoegdheid voor de plassengebieden te laten toewijzen aan de gemeente 
Wijdemeren (als opdrachtnemer van de samenwerking) en verder geen verordenende 
bevoegdheden opnemen in de samenwerking.

c. Verkennen of een scheiding van ‘natte’ en ‘droge’ taken mogelijk is en of de ‘droge’ taken 
toegevoegd kunnen worden aan de samenwerking binnen het Recreatieschap Stichtse 
Groenlanden.

d. Verkennen of samenwerking met de Vinkeveense plassen mogelijk is en op welke termijn. 
e. Als uitvloeisel van de richtinggevende besluiten onder a. en b. het voornemen uit te spreken 

om Bedrijfsvoeringorganisatie RMN op te heffen en hiervoor een liquidatieplan op te laten 
stellen.

f. De provincie vragen te onderzoeken hoe de externe taken die RMN uitvoert kunnen worden 
overgedragen aan andere partijen. 
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