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Onderwerp Statenbrief:
Ontwerpbegroting 2022 en ontwerpjaarrekening 2020 Recreatieschap Midden Nederland, Recreatieschap 
Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht e.o.

Voorgestelde behandeling: 
Ter informatie

Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting

Onlangs hebben Provinciale Staten - op grond van artikel 59 van de Wet Gemeenschappelijke regeling - de 
volgende documenten ontvangen:

 Ontwerpjaarverslag- en rekening 2020 en de ontwerpbegroting 2022 van het Plassenschap Loosdrecht;
 Ontwerpjaarverslag- en rekening 2020 en de ontwerpbegroting 2022 van het Recreatieschap Stichtse 

Groenlanden;
 Ontwerpjaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 van Recreatie Midden-Nederland

Met daarbij de uitnodiging om - indien gewenst – op de bovengenoemde ontwerpbegrotingen een zienswijze in te 
dienen. Deze bevoegdheid is binnen de provincie Utrecht gemandateerd aan Gedeputeerde Staten. Naar 
aanleiding van de bovengenoemde ontwerpbegrotingen heeft het college besloten om geen zienswijze in te 
dienen. Dit met het oog op het lopende (transitie)proces over de toekomst van Recreatie Miden-Nederland (RMN) 
en de gevolgen die dat heeft voor de wijze waarop de samenwerking wordt georganiseerd met het Plassenschap 
Loosdrecht e.o (PL) en Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL). 

Inleiding 

Recreatieschap Midden Nederland is een uitvoeringsorganisatie die voor het Recreatieschap Stichtse 
Groenlanden en het Plassenschap Loosdrecht e.o. de werkzaamheden uitvoert. Het zijn werkzaamheden gericht 
op het beheer en het ontwikkelen van een divers aanbod aan (vrij) toegankelijke en eigentijdse 
recreatievoorzieningen in het buitengebied in opdracht van publieke organisaties. 

Middels een gemeenschappelijke regeling zijn alle uitvoeringstaken bij RMN neergelegd. Daarnaast voert RMN 
opdrachten uit voor het Routebureau Utrecht en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Ook het Plassenschap 
Loosdrecht en het Recreatieschap Stichtse Groenlanden zijn georganiseerd op grond van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De provincie is deelnemer in alle drie de regelingen, zowel RMN, SGL als 
PL.

Het bestuur van RMN en de Dagelijkse Besturen van SGL en PL hebben in april de ontwerp programmabegroting 
2022 vrijgegeven voor de deelnemers. Als deelnemer aan deze gemeenschappelijke regelingen hebben 
Provinciale Staten (PS) deze documenten ontvangen en worden in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in 
te dienen. Op basis van de vastgestelde Nota Verbonden Partijen (5 februari 2018, PS2018BEM01) heeft u ons 
gemandateerd om namens u deze stukken te behandelen, inclusief de zienswijzeprocedure. 



Op basis van de voorliggende stukken, maar vooral ook vanuit het perspectief dat de uitvoeringsorganisatie RMN 
zich volop in een periode van transitie bevindt, en de toekomstige samenwerking voor het Plassenschap en 
recreatieschap Stichtse Groenlanden nog wordt uitgewerkt, dienen wij geen zienswijze in. De nu ingediende 
ontwerpbegrotingen zijn wettelijk verplicht, maar zullen aanpassing behoeven als de nieuwe structuur bekend zal 
zijn. Naar verwachting zijn dit positieve effecten. Wij zullen scherp blijven op de financiële en juridische gevolgen 
die de transitie heeft voor de provincie als deelnemer in de drie gemeenschappelijke regelingen. Het voltooien 
van dit transitieproces zal de komende tijd veel focus en energie vragen van de betreffende organisaties, als wel 
van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regelingen.

Toelichting

De begroting 2022, voor zowel het Recreatieschap Midden Nederland, recreatieschap Plassenschap Loosdrecht 
en omgeving en recreatieschap Stichtse Groenlanden zijn sluitend.  Zoals in het bovenstaande aangegeven zijn 
de drie regelingen ‘in transitie’ en wordt er gewerkt aan een andere manier van samenwerking en uitvoering voor 
de taken RMN. Hierover bent u onder andere over geïnformeerd in het Statenvoorstel ‘Kaderstelling opzet 
governance recreatieschappen’.

Naar verwachting wordt het Plassenschap en recreatieschap Stichtse Groenlanden in 2021 omgevormd tot een 
ander samenwerkingsverband en wordt het RMN geliquideerd. Het streven is om begin 2022 over te gaan tot 
nieuwe situatie en in een nieuwe rechtsvorm. Daarom is voor 2022 een beleidsarme begroting opgesteld, waarbij 
de bedragen voor 2022 zullen worden geïndexeerd conform de uitgangspunten die zijn vastgesteld in de 
Kadernota 2022.

De kosten voor de transitie zijn een punt van aandacht in alle drie de begrotingen. Omdat de juridische-, 
personele- en financiële consequenties bij het maken van de drie begroting nog niet bekend waren, is nu een PM-
post ‘Transitiekosten RMN’ opgenomen. De komende tijd moet helder worden voor welke samenwerkingsvormen 
worden gekozen en hoe dit praktisch en financieel zijn beslag krijgt. 

Naast dat de transitie een belangrijke stempel drukt op begroting voor 2022, is ook de covid-crisis financieel van  
invloed geweest op de recreatieschappen. Door het mislopen van inkomsten door de covid-crisis en het doen van 
uitgaven die niet gepland waren, ontstond er in 2020 een tekort van € 348.900. Om dit tekort dekken is 
afgesproken om de extra kosten en inkomstenderving als gevolg van covid, door te belasten aan de deelnemers 
aan de gemeenschappelijke regeling van de recreatieschappen. Voor de provincie betreft dit een extra bijdrage 
van ongeveer € 110.000,-. Deze bijdrage kan binnen de extra gelden die in de provinciale programmabegroting 
zijn opgenomen worden opgevangen.

Tot slot is het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) een punt van aandacht. Dit komt moeizaam tot stand. De 
inspecties die inzicht moeten geven in het benodigde onderhoud, zijn nog niet voltooid.  Hierdoor bestaat het 
risico dat de kosten voor het groot onderhoud hoger zullen zijn dan er in de begroting aan middelen beschikbaar 
is. De vraag is of er voldoende middelen in de reserves aanwezig zijn, om grote tegenvallers op te vangen.

Financiële consequenties 

De bijdragen aan RMN, SGL en PL zijn opgenomen in programmabegroting van de provincie Utrecht bij het 
beleidsdoel 8.5 (De bezoekerseconomie is sterk en de toeristisch recreatieve structuur wordt beter benut)

Vervolgprocedure / voortgang
Het Algemeen Bestuur van SGL, PL en RMN  zullen op 10 juni de programmabegroting 2022-2025 vaststellen

Bijlagen

1. Ontwerpjaarrekening RMN 2020
2. Ontwerpbegroting RMN 2022
3. Ontwerpjaarverslag- en rekening PL 2020
4. Ontwerpbegroting PL 2022
5. Ontwerpjaarverslag- en rekening SGL 2020
6. Ontwerpbegroting SGL 2022
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