
 
 
 
Aan: 
de deelnemers van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. 
de gemeenteraden, de provinciale staten en colleges van B&W en GS 
 
Bijlagen: 
1. Reactienota Recreatieschap Stichtse Groenlanden 
2. Planning vervolgproces 
 
Onderwerp: Reactienota op richtinggevende uitspraken Recreatieschap Stichtse Groenlanden 
 
 
Geachte deelnemer, 
 
Bij brief van 9 december 2020 bent u geïnformeerd over de voortgang van het proces om te komen 
tot een nieuwe toekomstige samenwerking voor zowel het Recreatieschap Stichtse Groenlanden als 
het Plassenschap Loosdrecht. Voor beide schappen wordt gewerkt aan een nieuwe vorm van 
samenwerking. Inmiddels zijn van alle deelnemers reacties ontvangen op de richtinggevende 
uitspraken.  
 
Reacties deelnemers 
Door de deelnemers is gereageerd op het verzoek om een reactie op de richtinggevende uitspraken. 
Deze reacties zijn verzameld in de Reactienota Recreatieschap Stichtse Groenlanden, die als bijlage 
bij dit voorstel is gevoegd. 
De reacties zijn positief ten aanzien van de richtinggevende uitspraken. Dit betekent dat alle 
deelnemers van het schap het proces steunen om tot een nieuwe samenwerking te komen. De 
elementen van samenwerking, zoals solidariteit en de blijvende ondersteunende rol door de 
provincies, wordt onderschreven. En er wordt positief gekeken naar de verschillende onderdelen van 
de nieuwe samenwerking, waaronder een herverdeling van gronden en een centrumregeling met de 
provincie Utrecht. Wel zijn door de deelnemers nog randvoorwaarden meegegeven en aanvullende 
opmerkingen gemaakt over onder andere de planning, de financiën en de eigendommen. Deze 
opmerkingen passen binnen de richtinggevende uitspraken en het proces om te komen tot een 
nieuwe samenwerking. In de reactienota zijn per deelnemer de onderdelen van aandacht geduid. De 
antwoorden zijn nog globaal en op hoofdlijnen en kunnen nog niet heel concreet worden ingevuld. In 
de nadere voorstellen die worden voorgelegd zal aandacht gegeven worden aan de gevraagde 
randvoorwaarden en opmerkingen. 
 
Op 3 maart 2021 bent u geïnformeerd over de voortgang van het proces. Daarin is aangegeven dat 
Bureau KokxDeVoogd is uitgekozen voor het vervolgproces. Inmiddels is een nadere duiding van de 
planning voor de eerstkomende periode gegeven. Deze planning is eveneens als bijlage bij deze brief 
gevoegd.  
 
Raads- en Statenklankbordgroep 
Door meerdere deelnemers is gevraagd om de gemeenteraden en Provinciale Staten meer te 
betrekken bij de ontwikkelingen. Aan deze vraag willen wij tegemoetkomen door een zogenaamde 
Raads- en Statenklankbordgroep te vormen. Met raads- en statenleden willen wij de ontwikkelingen 
bespreken. Voor deze bespreking nodigen wij de raads- en statenleden uit het Algemeen Bestuur en 
de raadsrapporteurs voor de recreatieschappen vanuit de gemeenteraden uit om aanwezig te zijn. 



 
Daarnaast staat het ook andere raads- en statenleden vrij om zich aan te melden voor deze 
bijeenkomsten. De uitnodiging hiervoor wordt separaat aan de griffies toegezonden.  
 
Brief Ondernemingsraad RMN 
Alle deelnemers hebben een brief van de Ondernemingsraad van de bedrijfsvoeringorganisatie 
Recreatie Midden Nederland (RMN) gekregen. In de vergadering van het Dagelijks Bestuur is 
afgesproken dat deze brief beantwoord zal worden door het bestuur van RMN.  
  
 
 
 
Namens het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, 
 
 
 
 
Johan van Everdingen 
Voorzitter Recreatieschap Stichtse Groenlanden 
 
 
 




