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Nota van antwoord 
 

Onderwerp Reactie op zienswijzen deelnemers t.a.v. Kadernota 2022 

Aan Het algemeen en dagelijks bestuur van Plassenschap Loosdrecht 

Van Secretaris en MT RMN 

Datum Februari 2022 

 
Op 19 november 2020 heeft het dagelijks bestuur de Kadernota 2022 opgesteld en op 24 november is dit document voor zienswijze aangeboden aan 
de deelnemers. In deze ‘Nota van antwoord’ worden de belangrijkste vragen en opmerkingen uit de zienswijzen geparafraseerd en voorzien van een 
antwoord/reactie.  
 

Vragen / opmerkingen deelnemers Antwoord / reactie en wijze van opvolging 
Kadernota 2022 

1. Wat gemeente Utrecht betreft blijft het voorzetten van de inzet om ‘de 
basis op orde’ te krijgen een actiepunt.   
 

2. In ontwerp kadernota 2022 worden ontwikkelingen benoemd die 
mogelijk een kostenverhogend effect hebben. Gemeente Utrecht 
verzoekt de mogelijke kostenverhogingen op te nemen in de 
(sluitende) begroting.  

 
 
 
 
 
 
3. Gemeente Utrecht verzoekt voorstellen te doen om kosten te 

besparen dan wel extra inkomsten (uit exploitatie) te vergroten.  
 
4. Gemeente Utrecht verzoekt (gedurende de overgangsperiode) 

lopende verplichtingen na te komen, maar geen nieuwe 
verplichtingen aan te gaan.  

1. Hiervan nemen wij nota. De projecten die in dit kader benoemd zijn, 
blijven de aandacht krijgen die nodig is. 

 
2. De kostenverhogingen, met name die rondom het MJOP en de 

kosten voor de transitie / liquidatie, zijn op dit moment niet in te 
schatten. Als gevolg hiervan kunnen deze niet worden meegenomen 
in de ontwerpbegroting. Zodra er meer duidelijkheid is over deze 
kosten zal een voorstel aan het bestuur worden voorgelegd en een 
begrotingswijziging worden opgesteld, waarbij gekeken zal moeten 
worden in hoeverre de kostenverhogingen binnen de huidige 
begroting opgevangen kan worden.  

 
 
3. Dit verzoek staat reeds op de actielijst van het dagelijks bestuur (op 

verzoek van het DB-lid namens gemeente Utrecht).  
 
4. Wij begrijpen deze opmerking en zullen zeer zorgvuldig zijn in het 

aangaan van nieuwe verplichtingen. Er zullen geen nieuwe 
verplichtingen worden aangegaan, tenzij deze noodzakelijk zijn voor 
de continuïteit. Zo zullen we nieuwe verplichtingen aan moeten 
blijven gaan bijvoorbeeld om het beheer en onderhoud te blijven 
borgen of omdat we i.v.m. wettelijke bepalingen soms (opnieuw) 
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moeten aanbesteden. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
transitie / voorgenomen liquidatie.  

 
 

Financiële positie / PM-posten 

5. Gemeente Utrecht en Stichtse Vecht willen graag inzicht in de PM-
post voor de transitie. Gemeente Utrecht verzoekt een raming van de 
transitiekosten op te nemen in de ontwerp begroting 2022. Gemeente 
Stichtse Vecht wil graag op zo’n kort mogelijke termijn inzicht in de 
transitiekosten, waarbij onderscheid moet worden gemaakt in 
frictiekosten en structurele kosten van het nieuwe construct. Hierbij 
geeft gemeente Stichtse Vecht aan dat de PM-post niet beschouwd 
dient te worden als carte blanche voor oplopende, vermijdbare 
kosten. Kostenbeheersing en vermindering van de overhead dient 
centraal te staan bij de komende transitie.  

 
 
 
 
 
 
 
6. Gemeente Stichtse Vecht dringt er nogmaals op aan zeer 

terughoudend te zijn in het vragen van een hogere bijdrage aan de 
deelnemers. Gemeente Wijdemeren verzoekt het bestuur om op dit 
moment geen besluiten te nemen die tot structurele verhoging van de 
deelnemersbijdragen leiden en waar enigszins mogelijk structurele 
kostenverlaging na te streven, overigens zonder het vanuit 
veiligheid vereiste onderhoudsniveau van het Plassengebied te 
veronachtzamen. 

5. Op dit moment kan nog geen inzicht worden gegeven in de PM-post 
voor transitie. Momenteel wordt de ‘projectmanager’ voor de 
toekomstige samenwerking op het gebied van recreatie en de 
‘projectleider’ voor de voorgenomen liquidatie van RMN geworven. 
De kosten voor de projectmanager worden gedragen door de 
provincie, de kosten voor de projectleider worden meegenomen in 
het liquidatieplan voor RMN. Hiervoor zal een voorstel aan het 
bestuur en de deelnemers worden voorgelegd. 
De projectmanager en projectleider gaan aan de slag met het 
uitwerken van de opdracht. Er zal dan meer duidelijkheid ontstaan 
over de transitiekosten en frictiekosten. Deze informatie zal uiteraard 
met de besturen gedeeld worden. De transitie van het schap en de 
liquidatie van RMN moet uiteindelijk leiden tot een betere 
kostenbeheersing en vermindering van overhead.  
De eerste opdracht aan de projectmanager is het maken van een 
procesplanning voor 2021, deze zal begin maart gereed zijn.  
 

6. Er zal terughoudend omgegaan worden met het vragen van een 
hogere bijdrage aan de deelnemers. We verwachten wel dat er 
sprake zal zijn van extra eenmalige onvermijdelijke kosten die niet 
binnen de begroting kunnen worden opgevangen, vandaar de PM-
post in de (ontwerp) begroting 2022.  

 

 


