Gezichtspunt vanuit de OR: versnippering leidt tot kwetsbaarheid
Open brief aan staten- en raadsleden en bestuursleden van de recreatieschappen
Geachte bestuurder,
Als ondernemingsraad van Recreatie Midden-Nederland voelen wij de dringende noodzaak om
gebruik te maken van ons recht om ongevraagd advies uit te brengen over alle sociale,
organisatorische, financiële en economische zaken (Artikel 23 lid 3 van de WOR ) aan de directie
en/of bestuur. Ons advies betreft de in gang gezette reorganisatie van de schappen, de
heroverweging van de gemeenschappelijke regeling en de voorgenomen ontmanteling van de
gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland.
Wij lezen in de stukken van ons bestuur, dat de deelnemers van beide schappen weliswaar kiezen
voor samenwerking op gebied van ontwikkeling, onderhoud, beheer en toezicht van publieke
recreatievoorzieningen. Maar dat zij zich nog niet hebben uitgesproken over of en hoe dit binnen de
huidige schappen georganiseerd zou moeten worden. Ook is de koers ingezet om de huidige
gezamenlijke uitvoering binnen één organisatie, Recreatie Midden-Nederland, te verlaten.
Wij willen u dringend adviseren, om de voordelen die behaald worden door samenwerking bij de
uitvoering van recreatieve taken scherp voor ogen te houden, voordat onomkeerbare besluiten
worden genomen. Er wordt niet voor niets al vele jaren samengewerkt aan ontwikkeling, beheer,
onderhoud en toezicht van recreatievoorzieningen, die veelal een bovenlokaal, regionaal en zelfs
landelijk belang hebben. U deelt en onderschrijft het collectieve belang van een over de provincie
verspreid, gevarieerd en toegankelijk recreatieaanbod, de te behalen schaalvoordelen door
samenwerking en het solidariteitsbeginsel, zo lezen wij in de stukken die ons zijn aangereikt.
Daarmee onderschrijft u het belang van het gezamenlijk organiseren van ontwikkeling, beheer,
onderhoud en toezicht. Dit zijn nu de taken van Recreatie Midden-Nederland. Later in dit jaar zal u
besluiten hoe dit in de toekomst zal moeten worden georganiseerd. En hier doen wij een appèl op u.
De medewerkers van Recreatie Midden-Nederland zetten zich al jaren in voor een kwalitatief
hoogwaardig recreatieaanbod in de regio Utrecht. Eerst onder de vlag van de provincie, later binnen
Recreatie Midden-Nederland. Wij staan, ongeacht de organisatievorm, voor goede, toegankelijke
recreatiemogelijkheden voor álle mensen. Wij blijven gemotiveerd om hieraan te werken, maar
geloven niet dat versnippering van de organisatie gaat leiden tot betere resultaten.
In de loop der jaren is een collectief geheugen en een fijnmazig kennisnetwerk opgebouwd, ervaring
opgedaan en gedeeld en een effectieve werkwijze en aanpak eigen gemaakt, ten gunste van het zo
goed mogelijk uitvoeren van ons takenpakket. Dat het doelmatiger kan, willen wij niet betwisten.
Maar ons inziens ligt de oplossing meer op het gebied van helder en collectief opdrachtgeverschap,
centrale aansturing, verantwoording en een solide financieel fundament dan in ontmanteling van de
huidige organisatie en dreigende versnippering van taken en verantwoordelijkheden.
Wat ligt er nu op tafel:
1. Voor het Plassenschap Loosdrecht het uitwerken of een samenwerking binnen het schap op
basis van centrumconstructie met de gemeente Wijdemeren met daarbij de verkenning of
samen werking met de Vinkeveense plassen mogelijk is;
2. Voor het Recreatieschap Stichtse Groenlanden het onderzoeken of een centrumconstructie
met de provincie Utrecht of een gemeente haalbaar is;
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3. Voor de BOA taken van alle schappen het onderzoeken of de taak van toezicht en
handhaving overgedragen kan worden aan de RUD;
4. Voor het Routebureau het onderbrengen bij de provincie;
5. Voor het Nationaalpark het onderbrengen bij de provincie.
Kortom; een versnippering van taken en verantwoordelijkheden en een dreigend verlies van de
hiervoor benoemde voordelen van de huidige samenwerking en gezamenlijke uitvoering binnen
Recreatie Midden-Nederland.
Wij adviseren u dringend om te kiezen voor een pad dat leidt naar een duurzame, effectieve en
efficiënte samenwerking aan een provinciebreed aanbod van publieke recreatievoorzieningen, waar
ontwikkeling, onderhoud, beheer en toezicht overzichtelijk en binnen één speelveld zijn
georganiseerd.
De ondernemingsraad Coen van Beusekom, Daphne Horsch en Frans Otten

