
 
 
 
Memo 

Aan: Fracties Provinciale Staten, gedeputeerde Schaddelee 

Van: Fractie VVD / Vincent Janssen 

Datum: 29 maart 

Betreft: toekomst recreatieschappen 

Beste collega’s, 

Bij de vorige commissieronde bracht de VVD een initiatiefvoorstel in over de toekomst van de 
recreatieschappen. Portefeuillehouder Schaddelee gaf aan dat het college zelf ook met een 
Statenvoorstel zou komen. In reactie daarop hebben wij aangegeven het voorstel vooralsnog niet 
door te geleiden naar Provinciale Staten. 

Inmiddels hebben we het Statenvoorstel van GS ontvangen. Wij hebben er waardering voor dat het 
college met dit voorstel de Staten in de gelegenheid stelt zich expliciet uit te spreken. In het voorstel 
zelf lezen we een groot deel van de punten die wij in ons initiatiefvoorstel hebben opgenomen terug. 
Vanwege deze overlap en in het belang van efficiënte besluitvorming in PS zullen wij ons voorstel dan 
ook niet verder doorgeleiden. 

In het voorstel van het college zijn echter twee uitgangspunten uit ons voorstel niet overgenomen, 
waar wij desalniettemin wel veel belang aan hechten. Het gaat om de volgende twee punten: 

1. wij denken dat het moment van het opnieuw inrichten van de beleidsuitvoering van 
recreatie een goed moment is om ook opnieuw te kijken hoe het eigendom van terreinen 
verdeeld is. Andere provincies, zoals Zuid-Holland, zijn ons hier in voorgegaan en hebben een 
deel van de terreinen overgedragen aan gemeenten waardoor beheer effeciënter kan plaats 
vinden. 

2. Bij definitieve besluitvorming willen wij alternatieve varianten inzichtelijk hebben, zodat de 
Staten desgewenst een alternatief besluit kunnen nemen. Bovendien vinden we dat in het 
huidige voorstel al teveel naar één oplossing wordt voorgesorteerd (namelijk de 
centrumconstructie).  

Voor deze twee punten hebben wij twee amendementen geschreven. Deze zijn bijgevoegd. Graag 
horen wij jullie reacties bij de bespreking in BEM of kort daarna. Als er partijen zijn die mede willen 
indienen of nog aan aanvulling of aanscherping op de teksten hebben: wees van harte uitgenodigd 
contact op te nemen. 

*** 


