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Financiële stukken 
Plassenschap Loosdrecht e.o, 
recreatieschap Stichtse 
Groenlanden en Recreatie 
Midden Nederland  
27‑09‑2022 
UTSP-22290432-18 
Charlotte Dijkstra 
PS2022BEM97 

TELEFOONNUMMER +31634279519
E-MAILADRES charlotte.dijkstra@provincie-

utrecht.nl
DOMEIN/OPGAVE BDO
TEAM BEI
PORTEFEUILLEHOUDER Schaddelee 

BIJLAGEN 1. Ontwerpjaarverslag- en rekening 2021 van het Plassenschap Loosdrecht e.o.;
2. Ontwerpjaarverslag- en rekening 2021 van het recreatieschap Stichtse

Groenlanden;
3. Ontwerpjaarverslag- en rekening 2021 van Recreatie Midden Nederland
4. Eerste begrotingswijziging 2022 van het Plassenschap Loosdrecht en met

bestuursvoorstel;
5. Eerste begrotingswijziging 2022 en bestuursvoorstel van het recreatieschap

Stichtse Groenlanden;
6. Ontwerp uitgangspunten voor de begroting 2023 van het Plassenschap

Loosdrecht e.o.;
7. Ontwerp uitgangspunten voor de begroting 2023 van het recreatieschap

Stichtse Groenlanden
Geachte dames en heren, 

Essentie / samenvatting: 

Onlangs hebben Provinciale Staten de volgende documenten ontvangen: 

Ontwerpjaarverslag- en rekening 2021 van het Plassenschap Loosdrecht e.o.; 
Ontwerpjaarverslag- en rekening 2021 van het recreatieschap Stichtse Groenlanden; 
Eerste begrotingswijziging 2022 van het Plassenschap Loosdrecht en met bestuursvoorstel; 
Eerste begrotingswijziging 2022 van het recreatieschap Stichtse Groenlanden; 
Ontwerp uitgangspunten voor de begroting 2023 van het Plassenschap Loosdrecht e.o.; 
Ontwerp uitgangspunten voor de begroting 2023 van het recreatieschap Stichtse Groenlanden. 

Als deelnemer aan het recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) en aan het Plassenschap Loosdrecht e.o. 
(LSD) worden Provinciale Staten in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken op de 
ontwerpjaarverslag- en rekening 2021, voordat het document ter vaststelling wordt geagendeerd voor de 
vergadering van het Algemeen Bestuur.  
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De bevoegdheid om een zienswijze in te dienen is binnen de provincie Utrecht gedelegeerd aan Gedeputeerde 
Staten. Naar aanleiding van de bovengenoemde ontwerpjaarrekeningen heeft het college besloten om geen 
zienswijze in te dienen. Beide ontwerpjaarrekeningen sluiten met een positief resultaat. Daarnaast is de accountant 
voornemens om een goedkeurende controle verklaring af te geven. Deze goedkeurende verklaring heeft betrekking 
op de getrouwheid en rechtmatigheid van de beide jaarrekeningen.  
 
Inleiding: 
 
Plassenschap Loosdrecht e.o. is een gemeenschappelijke regeling (GR) op grond van de Wet  
gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Binnen deze GR werken de gemeenten Wijdemeren, Stichtse Vecht,  
Utrecht en de Provincies Utrecht en Noord-Holland samen aan het beheer van toegankelijke recreatiegebieden 
voor inwoners en bezoekers van de regio. Ook het recreatieschap Stichtse Groenlanden is een 
gemeenschappelijke regeling, gericht op het beheren en ontwikkelen van toegankelijke recreatiegebieden voor 
inwoners en bezoekers van de regio. De deelnemers aan deze regeling zijn de gemeenten De Bilt, De Ronde 
Venen, Houten, Lopik, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Utrecht, Woerden en IJsselstein en de provincie 
Utrecht. 
 
Sinds 2022 zijn de recreatieschappen in transitie. De aanleiding hiervoor was onder andere de zorgelijke situatie 
van de bedrijfsvoering bij het Recreatie Midden-Nederland (RMN), die de uitvoering voor het Plassenschap en de 
Stichtse Groenlanden doet. Dit heeft geleid tot een traject om te kijken naar een andere vorm voor de schappen. 
Over de voortgang bent u op verschillende momenten geïnformeerd. 
 
Toelichting: 
 
Het ontwerpjaarverslag- en de jaarrekening 2021 voor SGL en LSD sluiten af met een positief resultaat. Dit komt 
onder andere doordat de doorbelaste apparaatskosten lager waren dan gepland, de lagere kosten voor rente en 
afschrijvingen en hogere opbrengsten van eigendommen. 
 
Het voorstel om zowel de begroting 2022 van SGL als LSD te wijzigen is in januari 2022 naar de deelnemers van 
de gemeenschappelijke regelingen verstuurd voor een zienswijze. Deze zienswijzen zijn verwerkt in het 
uiteindelijke voorstel voor een eerste wijziging op de begroting van 2022. Op 30 juni 2022 heeft het Algemeen 
Bestuur van SGL deze eerste begrotingswijziging 2022 vastgesteld. En op 8 juli 2022 heeft het Algemeen Bestuur 
van LSD dit gedaan. Met de bijgevoegde stukken worden de deelnemers van SGL en LSD hierover geïnformeerd. 
 
In de meegestuurde aanbiedingsbrief wordt er op gewezen dat in deze eerste begrotingswijziging 2022 voor het 
Plassenschap, de incidentele kosten die de gemeente Wijdemeren in rekening brengt voor de omvorming 
(invlechtingskosten) nog niet zijn verwerkt. Deze invlechtingskosten zijn nodig om stappen te zetten in het 
transitieproces. Ook is de actualisatie van het MeerJaren Onderhoudsplan (MJOP) nog niet verwerkt. Dit heeft als 
gevolg dat er dit najaar een tweede begrotingswijziging wordt aangeboden.  
 
Dit geldt ook voor de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling van het recreatieschap Stichtse 
Groenlanden. Ook zij krijgen dit najaar een tweede begrotingswijziging aangeboden omdat in de begroting voor 
2022 de incidentele kosten die Staatsbosbeheer in rekening brengt voor de omvorming (invlechtingskosten) nog 
niet zijn verwerkt. Net zoals de actualisatie van het MJOP. Afhankelijk van de hoogte van de invlechtingskosten zal 
blijken of een extra deelnemersbijdrage noodzakelijk is.  
 
De stukken bij het bestuursvoorstel over de ‘uitgangspunten begroting 2023’ - zowel voor SGL als LSD – informeert 
de deelnemers aan beide regelingen over de vaststelling van deze uitgangspunten in het Algemeen Bestuur van 
respectievelijk SGL en LSD.  
 
Financiële consequenties: 
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De bijdragen aan SGL en LSD 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: 
 
Op 5 december 2022 neemt het Algemeen Bestuur van SGL een definitief besluit over de vaststelling van het 
ontwerpjaarverslag- en jaarrekening 2021. Op 7 december 2022 zal de Plassenraad een besluit nemen over de 
vaststelling van het ontwerpjaarverslag- en jaarrekening 2021. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter, Secretaris, 
mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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