STATENBRIEF
2022BEM84

Aan Provinciale Staten

ONDERWERP

DATUM
DOCUMENTNUMMER
VAN
NUMMER PS
COMMISSIE
BIJLAGEN

Eerste begrotingswijziging
2022 en kadernota 2023 van
recreatieschappen SGL, PL en
RMN
12‑04‑2022
82456AD6
Charlotte Dijkstra
PS2022BEM
Bestuur, Economie en Middelen
1.
2.
3.

TELEFOONNUMMER
E-MAILADRES

DOMEIN/OPGAVE
TEAM
PORTEFEUILLEHOUDER

+31634279519
charlotte.dijkstra@provincieutrecht.nl
BDO
BEI
Schaddelee

dd
dd
dd

Geachte dames en heren,
Essentie / samenvatting:
Onlangs hebben de Provinciale Staten – op grond van artikel 59 van de Wet Gemeenschappelijke Regeling – de
volgende documenten ontvangen:
▪
▪
▪
▪
▪

de 1e Begrotingswijziging Plassenschap Loosdrecht e.o. 2022 opgesteld door het dagelijks bestuur in de
vergadering van 11 februari 2022;
de 1e Begrotingswijziging Recreatieschap Stichtse Groenlanden 2022 opgesteld door het dagelijks
bestuur in de vergadering van 10 februari 2022;
de 1e begrotingswijziging bedrijfsvoeringorganisatie Recreatie Midden-Nederland 2022 opgesteld door het
bestuur in de vergadering van 21 januari 2022;
de Ontwerp Kadernota voor de begroting 2023 van het Plassenschap Loosdrecht e.o.;
de Ontwerp Uitgangspunten voor de begroting 2023 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Als deelnemer aan de drie gemeenschappelijke regelingen Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL),
Plassenschap Loosdrecht e.o (PL) en de bedrijfsvoeringorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN), wordt de
provincie Utrecht in de gelegenheid gesteld om – indien gewenst - een zienswijze in te dienen op de
bovengenoemde documenten.
Omdat de voorgestelde wijzigingen voor de begroting van SGL, PL en RMN praktisch voortvloeien uit eerdere
besluitvorming over een nieuwe toekomstige organisatievormen voor de schappen en een liquidatieplan voor RMN
(9 februari 2022, PS2022BEM02, PS2022BEM03) wordt er geen zienswijze ingediend.
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Inleiding:
Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) en het Plassenschap Loosdrecht e.o. (PL) laten hun
werkzaamheden uitvoeren door Recreatieschap Midden-Nederland (RMN). Deze werkzaamheden zijn gericht op
het beheer en het ontwikkelen van een divers aanbod aan (vrij) toegankelijke en eigentijdse recreatievoorzieningen
in het buitengebied in opdracht van publieke organisaties. Middels een gemeenschappelijke regeling zijn alle
uitvoeringstaken van SGL en PL bij RMN neergelegd. Ook het Plassenschap Loosdrecht en het Recreatieschap
Stichtse Groenlanden zijn georganiseerd op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De provincie
Utrecht is deelnemer in alle drie de gemeenschappelijke regelingen.
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). 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:
Op 9 februari 2022 heeft u ingestemd met een nieuwe toekomstige organisatievorm voor de twee schappen en
geeft u toestemming om de bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN) op te heffen
(PS2022BEM02, PS2022BEM03) en heeft u geen zienswijze ingediend tegen het concept-liquidatieplan RMN. Met
de voorgestelde wijzigingen in de toegezonden stukken voor de begroting van SGL en PL, worden deze besluiten
en de bijbehorende transitie- en liquidatiekosten ook ingerekend en financieel bestendigd.
Om tot een sluitende ontwerp begroting te komen voor zowel SGL als PL, worden de voorgestelde wijzigingen als
eerste gedekt binnen de begroting van RMN. Het resterende deel wordt volgens de verdeelsleutel van de begroting
doorbelast naar de schappen, waar vervolgens wordt beoordeeld welk deel gedekt kan worden binnen de begroting
(binnen de exploitatie dan wel binnen het eigen vermogen). En tot slot moet het tekort worden afgedekt door een
extra bijdrage van de deelnemers, zoals bij de beoordeling van het concept-liquidatieplan al is aangegeven.
Omdat de voorgestelde wijzigingen voor de begroting van SGL en PL praktisch voortvloeien uit eerdere
besluitvorming over een nieuwe toekomstige organisatievormen voor de schappen en het concept-liquidatieplan
voor RMN, dienen wij geen zienswijze in.
Financiële consequenties:
De bijdragen aan SGL en PL 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:
Het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden zal op 30 juni besluiten over de aangepaste
Uitgangspunten Begroting 2023 en de eerste begrotingswijziging 2022. Het Algemeen Bestuur van het
Plassenschap Loosdrecht e.o. neemt een besluit over de eerste begrotingswijziging 2022 en de ontwerp kadernota
2023 op 8 juli 2022.
Bijlagen:
1. 1e Begrotingswijziging Plassenschap Loosdrecht 2022 (82456AC7)
2. Ontwerp Kadernota 2023 LSD (82456AD4)
3. 1e Begrotingswijziging SGL 2022 (82456AD2)
4. Ontwerp Uitgangpunten begroting SGL (82456AD5)
5. 1e begrotingswijziging Recreatie Midden-Nederland (82458176)
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Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

Secretaris,
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen
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