
Gemeentepaspoort De Ronde Venen
Datum: 6 december 2021 

Disclaimer: Informatie ontleend aan administratie RMN/medewerkers RMN. Aan deze paspoorten kunnen geen rechten 
worden ontleend. 



Legenda

Let wel: niet van alle beheergebieden is een visuele weergave op de kaart beschikbaar.

Legenda  

Aantal beheergebieden Informatie o.b.v. GeoVisia-data, aangevuld met informatie van terreinbeheerders. Let 
wel: enkele beheergebieden kunnen gedeeltelijk op grondgebied van een andere 
gemeente liggen.

Eigendom schap: Informatie op basis van administratie RMN. 

Voorzieningen Informatie op basis van schriftelijke gegevens terreinbeheerders RMN.

Exploitatie Informatie op basis van schriftelijke gegevens terreinbeheerders RMN.

Totale baten Raming van baten per gebied zijn gebaseerd op de tot gebieden te herleiden posten 
uit de financiële administratie 2020 van RMN. 

Totale waarde activa Raming van activa per gebied is gebaseerd op de huidige activastaat van het schap 
(september 2021). 

Kosten groot onderhoud 2021-
2026

Op basis van het MJOP 2021-2026.

Kosten investeringen 2021-2026 Op basis van het MJOP 2021-2026.

Bijzondere risico’s buiten MJOP Uit het MJOP 2021-2026 blijken de belangrijkste risico’s per beheergebied. Hiernaast 
kunnen enkele specifieke risico’s spelen. Deze zijn opgevraagd bij de financials en 
terreinbeheerders van RMN. Deze zijn niet uitputtend.



De Ronde Venen

De Ronde Venen Kenmerken

Aantal beheergebieden 24

Eigendom Alle beheergebieden in eigendom van SGL.

Recreatieve voorzieningen Speel- en ligweide (7 gebieden), Recreatie-
eiland (14 gebieden), Visoever/-steiger (6 
gebieden), Zwemwater (6 gebieden), 
Zandstrand (5 gebieden), Watersport (17 
gebieden), Aanlegplaats (15 gebieden), 
Speeltoestellen (5 gebieden), Boothelling, 
Starttoren watersportvereniging, 
Parkeerterrein (3 gebieden), TOP, Kiosk (2 
gebieden), 

Exploitatie Restaurant, Groepskamperen/overnachten

Totaal baten Ca. 30.000 (excl. 105.000 baten uit rechten)

Waarde activa  Ca. 10,6 mio aanschafwaarde en 1,36 mio 
boekwaarde (SGL-B totaal)

Kosten groot onderhoud 
2021-2026

Ca. 501.000

Kosten investeringen 2021-
2026

Ca. 15.742.000

Risico’s Subsidie Amsterdam stopt per 2024, 
Onderhoudsplicht niet verkochte legakkers, 
Verloop vergunning en staat van onderhoud 
eiland 4. 

Veiligheidsrisico’s slechts bekend bij 
beheerder.
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