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Op 3 oktober 2022 hebben Provinciale Staten de tweede begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 

ontvangen om - indien gewenst - een zienswijze daarop in te dienen. Deze bevoegdheid is binnen de provincie 

Utrecht gedelegeerd aan Gedeputeerde Staten. Wij maken van de gelegenheid gebruik om met deze brief een 

zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 kenbaar te maken.  

Wij kunnen instemmen met het voorstel met betrekking tot de incidentele kosten van het transitieproces. Na 

aanvankelijk het beeld te hebben verkregen dat er geen bijdrage van de deelnemers nodig zou zijn heeft u helaas 

moeten constateren dat dit niet mogelijk is. Zowel de begrotingspositie van Recreatie Midden Nederland als de 

begrotingspositie van het schap geeft geen ruimte om de kosten volledig te dekken. Ook wij zijn van mening dat de 

kosten nu in 2022 moeten worden genomen en niet doorgeschoven moeten worden naar de volgende jaren. Wel 

wordt gevraagd duidelijke verantwoording af te leggen over de besteding van de kosten. Zoals uit de stukken blijkt 

moeten de kosten in 2022, 2023 en 2024 gemaakt worden. Wij willen graag volledig geïnformeerd worden over de 

besteding van deze gelden. 

Alhoewel wij begrip hebben voor het feit dat u de algemene reserve maximaal inzet ter dekking van de incidentele 

kosten, maakt dit het schap wel erg kwetsbaar. Wij spreken hierbij onze zorgen hierover uit en vragen u een plan 

op te stellen om de algemene reserve weer op niveau te brengen. Wij verwachten dat u komend voorjaar, bij de 

begroting 2024, dit plan aan de deelnemers zult laten toekomen. Wij zijn blij dat u de bestemmingsreserves in tact 

heeft gelaten. 

 

Uit de discussies met Staatsbosbeheer is gebleken dat het Meerjaren OnderhoudsPlan (MJOP) niet volledig blijkt 

te zijn en dat deze hiaten vertoont. Wij vragen u dit zo snel mogelijk op te pakken om duidelijkheid te hebben over 

de financiering van de onderhoudslasten en investeringsbijdragen die uit dit plan zullen volgen. Wij verwachten dat 
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hierover aan het einde van de transitieperiode, medio 2024, hierover duidelijkheid bestaat, zodat het vanaf 2025 

volledig in de begroting kan worden meegenomen. 

 

  

Wij constateren dat uit de conceptbegroting 2024 niet duidelijk te herleiden is op waar de kosten op drukken die 

verband houden met de afspraken met Staatsbosbeheer over het uitvoeren van het werk en de transitie. Wij gaan 

er van uit dat u de afspraken met Staatsbosbeheer monitort en de deelnemers op de hoogte brengt van deze 

monitoring, bij voorkeur ieder half jaar. 

Daarnaast verwachten wij met de samenwerking met Staatsbosbeheer er efficiency voordelen te behalen moeten 

zijn. Wij hebben begrip voor het feit dat dit nu nog niet mogelijk is en dat de uitvoeringskosten nog even hoog zijn 

als bij RMN, maar wij zien graag medio 2024 een overzicht van de efficiency voordelen tegemoet. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 


