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Geacht bestuur, 

Op 4 oktober 2024 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 en de ontwerpbegroting 2023 kenbaar te maken.  

 

Wij kunnen instemmen met het voorstel met betrekking tot de incidentele kosten van het transitieproces, zoals 

opgenomen in de 2e begrotingswijziging 2022. Wel is het hiervoor nodig dat de algemene reserve fors wordt 

verlaagd. Er blijft maar een minimaal bedrag over in de algemene reserve. Wij begrijpen uw keuze, maar dit maakt 

het schap wel kwetsbaar en kwetsbaarheid is een begrip die de afgelopen jaren al vaker naar voren is gekomen bij 

het Plassenschap.  

Wij spreken onze zorgen 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 overigens blij dat u de bestemmingsreserves intact heeft gelaten. 

Ten aanzien van de transitiekosten vragen wij u scherp te zijn op de verantwoording van de bestedingen. 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. 

  

Uit de discussies met de gemeente Wijdemeren, als nieuwe uitvoeringsorganisatie, 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 hierover in 2023 duidelijkheid komt, zodat het vanaf 2024 volledig in de 

begroting kan worden meegenomen. 
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Verder maken wij ons zorgen over de uitvoering van de nieuwe werkwijze. In een eerder stadium is gemeld dat 

werkzaamheden, die op dit moment bij het schap liggen (vergunning, toezicht en handhaving), bij het schap 

verdwijnen en komen te liggen bij de beide gemeenten. In de begroting betaalt het schap compensatie aan de 

gemeenten voor dit extra werk, wat volstrekt logisch is. Maar de vertaling in de begroting hiervan en de eventuele 

inkomsten die weer terug zouden vloeien naar het schap zijn niet helder aangegeven. Dit zou in principe budgettair 

neutraal moeten zijn. Graag ontvangen we daar nog nadere uitleg over. 

In het verlengde van het vorige is er ook nog geen duidelijkheid over de leges van het schap. Er is een notitie 

toegezegd hieromtrent. Wanneer kan deze tegemoet gezien worden? 

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 


