
 

 

 
 
Aan: de deelnemers van Recreatieschap Stichtse 
Groenlanden: de raden en colleges van burgemeesters 
en wethouders van Gemeenten De Bilt, De Ronde 
Venen, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, 
Utrecht, Woerden en IJsselstein en de staten en het 
college van Gedeputeerde staten van Utrecht.  
 
 
 
 
 

Ons kenmerk: Z-223441 / 226730 

Uw kenmerk:  
Referentie: Jitske Brand 
E-mailadres: j.brand@recreatiemiddennederland.nl 
Bijlage(n): Ontwerp uitgangspunten begroting 2023 
Onderwerp: Aanbieding Ontwerp uitgangspunten begroting 2024 

 
 
Utrecht, 16 november 2023 
 
 
Geachte deelnemer,  
 
Bijgevoegd ontvangt u de kadernota / uitgangspunten voor de begroting 2024 van het Recreatieschap 
Stichtse Groenlanden. 
 
Toelichting 

Het recreatieschap Stichtse Groenlanden bevindt zich in een overgangsperiode, omdat zowel de partij 

die de uitvoering van de taken doet (Staatsbosbeheer in plaats van Recreatie Midden-Nederland), als 

de gemeenschappelijke regeling zelf is gewijzigd. 

Mede als gevolg van deze transitieperiode zijn in het bijgevoegde document elementen van de 

kadernota (met als doel financiële sturing op middellange termijn) en de uitgangspunten voor de 

begroting 2024 (vastleggen van de financiële kaders voor begrotingsjaar 2024) gecombineerd. De 

kadernota is onder verantwoordelijkheid van Staatsbosbeheer tot stand gekomen in samenwerking 

met Recreatie Midden Nederland. 

 

Huidige gemeenschappelijke regeling Stichtse Groenlanden 2023 geldig tot 1 januari 2023 

Conform artikel 31 lid 2 van de huidige gemeenschappelijke regeling (die geldt tot 1 januari 2023) 

zendt het dagelijks bestuur de algemene financiële en beleidsmatige kaders uiterlijk voor 15 april 

voorafgaande aan het jaar waarvoor deze kaders dienen aan de raden en de staten. Het dagelijks 

bestuur voegt de ontvangen commentaren waarin de in het eerste lid bedoelde gevoelens zijn vervat 

bij de kadernota als deze voor vaststelling aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Naast de 

kadernota, die eens in de vier jaar wordt opgesteld, stelt het bestuur conform haar financiële 

verordening (artikel 3) jaarlijks specifieke uitgangpunten voor de begroting voor het volgende 

begrotingsjaar op.  

 

Nieuwe gemeenschappelijke regeling Stichtse Groenlanden 2023 geldig vanaf 1 januari 2023 

Vanaf 1 januari 2023 geldt de nieuwe gemeenschappelijke regeling. In artikel 19 van de nieuwe 

gemeenschappelijke regeling staat, dat het dagelijks bestuur het ontwerp van het vierjarig financieel 



 

 

perspectief vast stelt, waarin de hoofdlijnen van het financiële beleid en de hoogte van de financiële 

bijdrage van de deelnemers voor de komende 4 jaar uitgewerkt worden. De raden en provinciale 

staten van de deelnemers kunnen hun zienswijze binnen 12 weken na de datum van ontvangst van 

het ontwerp van het vierjarig financieel perspectief ter kennis brengen aan het dagelijks bestuur. Dit 

vierjarig financieel perspectief vormt het richtinggevend kader voor het opstellen van de begrotingen in 

de betreffende jaren. Het in de tekst van de nieuwe gemeenschappelijke regeling genoemde vierjarig 

perspectief moet worden gebaseerd op een vierjarig uitvoeringsplan, dat Staatsbosbeheer zal 

opstellen. Het eerste uitvoeringsplan zal in 2023 worden opgesteld voor de periode 2024-2027. Thans 

is het uitvoeringsplan en het daarbij behorende financieel perspectief nog niet gereed. 

 

Transitieperiode 

De transitieperiode waarin ons recreatieschap zich bevind is nog niet afgerond. De overdracht van de 

taken van RMN aan Staatsbosbeheer zal formeel op 1 januari 2023 afgerond worden, en in de 

komende twee begrotingsjaren 2023 en 2024 zal er sprake zijn van een transformatieperiode, waarin 

Staatsbosbeheer onder andere zal werken aan de verbetering van (bedrijfs-)processen met als doel 

de kwaliteit van de besturing en beheersing van die processen te verbeteren. 

In dit document worden derhalve elementen van de kadernota (met als doel financiële sturing op 

middellange termijn) en de uitgangspunten voor de begroting 2024 (vastleggen van de financiële 

kaders voor begrotingsjaar 2024) gecombineerd. 

 
Zienswijzeprocedure 
Conform de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden wordt u in de 

gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de Kadernota 2024 voordat deze ter 

vaststelling wordt geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur (AB). Graag 

ontvangen wij uw (voorgenomen) zienswijze vóór 14 februari 2023 zodat het AB uw zienswijzen kan 

betrekken in de besluitvorming 

 
Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u 
contact met mij opnemen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden 
 
 
 
 
 
 
Mw. J.  Brand 
Secretaris Recreatieschap Stichtse Groenlanden 


