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BIJLAGE geen ONDERWERP Zienswijze ontwerp-jaarrekening 2018 

en ontwerpbegroting 2020 RMN 

Geachte heer Katvis, 

U heeft de deelnemers aan Recreatie Midden Nederland de mogelijkheid geboden om een zienswijze naar 
voren te brengen op de ontwerpbegroting 2020 en de concept-jaarrekening 2018. De commissie Bestuur, 
Economie en Middelen heeft op 18 september jl. heeft over de stukken gesproken en aandachtspunten 
meegegeven. 

Provinciale Staten hebben kennisgenomen van de positie waarin Recreatie Midden Nederland, de 
uitvoeringsorganisatie van het recreatieschap, zich nu bevindt. Zij hebben nadrukkelijk hun zorgen uitgesproken 
over de ontstane situatie. Zij willen dat de basis op orde komt en een toekomstbestendige organisatie tot stand 
komt. Zij vragen zich af wat de risico's zijn van het vooruitschuiven van investeringen - leidt dit op termijn niet 
tot hogere uitgaven, en wat de recreant hiervan gaat merken. Zij spraken ook hun zorgen uit over het feit dat de 
begroting en jaarrekening op dit moment onvoldoende handvatten bieden om te kunnen sturen op de realisatie 
van ambities en te weinig inzicht geven in de realisatie en prestaties. Daarom vragen wij u om ons hierover in 
de komende jaarverantwoordingsdocumenten expliciet te informeren en tevens aandacht te besteden aan de 
kosten voor de bovenformatieve capaciteit bij RMN. 

U geeft aan een onderzoek uit te voeren naar het op orde brengen van de basis en een verkenning van een 
toekomstperspectief voor de lange termijn. Wij u verzoeken om bovenstaande zorgen van de Provinciale Staten 
expliciet mee te nemen in de verdere uitwerking van uw onderzoek, ons te informeren over de resultaten van 
het onderzoek en duidelijkheid te geven over het te volgen tijdpad. 
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Tevens verzoeken wij u zo spoedig mogelijk duidelijkheid te geven over het komende transitieproces, met een 
nadere onderbouwing van de kosten. 

De komende maanden zien wij als cruciaal voor de toekomst van RMN. Wij verwachten van u een leidende en 
zichtbare rol om in gezamenlijkheid te komen tot een bestendige koers. 

Wij kunnen instemmen met de ontwerp-jaarrekening 2018 onder voorbehoud van een goedkeurende 
accountantsverklaring. 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
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