
MEMORANDUM

DATUM -1-2020

AAN Dhr. Janssen / Leden van de commissie BEM

VAN Gedeputeerde H. Bruins Slot

DOORKIESNUMMER

ONDERWERP
Beantwoording vragen Vincent Janssen (VVD) over financiële ontwikkelingen 
Recreatieschappen

Geachte heer Janssen, geachte leden van de commissie, 

U  heeft  namens  de  VVD-fractie  vragen  gesteld  bij  de  financiële  stukken  van  het  Recreatieschap  Stichtse 
Groenlanden en het Plassenschap Loosdrecht. Meer in het bijzonder gaan uw vragen over de verhoging van de 
deelnemersbijdragen die nu bekend zijn voor 2020 en de verhoging in de programmabegroting van de provincie 
van de bijdrage aan de schappen. Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen:

Vragen:
1. Kan het begrote bedrag extra bijdrage aan de schappen nu al afgeroomd worden?
2. Kaders waarbinnen de gewenste verbeteringen moeten worden geïmplementeerd ontbreken. Waar 
wordt RMN mee op pad gestuurd om de verbeteringen te realiseren?

Beantwoording
Het proces
De door u geuite zorgen over de toekomstbestendigheid van Recreatieschap Midden-Nederland (RMN) deel ik. In 
de voorgaande commissievergaderingen heb ik al aangegeven dat de situatie ernstig is en dat er een proces is 
gestart om van RMN een robuuste organisatie te maken waarvan de basis op orde is en die in de toekomst de 
taken goed kan uitvoeren. Het gevoel van urgentie onderschrijf ik dan ook volledig. Er is direct gestart met het 
Plan van Aanpak. Dat plan is inmiddels aan PS beschikbaar gesteld. De planning van dit Plan van Aanpak heeft 
enige vertraging opgelopen. De zorgvuldigheid die nodig is om dit proces goed te doorlopen maakt dat er meer 
tijd nodig is. 

Als  vervolg  op  het  Plan  van  Aanpak  bespreken  de  Dagelijkse  Besturen  van  de  schappen  binnenkort  de 
conceptnotitie  ‘RMN  in  transitie,  Analyse,  Afwegingskader  en  Toekomstperspectieven’.  De  besturen  wordt 
gevraagd richting te geven aan de nadere uitwerking, waarbij een aantal toekomstperspectieven zullen worden 
uitgewerkt. 

In een nieuw te beleggen gezamenlijk overleg van raads- en statenleden en de AB-leden beoogd in maart 2020 
zullen de conceptnotitie en de eerste richtinggevende keuzes door RMN worden toegelicht. 

Hoger deelnemersbijdrage  
In de begroting 2020 is een PM-post opgenomen waarvan in onze zienswijze gevraagd is deze zo snel mogelijk 
te verhelderen. Helaas kan hierover nog geen volledige duidelijkheid gegeven worden. Wel is helder dat er forse 
investeringen  nodig  zijn.  Vooral  op  het  gebied  van  de  bedrijfsvoering  liggen  er  flinke  uitdagingen  waaraan 
structurele  kosten  verbonden  zijn.  Voor  de  hoogte  van  de  meerkosten  zal  de  uiteindelijke  keuze  van  het 
toekomstperspectief bepalend zijn. 

Inmiddels is bekend dat er voor 2020 nog een begrotingswijziging van de schappen zal worden voorgelegd met 
meerkosten.  De hoogte  en de  effecten  voor  de deelnemersbijdragen zijn  nog niet  bekend.  Er  zullen in  het 
transitieproces extra kosten op de provincie afkomen.
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In de provinciale begroting is rekening gehouden met een hogere last van € 400.000,- voor RMN. De verhogingen 
die nu zichtbaar zijn in de begrotingen, jaarrekeningen en de prognoses voor de komende jaren geven nog geen 
volledig en compleet beeld van de noodzakelijke structurele kosten. Het is dan ook op dit moment niet verstandig 
een deel van het budget al te laten terugvloeien naar de algemene middelen. Mocht in de loop van dit jaar blijken 
dat een lager bedrag benodigd is dan zullen wij voorstellen het budget voor 2020 te verlagen tot wat nodig is. 

Informatiebijeenkomst
Op 5 februari vindt er een informatiebijeenkomst over de Recreatieschappen plaats. In deze bijeenkomst zullen 
wij u meenemen in de analyse van de huidige situatie en het proces wat nu doorlopen wordt.
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