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DATUM 12-1-2022 

AAN Provinciale Staten 

VAN Berbel Ferwerda 

DOORKIESNUMMER 06-527 697 15 

ONDERWERP Verloop vanaf december 2020 m.b.t. SV Toekomst Recreatieschappen 

 

 

Op 26 januari a.s. ligt in de commissie BEM het Statenvoorstel Toekomst Recreatieschappen voor. In aanloop 

naar dit voorstel zijn er in de Staten diverse Statenbrieven, -voorstellen en -bijeenkomsten geweest. Hieronder 

zijn ze voor u op een rijtje gezet. 

 

December 2020 

In 2020 is door GS aangegeven dat de situatie bij de Recreatieschappen, met name bij de 

bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland (RMN), zorgelijk is. Dit heeft binnen de besturen van de 

Recreatieschappen geleid tot een traject om te kijken naar een andere organisatievorm voor de schappen. In de 

Statenbrief van 7 december 2020 bent u geïnformeerd over het proces en hebben GS u de richtinggevende 

uitspraken voor een nieuwe organisatievorm aangeboden. Deze brief is op 17 februari besproken in de 

commissie BEM (2020BEM204-01). 

 

Januari 2021 

Er was op 5 en 7 januari een Raads- en Stateninformatiebijeenkomst 

 

17 februari 2021 

In de commissie BEM zijn de richtinggevende uitspraken van de schapsbesturen besproken. 

Statenbrief Toekomstige Samenwerking Recreatieschappen 

 

14 april 2021 

De bespreking van de Statenbrief heeft geresulteerd in een Statenvoorstel Kaderstelling governance opzet 

Recreatieschappen. Op 14 april zijn de kaders door u vastgesteld (PS2021BEM09). 

Statenvoorstel Kaderstelling Recreatieschappen  

 

28 april 2021 

Er was op 28 april een Raads- en Statenklankbordgroep over de stand van zaken in het proces de taken van 

RMN onder te brengen in een nieuwe samenwerking. 

 

21 juni 2021 

Er was op 21 juni een Raads- en Statenklankbordgroep over de voortgang van het traject. 

 

27 oktober 2021 

In oktober volgde een Statenbrief over de voortgang van de recreatieschappen. 

Statenbrief Voortgang Recreatieschappen  

Technische vragen BEM Recreatieschappen (bijlage) 

 

30 november en 8 december 2021 

In november en december was de laatste Raads- en Statenklankbordgroep waarin de plannen werden toegelicht 

zoals deze in het Statenvoorstel staan. 

 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Bijeenkomst/2021/05-januari/19:30
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2021/17-februari/09:00/SB-toekomstige-samenwerkingsvorm-Recreatieschappen-2020BEM204-en-2021BEM013
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2021/31-maart/09:00/SV-Kaderstelling-governance-recreatieschappen-2021BEM48
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Bijeenkomst/2021/28-april/19:30
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Bijeenkomst/2021/21-juni/20:00
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2021/27-oktober/09:00/2021BEM183-01-Statenbrief-voortgang-recreatieschappen.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Overig-1/2021BEM183-02-Technische-vragen-BEM-recreatieschappen-20210217.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Bijeenkomst/2021/30-november/19:30
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Bijeenkomst/2021/08-december/19:30
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26 januari 2022 

Statenvoorstel Toekomst Recreatieschappen in BEM. 

 

Programma Toerisme en Recreatie 

Ter aanvulling hierbij de link naar de beleidskaders Recreatie en Toerisme. Deze zijn op 30 juni 2021 door PS 

vastgesteld. 

En de link naar het Omgevingswetprogramma Programma Toerisme en Recreatie 2022-2025  (Statenbrief BEM 

26 januari a.s.) 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2022/26-januari/09:00/Toekomst-recreatieschappen
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/10:30/PS2021BEM16-04-Kaderstelling-recreatie-en-toerisme-Na-vaststelling-PS.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2022/26-januari/09:00/SB-Vastgesteld-Omgevingswetprogramma-Recreatie-en-Toerisme-2022-2025-2022BEM11

