
 

 

Aan: de deelnemers van recreatieschap Stichtse 
Groenlanden: de raden en colleges van burgemeester 
en wethouders van de 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 de provincie 
Utrecht 
 
 
Ons kenmerk:  
Uw kenmerk: Secretaris 
E-mailadres: secretariaat@recreatiemiddennederland.nl 
Bijlage(n): 1 
Onderwerp: Ontwerp Jaarrekening 2021deelnemers 

 
 
Utrecht, 5 juli 2022 
 
Geachte deelnemer aan recreatieschap Stichtse Groenlanden, geachte heer, mevrouw, 
 
Ontwerp Jaarrekening 2021 
Op 10 juni jl. heeft het dagelijks bestuur de Ontwerp Jaarrekening opgesteld. 
De accountant zal deze jaarstukken in de komende periode controleren. We verwachten u in 
november 2022 de definitieve gecontroleerde jaarstukken aan te kunnen bieden. 
 

- Het resultaat (inclusief mutaties reserves), bedraagt € 521.758 positief ten opzichte van een 
gepland resultaat van € 144.641 negatief (begroting na wijziging). Het verschil tussen het 
geplande resultaat en de realisatie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door beduidend lagere 
doorbelaste apparaatskosten, lagere kosten voor rente en afschrijvingen. 

- De kosten voor RMN (doorbelaste personeels- en apparaatskosten en inhuur derden) zijn 
lager uitgevallen. Door het combineren van functies en het meer ad-hoc inzetten van extern 
personeel op vraagstukken is op inhuur een fors bedrag bespaard ten opzichte van de 
begroting.  

- Daarnaast zijn de kosten voor rente en afschrijvingen lager dan begroot. Dit komt vooral 
omdat vervangingsinvesteringen zijn uitgesteld in verband met de ontwikkeling van het nieuwe 
MJOP en vertraging in vergunningstrajecten vanwege de PAS-wetgeving 
(stikstofproblematiek). 

- Tenslotte zijn er als gevolg van de corona-maatregelen inkomsten misgelopen. Het 
resultaateffect hiervan bedraagt € 218.700 negatief en is onderdeel van het totale resultaat. 
Zonder dit resultaateffect zou het resultaat dus € 218.700 positiever zijn geweest. 
 

Zienswijze 
Conform de gemeenschappelijke regeling recreatieschap Stichtse Groenlanden wordt u in de 
gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de Ontwerp Jaarrekening 2021 voordat 
deze ter vaststelling wordt geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur (AB). 
Hiervoor geldt een wettelijke termijn van 8 weken. I.v.m. het zomerreces zullen wij deze termijn 
verlengen. Graag ontvangen wij uw (voorgenomen) zienswijze vóór 15 oktober 2022 zodat het AB uw 
zienswijzen kan betrekken in de besluitvorming. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het dagelijks bestuur, 
 
 
 
Jitske Brand 
Secretaris 


