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Nota van antwoord 
 

Onderwerp Reactie op zienswijzen ontwerp uitgangspunten begroting Stichtse Groenlanden 2023 

Aan Het algemeen en dagelijks bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden 

Van Business Controller en secretaris  

Datum 19 mei 2022 

 
Op 10 februari 2022 heeft het dagelijks bestuur van Stichtse Groenlanden besloten tot het indienen van een uitstelverzoek bij het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijk relaties voor het indienen van de begroting. Omdat medio 2022 wordt bekend op welke manier de huidige taken van 
RMN worden overgedragen en aan wie die taken worden overgedragen is er nog geen inzicht in de kosten van de samenwerking met Staatsbosbeheer 
en Gemeente Wijdemeren.  
In dit memo worden de vragen en opmerkingen die door de deelnemers zijn geformuleerd beantwoord en aangeven welke acties hierop volgen.     
 

 Vragen en opmerkingen van deelnemers Antwoord en wijze van opvolging 
  

1.  De gemeenteraad van LOPIK heeft geen overweging om een 
zienswijze in te dienen.   

Wij hebben uw reactie in goede orde ontvangen, waarvoor dank. 

2.  De gemeente NIEUWEGEIN brengt de volgende zienswijzen in: 
 
Behoud van ecologische en cultuur-historische waarden.  
De raad hecht veel belang aan het behoud van de ecologische en 
cultuur-historische waarden van de in beheer zijnde gebieden bij 
het recreatieschap en stelt voor om dit belang nadrukkelijker in de 
begroting uitgangspunten voor 2023 naar voren te laten komen. 
Hij verzoekt u daarom om aan de uitgangspunten zoals genoemd 
op pag. 8 van de kadernota 2019-2022 voor 2023 het volgende 
uitgangspunt toe te voegen: bij beheer en onderhoud van de 
recreatiegebieden is behoud van ecologische en cultuur-
historische waarden van de gebieden belangrijk’. 
 
Frictiekosten. 
De raad begrijpt dat de begroting voor 2023 beleidsarm is 
opgesteld vanwege de transitie waarin Recreatieschap Stichtse 
Groenlanden en de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-
Nederland verkeren. De inzet van de transitie is dat het huidige 
personeel mee gaat naar Staatsbosbeheer of in dienst komt bij de 
provincie. Een risico op restkosten – hoe klein ook – blijft echter 

Wij hebben uw zienswijzen in goede orde ontvangen en reageren aldus: 
 
 
Dat uitgangspunt voegen wij toe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij begrijpen het standpunt en gaan uiteraard uit van de vastgestelde 
financiële kaders voor 2023. Op dit moment lijkt het erop dat de 
liquidatiebegroting volstaat voor wat betreft de kosten die door de latende 
organisaties moeten worden gemaakt. Het schap is echter tevens 
afhankelijk van de opgave van Staatsbosbeheer voor de te maken 
transitiekosten en het structurele exploitatiesaldo vanaf 2023 en zullen u 
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aanwezig. Mocht het namelijk zo zijn dat personeel niet kan 
worden overgedragen, dan blijven de liquidatiekosten navenant 
hoog en daarmee ook de eenmalige bijdrage in deze kosten van 
het schap. In dat geval kan het zelfs zo zijn dat het begrote 
bedrag voor frictiekosten van € 1,25 miljoen niet toereikend is en 
dat wij de gemeenten aanvullend moeten bijdragen.  
De raad stelt zich daarom, evenals in 2022, op het standpunt dat 
de begroting voor 2023 in ieder geval binnen de financiële kaders 
moet blijven die eerder voor het recreatieve beleid zijn 
vastgesteld en dat hij – bij afwijken daarvan – op tijd wordt 
geconsulteerd.  
 

uiteraard tijdig laten weten wanneer dit onverhoopt niet binnen de 
financiële kaders kan worden opgevangen. 

3.  De gemeente WOERDEN heeft geen bezwaren tegen de 
voorgestelde uitgangspunten voor de begroting SGL 2023.  
 

Wij hebben uw reactie in goede orde ontvangen, waarvoor dank. 

4.  De gemeente DE RONDE VENEN vraagt of de verwachting van 
een financieel gezonde situatie letterlijk in de Algemene 
Financiële Uitgangspunten Begroting 2023 E.V. op te nemen. 
Tevens verzoek om hierbij voortvarend te werk te gaan en de 
gemeente DRV actief te blijven informeren betrekken tijdens het 
transitieproces. 
 
De gemeente DE RONDE VENEN vraagt of de opzet en structuur 
van de begroting 2023 zal veranderen door de transitie en de 
verwachting van deze verandering in de uitgangspunten van de 
begroting kenbaar te maken. De gemeente vraag of de ambitie 
om de huidige begrotingsstukken duidelijker en toegankelijker kan 
worden gemaakt, kan worden opgenomen in de uitgangspunten.   
 
De gemeente RONDE VENEN wil zo snel mogelijk duidelijkheid 
over de P&C cyclus die moet worden aangepast omdat er uitstel 
is gevraagd voor het indienen van de ontwerpbegroting 2023.  

De verwachting over een financieel gezonde situatie in 2023 kunnen we 
helaas nog niet expliciet in de uitgangspunten voor de begroting opnemen 
omdat hiervoor nog niet alle gegevens beschikbaar zijn. 
Wel is SBB uiteraard het huidige financiële meerjarenkader bekend en de 
wens van het schap meegegeven hiermee rekening te houden. 
 
 
We gaan uit van dezelfde opzet en structuur van de begroting 2023 als 
dat u gewend bent in de voorgaande jaren. Deze opzet en structuur is ook 
door SGL aan SBB meegegeven als richtlijn voor de opzet van het 
aanbod. Wij gaan ervan uit da het aanbod kan worden vertaald naar de bij 
u bekende opzet. Op dit moment kunnen we dit echter nog niet 
garanderen. 
 
Het aangepaste vergaderschema is inmiddels bekend. Daaruit kunt u 
afleiden wanneer welke P&C-documenten in DB en AB worden 
behandeld. De ontwerpbegroting 2023 staat gepland voor behandeling in 
het DB op maandag 19 september 2022 en de begroting 2023 staat 
geagendeerd in het AB van maandag 5 december 2022. De verlate 
aanlevering is overlegd met en geaccordeerd door onze toezichthouder. 

5.  De GEMEENTE UTRECHT neemt de ontwerp begroting 2023 
voor kennisgeving aan. 

Wij hebben uw reactie in goede orde ontvangen, waarvoor dank. 
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6.  De gemeente HOUTEN zal geen zienswijze indienen. Wij hebben uw reactie in goede orde ontvangen, waarvoor dank. 

7.  De PROVINCIE UTRECHT zal geen zienswijze indienen.  Wij hebben uw reactie in goede orde ontvangen, waarvoor dank. 

8.  De gemeente STICHTSE VECHT zal geen zienswijze indienen. Wij hebben uw reactie in goede orde ontvangen, waarvoor dank.  

 
 
 
 
 


