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Geachte dames en heren, 

 

Essentie / samenvatting: 

 

Onlangs hebben Provinciale Staten de volgende documenten ontvangen: 

 

- Ontwerp kadenota 2024 Recreatieschap Stichtse Groenlanden 

- Ontwerp kadernota 2024 BVO Plassenschap Loosdrecht e.o. 

 

Als deelnemer aan het recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) en aan de BVO Plassenschap Loosdrecht e.o. 

(LSD) worden Provinciale Staten in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken op de 

toegestuurde ontwerp kadernota. 

 

De bevoegdheid om een zienswijze in te dienen is binnen de provincie Utrecht gedelegeerd aan Gedeputeerde 

Staten. Door het transitiesproces, waarbij per 1 januari 2023 de (kern)taken van SGL en LSD worden overgedragen 

van Recreatie Midden Nederland (RMN) naar nieuwe uitvoerders, is er (nog) geen meerjarig uitvoeringsplan en 

financieel perspectief beschikbaar. Wel is bij de transitie afgesproken dat de deelnemersbijdrage voor de jaren 

2023 en 2024 gelijk zal blijven, behoudens de indexering. Er is nu  door zowel SGL als LSD  een beleidsarme 

ontwerp kadernota voor 2024 aangeboden, met een voorstel voor indexering van de kosten. Daarom hebben wij 

besloten om geen zienswijze in te dienen.  

 

Inleiding: 

 

Tot 31 december 2022 was de uitvoering van de taken van SGL en LSD belegd bij RMN. Deze werkzaamheden 

waren gericht op het beheer en het ontwikkelen van een divers aanbod aan (vrij) toegankelijke en eigentijdse 

recreatievoorzieningen in opdracht van publieke organisaties. 

 



 

 
2 van 2 

Per 1 januari 2023 zijn de (kern)taken voor SGL overgedragen aan Staatsbosbeheer en voor LSD aan de 

gemeente Wijdemeren. Daarmee is de transitie nog niet helemaal afgerond. De komende twee begrotingsjaren 

2023 en 2024 is er sprake van een transformatieperiode. Deze periode is gericht is op de praktische invulling en 

het verbeteren van de (bedrijfs)processen bij beiden schappen.  

 

Beleidsarme kadernota: 

 

Onder normale omstandigheden is er in een ontwerp kadernota aandacht voor de verwachte ontwikkelingen, 

specifieke aandachtspunten en indexaties van loon- en prijsbijstellingen van de meerjarenbegroting van het 

begrotingsjaar (en de daarop volgende jaren). Door de transitie is het meerjarige uitvoeringsplan en het financiële 

perspectief nog niet beschikbaar. In de ontwerp kadernota 2024 voor LSD wordt daarom uitgegaan van de 

inhoudelijk beschreven ontwikkelingen in de begroting van 2023 en het aanbod van de gemeente Wijdemeren. Bij 

de ontwerp kadernota 2024 voor SGL, worden de beleidsuitgangspunten uit de kadernota 2019- 2022 

gecontinueerd. Het ontbreken van het meerjaren uitvoeringsplan maakt dat er een beleidsarme kadernota voor 

2024 is opgesteld. 

 

De indexatie, is zoals afgesproken in de Gemeenschappelijke Regeling opgenomen, gebaseerd op de meicirculaire 

van de provincies. Gelet op de huidige inflatiecijfers is de vraag of dit voldoende zal zijn. Bij de begroting 2024 zal 

op de consequenties hiervan nader worden ingegaan.  

 

Financiële consequenties: 

 

De bijdragen aan SGL en LSD zijn opgenomen in programmabegroting van de provincie Utrecht bij het beleidsdoel 

8.5 (De bezoekerseconomie is sterk en de toeristisch recreatieve structuur wordt beter benut).In de begroting is 

voorzien in de financiële consequenties (kosten of opbrengsten) die verbonden zijn aan de kadernota’s. 

 

Vervolgprocedure / voortgang: 

 

Op 22 februari 2023 neemt het Algemeen Bestuur van SGL een besluit over de ontwerp kadernota 2024, met in 

achtneming van eventuele zienswijzen. Het nieuwe Algemeen Bestuur van het BVO Plassenschap Loosdrecht e.o. 

neemt in februari 2023 ook een besluit over de bijgevoegde concept kadernota – met in achtneming van eventuele 

zienswijzen. 

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 


