
 
 
Amendement - Aanpassen uitgaande brief 

De raad besluit, in vergadering bijeen op 28 januari 2021, om het tweede dictum van het 
ontwerpbesluit bij het raadsvoorstel ‘toekomstige Samenwerking Recreatieschappen’ als volgt te 
vervangen: 

2. De zienswijze met kenmerk 20U.18452 te vervangen door bijgevoegde zienswijze, waarin de 
volgende aandachtspunten zijn opgenomen: 

a. Positief dat met deze memo “Toekomstige samenwerking Recreatieschappen” 
helderheid wordt gegeven over de richting van de toekomstige organisatie van de 
recreatietaken van de huidige schappen en daarmee een grote stap is gezet naar de 
toekomstige vormgeving van de recreatietaken. 

b. De uiteindelijke definitieve keuze voor de gemeente Woerden van de toekomstige 
organisatie van de taken van de Recreatieschappen hangt af van de uitwerking van 
deze richtinggevende principes. 

c. De focus in de memo ligt met name op de uitvoering van de taken van de 
uitvoeringsorganisatie RMN, hierover zijn goede toekomstbestendige afspraken te 
maken. Een aandachtspunt is het eigendom van de schappen (terreinen, paden en 
routes) en daarmee bijhorende eigenaarsverantwoordelijkheden. 

d. De planning van de vervolgstappen is zeer ambitieus. 
e. De gemeenteraad wordt betrokken bij de vormgeving van de nieuw op te richten 

uitvoeringsorganisatie; 
f. Er moet duidelijkheid worden geschapen over de wijze waarop beleids- en 

doorontwikkelingsvraagstukken worden geborgd.   
g. Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en invloed moeten duidelijk geborgd 

worden in de nieuwe organisatie 
 

Toelichting 

De toekomstige samenwerking van de recreatieschappen en de nieuw op te richten 
uitvoeringsorganisatie zijn van grote invloed op de wijze waarop recreatie in onze omgeving wordt 
vormgegeven. Om een goede keuze te maken is het van belang om zo goed mogelijk in positie 
gebracht te worden. Deze nieuwe brief benoemd daarom expliciet het belang van de betrokkenheid 
van de raden en staten. Daarnaast moet ook duidelijkheid geschept worden over de wijze waarop 
beleids- en doorontwikkelingsvraagstukken worden geborgd.  

n.b. de toegevoegde delen staan onder de koppen: Intensieve betrokkenheid raden en staten,  
Recreatiebeleid en -ontwikkeling huidige schappen 
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Beste,  
 
 

 

 

Op 9 december 2020 heeft u ons geïnformeerd over de voortgang van het proces om te komen tot een 
nieuwe toekomstige samenwerking voor de recreatieschappen. U heeft ons in uw aanbiedingsbrief 
gevraagd om een reactie te geven op de richtinggevende uitspraken zoals u die geformuleerd heeft in 
de memo “Toekomstige samenwerking Recreatieschappen”. U heeft ons gevraagd om voor 26 februari 
2021 onze reactie aan u kenbaar te maken. In de raadsvergadering van 28 januari 2021 hebben wij 
onze reactie vastgesteld.  
 
Allereerst willen wij u complimenteren met de memo “Toekomstige samenwerking Recreatieschappen” 
waarin duidelijkheid wordt gegeven over de richting van de toekomstige organisatie van de 
recreatietaken van de huidige schappen. Daarmee is een belangrijke stap gezet naar de toekomstige 
vormgeving van de recreatietaken. 

 
Zoals u zelf ook aangeeft heeft u een aantal aandachtspunten geformuleerd bij de verdere uitwerking 
van de richtinggevende principes. Onze definitieve keuze over de toekomstige organisatie van de 
taken van de Recreatieschappen willen wij dan ook maken op basis van de verdere uitwerking van de 
richtinggevende principes.  
 
Voor het verdere uitwerkingstraject willen wij u graag een aantal aandachtspunten meegeven. 
  
Gemeenschappelijke solidariteit en verantwoordelijkheid voor recreatieve voorzieningen nu en 
in de toekomst 
De nadruk in de memo “Toekomstige samenwerking Recreatieschappen” ligt met name op de 
uitvoering van de taken van de uitvoeringsorganisatie RMN. Wij verwachten dat hierover goede 
toekomstbestendige afspraken tussen de (huidige) deelnemers zijn te maken. Zeker als alle huidige 
schapsdeelnemers net als de gemeente Woerden ook onderschrijven dat wij een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid hebben om aan deze recreatieopgave en -waardes te werken op basis van 
solidariteit.  Hierbij willen wij extra benadrukken dat de inhoud hiervan leidend moet zijn voor de 
structuur die gekozen wordt. 
 
Eigendomssituatie en daarbij horende (eigenaars-) verantwoordelijkheden 
Een aandachtspunt is de verdere uitwerking van de toekomstige eigendomssituatie van o.a. het 
vastgoed en andere activa van de schappen (terreinen, paden en routes) en daarbij horende 



(eigenaars-)verantwoordelijkheden. De vraag hierbij is ”Hoe kan dit op een eenvoudigere juridische 
vorm worden georganiseerd dan de huidige schappen?” Er zal minimaal een rechtspersoon nodig zijn 
die dit op zich neemt als het recreatieschap wordt opgeheven. Een convenant is hiertoe niet 
toereikend. 
 
Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en invloed 
Wij onderstrepen de wens van eenvoud. In het stappenplan wordt gesproken over een uitwerking van 
het takenpakket naar collectief of individueel. En vervolgens wordt gesproken over de 
organisatievorm. Een aandachtspunt bij de keuze en inrichting van de organisatievorm is de 
duidelijkheid over de mate van invloed, zeggenschap en duidelijkheid over eventuele overdracht van 
verantwoordelijkheden die partijen wensen in relatie tot de eenvoud van de structuur. Deze 
duidelijkheid ontbreekt nu in de richtinggevende principes. 

 
Planning en risicobeheersing 
Een ander aandachtspunt is de planning van de vervolgstappen. Deze moeten niet tot extra financiële 
of juridische risico’s voor de deelnemers leiden. Daarom ontvangen wij graag een overzicht van de 
mogelijke risico’s van deze planning voor de deelnemers en hoe u deze risico’s probeert te 
beheersen. 
 
Intensieve betrokkenheid raden & staten 
Recreatievoorzieningen (gebieden en routes) zijn belangrijk voor onze inwoners en de economische 
aantrekkelijkheid van onze regio. Bij wijziging van de organisatie van het beheer van deze 
voorzieningen, vinden wij het dan ook van belang dat wij hier intensief bij betrokken worden en tijdig 
over worden geconsulteerd.  
 
Het gaat hierbij o.a. over de te nemen tussenstappen om tot een definitief besluit te komen. Verder 
zien wij graag dat een aantal scenario’s voor de toekomstige samenwerking wordt uitgewerkt. Graag 
ontvangen wij deze scenario’s van u met daarbij uw overwegingen die uiteindelijk hebben geleid tot 
een voorkeursscenario, zodat wij dit kunnen betrekken bij onze besluitvorming de toekomstige 
recreatieve samenwerking..    
 
Een mogelijkheid om de raden & staten intensiever te betrekken is om een raadsklankbordgroep  n te 
stellen, die intensief betrokken wordt bij het keuzeproces en die ook kan zorgen voor verbinding met 
de eigen raden en staten.  
 
Recreatiebeleid en -ontwikkeling huidige schappen 
De wijziging van de organisatie van de taken van de recreatieschappen roept ook de vraag op hoe en 
waar beleids- en doorontwikkelingsvraagstukken met betrekking tot het huidige eigendommen van de 
schappen een plek krijgen? Graag zien wij dit meegenomen worden in de verdere voorstellen en 
scenario-uitwerkingen. 
 
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van onze reactie, dan vernemen wij die  
graag.   
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de gemeenteraad van Woerden, 
 
 
 
V. Molkenboer     M. Tobeas 
Burgemeester    griffier 
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