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Geachte mevrouw Stolwijk,

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 18 februari 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.
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.
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.
Een ander aandachtspunt is de planning van de vervolgstappen. De planning is zeer ambitieus zoals
u zelf ook aangeeft. De vraag is of deze ambitieuze planning niet tot extra financiële of juridische
risico’s voor de deelnemers gaat leiden. Graag ontvangen wij van u een overzicht van de mogelijke
risico’s van deze planning voor de deelnemers en hoe u deze risico’s probeert te beheersen.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van onze reactie, dan vernemen wij die
graag.
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