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Geachte bestuur, 
 
 
 

 

In de gemeenteraadsvergadering van 27 januari 2022 en de collegevergadering van 1 februari 
2022, heeft respectievelijk de raad en het college van burgemeester en wethouders en de 
burgemeester zelf van de gemeente Woerden zich uitgesproken over het voorstel tot wijzigen van 
de samenwerkingsvorm van Recreatieschap Stichtse Groenlanden en de liquidatie van Recreatie 
Midden Nederland.  
 
Wij informeren u als volgt over de besluitvorming.  
 
1. Wij stemmen in met de voorgestelde toekomstige samenwerkingsvorm, zoals die is uitgewerkt 

in paragraaf 4 van het “Voorstel aan deelnemers inzake toekomstige samenwerking in SGL 
(Recreatieschap Stichtse Groenlanden)”.  
 

2. In dat kader:  
a. stemmen wij (gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en de 

burgemeester) in met het voorstel tot wijzigen van de GR Recreatieschap Stichtse 
Groenlanden op grond van artikel 36 van de GR. zoals opgenomen in bijlage 1.  
 

b. hebben wij kennisgenomen van de intentieovereenkomst met Staatsbosbeheer (SBB), 
opgenomen als bijlage 2, en wachten wij de uitkomsten van het onderzoek af.  

  
c. hebben wij kennisgenomen van de voorgestelde organisatorische oplossing voor het 

Routebureau per 1 januari 2023 en wachten wij de besluitvorming in het Bestuurlijk Overleg 



Routebureau op dit punt af, zoals beschreven in paragraaf 2.4 van het “Voorstel aan 
deelnemers inzake toekomstige samenwerking in SGL (Recreatieschap Stichtse 
Groenlanden)”. 
 
Wij spreken het vertrouwen uit dat medewerkers van RMN en het Routebureau een goede 
nieuwe werkplek vinden bij Staatsbosbeheer, de provincie Utrecht of een zelfstandige 
stichting (bij Routebureau). 
 

d. geven wij het bestuur van SGL de ruimte om met voortvarendheid aan de slag te gaan met 
het voorbereiden van de implementatie van de nieuwe samenwerkingsvorm, gericht op 
realisatie per 1 januari 2023, waarbij wij tussentijds op de hoogte worden gehouden van de 
vorderingen.  
 
Wij zijn ons daarbij bewust van het feit dat het besluit tot opheffing pas kan worden 
geëffectueerd als op de andere onderdelen besluitvorming heeft plaatsgevonden en 
duidelijk is waar taken en medewerkers van RMN in de toekomst ondergebracht worden.  

 
3. Wij onderschrijven het voornemen om in te stemmen met opheffing van RMN per 31 december 

2022, omdat dit besluit geheel in lijn is met de richtinggevende uitspraken die begin 2021 met 
steun van de deelnemers is genomen. 
 

4. In dat kader: 
hebben wij kennis genomen van het concept liquidatieplan RMN en de daarin opgenomen 
raming van de financiële consequenties voor het schap en de deelnemers, die verwerkt zullen 
worden in de komende jaarrekeningen van het schap en zullen wij het voorstel over de dekking 
van het aandeel in het schap in deze kosten afwachten.  
 
Wij zijn ons ervan bewust dat de kosten van personeel dat niet kan worden overgedragen effect 
hebben op de liquidatiekosten en daarmee ook op de eenmalige bijdrage in deze kosten van het 
schap. We vertrouwen erop dat de structurele kosten op de langere termijn binnen de huidige 
financiële kaders kan plaatsvinden. 
 

 
 
Namens de gemeente Woerden,  
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
Burgemeester  
 

 

 
 
 
 


