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Onderwerp 
Wijziging gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden 2022 en 

toekomst organisatie Recreatieschappen 

Nummer Z/21/031062 / D/21/041721 Datum publicatie 15 december 2021 

Portefeuillehouder Burgemeester Molkenboer Contactpersoon Ines Wesselingh 

  

Gevraagd besluit 

De raad besluit: 

1. In te stemmen met de voorgestelde toekomstige samenwerkingsvorm 
Recreatieschappen, zoals uitgewerkt in stuk: voorstel wijzigen GR /paragraaf 4 
Kernelementen van het voorstel (Z/21/031062 / D/21/41175). 

2. In dat kader: 
a. op grond van artikel 36 van de thans geldende tekst van de Gemeenschappelijke 

Regeling in te stemmen met de gewijzigde doorlopende tekst van de 
Gemeenschappelijke Regeling, zoals opgenomen in bijlage (Z/21/03162 / 
D/21/42273). 

b. het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, toestemming 
te geven om in te stemmen met de gewijzigde doorlopende tekst van de 
Gemeenschappelijke Regeling, zoals opgenomen in bijlage (Z/21/03162 / 
D/21/42273). 

c. kennis te nemen van de intentieovereenkomst met SBB, opgenomen als bijlage 
(Z/21/03162 / D/21/41175) en de uitkomsten van dat onderzoek af te wachten 

d. kennis te nemen van de voorgestelde organisatorische oplossing voor het 
Routebureau per 1 januari 2023 en de besluitvorming in het Bestuurlijk Overleg 
Routebureau op dit punt afwachten, zoals beschreven in paragraaf 2.4. 

e. het bestuur van SGL de ruimte te geven 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 u 
tussentijds op de hoogte wordt gehouden van de vorderingen. 

3. Het besluit van het AB SGL om in te stemmen met opheffing van RMN per 31 december 
2022 te onderschrijven. 

4. In dat kader: kennis te nemen van het concept liquidatieplan RMN, bijgevoegd als bijlage 
3 (Z/21/031062/D/21//41175), en de daarin opgenomen raming van de financiële 
consequenties voor het schap en de deelnemers, welke verwerkt zullen worden in de 
jaarrekeningen 2022/2023 van het schap, en het voorstel over de dekking van het 
aandeel van het schap in deze kosten af te wachten. 

Publieks-

samenvatting 

Recreatieschap Stichtse Groenlanden is een samenwerkingsverband van negen gemeenten en 

de provincie Utrecht die het beheer, onderhoud en exploitatie van de bovenregionale 

recreatievoorzieningen binnen de grenzen van de deelnemende gemeenten verzorgen. Ook 

onze gemeente is hierbij aangesloten. De samenwerking binnen het SGL is 

geregeld via een gemeenschappelijke regeling (GR). De uitvoeringsorganisatie van het 

Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) en het Plassenschap Loosdrecht en omstreken 

(LSD) is Recreatie Midden Nederland (RMN). De dagelijks besturen van het SGL en LSD én 

Gedeputeerde Staten van de provincie zijn de deelnemers in RMN, RMN 

is een bedrijfsvoeringsorganisatie. Met dit voorstel wordt inhoud gegeven aan de opdracht, 

die is geformuleerd door deelnemers naar aanleiding van de bespreking van het memo 

"Toekomstige samenwerking Recreatieschappen" en de zienswijzen daarop van de raden 

en staten van de deelnemers in januari 2021. De opdracht luidde als volgt: "Ontwerp het 

bestuurlijke en ambtelijke proces voor het stand brengen van een nieuwe organisatie voor de 

recreatietaken in het gebied van de huidige recreatieschappen (SGL en LSD) en bereid de 
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noodzakelijke besluitvorming voor en geef indien gewenst leiding aan de uitvoering van de 

besluiten (implementatie)" De voorstellen voor de nieuwe samenwerkingsvorm die nu 

voorliggen, betreffen een slankere en meer efficiënte organisatie, die gericht is op het beheer, 

onderhoud & exploitatie en doorontwikkeling van de bovenregionale recreatievoorzieningen. 

Omdat het voorstel is om RMN te liquideren, is onderzocht welke organisatie daarvoor het 

meest geschikt is om deze werkzaamheden uit te voeren. Staatsbosbeheer (SBB) is naar voren 

gekomen als de meest geschikte organisatie om op dit gebied mee samen te 

werken. Momenteel wordt nader onderzoek gedaan of SBB inderdaad deze taken kan 

overnemen en onder welke voorwaarden en kosten. Hiertoe is een intentieovereenkomst 

gesloten tussen SBB, de schappen en RMN. 

Met dit voorstel wordt uw raad gevraagd in te stemmen de beoogde nieuwe organisatie en 

met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling SGL om dit mogelijk te maken. De 

voorliggende beslispunten zijn voorgedragen door het dagelijks bestuur van SGL om voor 

iedere deelnemer een zelfde besluit te krijgen. 

  

Procedure 

Deadline indiening 

technische vragen 
Woensdag 12 januari 

Beantwoording 

technische vragen 
Maandag 17 januari 

Behandelvoorstel Politieke Avond 20 januari en raadsvergadering 27 januari. 

  

Suggestie gespreksonderwerp 

Op basis van het gevraagde besluit stelt de griffie het volgende gespreksonderwerp voor. Woordvoerders kunnen 

uiteraard ook andere gespreksonderwerpen aandragen. 

 

Verwacht de raad dat met dit voorstel de beoogde slankere en efficiëntere organisatie, die gericht is op het beheer, 

onderhoud en exploitatie en doorontwikkeling van de bovenregionale recreatievoorzieningen, wordt bereikt? 

  

Voorgeschiedenis 

Datum Link Onderwerp en relevante informatie 

28 januari 2021 Raadsvergadering 

Politieke Avond 

Annotatie 

Raadsvoorstel 

Raadsvoorstel Toekomstige samenwerking Recreatieschappen  

Op 28 januari heeft de raad een besluit genomen over de toekomstige 

samenwerking van de recreatieschappen. Daarbij zijn het amendement 

‘aanpassen uitgaande brief’ (VVD, D66, Progressief Woerden, 

ChristenUnie/SGP en LijstvanderDoes) en de motie ‘scheiding van nat en 

droog’ (VVD, Progressief Woerden en LijstvanderDoes) aangenomen 

13 oktober 2021 Brief Recreatieschap Stichtse Groenlanden - Voortgang van proces 

toekomstige organisatie Recreatieschappen 

3 maart 2021 Brief Recreatieschap Stichtse Groenlanden - Voortgang van de toekomstige 

samenwerking van de recreatieschappen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/28-januari/20:00/Raadsvoorstel-20R-01272-Toekomstige-samenwerking-recreatieschappen
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2021/21-januari/20:00/20-00-21-30-uur-Raadsvoorstellen-zienswijze-op-uitgangspunten-begroting-recreatieschap-2022-en-reactie-op-de-toekomstige-samenwerking-recreatieschappen
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2021/21-januari/20:00/Annotatie-raadsvoorstellen-Recreatieschap-Stichtse-Groenlanden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2021/21-januari/20:00/20R-01272-RV-Toekomstige-samenwerking-Recreatieschappen-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/28-januari/20:00/Amendement-aanpassen-uitgaande-brief.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/28-januari/20:00/Motie-scheiding-van-nat-en-droog-AANGENOMEN.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/28-januari/20:00/Motie-scheiding-van-nat-en-droog-AANGENOMEN.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Samenwerkingsverbanden/D21038227-Recreatieschap-Stichtse-Groenlanden-Voortgang-van-proces-toekomstige-organisatie-Recreatieschappen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Samenwerkingsverbanden/D21001502-Recreatieschap-Stichtse-Groenlanden-Voortgang-van-de-toekomstige-samenwerking-van-de-recreatieschappen.pdf
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18 juni 2020 Politieke Avond Op 18 juni 2020 is de gemeenteraad tijdens de Politieke Avond 

geïnformeerd over de toekomst van het recreatieschap. Toenmalig 

secretaris Paul Kotvis heeft een presentatie gegeven. 

   

regelgeving 

naam en link relevante artikelen en informatie 

Art. 147, tweede lid 

en art. 108, eerste lid, 

Gemeentewet 

Art. 108, eerste lid 

De bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente wordt aan 

het gemeentebestuur overgelaten. 

 

Art. 147, tweede lid 

De overige bevoegdheden, bedoeld in artikel 108, eerste lid, berusten bij de raad. 

GR Recreatieschap 

Stichtse Groenlanden 

Op grond van artikel 36 van de thans geldende tekst van de huidige gemeenschappelijke 

regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden is de raad bevoegd om in te stemmen met de 

voorliggende gewijzigde GR-tekst. 

 

Artikel 36  
1. Indien het algemeen bestuur wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling nodig acht, 

doet het een daartoe strekkend voorstel aan de deelnemers. 
2. Het algemeen bestuur stelt het besluit tot wijziging vast, indien ten minste tweederde 

van de deelnemers daartoe, gelet op de besluitvorming van de organen die de regeling 
zijn aangegaan, heeft besloten. 

Artikel 1 Wet 

gemeenschappelijke 

regelingen 

1. De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van twee 

of meer gemeenten kunnen afzonderlijk of tezamen, ieder voor zover zij voor de eigen 

gemeente bevoegd zijn, een gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van een 

of meer bepaalde belangen van die gemeenten. 

2. De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters gaan niet over tot het 

treffen van een regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden. De 

toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen 

belang. 

3. Onder het treffen van een regeling wordt in dit artikel mede verstaan het wijzigen van, 

het toetreden tot en het uittreden uit een regeling. 

 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2020/18-juni/20:00/Toekomstperspectief-Recreatieschap-Stichtse-Groenlanden
https://maxius.nl/gemeentewet/artikel147/lid2
https://maxius.nl/gemeentewet/artikel108
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-8926.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-8926.html
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003740/2021-07-01#HoofdstukI_Afdeling1_Artikel1
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003740/2021-07-01#HoofdstukI_Afdeling1_Artikel1
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003740/2021-07-01#HoofdstukI_Afdeling1_Artikel1

