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Beantwoording van de vragen 
In januari hebben we besloten over de toekomstige samenwerking van de recreatieschappen en hebben wij als raad 
aangegeven goed betrokken te willen blijven bij de keuzes en ontwikkelingen van het proces. Uit de presentatie van 5 en 
7 januari over de toekomstige samenwerking van de recreatieschappen blijkt dat in het voorjaar 2021 de 
onderzoeksvragen uit het memo ‘toekomstige samenwerking Recreatieschappen’ verder worden uitgewerkt en dat in juni 
2021 consultatie van gemeenteraden plaatsvindt over voorgenomen besluiten. Om helderheid te krijgen in keuzes en 
inzichtelijk te maken welke voors en tegens er zijn, is het belangrijk nadere kaders mee te geven. Met betrekking tot 
deze kaders is het Statenvoorstel ‘Kaderstelling governance recreatieschappen’ afgelopen woensdag 14 april besproken 
door Provinciale Staten. Hierbij zijn twee moties en een amendement aangenomen om kaders mee te geven. 

In richtinggevende uitspraken in de stukken van Provinciale Staten wordt aangegeven om een centrumregeling uit te 
werken. Voor het Plassenschap opteert gemeente Wijdemeren voor deze regeling. Voor Stichtse Groenlanden wordt aan 
provincie Utrecht gedacht als centrumpartij. Maar om tot een gewogen en gedegen keuze te kunnen komen is het van 
belang om inzicht te krijgen in de governance en het eigendom van de terreinen. Daartoe zijn zoals gezegd verschillende 
voorstellen gedaan. De unaniem aangenomen voorstellen behelzen het volgende: 
- Op hoofdlijnen inzichtelijk te maken welke alternatieve organisatiestructuren er zijn afgewogen incl. de voor- en nadelen
van de alternatieven en een voorstel te doen;
- Uiterlijk voor 1 september 2021 een overzicht van de recreatieterreinen van de schappen te verstrekken;
- Hierbij een eerste inschatting te geven van de meest optimale eigendomssituatie per terrein;
- Per terrein aan te geven of, voor zover bekend, sprake is van achterstallig onderhoud, (mogelijke) verontreiniging of
andere risico’s;
- Deze invulling plaats te laten vinden in samenwerking met alle Utrechtse gemeenten en zoveel mogelijk andere
partners, zoals terreinbeherende organisaties en particuliere grondeigenaren.

De Woerdense VVD heeft met betrekking tot deze ontwikkelingen de volgende vragen aan het college en specifiek aan 
onze burgemeester in zijn rol binnen de schappen en het traject rond Recreatie Midden-Nederland: 

1. Is het college op de hoogte van de moties en het amendement?
Reactie: Ja, maar niet voordat deze raadsvragen werden gesteld. Deze amendementen en moties binden de provincie,
niet de andere deelnemers bij de schappen. De provincie kan deze moties en amendementen inbrengen bij de
bespreking van de toekomstscenario’s voor de schappen en Recreatie Midden Nederland (RMN). Maar dat geldt
natuurlijk ook voor de raden van de andere deelnemers. Een deel van de opmerkingen van provinciale staten zijn ook in



onze eerdere gemeentelijke reactie op “Toekomstige organisatie Recreatieschappen” (zie bijlage D/21/19777) 
meegegeven.  
 
2. Vindt het college ook dat de bereidheid om een centrumpositie in te nemen mede afhankelijk zou moeten zijn van de 
financiële, juridische en organisatorische consequenties en dat een nieuwe organisatiestructuur voor recreatie een 
uitgelezen kans is om ook naar het eigendom van terreinen te kijken? 
Reactie: Ja, vanzelfsprekend zoals ook in onze reactie op “Toekomstige organisatie Recreatieschappen” is 
meegegeven. De deelnemers kunnen aangeven op basis van de analyse en scenario‘s wat hun voorkeuren zijn voor de 
nieuwe organisatiestructuur en de toekomstige eigendomssituatie. Besluitvorming over de wijziging van de 
organisatievorm of wel de liquidatie van de recreatieschappen zal met 2/3 van de deelnemers moeten worden besloten 
(art. 36 van de gemeenschappelijke regeling van Recreatieschap Stichtse Groenlanden) Bij opheffing van de schappen 
kunnen de terreinen van het recreatieschap niet in eigendom worden gegeven van een convenant. Er is altijd een 
rechtspersoon nodig, die eigenaar is/wordt van een terrein of terreinen. In de scenario’s zullen dus ook de toekomstige 
eigendomssituatie van de terreinen worden bekeken.  
 
3. Op welke wijze zal de Woerdense raad geïnformeerd worden over de voortgang van dit traject? Kunnen wij ook de 
door de provincie verzochte voorstellen ontvangen zodat deze meegenomen kunnen worden in onze eigen latere 
afwegingen? 
Reactie: De raad wordt door middel van brieven, klankbordbijeenkomsten en raadsvoorstellen op de hoogte gehouden 
van dit traject. De stukken van de provincie zijn openbaar en zijn terug te lezen via bijgevoegde link. 
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/14-april/21:30  
  
 
   
 
Bijlagen 
Vragen reglement van orde: D/21/017879 
Reactie Toekomstige samenwerking Recreatieschappen (oorspronkelijk Corsa 20U.18452) D/21/19777 
  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/14-april/21:30


 

Schriftelijke vragen - Heldere kaders Stichtse Groenlanden 
 
In januari hebben we besloten over de toekomstige samenwerking van de recreatieschappen en hebben 
wij als raad aangegeven goed betrokken te willen blijven bij de keuzes en ontwikkelingen van het 
proces. Uit de presentatie van 5 en 7 januari over de toekomstige samenwerking van de 
recreatieschappen blijkt dat in het voorjaar 2021 de onderzoeksvragen uit het memo ‘toekomstige 
samenwerking Recreatieschappen’ verder worden uitgewerkt en dat in juni 2021 consultatie van 
gemeenteraden plaatsvindt over voorgenomen besluiten. Om helderheid te krijgen in keuzes en 
inzichtelijk te maken welke voors en tegens er zijn, is het belangrijk nadere kaders mee te geven.  
 
Met betrekking tot deze kaders is het Statenvoorstel ‘Kaderstelling governance 
recreatieschappen’afgelopen woensdag 14 april besproken door Provinciale Staten. Hierbij zijn twee 
moties en een amendement aangenomen om kaders mee te geven.   
 
In richtinggevende uitspraken in de stukken van Provinciale Staten wordt aangegeven om een 
centrumregeling uit te werken. Voor het Plassenschap opteert gemeente Wijdemeren voor deze 
regeling. Voor Stichtse Groenlanden wordt aan provincie Utrecht gedacht als centrumpartij. Maar om 
tot een gewogen en gedegen keuze te kunnen komen is het van belang om inzicht te krijgen in de 
governance en het eigendom van de terreinen. Daartoe zijn zoals gezegd verschillende voorstellen 
gedaan. De unaniem aangenomen voorstellen behelzen het volgende: 

- Op hoofdlijnen inzichtelijk te maken welke alternatieve organisatiestructuren er zijn afgewogen 
incl. de voor- en nadelen van de alternatieven en een voorstel te doen; 

- Uiterlijk voor 1 september 2021 een overzicht van de recreatieterreinen van de schappen te 
verstrekken; 

- Hierbij een eerste inschatting te geven van de meest optimale eigendomssituatie per terrein; 
- Per terrein aan te geven of, voor zover bekend, sprake is van achterstallig onderhoud, 

(mogelijke) verontreiniging of andere risico’s; 
- Deze invulling plaats te laten vinden in samenwerking met alle Utrechtse gemeenten en zoveel 

mogelijk andere partners, zoals terreinbeherende organisaties en particuliere grondeigenaren. 
 
De Woerdense VVD heeft met betrekking tot deze ontwikkelingen de volgende vragen aan het college 
en specifiek aan onze burgemeester in zijn rol binnen de schappen en het traject rond Recreatie 
Midden-Nederland: 

1. Is het college op de hoogte van de moties en het amendement?  
2. Vindt het college ook dat de bereidheid om een centrumpositie in te nemen mede afhankelijk 

zou moeten zijn van de financiële, juridische en organisatorische consequenties en dat een 
nieuwe organisatiestructuur voor recreatie een uitgelezen kans is om ook naar het eigendom 
van terreinen te kijken? 

3. Op welke wijze zal de Woerdense raad geïnformeerd worden over de voortgang van dit traject? 
Kunnen wij ook de door de provincie verzochte voorstellen ontvangen zodat deze meegenomen 
kunnen worden in onze eigen latere afwegingen? 

 
Namens De Woerdense VVD,  
Florian Bos 
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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     drs. M.J.W. Tobeas 
 

 
 
Burgemeester    griffier 
 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend 
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