
 

Schriftelijke vragen: blijft het Oortjespad wel toegankelijk? 

In januari hebben we besloten over de liquidatie van de uitvoeringsorganisatie en de toekomstige 
samenwerking van de recreatieschappen. Als raad hebben wij aangegeven goed betrokken te willen 
blijven bij de keuzes en ontwikkelingen van het proces. Nu valt het op dat wij nog niet zijn 
geïnformeerd over het verloop, terwijl er in juni 2021 een consultatie van gemeenteraden zou 
plaatsvinden over voorgenomen besluiten. Daarom hebben wij de volgende vragen over het proces: 
 

1. De accountant van het recreatieschap stelt dat het op dit moment nog onzeker is wanneer 
deze liquidatie zal plaatsvinden. Daarom willen wij graag weten of het proces op schema ligt 
en wanneer wij de volgende stappen kunnen verwachten?  

2. Wanneer worden de raad keuzes voorgelegd voor de liquidatie van RMN en de nieuwe vorm 
waarin de uitvoeringsorganisatie wordt vormgegeven? Wil het college voorafgaand aan deze 
keuzes nog bijeenkomsten voor de raad organiseren om hierover input te leveren?  

 
Daarnaast willen wij een aantal vragen stellen over de financiën bij Stichtse Groenlanden. De balans 
is in 2020 rechtmatig bevonden door de accountant met uitzondering van het Oortjespad. Nu zou de 
exploitatie en beheer van het Oortjespad worden overgedragen aan de eigenaren van Kameryck. 
Hier staat een jaarlijkse vergoeding van € 150.000 tegenover voor in ieder geval 5 jaar. Omdat dit in 
totaal € 750.000 is, overstijgt dit bedrag de grens voor Europese aanbestedingen. De accountant 
heeft gevraagd om nadere onderbouwing, maar die kan niet meer geleverd worden. Hierdoor komt 
de accountant tot de conclusie dat deze kosten onrechtmatig zijn, wat leidt tot een afkeurend 
oordeel in de controleverklaring ten aanzien van de rechtmatigheid.  
 

3. Wij vernemen graag of deze conclusie kan leiden tot het opnieuw moeten doorlopen van een 
Europese aanbestedingsprocedure?  

4. In hoeverre kunnen hierdoor vertragingen optreden in de overdracht van het Oortjespad en 
op welke wijze dit kan conflicteren met het opheffen van RMN? 

5. Blijft het Oortjespad wel toegankelijk voor publiek? Op welke wijze is en blijft dit geborgd?  
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