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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 bereidt de 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.  

Gevraagd 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. 
 
   
 
Inleiding 
De eerste aanzet om te komen tot een nieuwe samenwerkingsvorm voor SGL en RMN werd in 2020 gedaan. 
Aanleiding daarvoor was de onvrede over het functioneren van RMN en zorgen over de financiële situatie van de 
schappen. In opdracht van de beide schappen is het rapport “Recreatie in Midden-Nederland” opgesteld. Dit rapport is 
besproken in een gezamenlijk overleg van beide schappen in juni 2020. In die vergadering is besloten dat acuut en 
bestuurlijk ingrijpen in de huidige situatie onontkoombaar en noodzakelijk was. Op basis van dat besluit is een 
vervolgtraject ingezet dat bestond uit het formuleren van gezamenlijke uitgangspunten voor de samenwerking en het 
kiezen voor een passende organisatievorm. Eind 2020 is de memo “Toekomstige samenwerking 
Recreatieschappen” naar de deelnemers verzonden. In de raadsvergadering van 28 januari 2021 heeft u hier 
een zienswijze op geformuleerd, waarin u een aantal aandachtpunten waaronder toekomstige 
eigendomssituatie, realistische planning en betrokkenheid van de raad in het proces heeft meegegeven voor 
deze toekomstige samenwerking.  
 
Op basis van onder andere deze aandachtspunten zijn de voorstellen voor de nieuwe samenwerkingsvorm 
die nu voorliggen opgesteld. De toekomstige organisatie is slanker en meer efficiënt ingericht. De nieuwe 
organisatie is gericht op het beheer, onderhoud & exploitatie en doorontwikkeling van de bovenregionale 
recreatievoorzieningen (terreinen en paden). Omdat het voorstel hierbij is om RMN te liquideren, is 
onderzocht welke organisatie daarvoor het meest geschikt is om deze werkzaamheden uit te voeren. Naar 
aanleiding van gesprekken met verschillende organisaties is Staatsbosbeheer (SBB) naar voren gekomen als 
de meest geschikte organisatie om op dit gebied mee samen te werken. Momenteel wordt onderzoek gedaan 
of SBB inderdaad het beheer, onderhoud en exploitatie van recreatieve voorzieningen kan verrichten en 
onder welke voorwaarden en kosten. Hiervoor is een intentieovereenkomst tussen SBB, de schappen en 
RMN gesloten.  
 
De planning voor het ingaan van de toekomstige organisatie van de recreatietaken is uitgesteld ten opzichte 
van de eerdere planning. De liquidatie van RMN staat nu gepland op 31 december 2022. Dit betekent ook dat 
de toekomstige samenwerkingsvorm op zijn vroegst per 1 januari 2023 ingaat. Om vertraging in het verdere 
traject te voorkomen is het besluitvormingsproces zo ingericht dat dit kan worden afgerond voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.   
 
  
 
   
 
Participatieproces 
Om tot dit voorstel te komen is een intensief overleg traject doorlopen met de deelnemende gemeenten en provincies in 
SGL en LSD. Door middel van brieven, raads- en statenklankbordbijeenkomsten en overleggen (dagelijks bestuur & 
algemeen bestuur) zijn alle betrokken partijen intensief betrokken. 
 
   
 



Wat willen we bereiken 
Een robuuste samenwerkingsorganisatie die inzet op beheer, onderhoud en doorontwikkeling van de gezamenlijke 
recreatievoorzieningen met grip op financiën en taakuitvoering, een verlaagde bestuurlijke drukte, waarbij 
democratische legitimatie is geborgd.  
 
  
 
   
 
Wat gaan we daarvoor doen 
Met deze voorstellen voor aanpassing van de GR SGL, de liquidatie van RMN en de intentieovereenkomst 
met SBB is het de verwachting dat het beheer, onderhoud en exploitatie van regionale recreatieve 
voorzieningen meer toekomstgericht, effectiever en efficiënter wordt vormgegeven. 
 
   
 
Argumenten 
1.1 In de verkenning zijn vier hoofdscenario’s onderzocht, gekozen is voor scenario Basis+   
Reden hiervoor is dat daarmee de recreatievoorzieningen in gezamenlijk eigendom en beheer blijven van de 
deelnemers in SGL. Dit maakt het ook mogelijk een dienstverleningsovereenkomst (DVO) af te sluiten met 
een uitvoerende partij voor het uitvoeren van de taken die RMN nu uitvoert. Deze publieke 
samenwerkingsvorm in een gemeenschappelijke regeling (GR) biedt het voordeel dat de samenwerking op de 
gemeente-grensoverschrijdende recreatietaken robuust blijft en blijven de gronden in gezamenlijk eigendom. 
Ook houden de raden en staten positie waarmee democratische legitimatie gediend is, blijven de financiële 
stromen en ook de solidariteit geborgd en wordt één gebundelde opdracht voor de taakuitvoering aan een 
derde partij gegeven.  
 
1.2 Met de voorgestelde toekomstige samenwerkingsvorm wordt verwacht dat efficiënter, effectiever en 
toekomstgerichter kan worden gewerkt  
De voorgestelde nieuwe organisatie van SGL is er vooral op gericht om het beheer, onderhoud en exploitatie 
van bovenregionale recreatievoorzieningen effectief en efficiënt te kunnen organiseren. Hierbij is gekozen 
voor een kleiner Algemeen Bestuur (AB) en Dagelijks bestuur (DB) waarbij het DB wordt ondersteund door 
een bestuurssecretaris en een controller. Het DB bereidt zaken voor die vervolgens in het AB kunnen worden 
besproken en besloten.  
 
1.3 Daarmee krijgen we bestuurlijk meer grip op de samenwerking.  
Een probleem in de huidige samenwerking is de bestuurlijke grip op de taakuitvoering. De huidige samenwerkingsvorm 
kent een dubbele GR – te weten: de GR SGL én de GR bedrijfsvoeringsorganisatie (GR BVO) RMN. Deze GR BVO 
brengt een extra bestuurslaag met zich mee die resulteert in verminderde bestuurlijke grip vanuit de deelnemers in de 
GR SGL op de taakuitvoering. In de voorgestelde samenwerkingsvorm wordt dit opgelost door de GR RMN te laten 
verdwijnen en de GR SGL nu directe verantwoordelijkheid te geven voor de taakuitvoering en de opdrachtverlening 
aan de uitvoerende partij. U bent daar via uw vertegenwoordiger in het bestuur bij betrokken. Zo blijft er sprake van 
een publieke en solidaire grondslag onder de samenwerking, wat bijdraagt aan de stabiliteit en de 
toekomstbestendigheid van de samenwerking.  
 
2a.1 Met aanpassing van gewijzigde gemeenschappelijke regeling wordt de nieuwe wijze van samenwerking 
binnen het recreatieschap licht en toekomstbestendig vormgegeven.  
Om de nieuwe samenwerking ook concreet vorm te geven moet de gemeenschappelijke regeling vernieuwd 
worden. In de volledig nieuwe tekst van de regeling waarin RMN als uitvoeringsorganisatie is vervallen zijn 
de taken en omvang van het bestuur geduid en is het geheel leesbaarder geworden.  
 
2a.2 Gekozen is voor behoud van deze klassieke gemeenschappelijke regeling boven 
bedrijfsvoeringsorganisatie.   
Een klassieke gemeenschappelijke regeling heeft: 
- Betere democratische legitimatie 
- Nauwelijks meer bestuurlijke druk dan een GR-BVO 
- Mogelijkheid om flexibel te kunnen reageren op onverwachte beleidsvraagstukken 
- Meer flexibele mogelijkheden voor opdrachtverlening, VTH-taken, belastingen en leges 
- Minder risico’s ten aanzien van divergerende VTH regels voor een uitvoeringsorganisatie zoals SBB 
- Aan een BVO kleven teveel juridische risico’s m.b.t. de verordenende bevoegdheid, VTH en alleenrecht.  
 
2b.1 Het recreatieschap Stichtse Groenlanden is een gemengde gemeenschappelijke regeling waarin zowel raads-, 
college als burgemeestersbevoegdheden een plek hebben.  



Uit artikel 1 lid 2 van de wet Gemeenschappelijke regeling volgt dan dat instemming voor het wijzigen van een 
gemeenschappelijke regeling door het college en de burgemeester niet kan worden gegeven voordat daarvoor 
toestemming is verkregen van de raad.  
 
2c.1 Staatsbosbeheer (SBB) is de meest gerede partij om te onderzoeken of de taken die RMN nu voor het 
schap uitvoert daar onder te brengen en onder welke condities.  
RMN voert de taken uit van onder andere SGL.  Nu RMN wordt geliquideerd, is een andere organisatie nodig 
om deze taak uit te voeren.  Hiervoor zijn met verschillende organisaties gesprekken gevoerd zoals met de 
gemeente Utrecht, SBB, ODRU, Landschap Erfgoed Utrecht en Utrechts Landschap. De keuze is gevallen op 
Staatsbosbeheer om met hen verder te onderzoeken of zij deze taken kunnen gaan uitvoeren voor het schap. 
Reden om voor Staatsbosbeheer te kiezen zijn o.a.: mogelijkheid tot vestiging alleenrecht, ervaring met 
recreatiebeheer, omvang organisatie, nagenoeg gelijke arbeidsvoorwaarden/CAO personeel.    
 
2c.2 Met SBB is een intentieovereenkomst ondertekend waarmee afspraken zijn gemaakt over het 
vervolgtraject om tot definitieve besluitvorming te komen over de mogelijkheid dat SBB de 
uitvoeringsorganisatie voor dit recreatieschap wordt.  
Deze intentieovereenkomst houdt in dat beide partijen naar elkaar uitspreken dat zij met een positieve 
insteek gaan onderzoeken of het mogelijk is in de toekomst samen te werken, onder welke voorwaarden dat 
dan zou kunnen en wat de kosten dan zijn. Onderdeel hiervan vormt ook een voorstel tot overname van een 
deel van de mensen van RMN om deze werkzaamheden uit te voeren. Afgesproken is dat SBB in mei 
hiervoor met een voorstel komt. In dit voorstel van SBB zullen naast de jaarlijkse kosten ook de 
invlechtingskosten worden opgenomen.   
 
2c.3    In mei zal ook een voorstel volgen welk personeel SBB van RMN kan overnemen voor de uitvoering 
van de taken op het gebied van beheer en onderhoud van de recreatieterreinen  
Het personeel van RMN zal zoveel mogelijk worden overgenomen door SBB en de gemeente Wijdemeren. 
Wijdemeren neemt werkzaamheden over van RMN namens LSD. Zowel SBB als Wijdemeren hebben de 
intentie uitgesproken gezamenlijk zoveel mogelijk personeel een plek bieden in de nieuwe organisaties van 
SBB en Wijdemeren aan te bieden. Hoe meer personeel wordt overgenomen, hoe lager de liquidatiekosten 
van RMN zullen zijn.  
 
2d.1   De provincie Utrecht is de beoogde nieuwe werkgever voor medewerkers van het Routebureau.  
Het Routebureau is nu organisatorisch ondergebracht bij RMN. Dat kan niet meer nu RMN wordt opgeheven. De 
provincie is bereid het Routebureau organisatorisch onder te brengen in de provinciale organisatie en de betrokken 
medewerkers van RMN over te nemen om zo frictiekosten te voorkomen. Deze overname zal niet leiden tot een hogere 
structurele bijdrage van de Utrechtse gemeenten.  
 
2e.1    Door het bestuur van SGL de ruimte geven, kunnen zij voortvarendheid de verdere voorbereiding van 
de implementatie van de nieuwe samenwerkingsvorm verzorgen  
Komend jaar zullen nog vele (praktische) zaken geregeld moeten worden die niet alle door de deelnemende 
Raden en Staten bekrachtigd behoeven te worden. Door het bestuur hierin de ruimte te geven, kunnen zij 
vooral praktische zaken zelf regelen. Het bestuur zal deelnemers tussentijds op de hoogte houden van de 
vorderingen.  
 
3.1      Met het opheffen van RMN met ingang van 31 december 2022 is het mogelijk een nieuwe organisatie 
de taken te laten overnemen.  
Omdat RMN het niet voor elkaar kreeg de bedrijfsvoering op orde te krijgen waarbij ook de kosten voor de 
deelnemers bleven oplopen, is ervoor gekozen RMN op te heffen. Het feitelijk opheffen van RMN is een zaak 
voor het bestuur van RMN. Omdat daar kosten aan verbonden zijn van de deelnemende gemeenten en 
provincies, is ook instemming nodig van de Raden en Staten van deze organisaties.  
 
4.1      In het liquidatieplan zijn de kosten opgenomen voor het opheffen van RMN en het afhandelen van alle 
verantwoordelijkheden, vooral als werkgever.  
In het liquidatieplan zijn alle kosten opgenomen die worden verwacht wanneer RMN wordt opgeheven. Dit 
betreffen vooral kosten voor het afhandelen van de verantwoordelijkheden die zij hebben voor hun personeel. 
Daarnaast zijn er nog administratieve kosten. De personele kosten betreffen vooral de kosten om de 
arbeidsvoorwaarden te harmoniseren bij een overgang naar een andere organisatie, potentiële kosten voor 
wachtgeld en werkloosheidsuitkering en dergelijke.  
 
4.2      Veel personeel van RMN kan naar verwachting overgaan naar SBB en de Wijdemeren  
RMN heeft ongeveer 43 fte personeel in dienst. Het is de insteek om zoveel mogelijk personeel over te laten 
gaan naar de nieuwe organisaties waarmee SGL en LSD gaan samenwerken op het gebied van het beheer 
en onderhoud van de recreatieterreinen. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met respectievelijk SBB en 
Wijdemeren. Hierbij is het principe dat mens volgt werk. Het is echter niet uitgesloten dat enkele 



personeelsleden niet over kunnen gaan naar één van deze twee organisaties. Daarvoor zal dan een regeling 
moeten worden getroffen.  
 
4.3      Bij het bepalen van de hoogte van de kosten in het liquidatieplan is rekening gehouden met een 
realistische raming  
Bij het opstellen van het liquidatieplan is rekening gehouden met een realistische raming. Grootste deel van 
de kosten betreffen personele kosten. Afhankelijk van hoeveel personeel door onder andere SBB kan worden 
overgenomen en of personeel zelf kiest voor werk elders, zullen de kosten lager of hoger zijn.  
 
  
 
   
 
Kanttekeningen, risico's en alternatieven 
2.c.1    Het risico is aanwezig dat geen overeenstemming bereikt wordt over de samenwerkingscondities met 
Staatsbosbeheer.  
Het is mogelijk dat Staatsbosbeheer de taakuitvoer organisatorisch niet uitvoerbaar acht of dat de door het schap 
gewenste taakuitvoer te weinig aansluit bij de beleidsdoelstelling van Staatsbosbeheer. Het gevolg van afhaken van 
Staatsbosbeheer is dat er op 1 januari 2023 geen uitvoeringsorganisatie is en RMN niet op 31 december 2022 kan 
worden geliquideerd, omdat dan geen alternatieve organisatie gereed staat voor taakovername met bijbehorend 
personeel.  
 
2.d.1    De kans bestaat dat het Routebureau uiteindelijk in een aparte stichting wordt ondergebracht.  
Recent is een evaluatie uitgevoerd over het Routebureau; daarin wordt onder andere in overweging gegeven het 
Routebureau onder te brengen in een aparte stichting. Dit evaluatierapport wordt in maart 2022 besproken in het 
Bestuurlijk Overleg Routebureau, waarin alle Utrechtse gemeenten deelnemen. Op deze uitkomst kan nu niet 
vooruitgelopen worden.  
  
3.1      De deelnemers hebben gevraagd of helderheid kan worden gegeven door SBB de bandbreedte voor 
de toekomstige structurele kosten van SBB  
Planning is dat SBB in mei 2022 met een aanbod komt waarin zij aangeven welke werkzaamheden zij gaan 
verrichten, welk personeel zij kunnen overnemen en wat de structurele en invlechtingskosten zijn. Omdat dit 
nog enige maanden duurt en daarvóór al beslissingen moeten worden genomen over het opheffen van RMN, 
is  gevraagd of het mogelijk is al eerder inzicht te geven in vooral de verwachte structurele kosten (binnen 
een bepaalde bandbreedte). Met het schrijven van dit voorstel is nog niet duidelijk of dat gaat lukken.  
 
4.1 De effectuering van het besluit tot liquidatie kan pas genomen worden als er een rechtsopvolger is voor 
de taken van RMN.  
De wens is om er met Staatsbosbeheer uit te komen en dat het personeel van RMN overgaat naar deze 
organisatie. Op het moment dat er een overeenkomst is tussen SBB en SGL kan het besluit worden 
geeffectueerd. Mochten SGL en SBB niet tot een overeenkomst kunnen komen, ontstaat een nieuwe situatie 
en zal de effectuering van het besluit tot liquidatie opnieuw tegen het licht worden gehouden. Aangezien de 
recreatieve voorzieningen niet onbeheerd kunnen worden gelaten.      
 
 
  
 
   
 
Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 
Incidentele kosten  
Voor de incidentele kosten van de omvorming gaat men in de eerste plaats uit van het aandeel van SGL in de 
liquidatiekosten van RMN. Dit is een geraamd bedrag van € 0,86 miljoen. Daarnaast wordt een bedrag van € 0,25 
miljoen geraamd voor de besluitvorming over en de raming van de nieuwe governance (kosten voor externe 
begeleiding van het besluitvormingsproces en voor de projectleider/kwartiermaker van de nieuwe governance). Het 
totaal van de incidentele kosten wordt daarmee voor SGL geraamd op € 1,11 miljoen.  
Het aandeel voor Woerden in deze raming bedraagt € 50.398. In de begroting 2022 van de gemeente Woerden is geen 
extra budget gereserveerd voor deze transitie toekomstige samenwerking. Daarbij is nog onduidelijk welk deel van de 
incidentele kosten kunnen worden gedekt uit de bestaande reserves van het schap.   
 
Structurele kosten  
De totale lasten voor het exploiteren van SGL bedragen op dit moment € 6,7 miljoen (begroting 2021). Voor een 
berekening van de structurele effecten van de toekomstige begroting is op dit moment onvoldoende informatie 



beschikbaar. SGL verwacht dat uitvoering door Staatsbosbeheer binnen de huidige financiële kaders kan worden 
vormgeven. De raad blijft daar via zienswijzen op toekomstige begrotingen bij betrokken.  
  
 
   
 
Communicatie 
Het bestuur van het Recreatieschap de Stichtse Groenlanden verzoekt om het schap uiterlijk 1 februari 2022 te 
informeren over het besluit van de gemeenteraad. Met de als bijlage bij dit voorstel gevoegde brief (Z/21/031062/ 
D/21/44213) stellen wij het Recreatieschap Stichtse Groenlanden op de hoogte van uw besluit.  
  
 
   
 
Vervolgproces 

De volgende stappen worden genomen om een nieuwe organisatie te komen per 1 januari 2023: 

Stap 1: besluiten voorstellen toekomstige samenwerkingsvormen voor 1 maart 2022: 

Besluit raden en staten rond 1 februari 2022 
Besluit besturen SGL en LSD voor 15 februari 2022 
Besluit bestuur RMN tot liquidatie RMN voor 1 maart 2022   

  
Deze stap voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 heeft urgentie en is bepalend om 1 januari 2023 te halen.   

Stap 2: Bestuurlijke besluitvorming oplossingen taakuitvoering voor 30 juni 2022 

Stap 3: Voorbereiding implementatie- en liquidatieproces vanaf 1 maart 2022 
 
 
   
 
Bevoegdheid raad 
De raad is bevoegd op basis van artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 147, tweede lid jo. artikel 
108, eerste lid van de Gemeentewet.  
 
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. 
 
   
 
Bijlagen 
1. Concept raadsbesluit nieuwe samenwerkingsvorm SGL  (Z/21/031062 / D/21/042283) 
2. Voorstel nieuwe samenwerkingsvorm met als bijlagen: 1. Voorstel wijzigen GR, 2. intentieovereenkomst 
Staatsbosbeheer en 3. Concept liquidatieplan RMN (Z/21/031062 / D/21/41175);  
3. Aanbiedingsbrief nieuwe organisatie SGL met als bijlagen: 1. Definitief eindconcept van de integrale versie 
gemeenschappelijke regeling Stichtse Groenlanden en 2. Toelichting gekozen GR-vorm voor toekomstige samenwerking 
in SGL (Z/21/031062 / D/21/42273)   
4. Uitgaande brief met besluit gemeenteraad (Z/21/031062 / D/21/44213) 



RAADSBESLUIT  
D/21/042283 
Z/21/031062 

  

  

Onderwerp: Toekomstige samenwerking Recreatieschap Stichtse Groenlanden (incl. wijziging 
Gemeenschappelijke regeling) 

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
     Gelezen het voorstel d.d. 14 december 2021 van:  

   

- burgemeester en wethouders 

 

gelet op artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 147, tweede lid jo. artikel 
108, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 36 van de Gemeenschappelijke Regeling 
recreatieschap Stichtse Groenlanden.  
 
 

 
 

b e s l u i t: 

 

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 ne men 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. 



 

 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op  

 
 

De griffier, 
 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
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V.J.H. Molkenboer 
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Voorstel aan de deelnemers van Recreatieschap 
Stichtse Groenlanden (SGL) 
Onderwerp Toekomstige samenwerking  
Recreatietaken 

 

Voorstel 
 

Onderwerp Toekomstige samenwerking recreatietaken 

Aan De deelnemers van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden 

Van Het algemeen bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden 

Datum 1 november 2021 

Bijlagen 1. Gewijzigde doorlopende tekst GR SGL, 2 Intentieovereenkomst SBB, 3. 
Liquidatieplan RMN, A. Overzicht huidige situatie recreatieschappen en RMN, B. 
Onderzochte scenario’s, C. Raming incidentele kosten omvorming en verdeling; 
bijlagen A, B en C zijn ingesloten 

 

Besluit 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ondertekening 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur, gehouden op 29 oktober 2021 in 
digitale vorm. 
 
Voorzitter       Secretaris 

 

 

Gevraagde besluiten van colleges, raden en staten van de deelnemers, ieder voor 

zover bevoegd: 

 

1. Instemmen met de voorgestelde toekomstige samenwerkingsvorm, uitgewerkt in paragraaf 4. 

 

2. In dat kader: 

a. Op grond van artikel 36 van de thans geldende tekst van de Gemeenschappelijke 

Regeling instemmen met de gewijzigde doorlopende test van de Regeling, zoals opgenomen 

in bijlage 1. 

b. Kennisnemen van de intentieovereenkomst (onderzoek) met SBB, opgenomen als bijlage 

2, en de uitkomsten van dat onderzoek afwachten. 

c. Kennisnemen 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. 

d. Het bestuur van SGL de ruimte 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 

onderschrijven. 

 

4. In dat kader: kennisnemen van het concept liquidatieplan RMN, bijgevoegd als bijlage 3, 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 afwachten. 
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Inhoud 
 

Voor u ligt het bestuursvoorstel voor de toekomstige vormgeving van de samenwerking op de recreatie-en 

gebiedstaken van het huidige Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Dit voorstel is als volgt opgebouwd: 

0. Samenvattend toelichting op de voorstellen 

1. Aanleiding  

2. Context  

3. Onderzochte scenario’s en weging 

4. Kernelementen van het voorstel 

5. Consequenties 

6. Risico’s en onzekerheden 

7. Planning van het vervolgproces 
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Samenvattende toelichting op de voorstellen 

Onderstaand geven wij een korte samenvattende toelichting op de gevraagde besluiten. Meer informatie vindt 

u verderop in dit voorstel. 

 

Toelichting bij besluit 1: Instemmen met de voorgestelde toekomstige samenwerkingsvorm, uitgewerkt in 

paragraaf 4. 

De samenwerkingsvorm die wordt voorgesteld, is schematisch weergegeven in onderstaande afbeelding. 

 

 
 

Deze samenwerkingsvorm heeft de volgende kernelementen: 

1. De samenwerking binnen het schap richt zich in het nieuwe model op het beheer van de 

eigendommen van het schap en het invullen van het opdrachtgeverschap naar de uitvoerende partij, 

die verantwoordelijk wordt voor de taakuitvoering. Dit vereist dat de samenwerking in een openbaar 

lichaam (een publiekrechtelijke rechtspersoon dus) moet plaatsvinden. Het opdrachtgeverschap richt 

zich op het stellen van de kaders voor de taakuitvoering en het managen van de DVO die afgesloten 

wordt met de uitvoerende partij. Deze taken van het schap zijn naar hun aard beleidsarm. Strategische 

beleidsonderwerpen maken geen onderdeel uit van de taken van het schap. Deze wezenlijke 

verandering van taken is terug te zien in een lichter bestuursmodel, met een in omvang kleiner 

bestuur en minder bestuursvergaderingen met minder agendapunten. De bestuurskosten van het 

schap liggen daardoor lager dan nu. Deze wezenlijke verandering betekent een trendbreuk met de 

huidige manier van werken en sluit aan bij de richtinggevende uitspraken die begin 2021 zijn gedaan. 

De toekomstige samenwerking krijgt vorm in een juridisch zo licht mogelijke publiekrechtelijke vorm 

(vervat in een gemeenschappelijke regeling, hierna: de Regeling), waarin alle 9 gemeenten en de 

provincie Utrecht blijven deelnemen, zeggenschap houden en een financiële bijdrage blijven betalen. 

Dit is van belang met het oog op het beheer van het gemeenschappelijk eigendom van de gebieden, 

om de uitvoering van de VTH-taken binnen het gehele gebied van het schap op een eenduidige wijze 

te doen en om als collectief van deelnemers gezamenlijk opdracht te kunnen verlenen aan één 

externe partij voor de taakuitvoering voor het gehele gebied. Bovendien blijft zo sprake van een 

publieke en solidaire grondslag onder de samenwerking. Dat draagt bij aan stabiliteit en 

toekomstbestendigheid van de samenwerking.  

2. De bedoeling is dat Staatsbosbeheer (SBB) de taakuitvoering op zich neemt voor: a) beheer en 

onderhoud, b) vergunningverlening, toezicht en handhaving, c) verbeteren van bestaande gebieden 
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met kwaliteitsimpulsen, met behoud van hun bestemming, d) exploitatie en e) en het bijbehorende 

deel van de bedrijfsvoering.  

3. Er wordt, als het onderzoek met Staatsbosbeheer positief verloopt, een DVO afgesloten met 

Staatsbosbeheer, waarin duidelijke prestatieafspraken worden vastgelegd over het takenpakket en de 

condities van uitvoering. Hierdoor ontstaat een zuivere opdrachtgevers-opdrachtnemersrelatie. Dit 

stelt het schap in staat het opdrachtgeverschap professioneel in te vullen en zo meer grip te krijgen op 

de efficiëntie en effectiviteit van de taakuitvoering door de externe opdrachtnemende partij.  Wat de 

omvang van de kosten voor de taakuitvoering wordt, moet blijken uit het onderzoek met 

Staatsbosbeheer. Vooralsnog gaan wij ervanuit dat deze lager zullen liggen dan nu bij RMN. 

4. De bestuurssecretaris en de businesscontroller ondersteunen het bestuur van het schap in het 

bestuurlijk functioneren en bij het invullen van de opdrachtgevende rol naar Staasbosbeheer. Zo 

wordt geborgd dat de scheiding tussen de verantwoordelijkheden van opdrachtgever (het schap) en 

opdrachtnemer (SBB) helder blijven. Deze functionarissen worden ingeleend bij de provincie Utrecht, 

zodat het schap niet hoeft op te treden als werkgever. 

5. Een ambtelijke klankbordgroep ondersteunt de bestuurssecretaris en de businesscontroller bij hun 

werk voor het bestuur van het schap. De ambtelijke vertegenwoordigers van onze deelnemers zijn zo 

nauw betrokken bij het werk van het schap en kunnen hun bestuurders adequaat adviseren.  

6. Om de nieuwe samenwerkingsvorm in te richten, moeten incidentele kosten worden gemaakt. Deze 

staan beschreven in paragraaf 5 (financiële consequenties).  Deze kosten worden gedekt op de 

begroting van ons schap in het jaar waarin de financiële verplichting voor deze kosten daadwerkelijk 

wordt aangegaan (2022) en zullen in een begrotingswijziging van september 2022 onder verwijzing 

naar dit voorstel worden verwerkt. 

 

 

Toelichting bij besluit 2:  

 

a. Op grond van artikel 36 van de nu geldende Gemeenschappelijke Regeling instemmen met de 

nieuwe tekst van de Regeling, zoals opgenomen in bijlage 1. 

De nieuwe samenwerkingsvorm is gecodificeerd in een nieuwe doorlopende tekst van de 

Regeling, welke als bijlage 1 is bijgevoegd. Hierin is ook een toelichting opgenomen. Met deze 

nieuwe tekst van de Regeling worden drie doelen gerealiseerd: a) het wegvallen van RMN 

opvangen, b) de taken en omvang van het bestuur beperken, zonder de 

zeggenschapsverhoudingen te veranderen, en de verantwoordelijkheden van het bestuur 

expliciteren en c) de toegankelijkheid en leesbaarheid van de tekst vergroten. Een besluit nemen 

over deze nieuwe tekst van de Regeling is een bevoegdheid van de deelnemers. U wordt op grond 

van artikel 36 van de thans geldende Gemeenschappelijke Regeling gevraagd met deze nieuwe 

tekst in te stemmen. Wij als bestuur SGL stellen deze tekst van de nieuwe Regeling vervolgens 

vast. Met het vaststellen van deze nieuwe tekst vervalt de huidige tekst van de Regeling. 

 

b. Kennisnemen van de intentieovereenkomst (onderzoek) met SBB en de uitkomsten van dat 

onderzoek afwachten. Zie bijlage 2. 

Wij zullen op korte termijn een intentieovereenkomst ‘onderzoek’ sluiten met Staatsbosbeheer, 

die wij beschouwen als de meeste gerede organisatie om de taken voor ons schap uit te voeren 

nadat RMN opgeheven is. Op basis van deze intentieovereenkomst wordt een onderzoek gestart 

naar de uitvoering door SBB van de taken voor het schap die nu door RMN uitgevoerd worden, de 

condities die SBB daaraan verbindt en wat het betekent voor het RMN-personeel. Deze 

intentieovereenkomst schept geen verplichtingen van ons schap tegenover SBB, anders dan dat 

we ons gezamenlijk inspannen om binnen de afgesproken termijn een adequaat 

onderzoeksresultaat op te leveren als basis voor de besluitvorming die daarna volgt. Tegelijkertijd 

sluiten we deze intentieovereenkomst niet zomaar; we hebben er alle vertrouwen in dat we met 
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Staatsbosbeheer tot goede afspraken kunnen komen. Wij streven ernaar dit gezamenlijke 

onderzoek voor 1 juni 2022 af te ronden en op basis van de uitkomsten daarvan in ons bestuur 

voor 30 juni 2022 een besluit te nemen over het aangaan van de samenwerking met 

Staatsbosbeheer.   

 

c. Kennisnemen van de voorgestelde organisatorische oplossing voor het Routebureau per 1 

januari 2023 en de besluitvorming in het Bestuurlijk Overleg Routebureau op dit punt af te 

wachten, zoals beschreven in paragraaf 2.4. 

Het Routebureau is nu organisatorisch ondergebracht bij RMN. Dat kan niet meer nu RMN wordt 

opgeheven. De provincie is bereid het Routebureau organisatorisch onder te brengen in de 

provinciale organisatie en de betrokken medewerkers van RMN over te nemen om zo 

frictiekosten te voorkomen. Deze overname zal niet leiden tot een hogere structurele bijdrage 

voor de Utrechtse gemeenten. In de recent uitgevoerde evaluatie van het Routebureau wordt als 

alternatief genoemd dat het Routebureau wordt ondergebracht bij een aparte stichting. Deze 

evaluatie wordt eind november 2022 besproken in het Bestuurlijk Overleg Routebureau, waarin 

alle gemeenten die deelnemen in het schap ook participeren. Mocht er over een andere oplossing 

niet tijdig uitsluitsel zijn, dan wordt het Routebureau ondergebracht bij de provincie Utrecht. Zie 

verder paragraaf 2.4. 

 

d. Het bestuur van SGL de ruimte 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. 

Indien u akkoord gaat met het voorstel voor de nieuwe samenwerking, pakken wij als bestuur van 

SGL de voorbereiding van de implementatie met voortvarendheid op, zodat de omvorming op 1 

januari 2023 gereed is. Prioriteit heeft het onderzoek met Staatsbosbeheer.    

 

Toelichting bij besluit 3: Het besluit van het AB SGL om in te stemmen met opheffing van RMN per 31 

december 2022 zoals opgenomen in paragraaf 2.3, onderschrijven.  

SGL is een van de drie deelnemers van de BVO RMN. Wij hebben als bestuur van SGL ingestemd met opheffing 

van RMN per 31 december 2022. Dit is geheel in lijn met de richtinggevende besluiten die begin 2021 met 

steun van u als deelnemers genomen zijn.  

 

Toelichting bij besluit 4: In dat kader, kennisnemen van het concept liquidatieplan RMN en de daarin 

opgenomen raming van de financiële consequenties voor het schap en de deelnemers, welke verwerkt zullen 

worden in de jaarrekening 2022/2023 van het schap, en het voorstel inzake dekking van het aandeel van het 

schap in deze kosten afwachten. Zie bijlage 3. 

Het concept liquidatieplan is aan ons voor een reactie toegestuurd door het bestuur van RMN. In dit plan 

worden de liquidatiekosten geraamd op € 1,25 miljoen. Het betreft voornamelijk personele en contractuele 

kosten. Volgens de geldende verdeelsleutel komt hiervan € 0,86 miljoen voor rekening van ons schap (waarvan 

€ 0,57 miljoen voor SGL-A en € 0,29 miljoen voor SGL-B). Deze kosten worden verantwoord in de jaarrekening 

2022 en de liquidatieverantwoording van RMN (in 2023). Aangezien RMN en het schap zelf niet over voldoende 

middelen beschikken om deze eenmalige kosten integraal te dragen zullen wij als bestuur SGL hiervoor volgend 

jaar en/of in 2023 een beroep moeten doen op de deelnemers. Hiervoor volgt te zijner tijd een separaat 

voorstel in de vorm van een begrotingswijziging. Uit bijlage 4 van het liquidatieplan RMN blijkt wat dit betekent 

voor de individuele deelnemers in SGL en LSD. Deze liquidatiekosten zijn beïnvloedbaar naar gelang de 

schappen of de toekomstige uitvoerders van taken die nu bij RMN zijn belegd, personeel van RMN over nemen. 

Al onze inzet is daarop gericht, zowel uit sociale als uit financiële overwegingen. Wij streven ernaar hiermee 

het aandeel in de liquidatiekosten voor ons schap en zijn deelnemers naar beneden te kunnen bijstellen.  
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1. Aanleiding: koers richting een nieuwe samenwerking 

1.1 Functioneren RMN 
In 2019 is door de besturen van Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht e.o. 

geconstateerd dat de situatie bij RMN hen zorgen baart. Eerder (2018) was door KokxDeVoogd een 

organisatiescan van RMN uitgevoerd met als belangrijke aanbevelingen de inrichting van de bedrijfsvoering 

grondig te herzien, het bestuur meer in de eigenarenrol te brengen en het ambtelijk opdrachtgevend systeem 

van de deelnemers te professionaliseren en uit de stuurlijn binnen RMN te halen. In de periode hierna is door 

RMN bij de deelnemers van beide schappen weinig vertrouwen gewekt dat de situatie zich zou verbeteren. De 

schapsbesturen, en daarmee hun deelnemers, zagen hun lasten voor RMN stijgen door kostenoverschrijdingen 

in de bedrijfsvoering van RMN maar kregen geen grip op de precieze oorzaken en waren bezorgd dat de lasten 

structureel zouden stijgen. Adequate maatregelen bleven naar hun gevoel binnen RMN uit.  

 

Vanwege de toenemende onvrede over deze situatie heeft het RMN-bestuur de directeur verzocht om haar 

deelnemers (Provincie Utrecht, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap  

Loosdrecht e.o.) mee te nemen in de problematiek en dit uit te werken in een plan van aanpak voor 

verbetering. Het rapport ‘RMN in transitie’ (2020) van RMN voorzag niet in werkbare oplossingen. In het 

rapport ‘Organisatie van de recreatietaken in Midden Nederland’ (2020) van Bureau Berenschot werd de 

conclusie getrokken dat er meer duidelijkheid nodig is over de basis voor samenwerking onder de deelnemers 

van RMN, de twee schappen en de provincie. En dat er duidelijkheid nodig is van de deelnemers aan de 

schappen over doel, nut en noodzaak van de samenwerking, omdat daarover geen eenduidig beeld bestond. 

 

1.2 Richtinggevende uitspraken over andere samenwerkingsvorm 
In het najaar van 2020 spraken de Dagelijks Besturen van Plassenschap Loosdrecht e.o. en Recreatieschap 

Stichtse Groenlanden elkaar over de toekomst van de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland 

(RMN). Door beide schappen werd een Bestuurlijke Begeleidingsgroep opgericht die uit de gesprekken 

richtinggevende uitspraken destilleerde, zoals opgenomen in de memo ‘Besluitvorming over richtinggevende 

uitspraken voor vervolgstappen nieuw organisatie recreatietaken Midden Nederland’ van 7 december 2020. 

Deze uitspraken zijn onderschreven door de besturen van SGL en LSD.  

 

Voor RMN:  

• Het voornemen uit te spreken om Bedrijfsvoeringorganisatie RMN op te heffen. (…) Als streefdatum 

voor de liquidatie te opteren voor 1 januari 2022. 

 

Voor Recreatieschap Stichtse Groenlanden:  

• Het uitwerken van een samenwerking op basis van een convenant met een Stuurgroep die 

toekomstbestendig is.  

• De wijze van aansturing en uitvoering van de nieuwe samenwerking verkennen, aan de hand van een 

logische ordening van gebieden en taken, met uitwerking van de volgende aspecten: 

➢ Onderzoeken of een centrumconstructie met de provincie Utrecht of een gemeente haalbaar is en aan 

welke eisen die moet voldoen.  

➢ Gesprekken met niet-commerciële terreinbeheerders aangaan om te bezien op welke wijze 

samenwerking mogelijk is (gebiedsgericht). 
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1.3 Reacties van deelnemers op richtinggevende uitspraken 

Aan de deelnemers van SGL (de 9 gemeenten en provincie Utrecht) is gevraagd in te stemmen met de 

richtinggevende uitspraken en hier zo nodig inhoudelijk op te reageren. Op basis van deze reacties werd door de 

besturen geconstateerd dat de richtinggevende uitspraken door de deelnemers in essentie werden 

onderschreven. Daarnaast werd duidelijkheid gewenst over de financiële meerwaarde van de nieuwe 

vormgeving van de samenwerking, over de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voor de uitvoering, 

over gemeenschappelijk eigendom en over de inspraak van raden en staten.  

1.4 Doorlopen proces vanaf 15 februari 2021 
Op basis van de reacties van de deelnemers heeft de Bestuurlijke Begeleidingsgroep, die zoals gezegd mede 

door ons is ingesteld voor de begeleiding van de transitie, de volgende opdracht geformuleerd:  

‘Ontwerp het bestuurlijke en ambtelijke proces voor het tot stand brengen van een nieuwe organisatie 

voor de recreatietaken in het gebied van de huidige recreatieschappen, bereid de noodzakelijke 

besluitvorming voor en geef indien gewenst leiding aan de uitvoering van de besluiten 

(implementatie).’ 

 

Voor het uitvoeren van deze opdracht is een extern bureau aangezocht.  

 

Sinds 15 februari 2021 zijn wij als bestuur intensief bezig geweest met de zoektocht naar een goede 

samenwerkingsvorm. Op basis van een inventarisatie van de taken die RMN nu uitvoert zijn gesprekken 

gevoerd met de Ambtelijke en Bestuurlijke Begeleidingsgroep om te komen tot scenario’s voor de toekomstige 

samenwerking.  

 

De scenario’s die voor de toekomstige samenwerking in SGL zijn opgesteld – deze worden toegelicht in 

paragraaf 3 – hadden allemaal het doel een alternatief te bieden voor de complexe governance-structuur van 

de huidige samenwerking. Onder het motto: eenvoudiger, eenduidiger, efficiënter en met minder bestuurlijke 

drukte. De huidige samenwerking kent immers een ‘dubbele GR’ – te weten: de GR SGL als één van de drie 

eigenaren van RMN en de GR RMN zelf. Door het opheffen van de constructie met een dubbele GR ontstaat er 

een directe relatie tussen de deelnemers en de organisatie die de recreatietaken uitvoert en krijgen de 

deelnemers van SGL bestuurlijke grip op deze taakuitvoering.  

 

Een van de richtinggevende uitspraken was te opteren voor de opheffing van RMN per 1 januari 2022. Dit is het 

uitgangspunt geweest, maar onder meer door de tijd die het inzichtelijk krijgen van financiën en taakomvang 

van RMN ten behoeve van de schappen vergde en de tijd die de schappen nodig bleken te hebben voor de 

heroverweging van hun samenwerkingsvorm is deze datum niet haalbaar gebleken. Op dit moment wordt 

daarom uitgegaan van liquidatie van RMN per 31 december 2022. Dat vereist nog wel een forse inspanning. 

 

Bij het uitwerken van de scenario’s ontstond gaandeweg ook het inzicht dat ook niet alle andere 

richtinggevende uitspraken even goed gevolgd konden worden. Wij lichten dat in paragraaf 3 van dit voorstel 

toe. Wij hebben gezocht naar de best passende alternatieve samenwerkingsvorm die aan bovenstaand doel 

beantwoordt. Zoals in paragraaf 3 nader wordt toegelicht zijn wij uitgekomen op een samenwerkingsvorm 

waarbij GR SGL ‘licht’ wordt ingevuld en voor de taakuitvoering een derde partij wordt gezocht waarmee een 

DVO wordt gesloten.  

 

Wij zijn nu zo ver met het uitwerken van het nieuwe samenwerkingsmodel dat wij u onderhavig voorstel voor 

een besluit aan u als deelnemers kunnen voorleggen. Daarbij streven wij ernaar, conform de wens van veel 

deelnemers, over de nieuwe samenwerkingsvorm voor SGL vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 

2022 gezamenlijk een onomkeerbaar besluit te nemen.  



 

Pagina 8 van 27 
 

2. Context: Samenhang met traject LSD en opheffing RMN 

2.1 Duiding van de samenhang 
Het proces om te komen tot een toekomstbestendige samenwerkingsvorm op de recreatietaken kent vier 

belangrijk onderdelen. Dat zijn naast het traject Recreatieschap Stichtse Groenlanden, het traject Plassenschap 

Loosdrecht e.o., het traject RMN en het traject Routebureau. In bijlage A wordt de huidige constructie en de 

relatie tussen deze vier onderdelen nader toegelicht. 

 

Deze onderdelen hebben allemaal een eigen dynamiek en er zijn voor een belangrijk deel ook andere 

deelnemers bij betrokken. De verbindende schakel is het onderdeel opheffing van RMN. Dat kan pas 

geëffectueerd worden als over de drie andere onderdelen besluitvorming heeft plaatsgevonden en duidelijk is 

waar taken en medewerkers van RMN in de toekomst ondergebracht worden. Deze afhankelijkheid maakt ons 

eigen proces complex. We lichten in deze paragraaf de samenloop en stand van zaken op deze drie andere 

onderdelen toe. 

2.2 Relatie met traject Plassenschap Loosdrecht e.o. 
Ook voor het huidige schap LSD wordt gezocht naar een nieuwe samenwerkingsvorm. Dit is inhoudelijk een 

autonoom proces. Het is ook goed mogelijk dat de deelnemers in LSD voor een andere samenwerkingsvorm 

kiezen dan wij voorstellen voor ons schap. Niettemin verdient het sterk de voorkeur dat de besluitvorming 

binnen LSD op een parallel spoor verloopt aan ons proces. Ten eerste omdat drie deelnemers in SGL ook 

deelnemer zijn in LSD en met één voorstel naar hun staten en raden willen. Ten tweede omdat de liquidatie 

van RMN pas geëffectueerd kan worden als beide schappen samen met de provincie Utrecht een besluit 

genomen hebben over opheffing van RMN en er een oplossing is voor de taken en het personeel. In deze 

oplossing moeten primair SGL, LSD en de provincie Utrecht voorzien. De twee trajecten zijn dus niet van elkaar 

afhankelijk qua vormgeving van de nieuwe samenwerking, maar wel als het gaat om het opheffen van RMN en 

daarmee qua doorlooptijd.  

2.3 Relatie met traject RMN 
Met het traject RMN1 wordt bedoeld: het traject tot liquidatie van RMN per 31 december 2022. Het bestuur 

van RMN heeft ons bestuur als deelnemer in RMN onlangs het voorstel tot opheffing van RMN per 31 

december 2022 voorgelegd. Wij hebben, geheel in lijn met uw richtinggevende uitspraak op dit punt, 

ingestemd met opheffing van RMN per 31 december 2022. Het bestuur van RMN zond ons ook het concept 

liquidatieplan (ter informatie bijgevoegd als bijlage 3). In dit plan worden de liquidatiekosten geraamd op € 

1,25 miljoen. Het betreft voornamelijk personele en contractuele kosten. Volgens de geldende verdeelsleutel 

komt hiervan € 0,86 miljoen voor rekening van ons schap (waarvan € 0,57 miljoen voor SGL-A en € 0,29 miljoen 

voor SGL-B). Deze kosten worden verantwoord in de jaarrekening 2022 en de liquidatieverantwoording van 

RMN (in 2023). Aangezien RMN en het schap zelf niet over voldoende middelen beschikken om deze eenmalige 

kosten integraal te dragen zullen wij als bestuur SGL hiervoor volgend jaar en/of in 2023 een beroep moeten 

doen op de deelnemers. Hiervoor volgt te zijner tijd een separaat voorstel in de vorm van een 

begrotingswijziging. Uit bijlage 4 van het liquidatieplan RMN blijkt wat dit betekent voor de individuele 

deelnemers in SGL en LSD. Deze liquidatiekosten zijn beïnvloedbaar naar gelang de schappen of de toekomstige 

uitvoerders van taken die nu bij RMN zijn belegd, personeel van RMN over nemen. Dat is overigens geen 

vrijblijvende aangelegenheid, maar gebaseerd op het in overheidsland algemeen aanvaarde principe ‘mens 

 
1 In het liquidatieplan wordt ook ingegaan op de afspraken die gemaakt worden met het Nationaal Park Utrechtse 

Heuvelrug in het kader van het aflopende contract met RMN. 
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volgt werk’ en mogelijk ook juridisch afdwingbaar op grond van de wettelijke bepalingen omtrent ‘overgang 

van onderneming’.  

 

Opheffing van RMN is weliswaar een gescheiden traject, maar de nauwe verbondenheid met het 

omvormingstraject van het schap SGL is evident. Het is in dit kader goed te weten dat het bestuur van RMN pas 

over gaat tot effectuering van het liquidatiebesluit als duidelijk is wat de gevolgen voor de taken en het 

personeel van RMN zijn van de nieuwe samenwerkingsvorm die ons schap en LSD kiest. Indien er niet tijdig is 

besloten over een nieuwe samenwerkingsvorm voor ons schap, en de implementatie ervan organisatorisch niet 

is afgerond vóór 1 januari 2023, dan kan RMN per 31 december 2022 niet worden geliquideerd.  

 

Het bestuur van RMN heeft vanuit haar werkgeversverantwoordelijkheid laten weten een besluit van de 

deelnemers over opheffing uiterlijk op 15 februari 2022 nodig te hebben om het personele traject dat daarna 

volgt zorgvuldig en tijdig voor 31 december 2022 te kunnen afronden. Dat betekent dus dat het besluit binnen 

ons schap over de toekomstige samenwerking ook voor 15 februari 2022 genomen moet zijn. 

2.4 Relatie met traject Routebureau 
In het Routebureau Utrecht werken alle Utrechtse gemeenten en de provincie samen op het terrein van routes 

en routenetwerken. Gezamenlijk brengen zij ook de kosten voor instandhouding van het Routebureau op. Het 

Routebureau is nu organisatorisch ondergebracht bij RMN. Dat kan niet meer nu RMN wordt opgeheven. De 

provincie is bereid het Routebureau organisatorisch onder te brengen in de provinciale organisatie en de 

betrokken medewerkers van RMN over te nemen om zo frictiekosten te voorkomen. Deze overname zal niet 

leiden tot een hogere structurele bijdrage voor de Utrechtse gemeenten.  

 

Er speelt in dit kader ook een andere relevante ontwikkeling. Recent is een evaluatie uitgevoerd over het 

Routebureau; daarin wordt (onder andere) de optie opgenomen is om het Routebureau onder te brengen in 

een aparte stichting. Dit evaluatierapport wordt op 26 november 2021 besproken in het Bestuurlijk Overleg 

Routebureau, waarin alle Utrechtse gemeenten deelnemen. Op deze uitkomst kan nu niet vooruitgelopen 

worden. Vandaar dat met de provincie het overleg plaatsvindt dat zij het Routebureau uiterlijk per 1 januari 

2023, en zoveel eerder als mogelijk, opneemt in de provinciale organisatie. Dit tenzij er tijdig eerder in het 

Bestuurlijk Overleg Routebureau overeenstemming wordt bereikt over het onderbrengen van het Routebureau 

in een aparte stichting of er een andere oplossing komt, die voor 1 januari 2023 te realiseren is. Met deze 

‘vangnet-afspraak’ blijft enerzijds de ruimte bestaan om eventueel tot een andere door de deelnemers 

gewenste oplossing voor de organisatorische inbedding van het Routebureau te komen en wordt anderzijds 

bereikt dat het Routebureau en de medewerkers die daar werken op 1 januari 2023 in ieder geval een 

organisatorische thuisbasis hebben.  
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3. Onderzochte scenario’s en weging 

3.1 Proces van verkenning 
Met de Ambtelijke en Bestuurlijke Begeleidingsgroep zijn gesprekken gevoerd over de hoofdlijnen van 

mogelijke scenario’s voor de toekomstige vormgeving van de samenwerking in ons schap. Op basis van deze 

gesprekken zijn uit een veelheid van scenario’s vier scenario’s geselecteerd die de basis vormden voor verdere 

verkenning. In de periode van uitwerken van de toekomstscenario’s zijn ook gesprekken gevoerd met 

verschillende TBO’s en andere organisaties die potentieel de rol van uitvoerder kunnen vervullen in de 

toekomstige samenwerking. Er is oriënterend gesproken met Recreatie Noord-Holland, Leisurelands, 

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Erfgoed Utrecht, Utrechts Landschap, RUD, ODRU, Nationaal 

Park Utrechtse Heuvelrug.  

 

Deze verdere verkenning heeft geresulteerd in vier hoofdscenario’s.  

3.2 De vier hoofdscenario’s 
Er zijn in dit traject vier scenario’s uitgewerkt en bestuurlijk besproken en gewogen waarvan de essentie als 

volgt is:   

 

1. Scenario ‘Basis’: De GR SGL wordt opgeheven. De gronden, in eigendom van SGL, worden 

overgedragen naar de grondgebiedgemeenten. De gezamenlijkheid sluit een convenant met een 

uitvoerende partij voor het uitvoeren van de taken. Een gezamenlijke bestuurlijke stuurgroep wordt 

ingesteld om de taakuitvoering door de uitvoerende partij te monitoren. 

 

2. Scenario ‘Basis+’: De GR SGL blijft bestaan, zij het mogelijk in een andere variant (zoals beschreven in 

de Wgr). De gronden, nu in eigendom van SGL, blijven in eigendom van het schap. De gezamenlijkheid 

sluit een DVO met de uitvoerende partij voor het uitvoeren van de taken die RMN nu uitvoert. Anders 

dan in het oorspronkelijke uitgangspunt, zal er bij het onderbrengen van alle taken bij een uitvoerende 

partij geen noodzaak bestaan om naast de GR nog een stuurgroep op te richten. De GR gaat het 

opdrachtgeverschap zelf invullen. 

 

3. Scenario ‘TBO’: De GR wordt opgeheven. Een TBO neemt grondeigendom over, en daarmee de gehele 

taakuitvoer. Bij volledige overdracht van gronden wordt ook zeggenschap over de gebieden 

overgedragen. Er is hier in principe geen sprake meer van samenwerking tussen deelnemers, maar van 

overdracht van gebieden aan een nieuwe eigenaar. Deelnemers hebben slechts door 

bestemmingsplannen, en wellicht een bestuursovereenkomst, invloed op de ontwikkeling van de 

overgedragen gebieden. 

 

4. Scenario ‘nul’: De GR SGL wordt opgeheven en alle gronden worden overgedragen aan de 

grondgebiedsgemeenten. De aan deze gronden verbonden taken worden door de betreffende 

gemeente zelf uitgevoerd. De samenwerking richt zich op het in stand houden van de recreatieve 

functies, de samenhang tussen de gebieden en de inbreng van de benodigde middelen. Hiertoe wordt 

een stuurgroep tussen alle betrokken samenwerkingspartners opgericht. 

De uitwerking van de scenario’s en de weging per scenario is opgenomen in bijlage B.  
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3.3 De keuze voor scenario Basis+  
De bovengenoemde scenario’s zijn door ons bestuur uitputtend besproken en beoordeeld op wenselijkheid en 

haalbaarheid.  

 

We hebben unaniem geconstateerd dat scenario ‘nul’ niet wenselijk is. Dit zou immers betekenen dat de 

bestuurlijke samenwerking zou verdwijnen, waarmee ook de basis voor de provinciale financiële bijdrage 

vervalt. Bovendien zouden eigendommen moeten worden verdeeld en zou elke gemeente en provincie zelf 

verantwoordelijk worden voor de taakuitvoering, wat tot kwetsbaarheid en inefficiency leidt en 

gemeentegrens-overschrijdende samenwerking bemoeilijkt.  

 

Voor scenario ‘TBO’ geldt dat de wenselijkheid mede afhankelijk is van de voorwaarden waartegen een TBO de 

gronden wil overnemen. De TBO’s Staatsbosbeheer en Landschap Erfgoed Utrecht, die interesse toonden voor 

de taakuitvoer (voor een groot deel van de gebieden of alle gebieden) van SGL, lieten weten beide niet te 

opteren voor het overnemen van gebieden. Dat is: in ieder geval niet binnen een periode van enkele jaren. Dit 

maakt dat het scenario TBO, waarbij gronden worden overgedragen aan een TBO, niet haalbaar is.  

 

We oordeelden voorts dat de scenario’s ‘Basis’ en ‘Basis+’ het meest wenselijk zijn vanuit het oogpunt van 

continuering van de samenwerking en gedeeld opdrachtgeverschap. Het scenario ‘Basis+’ heeft daarbij 

voordelen ten opzichte van scenario ‘Basis’. Het in stand houden van de huidige publieke samenwerkingsvorm 

in een GR  biedt het voordeel dat de samenwerking op de gemeente-grensoverschrijdende recreatietaken 

robuust blijft, de gronden in gezamenlijk eigendom blijven, de raden en staten positie houden waarmee 

democratie legitimatie gediend is, de financiële stromen en ook de solidariteit geborgd blijven en één 

gebundelde opdracht voor de taakuitvoering aan een derde partij gegeven kan worden.  

 

Binnen beide scenario’s (‘Basis’ en ‘Basis+’) is het vervolgens de vraag of de taakuitvoering wordt belegd bij een 

of meerdere deelnemers of bij een of meerdere TBO’s. Aanvankelijk ging de aandacht – naar aanleiding van de 

richtinggevende uitspraken – uit naar een centrumconstructie met de Provincie Utrecht of een andere 

deelnemer als taakuitvoerder. Gaandeweg werd duidelijk dat de betrokkenheid van een TBO bij de 

taakuitvoering bestuurlijk de voorkeur genoot, vanwege daar aanwezige kennis en ervaring, en de mogelijkheid 

een strikte scheiding in het opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap aan te brengen.  

 

Aanvullend is door meerdere gemeenten verzocht om te onderzoeken of m.b.t. hun ‘natte’ taken 

samenwerking kon worden gezocht met LSD. Ten aanzien hiervan is geconcludeerd dat dit veel onderzoek en 

overleg vergt en dat het niet haalbaar is dat af te ronden binnen de tijdsspanne die tot de 

gemeenteraadsverkiezingen resteert voor de besluitvorming over de toekomstige samenwerking. Niettemin 

blijft het onderwerp op de bestuurlijke agenda staan met de bedoeling het gesprek hierover komend jaar voort 

te zetten. Dat hebben wij zo ook afgesproken met het bestuur van LSD. 

 

Uit de gesprekken met TBO’s is Staasbosbeheer als meest gerede partij uit de bus gekomen om te onderzoeken 

of de taken die RMN nu voor ons schap uitvoert daar ondergebracht kunnen worden en welke condities dan 

gelden. Staatsbosbeheer heeft zich bereid getoond de taakuitvoering van het schap op zich te willen nemen, er 

vanuit gaande dat we het over de condities eens kunnen worden. Ten opzichte van taakuitvoering door een 

centrumdeelnemer biedt het kiezen van een TBO als opdrachtnemer het voordeel dat er een helder 

onderscheid ontstaat tussen eigenaarschap en opdrachtgeverschap en dat het van de opdrachtgever-

opdrachtnemer-relatie professioneel en zakelijk kan worden ingericht. Staatsbosbeheer voert binnen de 

Provincie Utrecht al vergelijkbare werkzaamheden uit als RMN (hoewel Staatsbosbeheer beheer en onderhoud 

van ‘natte’ terreinen tot op heden alleen uitvoert in andere provincies), de organisatie werkt reeds samen met 

RMN en heeft beheergebieden in eigendom die grenzen aan de beheergebieden van de schappen. Dit laatste is 

ook een van de redenen dat Staatsbosbeheer zich bereid toont de taakuitvoering voor schapsgebieden onder 
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nader overeen te komen condities over te nemen. Staatsbosbeheer is bovendien in staat om niet alleen werk 

maar ook medewerkers over te nemen tegen arbeidsvoorwaarden die vergelijkbaar zijn met de huidige bij 

RMN. Staatsbosbeheer is namelijk ook een publieke partij, wat de overgang van medewerkers van RMN met 

hun werk vergemakkelijkt. 

 

Alles afwegende hebben wij besloten scenario Basis+ aan u voor te leggen als de meest wenselijke en haalbare 

toekomstige vorm voor de samenwerking. Deze samenwerkingsvorm wordt in de volgende paragraaf verder 

uitgewerkt.  
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4. Kernelementen van het voorstel  

De samenwerkingsvorm die wordt voorgesteld is het scenario ‘Basis+’, nader uitgewerkt. De elementen van 

deze samenwerkingsvorm, zoals schematisch weergegeven in onderstaande afbeelding, worden hierna per 

onderdeel toegelicht. 

 

 

 

 

Voorgesteld wordt om samenwerking binnen het schap te richten op het beheer van de eigendommen en het 

invullen van het opdrachtgeverschap naar de uitvoerende partij, die volledig verantwoordelijk wordt voor de 

taakuitvoering op het terrein van beheer en onderhoud, exploitatie, VTH, kwaliteitsimpulsen voorzieningen en 

bijbehorende bedrijfsvoering (element 1). Dit opdrachtgeverschap richt zich op het stellen van de kaders voor 

de taakuitvoering en het managen van de DVO die afgesloten wordt. Deze taken van het schap bestuur zijn 

naar hun aard beleidsarm. Strategische beleidsonderwerpen maken geen onderdeel uit van de taken van het 

schap. Deze wezenlijke verandering van taken is terug te zien in een lichter bestuursmodel, met een in omvang 

kleiner bestuur en minder bestuursvergaderingen met minder agendapunten. De bestuurskosten liggen 

daardoor lager dan nu. Deze wezenlijke verandering betekent een trendbreuk met de huidige manier van 

werken en sluit aan bij de richtinggevende uitspraken die begin 2021 zijn gedaan. 

 

De toekomstige samenwerking krijgt vorm in een juridisch zo licht mogelijke publiekrechtelijke vorm (hierna: 

de Regeling), waarin alle 9 gemeenten en de provincie Utrecht blijven deelnemen, zeggenschap houden en een 

financiële bijdrage blijven betalen. Dit is van belang met het oog op het beheer van het gemeenschappelijk 

eigendom van de gebieden, om de uitvoering van de VTH-taken binnen het gehele gebied van het schap op een 

eenduidige wijze te doen en om als collectief van deelnemers gezamenlijk opdracht te verlenen aan één 

externe partij voor de taakuitvoering voor het gehele gebied. Bovendien blijft zo sprake van een publieke en 

solidaire grondslag onder de samenwerking. Dat draagt bij aan stabiliteit en toekomstbestendigheid van de 

samenwerking. 

 

Voorgesteld wordt om te opteren voor Staatsbosbeheer als taakuitvoerder voor het grootste deel van de 

schapstaken (element 2). Dat wil zeggen: Staatsbosbeheer neemt de taken a) beheer en onderhoud, b) toezicht 

en handhaving, c) verbeteren van bestaande bestemmingen met kwaliteitsimpulsen, d) exploitatie en e) en het 

hierbij behorende deel van de bedrijfsvoering op zich. Ten aanzien van dat laatste valt te denken aan 
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contractbeheer en contractmanagement, ondersteuning bij de aanbesteding van onderhoudswerken, 

registratie van financiën en de onderhoudsstaat van eigendom, etc. Een deel van de huidige 

bedrijfsvoeringtaken van RMN, zoals de directeursfunctie, vervalt bij opheffing van RMN. 

 

Strategische ontwikkeling (de uitbreiding en het verbinden van gebieden) blijft geregeld via het programma 

Groen Groeit Mee. Dit wordt geen taak van Staatsbosbeheer. Voor zover er nog besluiten van het bestuur 

nodig zijn over beleidsaspecten die te maken hebben met de eigendommen worden deze voorbereid door de 

bestuurssecretaris, in samenspraak met de ambtelijke klankbordgroep. SBB  kan hier vanuit de 

uitvoeringspraktijk input voor aanleveren.  Staatsbosbeheer is dus – met inachtneming van nader in de DVO 

vast te leggen handelingsruimte met betrekking tot de taakuitvoering – ‘slechts’ uitvoerder.’ 

 

Het voordeel van Staatsbosbeheer als taakuitvoerder voor (vrijwel) het gehele takenpakket van het schap is dat 

zij zodoende één centraal aanspreekpunt kent voor de recreant en afnemer. Bovendien kunnen 

aanbestedingstechnische risico’s beperkt worden omdat Staatsbosbeheer ook een publieke organisatie is. Het 

zijn van een publieke partij heeft mogelijk ook het voordeel dat er geen BTW hoeft te worden afgedragen. 

Beide aspecten worden de komende maanden nader onderzocht en worden door ons als bestuur SGL  mee 

gewogen bij de besluitvorming in juni 2022 om met Staatsbosbeheer een samenwerking aan te gaan en een 

DVO te sluiten. 

 

Gezien de kansrijkheid van deze optie zullen wij als bestuur, samen met het bestuur van RMN, op korte termijn 

een intentieovereenkomst tot onderzoek met SBB sluiten. Deze is als bijlage 2 ter kennisgeving bijgevoegd. Op 

basis van deze intentieovereenkomst wordt een onderzoek gestart naar uitvoering door SBB van de taken voor 

het schap die nu door RMN uitgevoerd worden, de condities die SBB daaraan verbindt en wat het betekent 

voor het RMN-personeel. Deze intentieovereenkomst schept geen verplichtingen van ons schap tegenover SBB, 

anders dan dat we ons gezamenlijk inspannen om binnen de afgesproken periode een adequaat 

onderzoeksresultaat op te leveren als basis voor de besluitvorming die daarna volgt. Tegelijkertijd sluiten we 

deze intentieovereenkomst niet zo maar; we hebben er alle vertrouwen in dat we met Staatsbosbeheer tot 

goede afspraken kunnen komen. Wij streven ernaar dit gezamenlijke onderzoek vóór 1 juni 2022 af te ronden 

en op basis van de uitkomsten daarvan in ons AB voor 30 juni 2022 een besluit te nemen over het aangaan van 

de samenwerking met SBB. Zodat de resterende tijd tot 1 januari 2023 kan worden gefocust op het afsluiten 

van de DVO en het voorbereiden van de transitie van taken en medewerkers. Wij houden u hiervan op de 

hoogte. 

 

Het bestuur van de Regeling heeft op dit onderdeel straks als voornaamste taak het vervullen van de rol van 

opdrachtgever tegenover Staatsbosbeheer als beoogd uitvoerder in naam van de deelnemers (element 3). De 

bedoeling is dit vorm te geven in een DVO, die wordt afgesloten tussen ons schap en Staatsbosbeheer. Daarin 

worden duidelijke prestatieafspraken gemaakt over het takenpakket en de condities van uitvoering door 

Staatsbosbeheer waardoor er meer grip op de efficiëntie van de taakuitvoering ontstaat.  

 

Voorgesteld wordt om de taken van de businesscontroller en de bestuurssecretaris niet onder te brengen bij 

Staatsbosbeheer (element 4).  De voornaamste redenen om deze taken niet bij Staatsbosbeheer te beleggen 

zijn dat er zo schaps-controle en -toezicht op de uitvoering van de DVO wordt geborgd en dat de scheiding 

tussen de verantwoordelijkheden van opdrachtgever (het schap) en opdrachtnemer (SBB) helder blijven. Een 

van beide functionarissen zal de rol van materieel opdrachtgever tegenover Staatsbosbeheer vervullen, in 

mandaat van het schap als formeel opdrachtgever. De businesscontroller stelt de P&C-documenten voor het 

schap op; dat zijn de jaarrekening en de begroting.  

 

Personele kosten voor deze functies worden door het schap betaald aan de deelnemer die het personeel in 

kwestie beschikbaar stelt. De provincie Utrecht heeft zich bereid verklaard de functies van businesscontroller 
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en bestuurssecretaris in te vullen. Wij voeren hierover inmiddels overleg met de provincie en hebben alle 

vertrouwen in een goede afloop.  

 

Voorgesteld wordt om een vaste ambtelijke klankbordgroep in te stellen waarin alle schapsdeelnemers 

ambtelijk vertegenwoordigd kunnen zijn (element 5). Deelname hieraan heeft geen verplichtend karakter voor 

de deelnemers. Het is aan hen om hierin een eigen keus te maken. Het doel van deze klankbordgroep is het 

ondersteunen en optreden als klankbord voor de bestuurssecretaris en de businesscontroller. Door deel te 

nemen in de klankbordgroep worden de deelnemers ambtelijk goed betrokken bij het werk van het schap en 

kunnen zij hun bestuurders adequaat adviseren. De klankbordgroep komt periodiek bijeen met de 

bestuurssecretaris en businesscontroller. 
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5. Consequenties 

5.1 Wat lossen we met dit voorstel op en wat wordt er anders t.o.v. de huidige situatie? 
De voorgestelde samenwerkingsvorm, zoals in paragraaf 4 gepresenteerd, biedt oplossingen voor de 

problemen die door de deelnemers van SGL worden ervaren in het huidige construct. We lichten deze toe.  

 

Een eerste probleem in de huidige samenwerking is het gebrek aan bestuurlijke grip op de taakuitvoering. De 

huidige samenwerkingsvorm kent een dubbele GR – te weten: SGL én de GR bedrijfsvoeringsorganisatie RMN. 

De GR RMN brengt een extra bestuurslaag met zich mee die resulteert in verminderde bestuurlijke grip vanuit 

u als deelnemers in SGL op de taakuitvoering. In de voorgestelde samenwerkingsvorm wordt dit opgelost door 

de GR RMN op te heffen en SGL directe verantwoordelijkheid te geven voor de taakuitvoering en de 

opdrachtverlening aan Staatsbosbeheer als de beoogde uitvoerende partij. U bent daar via uw 

vertegenwoordiger in het bestuur bij betrokken.  

 

In het verlengde van het eerste probleem speelt het ontbreken van een zuivere opdrachtgevers-

opdrachtnemersrelatie omdat SGL ook eigenaar is van RMN. Dit betekent dat het voor bestuurders moeilijk is 

rollen en verantwoordelijkheden in SGL en in RMN te onderscheiden en te scheiden. In de nu voorgestelde 

samenwerkingsvorm is sprake van een zuivere opdrachtgeversrol (het schap) en opdrachtnemersrol (SBB). Dat 

maakt zakelijke sturing op de uitvoering en geleverde prestaties eenvoudiger. 

 

Naast de bestuurlijke grip op de taakuitvoering ontbreekt het ook aan grip op de financiën. Er zijn in de huidige 

samenwerking geen heldere afspraken omtrent de taakuitvoering door RMN en het kwaliteitsniveau ervan 

vastgesteld. In de voorgestelde samenwerkingsvorm wordt dit opgelost door het afsluiten van een DVO met 

Staatsbosbeheer, waarin heldere dienstverleningsafspraken worden gemaakt. Hierdoor ontstaat meer grip op 

de prijs-kwaliteitverhouding en de efficiency.  

 

Een ander gesignaleerd probleem in de huidige samenwerking is het gebrek aan robuustheid van de 

taakuitvoerende organisatie. RMN is een relatief kleine en daardoor kwetsbare en dure organisatie waarin 

uitval van kritieke functies bovendien niet zomaar opgevangen kan worden door de organisatie. Dit wordt 

versterkt door het feit dat de gegevensadministratie binnen RMN niet optimaal is georganiseerd waardoor een 

grote afhankelijkheid ontstaat van de kennis die werknemers ‘in hun hoofd’ hebben. In de nieuwe 

samenwerkingsvorm treedt Staatsbosbeheer op als taakuitvoerder. Staatsbosbeheeris een grote organisatie 

die soortgelijke taken als die voor de schappen op vele andere plekken in Nederland uitvoert en eventuele 

personele schommelingen kan ondervangen.  

 

Door te kiezen voor een grote, robuuste uitvoeringsorganisatie ontstaan ook kansen op verlaging van de 

uitvoeringskosten, met name de ‘overhead’ kosten. De kosten van de huidige samenwerkingsvorm, specifiek de 

‘overhead’ kosten van RMN, worden in de huidige samenwerkingsvorm immers als problematisch ervaren. In 

de voorstelde samenwerkingsvorm wordt een deel van deze kosten verlaagd door het wegvallen van RMN. 

Hierdoor verdwijnen naast bijbehorende bestuurskosten ook een deel van de administratiekosten. ‘Overhead’ 

kosten worden in de nieuwe samenwerkingsvorm zo beperkt mogelijk gehouden door deze taken zoveel 

mogelijk te onder te brengen bij Staatsbosbeheer, die deze in haar bestaande administratieve apparaat 

incorporeert. Enkel de functies van de controller en de bestuurssecretaris blijven actief voor het schap. De 

financiële consequenties zijn beschreven in paragraaf 5. 

 

Een belangrijk ervaren probleem in de huidige samenwerking is voorts de bestuurlijke drukte: teveel 

bestuursvergaderingen en te lange agenda’s. In de voorgestelde samenwerkingsvorm wordt deze bestuurlijke 

drukte aanzienlijk verminderd door twee factoren: 1. door het wegvallen van RMN en haar bestuur, 2. door een 
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juridisch zo licht mogelijke inrichting van het bestuursmodel, waarin alle 9 gemeenten en de provincie Utrecht 

blijven deel nemen, zeggenschap houden en een financiële bijdrage blijven betalen. Hoe dit er uit ziet is 

uitgewerkt in bijlage 1. . Daarbij zal de betrokkenheid van de raden en staten, naast de formele rol met 

betrekking tot de P&C-documenten, bij de inhoud van het werk van het schap op een manier invulling krijgen.  

 

Een aanvullend voordeel van de voorgestelde samenwerkingsvorm is tot slot dat de ambtelijke betrokkenheid 

vanuit de deelnemers bij het werk van het schap goed wordt geborgd door het instellen van de ambtelijke 

klankbordgroep. Dit verhoogt ook de kwaliteit van de advisering binnen de deelnemers. 

 

Bij dit alles is van belang dat wij ons als bestuur SGL en als deelnemers realiseren dat deze nieuwe 

samenwerkingsvorm een trendbreuk is met hoe het nu gaat en dus ook om een cultuurverandering binnen de 

samenwerking vraagt, waar we samen aan moeten werken.  

5.2 Financiële consequenties 
Voor de berekening van de financiële consequenties wordt onderscheid gemaakt in 

a) de incidentele kosten van de omvorming en 
b) de structurele effecten op de begroting van de deelnemers na implementatie van dit voorstel. 

 
Ad a) Incidentele kosten van de omvorming 
Voor de incidentele kosten van de omvorming gaan we in de eerste plaats uit van het aandeel SGL in de 
liquidatiekosten van RMN. Dit is een bedrag van € 0,86 miljoen. Zie voor de verantwoording en verdeling van 
deze kosten paragraaf 2.3. 
Daarnaast wordt een bedrag van € 0,25 miljoen geraamd aan incidentele kosten die samenhangen met de 
omvorming van het schap zelf. Daarbij gaat het om onderzoekskosten, opstartkosten en inrichtingskosten die in 
de besluitvormingsvoorbereiding worden gemaakt en die de nieuwe uitvoeringsorganisatie en de provincie 
Utrecht (als kandidaat gastheer voor de ondersteuningseenheid) maken en mogelijk doorbelasten aan ons 
schap2.    
Het totaal van de incidentele kosten voor de omvorming wordt daarmee voor ons schap geraamd op € 1,11 
miljoen. In bijlage C bij dit voorstel is de verdeling van deze kosten over onze deelnemers opgenomen. Deze 
kosten worden gedekt op de begroting van ons schap in het jaar waarin de financiële verplichting voor deze 
kosten daadwerkelijk wordt aangegaan (2022) en zullen in de begrotingswijziging van september 2022 onder 
verwijzing naar dit voorstel worden verwerkt. 
 
Ad b) de structurele effecten op de begroting van de deelnemers na implementatie van dit voorstel 
Voor een berekening van de structurele effecten is op dit moment nog niet voldoende informatie beschikbaar. 
Hiervoor is een aanbod van de beoogde uitvoerder(s) van de beheer- en ander taken nodig. Desalniettemin kan 
een zeer globale raming van de structurele effecten worden gemaakt door uit te gaan van een gelijkblijvend saldo 
van baten en laten op de primaire taken en een reële besparing op de overheadkosten in de toekomstige 
begroting. Hierna wordt dit toegelicht. 
 
De begroting 2021 voor SGL ziet er op de 5 programma’s als volgt uit (bedragen x € 1.000):  
 
Tabel 1.  Programmabegroting 2021 SGL  

SGL  SGL Lasten (huidig)  SGL Lasten (nieuw)  Verschil huidig - 
nieuw  

P1 Beheer en onderhoud  € 1.532  € 1.532  € 0  

P2 Toezicht en handhaving  € 546  € 546  € 0  

P3 Ontwikkeling  € 19  € 19  € 0  

P4 Exploitatie  € 2.099  € 2.099  € 0 

P5 Overhead  € 2.461  € 1.800  € -661 

 
2 Onderdeel zijn de kosten voor externe begeleiding van het besluitvormingsproces en voor een eventuele projectleider/ kwartiermaker van 
de nieuwe governance. 
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TOTAAL  € 6.657  € 5.996  € -661 

 
De exploitatie van SGL is onderverdeeld in de twee gescheiden onderdelen SGL-A (lasten € 4,9 miljoen) en SGL-
B (voormalig VVP, lasten € 1,8 miljoen), totaal lasten € 6,7 miljoen. Wanneer in de nieuwe samenwerkingsvorm 
de overhead wordt verlaagd van de huidige 37% naar 30% (dit is een aanname), ontstaat een structureel 
voordeel van € 0,66 miljoen op de totale lasten (10% van het totaal). Dit voordeel kan geheel of gedeeltelijk 
worden ingezet voor de noodzakelijke kwaliteitsimpuls op de taakuitvoering.  
 
De overheadkosten in de nieuwe situatie bestaan uit twee componenten: 
• de eigen kosten van het schap voor de bestuursondersteuning en het vormgeven van het 

opdrachtgeverschap namens de deelnemers van het schap naar Staatsbosbeheer wordt vormgegeven 
(secretarisfunctie en controllersfunctie voor het opstellen van de P&C-documenten). Doordat er geen 
inhoudelijke eigenaarsvergaderingen meer zijn (omdat slechts via een DVO wordt gestuurd en 
verantwoord) kan de nieuwe samenwerking volstaan met 0,1 f.t.e. voor de bestuurssecretaris en 0,1 
f.t.e. voor de businesscontroller. Dit is veel minder dat nu aan ons schap via de verdeelsleutel voor 
deze functies door RMN wordt doorbelast. 

• de overhead doorbelasting van de nieuwe opdrachtnemer (SBB). Omdat we het aanbod van SBB nog 
niet kennen moet een aanname worden gedaan over de omvang van de overhead die SBB doorbelast 
in haar tarieven voor de uitvoering van de taken. 30% lijkt hiervoor een reële aanname.  

 
Indien dit structurele voordeel wordt gerealiseerd, is bij de eerder berekende incidentele kosten van € 1,11 
miljoen sprake van een terugverdientijd van afgerond 2 jaar. Naar de mate waarin het lukt meer medewerkers 
met hun werk mee over te laten gaan naar Staatsbosbeheer zullen daarmee de eenmalige liquidatiekosten 
afnemen3. 

5.3 Overige consequenties 
Momenteel zijn de provincie en de gemeente Utrecht in gesprek over een uitruil van hun financiële bijdrage 

voor ons schap en LSD. De reden hiervoor is dat de gemeente Utrecht per 1 januari 2023 uit LSD wil treden 

gezien het geringe belang dat zij bij dit schap heeft. De uitruil betekent dat waar de gemeente Utrecht niet 

meegaat in de nieuwe samenwerking voor de LSD, de gemeente Utrecht meer verantwoordelijkheid en 

middelen toebedeelt aan de toekomstige samenwerkingsvorm voor SGL. Gelijktijdig maakt de provincie 

Utrecht de omgekeerde beweging. Een lagere bijdrage aan SGL en een hogere bijdrage in LSD. Daarmee kan de 

Provincie Utrecht meer invloed uitoefenen op de opgave in LSD, inclusief daarbij de verwevenheid met de 

Natura 2000. De stad is omgekeerd meer betrokken bij de regionale opgave die de stad betreffen. In concreto: 

de huidige bijdrage van de gemeente Utrecht aan LSD (ca € 185.000 per jaar) gaat naar SGL en de provincie 

verlaagt haar bijdrage in SGL met eenzelfde bedrag en verschuift deze naar LSD. Deze beweging heeft geen 

gevolgen voor de stemverhouding in ons Algemeen bestuur. Bovendien blijft de gemeente Utrecht bijdragen in 

de liquidatiekosten van RMN. De gemeente en de provincie hebben hier inmiddels op bestuurlijk niveau 

overeenstemming over bereikt; definitieve besluitvorming vindt in het kader van dit bredere voorstel plaats. 

 

 
3 Dat wil niet per definitie zeggen dat daarmee ook de structurele kosten toenemen die Staatsbosbeheer in rekening gaat brengen bij het 
schap voor de uitvoering van de taken.  
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6. Risico’s en onzekerheden 

6.1 Het afhaken of later kunnen instappen van Staatsbosbeheer 
Een belangrijk risico is het afhaken of later kunnen instappen van Staatsbosbeheer als taakuitvoerder voor (een 

deel van) de schapsgebieden. Het is mogelijk dat Staatsbosbeheer de taakuitvoer organisatorisch niet 

uitvoerbaar acht – bij specificering van werkzaamheden en budget – of omdat de door het schapsbestuur 

gewenste taakuitvoer te weinig aansluit bij de beleidsdoelstelling van Staatsbosbeheer. Ook kan het zijn dat we 

geen, of niet tijdig, overeenstemming bereiken over de condities die Staatsbosbeheer stelt aan de 

taakuitvoering of het overnemen van RMN-personeel.  

 

Staatsbosbeheer is een publieke partij, die vergelijkbare arbeidsvoorwaarden kan bieden voor het van RMN 

over te nemen personeel. Een andere publieke partij die het gehele takenpakket van SGL op zich kan nemen is 

niet gevonden. Er is op dit moment ook geen alternatieve TBO of marktpartij in beeld die dit zou kunnen.  

 

Het uiteindelijke risico, bij afhaken van Staatsbosbeheer, is dat er geen uitvoeringsorganisatie gereed staat 

voor taakovername per 1 januari 2023. Er zijn dan twee alternatieven: óf RMN blijft bestaan, óf RMN wordt 

toch opgeheven en de deelnemers zullen de taakuitvoering alsnog zélf moeten organiseren (scenario ‘nul’). In 

dat laatste geval kunnen -een deel van de- deelnemers ook besluiten hun krachten op dit punt in een door hen 

te bepalen vorm te bundelen. Dat is dan aan hen. 

6.2 Aanbestedingsrisico 
Het aangaan van een samenwerking met Staatsbosbeheer, is niet geheel zonder aanbestedingsrechtelijk risico. 

Vooralsnog willen wij gebruik maken van de uitzonderingsgrond van het alleenrecht omdat wij dat zien als de 

route met de minste risico’s. Aandachtspunt daarbij is of er sprake is van een in het Europese verdrag 

genoemde uitzondering (openbaar gezag, orde, gezondheid en veiligheid) óf een zogenaamde ‘dwingende 

reden van algemeen belang’. Onderbouwd kan worden dat een gecombineerde taakuitoefening waarin VTH-

taken en beheerstaken vanuit één hand worden verricht, een dwingende reden kan vormen. 

Het aanbestedingsrisico moet bovendien worden geduid in het perspectief van de beperkte mogelijkheden om 

voor RMN een andere oplossing te vinden. Hierbij is van belang dat Staatsbosbeheer een publieke partij is die 

als enige partij in staat is om medewerkers op lange termijn vergelijkbare arbeidsvoorwaarden te bieden. 

Daarbij komt dat geen ‘werk’ van de markt wordt gehaald. Ook nu worden de taken door een publieke partij 

uitgevoerd. De aard van het takenpakket, specifiek de VTH-taken, maakt dat private partijen de taken niet uit 

kunnen voeren of tegen aantrekkelijke condities willen uitvoeren. Een afspraak waarbij gestuurd kan worden 

via een DVO met Staatsbosbeheer als solide publieke partij is dan feitelijk ook om deze reden de enige 

mogelijkheid met perspectief op een toekomstbestendige en robuuste taakuitvoering.  

Er zijn vergelijkbare casussen waarin Staatsbosbeheer taken is gaan uitvoeren voor publieke organisaties, 

onder andere voor de provincie Zuid-Holland en gemeenten in deze provincie. Wij zullen in het onderzoek met 

Staatsbosbeheer verkennen welke vormgeving daar gekozen is en nagaan of deze ook bruikbaar is in onze 

situatie.  

6.3 Niet plaatsbaar personeel  
De inzet is dat het huidige personeel van RMN wiens werk over gaat naar Staatsbosbeheer ook mee gaat naar 

Staatsbosbeheer volgens het uitgangspunt ‘mens volgt werk’. Hetzelfde geldt voor het personeel van het 

Routebureau naar de provincie. Daarnaast doen wij een beroep op de deelnemers om bij vacatures aandacht 

te hebben voor kansen voor RMN-medewerkers. Mocht het onverhoopt zo zijn dat personeel niet 

overgedragen kan worden dan blijven de liquidatiekosten navenant hoog en daarbij ook de eenmalige bijdrage 

in deze kosten van ons schap. 
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6.4 Geen samenhangende besluitvorming  
Zoals al vermeld is effectuering van het opheffingsbesluit van RMN pas mogelijk indien ook bij de parallelle 

trajecten van ons schap, LSD en Routebureau is besloten over een nieuwe samenwerkingsvorm respectievelijk 

nieuwe organisatie en duidelijk is welke medewerkers en contracten met hun werk mee over kunnen naar een 

andere organisatie. Risico is dat RMN niet op 31 december 2022 kan worden geliquideerd als er in deze drie 

trajecten geen alternatieve organisatie gereed staat voor taakovername met bijbehorend personeel. 
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7. Planning van het vervolgproces 

Om tot ordentelijke en rechtsgeldige besluitvorming te komen volgen wij onderstaand stappenplan.  

 

Tabel 2: Proces vanaf instemming met voorstel door DB en AB SGL 

Stap: Datum: 

Stap 1: AB doet het voorstel aan de deelnemers  1 nov. 

Stap 2: Voorstellen toelichten in Raadsklankbordgroep Medio nov. 

Stap 3: Deelnemers behandelen het voorstel (colleges, raden, GS, PS) en informeren DB over de uitkomst 1 feb. 

Stap 4: DB doet voorstel aan AB om besluit definitief te maken 2 feb. 

Stap 5: AB maakt besluit definitief  15 feb. 

 

Uiterlijk 15 februari 2022 stellen wij, als algemeen bestuur, vast of u instemt met de voorstellen voor de 

nieuwe samenwerkingsvorm en of het vereiste 2/3de meerderheidsbesluit door u als deelnemers in SGL 

genomen is met betrekking tot de nieuwe tekst van de Regeling.  

 

Voor de implementatie van de nieuwe samenwerkingsvorm zal de planning vanaf 1 maart 2022 nog nader 

worden gespecificeerd. De hoofdlijnen hiervan zijn als volgt. Met ingang van 1 november 2021 wordt gestart 

met het onderzoek dat in de intentieovereenkomst met Staatsbosbeheer wordt afgesproken. Dit onderzoek 

loopt dus parallel aan de besluitvorming zoals in bovenstaande stappen beschreven. De uitkomsten van dit 

onderzoek zullen uiterlijk 1 juni 2022 ter besluitvorming aan het AB worden voorgelegd. Het AB beslist 

vervolgens voor 30 juni 2022. 

 

De tweede helft van 2022 zal vervolgens worden gebruikt voor: a. het inregelen van de nieuwe bestuurlijke 

constellatie en b. taakoverdracht naar Staatsbosbeheer, zodat er op 1 januari 2023 een organisatie gereed 

staat die de taken van het schap SGL adequaat kan uitvoeren. 
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Bijlage A: Beschrijving van de huidige situatie 

Recreatieschap Stichtse Groenlanden is een gemeenschappelijk regeling waaraan 9 gemeenten (De Bilt, De 

Ronde Venen, Houten, Lopik, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Utrecht, Woerden en IJsselstein) en de Provincie 

Utrecht deelnemen. SGL heeft, als openbaar lichaam, zowel een algemeen als een dagelijks bestuur. De regeling 

is een raadsregeling, hetgeen het schap voorziet van verordenende bevoegdheid.  

 

Het recreatieschap SGL heeft twee programma’s, SGL-A en SGL-B, die een gescheiden begroting kennen. 

Programma B was tot 2017 een eigen schap (Vinkeveense Plassen) waarvan, naast De Ronde Venen, ook de 

gemeente Amsterdam deelnemer was. Na uittreden van de gemeente Amsterdam is De Ronde Venen 

toegetreden tot Stichtse Groenlanden als SGL-B.  

 

Het recreatieschap SGL is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie 

Midden Nederland (RMN). RMN heeft daarnaast twee andere deelnemers, te weten: het Plassenschap 

Loosdrecht e.o. (LSD), en de provincie Utrecht. RMN is bedoeld als personeelsorganisatie van de 

recreatieschappen SGL en LSD, en heeft daarom geen eigendommen.   

 

Figuur 1: Huidige situatie  

 

 
 

RMN voert aldus de taken uit van Plassenschap Loosdrecht e.o. en Stichtse Groenlanden. Naast de reguliere 

taken van de schappen voert RMN taken uit voor het Routebureau en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 

(NPUH). Het Routebureau is als werkeenheid ondergebracht bij RMN.  
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De taken van SGL, waarvoor RMN de uitvoering verzorgt, zijn als volgt te onderscheiden: 

• Beheer en onderhoud; 

• Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving; 

• Exploitatie; 

• Bestaande bestemmingen verbeteren met kwaliteitsimpulsen (ontwikkeling); 

• Bedrijfsvoering, communicatie en bestuursondersteuning. 

Exploitatie heeft betrekking op het contractbeheer en het beheer van inkomsten door exploitatie van 

schapsgronden en -eigendommen. Hieronder vallen onder meer: verpacht, verhuur van gebouwen (kiosk, 

restaurant, etc.) of terreinen (vissen, hondenuitlaat, evenementen, etc.) en sluisgelden. 

 

Kwaliteitsimpulsen (ontwikkeling) hebben betrekking op het verbeteren van de terreinen uitgaande van de 

bestaande bestemmingen. Dit is te onderscheiden van strategische ontwikkeling, wat gaat over de uitbreiding 

en het verbinden van gebieden of het veranderen van de bestemming. Deze taak is niet belegd bij RMN maar 

wordt geregeld door het programma Groen Groeit Mee, waarin alle schapsgemeenten deelnemen. 

 

Recreatie Midden Nederland kent voorts in de vastgestelde begroting van 2021 een formatie van 45,05 f.t.e. 

Hiervan behoort 13,90 f.t.e. tot de overheadfuncties directie en bedrijfsvoering (30%). De begroting 2021 voor 

SGL ziet er op de 5 programma’s als volgt uit (bedragen x € 1.000): 

 

Tabel 3.  Programmabegroting 2021 per schap 

SGL SGL Lasten SGL Baten SGL Saldo 

P1 Beheer en onderhoud € 1.532 € 1.231 € -301 

P2 Toezicht en handhaving € 546 € 438 € -107 

P3 Ontwikkeling € 19 € 16 € -4 

P4 Exploitatie € 2.099 € 3.004 € 905 

P5 Overhead € 2.461 € 1.9774 € -484 

TOTAAL € 6.657 € 6.666 € 9 

 

De exploitatie van SGL is onderverdeeld in de twee gescheiden onderdelen SGL-A (lasten € 4.881) en SGL-B 

(voormalig VVP, € 1.775). 

 

 
4 Begroting 2021 SGL 
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Bijlage B: Weging van de drie afgevallen scenario’s  

In paragraaf 3 van voorliggend voorstel zijn vier scenario’s beschreven: ‘Basis’, ‘Basis+’, ‘TBO’ en ‘nul’. In 

paragraaf 4 wordt het scenario Basis+ als voorkeursvariant uitgewerkt. In deze bijlage worden de 

kernelementen, consequenties en overwegingen van de andere drie afgevallen scenario’s in meer detail 

toegelicht.  

 

Omdat de scenario’s rekening houden met de opheffing van RMN, kennen deze een gedeeld voordeel. Dat is: 

in alle vier de scenario’s wordt de governance-structuur aanzienlijke vereenvoudigd omdat de ‘dubbele GR’ 

wordt opgeheven – te weten: de GR SGL als een van de opdrachtgevers van de BVO  RMN. Hierdoor wordt de 

bestuurlijke drukte verminderd en ontstaat er een directe relatie tussen de deelnemers en de opdrachtnemer. 

Omdat dit een gedeeld voordeel is van alle vier de scenario’s zal dit niet meer per scenario worden benoemd.  

Scenario ‘Basis’ 
 

Kernelementen:  

In scenario ‘Basis’ wordt de GR opgeheven en worden de gronden uit het schap toebedeeld aan de 

respectievelijke grondgebiedgemeenten. Dit heeft tot gevolg dat eventuele zakelijke rechten ten laste of ten 

goede komen aan de grondgebiedgemeente. Dat geldt ook voor eventuele kwalitatieve contractuele 

verplichtingen. Deelnemers maken (per convenant) afspraken over een in gezamenlijkheid te verstrekken 

opdracht voor de taakuitvoering in de gebieden – ofwel aan een (centrum)deelnemer ofwel aan een TBO. Een 

gezamenlijke bestuurlijke stuurgroep wordt ingesteld om de taakuitvoer door de uitvoerende partij te 

monitoren. 

 

Consequenties:  

De solidaire grondslag en publieke basis onder de samenwerking vervalt. Er is geen sprake meer van een 

gezamenlijk optrekken op bestuurlijk niveau als het gaat om de recreatietaken. De raden en staten hebben 

geen positie meer. Daarmee vervalt ook de democratische legitimatie voor deze vorm. De bestuurlijke drukte 

wordt tegelijkertijd aanzienlijk verminderd. Alleen voor wat betreft de taakuitvoering wordt voor een 

gebundelde opdrachtverlening gekozen. De in te stellen stuurgroep (van de colleges) moet van een mandaat 

worden voorzien om te besluiten. Het wordt mogelijk om per convenant in een helder onderscheid tussen 

opdrachtgever en opdrachtnemer te voorzien. Deze wordt wel minder helder voor zover één van de 

deelnemers belast wordt met de taakuitvoering. 

 

Overwegingen: 

Met het opheffen van de GR valt een voorname lange-termijnbasis voor de samenwerking weg; dit maakt de 

samenwerking weinig toekomstbestendigheid. Dit scenario ligt ver weg van het gezamenlijke belang dat de 

deelnemers hebben bij het overleggen en afstemmen over recreatiestaken die gemeentegrens overschrijdend 

spelen. De stuurgroep is geen juridische entiteit. De opdracht voor de taakuitvoering moet in formele zin dus 

door een van de gemeenten of de provincie worden gegeven, mede namens de anderen. Er zijn 

hulpconstructies nodig om het opdrachtgeverschap juridisch goed te borgen en de vraag is of dat het niet weer 

weinig transparant maakt voor de raden die op afstand komen.  

Indien een of meerdere centrumdeelnemers de taken (met name beheer en onderhoud) zouden uitvoeren in 

opdracht van alle deelnemers, ontstaat er een aanbestedingsrisico. Dit risico wordt groter indien enkele 

deelnemers zich beperken tot het doen van een financiële bijdrage. Het risico kan enigszins worden beperkt 

door veel nadruk te leggen op de gemeenschappelijke strategie in de samenwerking en bijvoorbeeld een zware 
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governance-structuur op te tuigen waarin alle partijen zeggenschap hebben over de uitvoering van ‘de 

opdracht’.   

De robuustheid van de taakuitvoering – de mate waarin over een langere periode een stabiele kwaliteit van 

diensten kan worden geleverd – is afhankelijk van de taakuitvoerende organisatie in kwestie. Is dit een 

organisatorisch stabiele en (relatief) grote organisatie met ervaring met de uitvoering van soortgelijke taken, 

dan komt dit de robuustheid van de taakuitvoering ten goede. 

De samenwerkingsvorm zal financieel houdbaar zijn voor zover de taken van de samenwerking worden belegd 

bij een kundige taakuitvoerder. Integrale belegging van taken bij één uitvoerder kan efficiëntievoordelen 

opleveren. Indien een centrumdeelnemer (een deel van) de taakuitvoering op zich neemt zal deze een prikkel 

hebben om de uitvoeringskosten van de opgedragen taken laag te houden – aangezien ze ook opdrachtgever 

is.  

 

Scenario ‘TBO’ 

 

Kernelementen:  

In het scenario ‘TBO’ verdwijnt de GR SGL. De gronden worden overgedragen aan een TBO die daarmee ook de 

taakuitvoering overneemt.  

  

Consequenties:  

Omdat de GR SGL verdwijnt, verdwijnt ook het gemeenschappelijk eigendom. Het eigendom – en daarmee de 

zakelijke rechten – komt ten goede of ten laste aan de TBO die de gronden overneemt. Hiermee vervalt de 

samenwerking tussen de huidige schapsdeelnemers in zijn geheel en geven de deelnemers de zeggenschap 

over hun grondeigendommen en de benutting ervan geheel uit handen aan de TBO. Zij hebben ook geen 

kosten meer voor de taakuitvoering Deelnemers hebben door middel van bestemmingsplannen nog enige 

invloed op de bestemming van de overgedragen gronden, maar opdrachtgeverschap is hiervoor geen passende 

term. Het opdrachtgeverschap verdwijnt in dit scenario dus ook.   De robuustheid van de taakuitvoering – de 

mate waarin over een langere periode een stabiele kwaliteit van diensten kan worden geleverd – is afhankelijk 

van de TBO waaraan de gronden worden overgedragen. Is dit een organisatorisch stabiele en (relatief) grote 

organisatie met ervaring met de uitvoering van soortgelijke taken, dan komt dit de robuustheid van de 

taakuitvoering ten goede. 

  

Overwegingen:  

In dit scenario dragen de deelnemers hun publieke taak feitelijk over aan een TBO en geven zijn alle 

zeggenschap daarover op. Zij raken zo ook de kosten voor de taakuitvoering kwijt. Van samenwerking op het 

terrein van recreatietaken is in zijn geheel geen sprake meer.   

 

Scenario ‘nul’ 

 

Kernelementen:  

In scenario ‘nul’ verdwijnt de GR SGL. De gronden – en daarmee zakelijke rechten – komen ten laste of ten 

goede aan de grondgebiedgemeente. Dat geldt ook voor eventuele kwalitatieve contractuele verplichtingen. 

Anders dan bij scenario ‘Basis’ wordt er geen gezamenlijke opdracht bij een of meerdere taakuitvoerders 

neergelegd. Deelnemers maken alleen afspraken over het in stand houden van eventuele recreatieve paden of 

verbindingen. 
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Consequenties:  

De samenwerking wordt feitelijk beëindigd. Willen de huidige deelnemers nog afstemmen dan is er geen 

gezamenlijk vehikel. Omdat ieder van de huidige schapsdeelnemers zelf verantwoordelijk is voor de 

taakuitvoering op het eigen grondgebied verdwijnt het collectieve opdrachtgeverschap.  

 

Omdat gronden toekomen aan grondgebiedgemeenten wordt door de grondgebiedgemeenten invloed 

gewonnen en wordt de democratische legitimatie vergroot door vergrootte nabijheid en invloed van raden.  

De robuustheid van de taakuitvoering – de mate waarin over een langere periode een stabiele kwaliteit van 

diensten kan worden geleverd – is afhankelijk van de robuustheid van de taakuitvoerende partij. Voor veel 

grondgebiedgemeenten geldt dat zij niet zelf over zo’n organisatie beschikken. Dat geldt ook voor de kosten 

van de taakuitvoering. Bovendien vervalt de financiële bijdrage van de provincie bij het vervallen van de 

samenwerking. 

  

Overwegingen: 

Aan de samenwerking op gemeentegrensoverschrijdende recreatietaken komt een eind. Waar gemeenten 

onderling nog willen afstemmen ontbreekt daarvoor een construct. De taakuitvoering wordt door iedere 

deelnemer zelf opgepakt. Dit maximaliseert zijn zeggenschap en borgt de invloed van de raden en staten. Het 

leidt ook tot versnippering in de uitvoering en die daarmee niet robuust en niet efficiënt vormgegeven zal 

kunnen worden. 

  



 

Pagina 27 van 27 
 

Bijlage C: Raming incidentele kosten en verdeling  

Deelnemer RMN Verdeelsleutel Liquidatie RMN Overige kosten TOTAAL 

SGL-A 45,50%  €               568.763   €   164.855   €     733.618  

SGL-B 23,50%  €               293.757   €      85.145   €     378.902  

LSD 31,00%  €               387.480      

RMN 100,00%  €           1.250.000   €   250.000   € 1.112.520  

     

Deelnemer SGL-A Verdeelsleutel Bedrag Bedrag Bedrag 

Gemeente Utrecht 34,2%  €               194.517   €      56.380   €     250.897  

Provincie Utrecht 30,9%  €               175.748   €      50.940   €     226.688  

Gemeente Nieuwegein 8,3%  €                 46.927   €      13.602   €       60.529  

Gemeente Stichtse Vecht 5,5%  €                 31.088   €        9.011   €       40.099  

Gemeente Woerden 6,9%  €                 39.073   €      11.325   €       50.398  

Gemeente Houten 6,6%  €                 37.395   €      10.839   €       48.233  

Gemeente IJsselstein 4,6%  €                 25.947   €        7.521   €       33.468  

Gemeente Lopik 1,9%  €                 10.777   €        3.124   €       13.901  

Gemeente De Bilt 1,3%  €                    7.291   €        2.113   €         9.404  

TOTAAL 100,0%  €               568.763   €   164.855   €     733.618  

     

Deelnemer SGL-B Verdeelsleutel Bedrag Bedrag Bedrag 

Provincie Utrecht 59%  €               172.291   €      49.938   €     222.229  

Gemeente De Ronde Venen 41%  €               121.466   €      35.207   €     156.673  

Gemeente Amsterdam 0%  €                           -     €               -     €                -    

TOTAAL 100,0%  €               293.757   €      85.145   €     378.902  
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 Intentieovereenkomst onderzoek 

Versie 1.0, 1 november2021 

De publiekrechtelijke rechtspersoon, Staatsbosbeheer, gevestigd en kantoorhoudende te (3811 MG) 

Amersfoort, aan het Smallepad nr. 5, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn directeur, de 

heer ir. (naam) BNT, [*] 

en 

Recreatieschap Stichtse Groenlanden, vertegenwoordigd door [*het dagelijks bestuur *] 

Plassenschap Loosdrechtse plassen, vertegenwoordigd door het [*het dagelijks bestuur*] *] 

Bedrijfvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland, vertegenwoordigd door [*het dagelijks 

bestuur*] 

Hierna te noemen: Partijen 

Overwegingen 

Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden en het Plassenschap Loosdrecht e.o. zijn twee 

gemeenschappelijke regelingen waarbinnen respectievelijk de gemeenten De Bilt, De Ronde Venen, 

Houten, Lopik, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Utrecht, Woerden en IJsselstein en de Provincie Utrecht, 

en de gemeenten Stichtse Vecht, Utrecht en Wijdemeren en de Provincies Utrecht en de Provincie 

Noord – Holland1, het duurzame onderhoud en het beheer van terreinen en hun recreatieve functies 

hebben ondergebracht; 

Recreatie Midden Nederland is gemeenschappelijke regeling waaraan Recreatieschap Stichtse 

Groenlanden, het Plassenschap Loosdrecht e.o. en de provincie Utrecht deelnemen, en waarbinnen 

het Recreatieschap Stichtse Groenlanden en het Plassenschap Loosdrecht e.o. de dienstverlening ten 

behoeve van het duurzame onderhoud en beheer van hun terreinen hebben ondergebracht, inclusief 

de bij de uitvoering van deze werkzaamheden betrokken medewerkers en benodigde materieel; 

De besturen van het recreatieschap Stichtse Groenlanden en het Plassenschap Loosdrecht e.o. 

hebben, mede gezien de richtinggevende uitspraken van hun deelnemers, besloten hun 

uitvoeringsorganisatie die nu is ondergebracht bij bedrijfsvoeringorganisatie Recreatie Midden 

Nederland (RMN) op een andere wijze vorm te geven; 

De deelnemers van RMN hebben in principe het voornemen om middelen die nu worden besteed 

aan uitvoering van de taken langjarig beschikbaar te houden voor de over te dragen taakuitvoering; 

Staatsbosbeheer is de grootse terreinbeherende organisatie in Nederland die als publieke partij staat 

voor de realisatie van zijn bij wet verankerde taak gericht op het beschermen, beleven en benutten 

van het groene erfgoed van Nederland; 

1 De provincie Noord – Holland maakt alleen deel uit van de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Loosdrechtse Plassen.  
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Staatsbosbeheer in het kader van die taakstelling het belang van Groen rondom de stad ziet en 

onderschrijft, en de ambitie heeft zijn positie als beheerder en ontwikkelaar van gebieden in stedelijk 

gebied te versterken, zo ook in de Provincie Utrecht en in dit geval specifiek bij het beheer van 

terreinen van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden en voor wat betreft een deel van de 

terreinen van het Plassenschap Loosdrecht e.o.; 

Staatsbosbeheer sinds 2017 een zelfde ondersteuning uitvoert ten behoeve van de 

Recreatieschappen in de provincie Zuid – Holland; 

Staatsbosbeheer bereid is te onderzoeken in welke mate zij langjarig (delen van) taken voor het 

Recreatieschap Stichtse Groenlanden voor hun hele gebied en Plassenschap Loosdrecht e.o. voor het 

zogenoemde droge deel van hun gebied die nu worden uitgevoerd door RMN, kan overnemen van 

RMN; 

Staatsbosbeheer haar rol als integraal gebiedsbeheerder alleen optimaal kan invullen als er een 

duurzame en langjarige verbintenis kan worden aangegaan met de recreatieschappen; 

Partijen samen in een constructief, transparant en vooral zorgvuldig proces met respect voor elkaars 

wederzijdse belangen en op basis van een realistische planning willen onderzoeken of taken, 

medewerkers, materieel én de daaraan verbonden dienstverlening van RMN kunnen worden 

overgedragen aan Staatsbosbeheer;  

Partijen bevestigen dat de kennis, inzet en betrokkenheid van de medewerkers van RMN van groot 

belang is voor de continuïteit van het beheer en de verbetering van de terreinen van de 

recreatieschappen en er gezamenlijk naar streven de gevolgen voor de medewerkers van RMN tot 

een minimum te beperken en zoveel mogelijk het principe ‘mens volgt werk’ toe te passen; 

Partijen zich realiseren dat overdracht van taken en medewerkers een redelijke transitieperiode 

vergt en hier rekening mee houden bij de vormgeving van het proces.   

Afspraken 

Doel 

Partijen onderzoeken in gezamenlijkheid de mogelijkheden om te komen tot a) een overeenkomst 

tot overdracht van werkzaamheden die RMN uitvoert voor de Recreatieschappen en b) een 

langjarige samenwerkingsovereenkomst tussen de Recreatieschappen, Stichtse Groenlanden voor 

hun gehele gebied en Plassenschap voor de zogenoemde droge delen van hun gebied, en 

Staatsbosbeheer voor de taakuitvoering. De taakuitvoering heeft betrekking op de volgende taken 

voor de gebieden die opgenomen zijn in bijgevoegde kaart2:  

• Beheer en onderhoud;

• Exploitatie;

• Toezicht en handhaving;

• Verbeteren van bestaande gebieden met kwaliteitsimpulsen, met behoud van hun

bestemming;

• De aan bovenstaande onderwerpen gekoppelde bedrijfsvoeringstaken.

2 Kaart volgt. 
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Partijen hanteren de navolgende fasering voor wat betreft het te verrichten onderzoek en de 

daarmee verband houdende vervolgstappen en besluitvorming; 

Fasering 

Het onderzoek naar een mogelijke overgang zal gefaseerd plaatsvinden, waarbij na elke fase een 

besluitvormingsmoment is waarbij de partijen afzonderlijk en aansluitend gezamenlijk een unanieme 

go/no go geven voor de volgende fase.  

Fase 1: Uitvoeren van het (boeken)onderzoek; 

Fase 2: Het voorbereiden van een (voorgenomen) besluit; 

Fase 3: Het doorlopen van het medezeggenschapstraject bij partijen; 

Fase 4: Het voorbereiden van een definitief besluit. 

Partijen spreken af fase 2 uiterlijk 30 juni 2022 af te ronden middels een (voorgenomen) besluit. 

Nadat fase 4 is afgesloten met een definitief besluit, volgt aansluitend de voorbereiding en 

implementatie van de overeengekomen overgang van medewerkers en de uitvoering naar 

Staatsbosbeheer. Partijen spreken in het definitief besluit daarvoor een tijdpad af. 

De uitvoering van de verschillende fases zal projectmatig plaatsvinden waaraan alle partijen 

deelnemen en daarbij de kosten voor de eigen inzet dragen. De projectuitvoering wordt per fase 

uitgewerkt in een projectplan. 

Onderzoeksonderwerpen 

Partijen spreken over de intentieperiode af dat in ieder geval de navolgende onderwerpen onderdeel 

zijn van het uit te voeren onderzoek: 

1. de huidige juridische verhoudingen tussen de Recreatieschappen Stichtse Groenlanden en

het Plassenschap Loosdrechts e.o.  en RMN, de rechten en verplichtingen van deze partijen

onderling jegens elkaar, meer in het bijzonder gelet op de vaststelling van de wijze van

overgang van RMN naar Staatsbosbeheer;

2. de financiële situatie van RMN over de periode van 2016 tot en met 2021 (balans, winst en

verlies en vermogen) alsmede de verwachtingen voor 2022 en de financiële risico’s die

mogelijk daaruit zouden kunnen voortvloeien;

3. de personele bezetting van RMN, waaronder, doch niet beperkt tot, de juridische status van

medewerkers, loonkosten, opgebouwde transitievergoedingen, verhouding vast – tijdelijk,

leeftijdsopbouw, functieniveau, te verwachten uitstroom, arbeidsvoorwaarden zulks met

inachtneming van de bestaande privacyregelgeving;

4. de rechtspositie van en de rechtspositionele gevolgen voor medewerkers en de daaraan

verbonden financiële gevolgen voor RMN en Staatsbosbeheer;

5. de bestaande contractuele verplichtingen van RMN jegens derden in het kader van de

taakuitvoering zoals eerder benoemd in deze intentieovereenkomst;

6. de eigendomssituatie van de gronden waarover de Recreatieschappen nu zeggenschap

hebben, in het bijzonder voor wat betreft de aanwezigheid van erfpachtsituaties;

7. de juridische en fiscale risico’s en mogelijkheden voor taakuitvoering door Staatsbosbeheer

ten behoeve van de Recreatieschappen, meer in het bijzonder de vraagstukken van

aanbesteding en staatssteun;
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8. de omvang van de kosten en de aard van de financiering van de (basis)taken en eventuele

ontwikkelingstaken rekening houdende dat exploitatie door derden thans onvoldoende

inkomsten genereren;

9. de geprognotiseerde investeringen of groot onderhoud; voor zover geen onderdeel van het

voorgaande punt;

10. de inhoud van de langjarige eisen van Recreatieschappen aan de taakuitvoering.

Overige afspraken 

Deze intentieovereenkomst eindigt i) als partijen een overnameovereenkomst en 

samenwerkingsovereenkomsten zijn aangegaan, ii) partijen gezamenlijk constateren dat een 

samenwerking niet mogelijk is of bestuurlijk niet haalbaar of iii) door tijdsverloop op 1 januari 2023. 

De recreatieschappen en RMN stellen de benodigde informatie, in het bijzonder gegevens over de 

terreinen, beheers- en onderhoudsniveaus, investeringsprogramma en lopende ontwikkelingen 

beschikbaar aan Staatsbosbeheer. Ook bieden de Recreatieschappen en RMN met inachtneming van 

de privacyregels inzicht in de omvang van de formatie en de bedrijfsvoering die wordt ingezet voor 

uitvoering van de taak. 

Partijen komen overeen dat na beëindiging van deze intentieovereenkomst zonder dat nadere 

overeenkomsten tot stand komen zij jegens elkaar niets meer te vorderen hebben uit hoofde van 

welke titel dan ook.  

Partijen spreken af dat communicatie over de inhoud, uitvoering en uitkomst van deze 

intentieovereenkomst gezamenlijk en zoveel mogelijk gelijktijdig wordt vormgegeven. 

Partijen zijn uitdrukkelijk geen geheimhouding over de intentieovereenkomst overeengekomen. 

Ondertekening: 

Dagelijkse Besturen van GR SGL en GR LSD, 

Bestuur GR RMN 

Directie SBB 
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Versiebeheer 

 

Versie Datum document Datum besproken Besproken met Aangebrachte wijzigingen na bespreking 

0.1 23 augustus 2021 07 september 2021 Directeur RMN 1. Besluitvormingsprocedure 

2. Formatieoverzicht 

3. Contractuele frictiekosten 

4. Liquidatiebegroting 

5. Duiding OvO bij boedelonderdeel 

personeel 

6. Risicoparagraaf 

0.2 08 oktober 2021 11 oktober 2021 Directeur RMN 1. Besluitvormingsprocedure 

2. Toe te passen verdeelsleutel B2022 

3. Teksten onderdeel personeel 

4. Peildatum bezetting op 1/11/2021 

5. Liquidatiebegroting + € 250.000 

(afkoop verlofsaldi en ww-risico) 

0.3 13 oktober 2021 19 oktober 2021 Directieteam en 

OR  

1. Nadrukkelijker OR traject benoemd in 

het plan van aanpak 

2. Diverse tekstuele wijzigingen 

3. Management samenvatting 

toegevoegd 

0.4 21 oktober 2021 25 oktober 2021 Bestuur RMN 1. Bijlage 4 toegevoegd met verdeling 

liquidatiekosten deelnemers van de 

schappen 

2. Eerste alinea bovenaan p4 

management samenvatting 

gecorrigeerd 

1.0 27 oktober 2021 Planning deelnemers Deelnemers RMN Eindconcept versie 

1.0 27 oktober 2021 Te plannen Bestuur RMN Vastgesteld 

 

 

  



Liquidatieplan Recreatie Midden Nederland eindconceptversie 1.0 DLN 

3 

Inhoudsopgave 
 

Managementsamenvatting 4 

1. Inleiding 5 

2. Procedure, uitgangspunten en spelregels opheffing 7 

3. Beschrijving van de boedel 12 

3.1. De taken 12 

3.2. Het personeel 12 

3.3. Het bezit en de schulden 15 

3.4. De verplichtingen 15 

3.5. Het archief 16 

4. Plan van aanpak en begroting liquidatie 18 

4.1. Planning voorbereiding liquidatie 18 

4.2. Liquidatiebegroting 20 

4.3. Verdeling van de liquidatiekosten 20 

5. Risicoparagraaf 21 

Bijlagen 22 

Bijlage 1 – Bronnen 

Bijlage 2 – Contracten 

Bijlage 3 – Activastaat per 31-12-2020 

Bijlage 4 – Verdeling liquidatiekosten deelnemers SGL en LSD 



Liquidatieplan Recreatie Midden Nederland eindconceptversie 1.0 DLN 

4 

Managementsamenvatting 

 

De gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland (gevestigd 

in Utrecht, KvK-nummer 52393925)(hierna: RMN) is opgericht in 1996. De regeling is gewijzigd in 2008 

en 2016 en heeft thans drie deelnemers: het Plassenschap Loosdrecht e.o. (hierna: LSD), het 

recreatieschap Stichtse Groenlanden (hierna: SGL) en de provincie Utrecht. De provincie Utrecht heeft 

als belangrijkste subsidiënt een zetel in het bestuur. 

 

In 2019 is een bestuurlijk proces gestart waarin de toekomst van de schappen LSD en SGL wordt 

heroverwogen met als belangrijkste onderdeel de herziening van de relatie met RMN. Dit heeft in 2020 

geleid tot richtinggevende uitspraken over een nieuwe inrichting van de samenwerking op het gebied 

van recreatie in de provincie Utrecht. Het gevolg van deze ontwikkeling is dat de gemeenschappelijke 

regeling RMN wordt ontbonden, omdat er geen draagvlak voor een voortbestaan meer is onder de 

deelnemers. Dit liquidatieplan beoogt de drie deelnemers alle informatie te verschaffen die zij nodig 

hebben om een besluit te kunnen nemen over de opheffing van RMN en de financiële en personele 

gevolgen daarvan, die voor hun rekening komen. 

 

Om het voornemen tot opheffing te kunnen effectueren zijn zorgvuldig te nemen stappen in de 

besluitvorming nodig die in dit plan stap voor stap zijn beschreven. Uiteraard kan het liquidatiebesluit 

pas worden genomen als duidelijk is of en zo ja welke taken door andere partijen worden 

overgenomen of dat taken worden beëindigd. In dit liquidatieplan wordt uitgegaan van een 

liquidatiedatum van 31 december 2022, zodat er bij definitieve besluitvorming begin 2022 voldoende 

tijd is een zorgvuldige afwikkeling. 

 

Het belangrijkste onderdeel van de ‘boedel’ is het personeel (38,32 f.t.e.) dat nu de werkzaamheden 

uitvoert. Veel werkzaamheden zullen ook in de nieuwe situatie worden uitgevoerd bij de nieuwe 

organisaties, sommige niet. In dit liquidatieplan is de spelregel opgenomen dat het personeel zo snel 

mogelijk, maar tenminste 6 maanden voor de opheffingsdatum (uiterlijk 30 juni 2022) duidelijkheid 

heeft over hun rechtspositie. Indien de organisaties die de taken beogen uit te voeren op 30 juni 2022 

nog geen duidelijkheid kunnen geven over in dienst neming van de medewerkers in de nieuwe 

organisatie, wordt de liquidatiedatum met tenminste drie maanden uitgesteld. 

Uit de beschrijving van de boedel van RMN blijkt voorts, dat in het kader van de vereffening geen 

noemenswaardige vervreemdingskosten aan de orde zijn omdat de omvang van de materiële vaste 

activa op de balans zeer beperkt is. Afhankelijk van het exploitatieresultaat in het laatste boekjaar kan 

hooguit een relatief klein positief of negatief vereffeningsaldo optreden. 

 

De liquidatiekosten worden geraamd op totaal € 1,25 miljoen. De meeste kosten worden geraamd op 

het risico van de personele en frictie (die al dan niet in het kader van een sociaal plan worden gemaakt). 

De overige kosten worden gemaakt in de vorm van uren van de uitvoering van de 

liquidatievoorbereiding, boetebedingen uit de contracten en het liquidatieproces zelf. De kosten 

worden gedragen door RMN. De geraamde liquidatiekosten worden verdeeld over de deelnemers op 

basis van de verdeelsleutel die in de begroting van 2022 wordt gehanteerd. Dit betekent dat aan de 

liquidatiekosten SGL-A een bedrag van € 0,57 miljoen bijdraagt, SGL-B een bedrag van € 0,29 miljoen 

en LSD een bedrag van € 0,39 miljoen. 
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1. Inleiding 
 

De gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland (gevestigd 

in Utrecht, KvK-nummer 52393925)(hierna: RMN) is opgericht in 1996 (regeling gewijzigd in 2008 en 

2016) en heeft thans drie deelnemers: het Plassenschap Loosdrecht e.o. (hierna: LSD), het 

recreatieschap Stichtse Groenlanden (hierna: SGL) en de provincie Utrecht. De provincie Utrecht heeft 

als belangrijkste subsidiënt een zetel in het bestuur.. 

 

In 2019 is een bestuurlijk proces gestart waarin de toekomst van de schappen LSD en SGL wordt 

heroverwogen met als belangrijkste onderdeel de herziening van de relatie met RMN. Dit heeft in 2020 

geleid tot richtinggevende uitspraken over een nieuwe inrichting van de samenwerking op het gebied 

van recreatie in de provincie Utrecht. In het memo d.d. 7 december 2020 gericht aan de besturen 

‘Toekomstige samenwerking Recreatieschappen Besluitvorming over richtinggevende uitspraken voor 

vervolgstappennieuw organisatie recreatietaken Midden Nederland’ zijn over RMN de volgende 

richtinggevende uitspraken gedaan: 

 

• De gevolgen te onderzoeken van de wijzigingen voor de externe opdrachten die door RMN 

worden uitgevoerd voor het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en het Routebureau Utrecht, 

alsmede de positie van het Routebureau als organisatorisch onderdeel van RMN en hiervoor 

voorstellen te doen. 

• Het voornemen uit te spreken om Bedrijfsvoeringorganisatie RMN op te heffen. Hiervoor een 

liquidatieplan te laten opstellen door een apart hiervoor aangestelde projectleider met 

ondersteuning van een bureau. Als streefdatum voor de liquidatie te opteren voor 1 januari 

2022. 

 

Om een besluit te kunnen nemen over een nieuwe inrichting van de samenwerking hebben de drie 

deelnemers onder meer informatie nodig over de consequenties van en de voorwaarden waaronder 

de opheffing van de gemeenschappelijke regeling RMN. Dit plan beoogt deze informatie te verschaffen. 

 

De gemeenschappelijke regeling RMN is de uitvoeringsorganisatie voor LSD en SGL. Feitelijk betekent 

dit dat RMN voor haar opdrachtgevers de benodigde bemensing levert voor de taakuitvoering op het 

gebied van beheer en onderhoud, vergunningverlening, evenementen begeleiding, programma 

management (ontwikkeling), exploitatie, handhaving en toezicht, het leveren van 

bestuursondersteuning en bedrijfsvoering (waaronder marketing en communicatie). Daarnaast voert 

RMN opdrachten uit voor Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en is het Routebureau Utrecht 

organisatorisch bij RMN ondergebracht. Het personeel dat de taken uitvoert is in dienst van RMN. De 

schappen LSD en SGL hebben geen personeel in dienst. Ook heeft RMN slechts in beperkte mate bezit 

(activa) op de balans staan. Alleen materieel dat zowel voor de uitvoering van de taken voor LSD en 

SGL  wordt ingezet staat op de balans van RMN. De rest van de activa staat op de balans van LSD of 

SGL. 

 

Het doel van dit liquidatieplan is om het bestuur van RMN te informeren over de consequenties voor 

de medewerkers en de omvang en waarde van de ‘boedel’ die per liquidatiedatum vervalt en wordt 

overgedragen. Daarnaast kan op basis van de inventarisatie worden bepaald welke rechten en 

verplichtingen die samenhangen met de boedel dienen te worden afgewikkeld en welke kosten 
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gemoeid gaan met de opheffing en voor rekening van de deelnemers komen. De informatie uit dit 

liquidatieplan kan tevens worden benut als achtergrondinformatie om een besluit over de nieuwe 

samenwerking te kunnen nemen. 

 

Dit liquidatieplan is als volgt opgebouwd. In de eerstvolgende paragraaf gaan we in op de 

uitgangspunten en spelregels die gelden in het proces van liquidatie alsmede de benodigde stappen in 

de besluitvorming. In paragraaf 3 wordt een inventarisatie gegeven van alle ‘boedel’ van RMN in 

termen van arbeidscontracten, leverancierscontracten, klantverplichtingen, bezit en risico’s. In 

paragraaf 4 gaan we in op de stappen in het proces van liquidatie en de kosten (en opbrengsten) die 

hiermee samenhangen, samengevat in een liquidatiebegroting. 

 

Dit liquidatieplan is gebaseerd op de meest actuele gegevens van RMN. Bij het opstellen van dit 

liquidatieplan is ervan uitgegaan dat deze documenten en overzichten een juiste en volledige 

weergave zijn van de werkelijkheid. De bronnenlijst is opgenomen in de bijlage. 
  



Liquidatieplan Recreatie Midden Nederland eindconceptversie 1.0 DLN 

7 

2. Procedure, uitgangspunten en spelregels opheffing 
 

De basis voor de opheffingsprocedure is gelegen in de tekst van de gemeenschappelijke regeling van 
RMN1, die stelt: 
 

Artikel 25 Opheffing 
1. Deze regeling kan worden opgeheven, als tenminste drievierde van het aantal deelnemers 

daartoe besluiten. 
2. In het geval van opheffing stelt het bestuur, na overleg met de deelnemers een 

liquidatieplan vast. 
3. Het liquidatieplan omvat de verplichtingen van de deelnemers tot deelneming in de 

financiële consequenties van de opheffing en een regeling met betrekking tot de gevolgen, 
die de opheffing voor het personeel heeft. 

4. Voor zover het liquidatieplan niet anders bepaalt geschiedt de vereffening van een nadelig 
saldo dan wel de verdeling van een voordelig saldo conform de in artikel 19 vastgestelde 
verdeelsleutel. 

 
In het eerste lid van artikel 25 wordt gesteld dat een besluit van drievierde van het aantal deelnemers 
nodig is. In de laatste vastgestelde versie van de gemeenschappelijke regeling wordt nog uitgegaan 
van 5 deelnemers (inclusief het Plassenschap VVP en het recreatieschap UHVK). Tenminste drievierde 
van de deelnemers betekent dan de facto vier van de vijf deelnemers. Bij het huidige aantal van drie 
deelnemers betekent het de facto unanimiteit van stemmen. 
 
In het tweede lid staat dat het bestuur, na overleg met de deelnemers een liquidatieplan vast moet 
stellen. In de besluitvorming dienen daarom de volgende stappen te worden genomen: 
 

Stap 1. Het bestuur van RMN doet een voorstel tot opheffing en stelt een concept liquidatieplan vast. 

Stap 2. Het bestuur van RMN zendt het voorstel tot opheffing en het concept liquidatieplan naar 

gedeputeerde staten van de provincie Utrecht alsmede de dagelijks besturen van de beide 

deelnemende schappen, dat laatste in het kader van het in lid 2 van de GR genoemde ‘overleg’. 

Stap 3. Het concept liquidatieplan wordt aan de ondernemingsraad van RMN voorgelegd, deze geeft 

haar reactie af binnen een met de WOR-bestuurder afgesproken termijn. 

Stap 4. Het bestuur van RMN stelt met inachtneming van de reacties van de deelnemers vast of de 

deelnemers hebben besloten tot opheffing en stelt vervolgens met inachtneming van het OR 

advies het liquidatieplan vast. 
 
Gelet op de agenderingen en aanlevertermijnen kost het doorlopen van de stappen 1 t/m 4 realistisch 
gezien drie maanden tijd (november 2021 – januari 2022). Gelet op deze termijnen moet worden 
geconcludeerd dat de eerder beoogde en in de richtinggevende uitspraken van de besturen (d.d. 7 
december 2020) opgenomen datum van 1 januari 2022 niet meer kunnen worden gehaald. We gaan 
in het vervolg van dit liquidatieplan derhalve uit van een liquidatiedatum van 31 december 2022, zodat 
er tijd is voorbesluitvorming en een zorgvuldige afwikkeling. 

 
1 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 12 april 2016, nr.81824243, houdende de wijziging van de gemeenschappelijke regeling 
van Recreatie Midden-Nederland in een bedrijfsvoeringsorganisatie (Bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland. Geldend 
van 01-07-2016 t/m heden (Overheid.nl). 
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In lid drie van het artikel is een inhoudelijke eis aan het liquidatieplan opgenomen. Het plan omvat: 
 

a) de verplichtingen van de deelnemers tot deelneming in de financiële consequenties van de 
opheffing en 

b) een regeling met betrekking tot de gevolgen, die de opheffing voor het personeel heeft. 
 
De eerste inhoudelijke eis houdt in dat duidelijk in het plan moet zijn weergegeven, wat de 
verplichtingen zijn tot deelneming in de financiële consequenties van de opheffing. Wij vertalen dit 
naar: wat zijn de kosten van de liquidatie en de vereffening en wat is de bijdrage van de provincie 
Utrecht en de beide deelnemende schappen hierin. 
De tweede inhoudelijke eis wordt nader zal worden vormgegeven via een addendum op het bestaande 
sociaal plan. 
 
Uit lid 4 blijkt hoe de verdeling van die kosten moet worden berekend. Verwezen wordt naar artikel 
19 van de gemeenschappelijke regeling: 
 

Artikel 19 Nadelig saldo 
1. Het nadelig saldo van de jaarrekening komt ten laste van de recreatieschappen naar rato 

van het aandeel per recreatieschap in de totale salariskosten van de regeling. Het aandeel 
wordt bepaald op basis van het aantal werkelijk gewerkte uren voor ieder recreatieschap 
dat in dienst is van de bedrijfsvoeringsorganisatie. 

2. Het bestuur stelt een methode van doorberekening van de totale kosten van de 
bedrijfsvoeringsorganisatie vast. 

 
In de laatst vastgestelde jaarrekening (2020) van RMN staat hierover het volgende: 
“. . . in de begroting 2020 is rekening gehouden met een evenredige verdeling van loonkosten over de 
schappen, terwijl de loonkosten in de jaarrekening worden toegerekend op basis van de realisatie per 
schap.” 
 
Wij stellen voor om de verdeling van de boedel te baseren op de verdeelsleutel zoals deze in de laatst 
vastgestelde begroting wordt toegepast, omdat dit de beste representatie is die voorhanden is van de 
kosten die voor de afzonderlijke schappen worden gemaakt door RMN. Dit leidt tot het volgende 
beslispunt. 
 
Beslispunt 1 
De vereffening van een nadelig saldo dan wel de verdeling van een voordelig saldo geschiedt op 
basis van de toegepaste verdeelsleutel in de laatst vastgestelde begroting (B2022) 
 
Verderop in dit liquidatieplan zal een berekening worden gemaakt van de kosten per schap bij 
toepassing van de voorgestelde verdeelsleutel. 
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Onderstaand schema geeft weer wat de plaats is van dit liquidatieplan in het liquidatieproces. 

 

 

 
 

Als basis voor dit liquidatieplan is de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 gebruikt. De liquidatie is 

formeel beëindigd wanneer de jaarrekening 2022 medio 2023 door het bestuur van RMN is vastgesteld 

en de liquidatieverantwoording van de vereffenaar is goedgekeurd. De liquidatieverantwoording is 

een document waarin de afwikkeling van de verplichtingen  eventuele afwijkingen in de begroting van 

het laatste jaar (als gevolg van het liquidatieproces) en de realisatie van de liquidatiebegroting is 

beschreven. 

 

Verschillen in de balansposities tussen ultimo 2022 en juridische liquidatie (liquidatiebalans) moeten 

via de liquidatieverantwoording herleidbaar worden gemaakt. Indien gewenst kan het bestuur van 

RMN een accountantsverklaring laten opstellen over de periode na balansdatum per ultimo 2022 (in 

een liquidatiebalans). 

 

Meestal wordt van een aanvullende accountantsverklaring op de liquidatiebalans afgezien, omdat de 

meeste activa en passiva al van de balans zijn afgevoerd vóór einde van het laatste boekjaar. In de 

liquidatieverantwoording zal in alle gevallen toch al een sluitende en navolgbare administratie van alle 

transacties na aflopen van het boekjaar worden opgenomen. Aangezien RMN al een beperkte balans 

heeft, heeft een extra accountantscontrole beperkte meerwaarde en brengt wel kosten met zich mee.  

 
Beslispunt 2 
In de liquidatieverantwoording zullen door de vereffenaar alle transacties inzichtelijk worden 
gemaakt en zal de liquidatiebalans aldus worden verantwoord. 

 

Ten behoeve van een ordentelijk liquidatieproces is het nodig dat het bestuur van RMN een aantal  

uitgangspunten en spelregels vast stelt die gelden voor het liquidatieproces. Deze zijn veelal ordenend 

en structurerend van aard. De uitgangspunten en spelregels hebben niet alleen betrekking op de 

administratieve afwikkeling maar ook op de ordentelijke overdracht van de boedel. 
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De uitgangspunten zijn: 

 

a) De beoogde datum van opheffing is 31 december 2022. Uiterlijk 01 maart 2022 zal de harde 

liquidatiedatum door het bestuur worden bepaald. 

b) Het ‘huis’ van de bedrijfsvoeringsorganisatie RMN kan pas worden afgebroken als alle kamers 

leeg zijn en de boedel een bestemming heeft gekregen2. 

c) Het bestuur stuurt het proces van opheffing aan en opereert als formeel opdrachtgever voor 

de vereffenaar. Materieel is de directeur van RMN opdrachtgever voor de vereffenaar. 

d) Medewerkers, klanten en leveranciers worden via het management van RMN geïnformeerd 

over de voortgang van het liquidatieproces. 

 

De spelregels zijn: 

 

1. Er worden door RMN geen nieuwe investeringen gedaan boven een bedrag van € 25.0003. 

Uitgaven ten behoeve van de afwikkeling en overdragen van de boedel zijn uiteraard mogelijk, 

indien deze betrekking hebben op de afkoop van lopende contractvoorwaarden. Uitgaven met 

een investeringskarakter die betrekking hebben op de periode vanaf deze stap zijn niet 

toegestaan. 

2. De huidige activiteiten van RMN worden voortgezet tot en met 31 december 2022, tenzij 

hierover in het kader van een gefaseerde overgang aanvullende afspraken over zijn gemaakt. 

Individuele deelnemers onthouden zich van activiteiten die deze continuïteit belemmeren. 

3. Het personeel wordt tenminste zes maanden vóór de definitieve liquidatiedatum 

geïnformeerd over hun rechtspositie per liquidatiedatum. Indien deze duidelijkheid niet kan 

worden verschaft, wordt de liquidatie uitgesteld met tenminste 3 maanden. 

4. Als partijen niet in onderlinge overeenstemming een goede bestemming van de boedel vinden, 

bepaalt de ‘vereffenaar’ in overleg met het bestuur de lijn van verdeling en afhandeling. 

5. Schoon opleveren. De onderdelen van de boedel worden geïnventariseerd, administratief 

opgeknipt en overgedragen. Er is geen achterstallig onderhoud in relatie tot de oorspronkelijke 

doelstellingen en servicenormen zoals eerder gezamenlijk bepaald. 

 

De spelregels gaan in bij de vaststelling van dit plan. Gelet op de samenstelling van de ‘boedel’ heeft 

de laatste spelregel vooral betrekking op het archief en de administratie. Voor het opleveren en 

overdragen van het archief en de administratie bestaan wettelijke regels. Voor de overige onderdelen 

van de boedel van RMN zijn geen kwaliteitseisen vastgelegd. Op het eerste gezicht kan spelregel 5 met 

spelregel 1 conflicteren. Indien beide spelregels worden geaccordeerd kan eventueel wegwerken van 

achterstallig onderhoud alleen nog uit de lopende exploitatie worden gefinancierd van RMN of uit een 

eenmalig extra budget4.  

 
  

 
2 Bestemming wordt hier opgevat in brede zin; in gevallen betekent dit beëindiging (contracten) of vernietiging (bij activa zonder 
boekwaarde die niet kunnen worden overgedragen). 
3 Onder investering wordt verstaan een conform de BBV2017 te activeren verplichting. 
4 Er is een nieuw MJOP opgesteld. De eventuele extra investeringen hiervan worden echter geactiveerd op de balans van LSD en SGL, niet 
op die van RMN. 
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Beslispunt 3 
Het bestuur van RMN stelt de genoemde uitgangspunten en spelregels vast en ziet toe op de 
naleving ervan. 

 

Gedurende het liquidatieproces zal het bestuur en de vereffenaar toezien op de juiste toepassing van 

de uitgangspunten en spelregels en waar mogelijk corrigerend optreden. 
 
De juridische entiteit RMN houdt op te bestaan na afwikkeling van alle rechten en plichten, overdracht 
of beëindiging van alle boedelonderdelen, na publicatie van de opheffing in de Staatscourant, 
uitschrijving bij de KvK en opheffing van alle bankrekeningen. 
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3. Beschrijving van de boedel 
 

In dit hoofdstuk wordt de ‘boedel’ van RMN beschreven. De ‘boedel’ wordt beschouwd in de meest 

brede zin van het woord en bestaat uit: 

 

a) de taken 

b) het personeel 

c) het bezit en de schulden 

d) de verplichtingen jegens derden en de verplichtingen van derden jegens RMN 

e) het archief 

 

Hierna beschrijven we ieder van de genoemde boedelonderdelen. 

 

3.1. De taken 

Uit de tekst van de gemeenschappelijke regeling blijkt welke taken de bedrijfsvoeringsorganisatie 

uitvoert in formele zin. 

 

Artikel 3 Belang 

1. Deze regeling is getroffen met het oog op het belang van de recreatieschappen bij een 

centraal ondergebracht personeelsbeheer, alsmede bij het indien gewenst voorbereiden 

van gemeenschappelijk beleid. 

2. De recreatieschappen onthouden zich van alle activiteiten waartoe de bedrijfsorganisatie 

bevoegd is. 

 

In artikel 4 van de tekst van de gemeenschappelijke regeling wordt aan het bestuur alle bevoegdheden 

toegekend die nodig zijn voor het uitoefenen van de taak, zoals het vaststellen van de 

organisatiestructuur, het vaststellen van het (meerjaren-)personeels- en formatieplan en het 

uitvoeren van het personeelsbeleid. Ook kan het bestuur middelen ten behoeve van het apparaat 

aanschaffen, materieel aanschaffen en beheren dat door meer dan één recreatieschap wordt gebruikt 

en kan het bestuur beleidsvoorstellen doen aan de recreatieschappen betreffende 

gemeenschappelijke beleidsuitgangspunten. Tenslotte is genoemd dat de bedrijfsvoeringsorganisatie 

binnen grenzen taken voor derden kan uitvoeren. RMN heeft derhalve geen ‘eigen’ taken, anders dan 

de gebruikelijke en noodzakelijke taken om de organisatie te laten functioneren, zoals aansturing 

organisatie RMN (directie) en het doorlopen van de eigen planning- en control cyclus. 

 

Dit betekent, dat het bestuur voor ieder van de genoemde taken moet besluiten of deze taken worden 

beëindigd of worden overgenomen en in dat laatste geval moet worden geregeld dat een andere partij 

de taak in uitvoering neemt. De taken voor derden zijn vastgelegd in een dienstverlenings-

overeenkomst met het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (hierna: NPUH). 

 

3.2. Het personeel 

Voor de uitvoering van de taken heeft de bedrijfsvoeringsorganisatie de daarvoor benodigde 

medewerkers in dienst of huurt die in. Dit geldt ook voor de dienstverlening aan NPUH en het 
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Routebureau. RMN is 100% dienstverlener aan deze partijen. Per 1 november 2021 ziet de formatie 

en bezetting van RMN er als volgt uit: 

 

Formatie en bezetting Formatie Bezetting5 

TOTAAL        42,80         38,32  

Directie en secretaris          2,00                -    

Beheer en Onderhoud        14,80         14,40  

Exploitatie          3,10           2,80  

Toezicht en Handhaving          5,90           6,74  

Routebureau          3,50           3,50  

Bedrijfsvoering        10,00           9,08  

Programmamanagement          3,50           1,80  

 

Het belangrijkste onderdeel van de ‘boedel’ is het personeel dat nu de werkzaamheden uitvoert. Veel 

werkzaamheden zullen ook in de nieuwe situatie worden uitgevoerd bij de nieuwe organisaties, 

sommige niet. Het is belangrijk dat het personeel zo snel mogelijk, maar conform spelregel 3 tenminste 

6 maanden voor de opheffingsdatum (uiterlijk 30 juni 2022) duidelijkheid heeft over hun rechtspositie. 

Indien de organisaties die de taken beogen uit te voeren op 30 juni 2022 nog geen duidelijkheid kunnen 

geven in dienst neming van de medewerkers in de nieuwe organisatie, wordt de liquidatiedatum met 

tenminste drie maanden uitgesteld. 

 

Over de rechtspositie van het personeel bij liquidatie is advies gevraagd aan Bureau Vijverberg. In het 

definitieve advies d.d. 1 september 2021 is onder meer het volgende opgenomen: 

 

• het Routebureau heeft een eigenstandige positie binnen RMN. De overgang van het Routebureau 

naar een derde partij leidt vrijwel zeker tot overgang van onderneming; 

• de directie van RMN is te beschouwen als een overheadtaak; deze taak gaat alleen mee over naar 

een andere organisatie als RMN als geheel wordt overgedragen; dan is sprake van overgang van 

onderneming. Als RMN in delen wordt overgedragen, blijft de directie achter bij RMN; 

• de opheffing van RMN door SGL, LSD en de provincie leidt tot het terugvallen van de taken naar de 

deelnemers SGL en LSD. Er zijn nu geen eenheden binnen RMN aan te wijzen die integraal overgaan 

naar SGL of LSD, hoewel vooralsnog aannemelijk is dat alle werkzaamheden die nu voor SGL en LSD 

worden verricht, na de transitie uitgevoerd zullen worden bij SGL, respectievelijk LSD. Deze situatie 

heeft zoveel kenmerken van ‘overgang van onderneming’ dat wij niet kunnen uitsluiten dat de 

transities in geval van rechterlijke toetsing als ‘overgang van onderneming’ worden beschouwd. De 

splitsing van RMN-taken over SGL en LSD kan er dan toe leiden dat medewerkers hun werk volgen 

naar SGL en LSD en overeenkomstig Europese jurisprudentie aanspraak kunnen maken op een 

deeltijddienstverband bij SGL en LSD; 

• in het geval dat de taken van RMN terugvallen bij één van de deelnemers of wanneer een of meer 

(derde) partijen gecontracteerd worden die alle of een deel van de taken van RMN overnemen zal 

RMN als geheel, of zullen onderdelen van RMN, aan een derde partij worden overgedragen en kan 

 
5 De bezetting is exclusief ingehuurd personeel. De bezetting van het personeel met een arbeidscontract bij RMN is per 1 november 2021 
38,32 f.t.e.  
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zeer goed sprake zijn van overgang van onderneming. Voor een concreter oordeel is een specifieker 

beeld van dit scenario nodig. 

 

De Directie van RMN wordt in het advies van Vijverberg beschouwd als een stafdienst/overheadtaak 

die niet onder overgang van onderneming valt. Of dit ook voor het Team Bedrijfsvoering geheel of 

gedeeltelijk geldt, moet nog nader worden onderzocht6. 

Het gevolg van overgang van onderneming is dat de werknemers die werkzaam zijn bij (het onderdeel 

van) de RMN dat wordt overgedragen, van rechtswege overgaan naar de 'nieuwe' werkgever. De 

werknemers hoeven hiermee niet in te stemmen maar kunnen de overgang dan ook niet risicoloos 

weigeren. 

Op het moment van het schrijven van dit plan lijkt het scenario waarbij de werkzaamheden van de 

medewerkers deels overgaan naar LSD en deels naar SGL het meest waarschijnlijk. Bij definitieve 

besluitvorming over de omvorming kan het benodigde stappenplan voor de overgang van het 

personeel specifieker worden beschreven. 

 
In het kader van de opheffing is het nodig een sociaal plan op te stellen. De werkgever overlegt over 
de inhoud van het sociaal plan met de vakbonden. In het kader van het opheffingsproces worden 
kosten gemaakt. We noemen dit Sociaal Plankosten. Dit zijn de volgende kostensoorten: 

 

1. Kosten voor de collectieve en individuele begeleiding van het personeel van de huidige situatie 

naar de nieuwe situatie. Dit zijn kosten op het gebied van opleidingen, loopbaanadvies en van 

werk naar werk. 

2. Sociaal plan kosten om de verschillen tussen de huidige rechtspositie en de nieuwe 

rechtspositie op te vangen gedurende een aantal jaren na liquidatiedatum7. 

3. Indien medewerkers per liquidatiedatum niet kunnen worden geplaatst in een nieuw 

dienstverband zijn transitievergoedingen van toepassing8. 

 

We nemen in dit liquidatieplan een raming op van de personele frictiekosten die gebaseerd is op de 

bezetting eigen personeel in f.t.e. per 1/11/2021 vermenigvuldigd met een gemiddeld 

frictiekostenbedrag van € 15.000 per voltijds eenheid. Dit gemiddelde bedrag is inclusief alle rechten 

(transitievergoedingen, WW-risico, persoonlijke opleidingsbudgetten) en gebaseerd op de aanname 

dat het grootste deel (tenminste 3/4) van de huidige medewerkers bij de organisaties die de taken na 

1 januari 2023 gaan uitvoeren terecht komen. Voorts houden wij rekening met een bedrag van € 

300.000 voor inhuurcapaciteit die moet worden ingezet als gevolg van vertrekkende medewerkers die 

in de loop van de liquidatieperiode op eigen initiatief ergens anders een werkkring hebben gevonden 

en waarvan de taken moeten worden gecontinueerd. 

 

Dit leidt tot een totaalbedrag van € 875.000 op te nemen voor personele frictiekosten die optreden. 

Deze raming kent een grote onzekerheidsmarge maar is op dit moment de meest reële inschatting die 

te maken is. Het bedrag valt lager uit naarmate bij meer medewerkers aansluitende indiensttreding bij 

de invlechtende organisaties aan de orde is. Uiteraard wordt dit bedrag een veelvoud wanneer bij geen 

van de huidige medewerkers opvolgend werkgeverschap aan de orde is. 

 
6 Advies transities RMN, Vijverberg Advocaten en Adviseurs, 1 september 2021, p24 
7 Inclusief een deel van het persoonlijk opleidingsbudget (POB) 
8 RMN is eigenrisicodrager voor de WW en bovenwettelijke uitkeringslasten. Deze lasten zijn onderdeel van de raming.  
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3.3. Het bezit en de schulden 

De balans per ultimo 2020 laat de volgende opstelling zien: 

 

Balans RMN 31-12-2020 31-12-2019 

   

ACTIVA € 1.391.952 € 2.591.594 

   

Totaal vaste activa € 15.268 € 31.800 

Totaal vlottende activa € 1.376.684 € 2.559.794 

   

PASSIVA € 1.391.952 € 2.591.594 

   

Totaal vaste passiva € - € - 

Totaal vlottende activa € 1.391.952 € 2.591.594 

 

Uit deze balans blijkt dat het totaal aan vaste activa zeer beperkt van omvang is. RMN heeft een 

beperkt aantal bezittingen in het kader van vervoersmiddelen en hard- en software. Dit zijn 

productiemiddelen die voor beide schappen worden ingezet. De totale boekwaarde daarvan bedraagt 

per ultimo 2020 € 15.268. Voor deze kapitaalgoederen is geen specifiek onderhoudsplan omdat geen 

sprake is van periodiek groot onderhoud. Verder blijkt dat er geen sprake is van eigen vermogen. De 

bezittingen worden dus 100% gefinancierd uit vreemd vermogen, voornamelijk kort van looptijd en 

verstrekt door de deelnemers. 

 

Voor de vereffening betekent dit dat geen noemenswaardige vervreemdingskosten aan de orde zijn. 

De vervoermiddelen en de hard- en software worden overgedragen aan de rechtsopvolgers. 

Afhankelijk van het exploitatieresultaat in het laatste boekjaar kan een relatief klein positief of negatief 

vereffeningsaldo optreden. 
 

3.4. De verplichtingen 

RMN heeft diverse contracten afgesloten met derden, zowel klanten als leveranciers. Bij ieder van 

deze contracten is geïnventariseerd, welke contracteindedatum geldt, wat de opzegtermijn is en of er 

bij voortijdige beëindiging boetebedingen gelden9. Van belang is om vanaf het voorgenomen besluit 

(stap 1 in de procedure, zie H2) geen automatische contractverlengingen meer toe te staan die zorgen 

voor een einddatum na beoogde liquidatiedatum. 

 

Het belangrijkste contract aan de klantzijde is die met het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) 

voor het beheer en onderhoud van recreatieve paden, kanoroutes en bijbehorende voorzieningen en 

uitvoering van handhaving en groen toezicht10. De contracteindedatum is 31-03-2023 en de jaarlijkse 

waarde is € 446.400. Indien RMN wordt geliquideerd vóór contracteindedatum zal met het NPUH 

 
9 In bijlage 2 zijn deze contracten zoveel mogelijk uitputtend geïnventariseerd. In de implementatiefase van de liquidatie kunnen uiteraard 
altijd nog verrassingen boven tafel komen. 
10 Recreatie Midden Nederland heeft zelf geen dienstverleningsovereenkomst met het Routebureau. Het Routebureau heeft wel 
dienstverleningsovereenkomsten met het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en met de beide schappen LSD en SGL, de provincie Utrecht 
en 9 gemeenten.  
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moeten worden bekeken wat de consequenties zijn. Indien RMN wordt geliquideerd na 

contracteindedatum wordt het contract van rechtswege beëindigd. 

 

Het belangrijkste contract aan leverancierszijde is het contract met ALD Automotive voor de 

leaseauto’s. Van 12 auto’s eindigen de leasecontracten in het voorjaar van 2024. Wanneer de 

contracten eerder moeten worden beëindigd (op 31 december 2023) zijn de meerkosten becijferd op 

€ 27.500. Dit bedrag kan worden beschouwd als een afkoopsom. 

 

RMN heeft geen langerlopende geldleningen lopen bij banken of derden. RMN heeft twee 

bankrekeningen lopen bij BNG en ABN Amro, waarvan de BNG-rekening een kredietfaciliteit kent van 

€ 250.000. 

 

Bank IBAN Toelichting 

BNG NL42BNGH0285042440 Kredietfaciliteit € 250.000 

BNG NL29BNGH0285106015 Schatkistrekening 

BNG NL17BNGH0286705664 Werkrekening schatkistbankieren 

ABN AMRO NL65ABNA0456616802 Voor iDeal betalingen 

 

3.5. Het archief 

Een onderdeel van de boedel dat bijzondere aandacht behoeft is het archief. Tot het archief behoren 

niet alleen de papieren documenten maar ook de digitale informatiebestanden en gegevens uit de 

applicaties. 

 

Toezichthouder op het archief van RMN is de provinciearchivaris van Utrecht, werkzaam bij Het 

Utrechts Archief. De toezichthouder heeft in haar jaarverslagen verschillende malen de noodklok 

geluid over de informatiehuishouding bij RMN. Bij het in gang zetten van het transitieproces heeft de 

toezichthouder in een advies aan de directie van RMN de urgente aanbevelingen geformuleerd om in 

het transitieplan voor de omvorming van de schappen voldoende onderbouwd budget op te nemen 

en maatregelen op te nemen voor adequate overdracht van de digitale informatiebestanden en 

papieren archieven.  

  

Het archief van RMN zal moeten worden geïnventariseerd, waarbij aan de hand van de geldende 

selectielijst (van de provincie) de verdeling dient te worden gemaakt naar te vernietigen, over te 

dragen naar een andere uitvoerder van de taken of voor permanente bewaring over te brengen naar 

de provinciale archiefbewaarplaats. Indien de bedrijfsvoeringsorganisatie RMN wordt geliquideerd 

maar de deelnemende schappen niet, zal alleen het deel van het archief worden verdeeld dat 

samenhangt met haar eigen taakuitvoering van RMN (personeelsbeheer, voorbereiding van 

gemeenschappelijk recreatiebeleid en de bestuursvergaderingen van RMN) en zal voor dat deel 

moeten worden bepaald welke deelnemer van RMN rechtsopvolger en zorgdrager wordt voor de 

archief- en informatiebestanden van de bedrijfsvoeringsorganisatie (zie art. 21 lid 3 van de GR-tekst 

RMN). 
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Wanneer de in dit plan genoemde spelregel ‘schoon door de poort’ van kracht is, zal RMN als 

uitvoerder van de archieftaak voor de schappen, het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en het 

Routebureau het archief ‘schoon en vrij van achterstallig onderhoud’ moeten overdragen. In dat geval 

dient een inventarisatie te worden gedaan van alle thans door RMN in beheer zijnde archiefonderdelen 

ten behoeve van de overdracht van de betreffende archiefdelen naar de schappen of de provincie. 

Uiteraard moeten de beide schappen dan eigen beleidsregels voor de informatiehuishouding 

vaststellen en een nieuwe archiefbeheerder hebben gecontracteerd. 

 

Het huidige archief ligt deels opgeslagen bij het Utrechts Archief (OASIS in Almere) en deels 

opgeslagen in de kelder van het provinciehuis Utrecht. In de liquidatiebegroting wordt een bedrag op 

van totaal € 50.000 voor de inventarisatiefase waarbij op basis van het geschatte aantal meters 

archief als percentage van het totaal archief het deel RMN 20% voor rekening neemt, LSD 30%, SGL 

40% en de provincie Utrecht 10%11. Na inventarisatie kunnen nog kosten ontstaan voor opschoning 

en overdracht. De overdracht van het archief zal in principe in hybride vorm plaatsvinden, dus zowel 

in digitale als papieren vorm. Hiervoor wordt nog eens een bedrag van € 50.000 geraamd, dat op 

eerder genoemde wijze over de partijen wordt verdeeld. Voor RMN nemen we voor het archief 

derhalve een totaalbedrag op van € 20.000. 

 
11 Naar rato van ingeschat aandeel in het totaal van de meters archief 
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4. Plan van aanpak en begroting liquidatie 
 

De voorbereiding van de formele liquidatie van RMN start met de vaststelling van dit plan door het 

bestuur, waarbij het bestuur tevens de opdracht krijgt om direct te starten met de voorbereidingen. 

De meeste handelingen zijn louter van administratieve aard. De primaire processen zullen 

onveranderd doorgang vinden conform het werkplan en de vastgestelde (beleidsarme) begroting 

2022 en betalen de deelnemers hun reguliere bijdrage. In dit hoofdstuk worden de werkzaamheden 

beschreven die in het kader van de voorbereiding van de formele liquidatie van RMN worden 

uitgevoerd. Op basis hiervan wordt een liquidatiebegroting gegeven. 

4.1. Planning voorbereiding liquidatie 

Met inachtneming van de inventarisatie zoals in de vorige hoofdstukken weergegeven, zijn de 

volgende activiteiten in het kader van de liquidatie van RMN nodig. We geven daarbij tevens in een 

globale planning aan, wanneer deze activiteiten moeten zijn afgerond. 

 

Nr Activiteit 2021 
Q4 

2022 
Q1 

2022 
Q2 

2022 
Q3 

2022 
Q4 

2023 
Q1 

01 Besluitvorming liquidatie RMN en adviestraject 
OR afronden 

 mrt     

02a Contractpartners RMN in kennis stellen van 
besluit tot liquidatie en evt. gevolgen voor 
hetgeen in contract is opgenomen 
communiceren. Leverancierscontracten tijdig 
opzeggen. 

  apr 
- jun 

   

02b Publicatie opheffingsbesluit in de Staatscourant    jun   

03 Sociaal plan (addendum) opstellen, bespreken 
met de vakbonden en vaststellen  

      

04 Overdracht  personeel, rechtspositie bekend 
30/06/2022 

      

05a Archief inventariseren, beoordelen en plan van 
aanpak opstellen. 

      

05b Plan van aanpak archief uitvoeren ((deels) 
vernietigen of overdragen en bewaren) 

      

06 Opstellen jaarrekening 2022 (door directie RMN)       jan 

07 Opstellen liquidatieverantwoording (vereffenaar)       

08 Controle door accountant op jaarrekening en (evt. 
liquidatieverantwoording) 

     feb 

09 Vaststelling liquidatieverantwoording en 
jaarrekening door bestuur RMN en formele 
liquidatie 

     mrt 

10 Uitschrijven KvK, opheffen schatkistbankieren en 
bankrekeningen 

     mrt 

11 Begeleiding besluitvorming, liquidatieproces en 
formele opheffing. 
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Op de balans van RMN staan per 31 december 2022 activa en passiva die afgewikkeld worden om tot 

een liquidatie te komen: 

 

a) Opbrengsten van bezittingen die worden verkocht worden eerst gebruikt om de eventuele 

resterende waarde op de balans (de boekwaarde) af te boeken. Op het moment dat er geen 

boekwaarde is of wanneer de boekwaarde lager is dan de verkoopopbrengst, dan resteren er 

middelen die aan het eigen vermogen kunnen worden toegevoegd. Is de opbrengst lager dan de 

boekwaarde, dan zal dit eigen vermogen juist gebruikt moeten worden om de boekwaarde weg 

te werken. 

b) Overig bezit gaat over naar de partij die de taken gaat uitvoeren van het betreffende schap. 

Omdat er op de balans van RMN alleen activa staat die voor beide schappen wordt ingezet, zal in 

overleg worden bekeken welke partij het betreffende activum het beste kan gebruiken. Indien er 

meerdere belangstellende organisaties zijn wordt overgedragen op basis van bieding waarbij de 

boekwaarde als minimum bedrag geldt. Bij één belangstellende is het voorstel om het activum 

tegen boekwaarde per 31 december 2022 over te dragen. 

c) Er kan ook bezit zijn dat geen boekwaarde heeft. Ook hier geldt dat in overleg worden bekeken 

welke partij het betreffende activum het beste kan gebruiken en dat bij meerdere belangstellende 

organisaties wordt overgedragen op basis van bieding (zonder minimum bedrag). Er wordt – 

voorlopig – vanuit gegaan dat dit bezit geen wezenlijke economische waarde vertegenwoordigt. 

Mocht dit wel het geval zijn, dan moet deze waarde aan het eigen vermogen van RMN worden 

toegevoegd en dus (eigenlijk) voor die prijs door de organisatie die de taken gaat uitvoeren 

worden overgenomen. 

 

De feitelijke afwikkeling van de liquidatie vindt plaats in de loop van 2023 (idealiter Q1, waarschijnlijk 

Q2) nadat de accountant een oordeel heeft gegeven over de verlies- en winstrekening van 2022 en 

over de liquidatiebalans per 31 december 2022. 
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4.2. Liquidatiebegroting 

 

In de onderstaande tabel is een raming gegeven van de kosten per stap in het liquidatieproces. 

 

Nr Activiteit Bedrag 

1 Besluitvorming liquidatie RMN afronden € 5.000 

02a Contractpartners RMN in kennis stellen van besluit tot liquidatie en evt. 
gevolgen voor hetgeen in contract is opgenomen communiceren (opzeggen). 

€ 37.500 

02b Publicatie opheffingsbesluit in de Staatscourant € 150 

3a Sociaal plan opstellen en vaststellen  € 15.000 

3b Personele frictiekosten € 875.000 

4a Overdracht personeel, rechtspositie bekend 30/06/2022 € 15.000 

4b Afkoop verlofsaldi € 150.000 

4c Afkoop WW-historische verplichtingen € 70.000 

05a Archief inventariseren, beoordelen en plan van aanpak opstellen. € 10.000 

05b Plan van aanpak archief uitvoeren € 10.000 

6 Opstellen jaarrekening 2022 (door directeur RMN of vereffenaar)  € 10.000 

7 Opstellen liquidatieverantwoording (door vereffenaar) € 10.000 

8 Controle door accountant op jaarrekening en (evt. liquidatieverantwoording) € 15.000 

9 Vaststelling liquidatieverantwoording en jaarrekening door bestuur RMN / 
liquidatiecommissie en formele liquidatie 

€ 2.500 

10 Uitschrijven KvK, opheffen schatkistbankieren en bankrekeningen € 4.850 

11 Begeleiding liquidatieproces en formele opheffing. € 20.000 

TOTAAL € 1.250.000 

 

De meeste kosten worden geraamd op het risico van de personele en frictie (die al dan niet in het 

kader van een sociaal plan worden gemaakt). De overige kosten worden gemaakt in de vorm van uren 

van de uitvoering van de liquidatievoorbereiding, boetebedingen uit de contracten en het 

liquidatieproces zelf. De kosten worden gedragen door RMN. 

4.3. Verdeling van de liquidatiekosten 

Wanneer de geraamde liquidatiekosten worden verdeeld over de deelnemers op basis van de 

verdeelsleutel die in de begroting van 2022 wordt gehanteerd, ontstaat het volgende beeld: 

 

Deelnemer Verdeelsleutel Bedrag 

SGL-A 45,50% € 568.763 

SGL-B 23,50% € 293.757 

LSD 31,00% € 387.480 

RMN 100,00% € 1.250.000 

 
Benadrukt moet worden dat dit om een schatting gaat. Het totaalbedrag kan gedurende de rit nog 
wijzigen. 
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5. Risicoparagraaf 
 

Ten behoeve van dit liquidatieplan is inventariserend door de stukken gegaan. Er kan onderscheid 

worden gemaakt in de financiële risico’s die volgen uit de reguliere bedrijfsvoering en risico’s die 

volgen uit het proces van liquidatie. Er zijn geen risico’s geïdentificeerd die volgen uit de reguliere 

bedrijfsvoering van RMN. Er zijn vier risico’s geïdentificeerd die volgen uit het proces van liquidatie. 

 

a) In de eerste plaats kunnen voor voortijdige beëindiging van leveranciers- en klantcontracten 

compensatieverplichtingen volgen die niet kunnen worden verlegd. De omvang hiervan is nog 

niet voldoende bekend maar de berekening hiervan is onderdeel van het plan van aanpak. 

b) Voor RMN is voorts het risico geïdentificeerd dat volgend uit het proces van liquidatie de taken 

die uitgevoerd worden voor de schappen, NPUH of zichzelf niet of in onvoldoende mate kunnen 

worden geborgd door het personeel. Dit risico kan slechts ten dele worden gemitigeerd door 

extra inhuur. 

c) Voorts zal het liquidatieproces extra tijd vergen van het personeel van RMN, dit is niet voorzien 

in de begroting 2022 van RMN. 

d) Tenslotte dient te worden gewezen op de deadline voor de besluitvorming over de liquidatie, 

welke in dit plan is gesteld op uiterlijk 1 maart 2022. Wanneer deze deadline niet wordt gehaald, 

is besluitvorming onzeker gelet op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. 

e) Wanneer besluitvorming over de liquidatie niet vóór de gemeenteraadsverkiezingen van maart 

2022 is afgerond, en niet wordt geliquideerd per 1 januari 2023, ontstaat het risico dat de taken 

niet meer kunnen worden uitgevoerd binnen de huidige begroting en de huidige bemensing. In 

dat geval moet meer capaciteit worden ingehuurd. 

 

Over de risico’s en de beheersing hiervan wordt periodiek gerapporteerd naar het bestuur, dat als 

liquidatiecommissie optreedt. 
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Bijlage 1 – Bronnen 
 

Document/ bron Datum 

Gemeenschappelijke regeling Recreatie Midden Nederland 01-01-2016 

Jaarverslag en jaarrekening Recreatie Midden Nederland 2020  24-03-2020 

Advies archivaris bij toekomstscenario’s RMN 21-08-2020 

Memorandum Informatiehuishouding en archief RMN in transitietraject 18-03-2021 

Eindadvies transities, Vijverberg advocaten en adviseurs 01-09-2021 

Export JOIN contracten RMN 31-08-2021 

Begroting RMN 2021 30-03-2020 

Begroting SGL 2021 30-03-2020 

Begroting LSD 2021 30-03-2020 
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Bijlage 2 – Contractinventarisatie 
 

Nr Omschrijving van de dienst of product Contractpartij Kosten / 
opbrengsten 

Per maand / 
jaar 

Duur contract Einddatum 
contract 

Automatisch 
verlengd 

Opzegtermijn Afkoop-
kosten  

1 BRS samenwerkingsconvenant en 
verwerkersovereenkomst; toezicht, 
registratiesysteem 

BRS 
Natuurnetwerken 

  
Doorlopend 

 
Ja 

 
 nvt  

2 Samenwerkingsovereenkomst BSBm; geen idee wat 
dit is, onderdeel BOA's, Bestuurlijke Strafbeschikking 
Milieu 

       
 nvt  

3 Machtiging GMB – rc overeenkomst inzake 
schatkistbankieren; 

BNG Bank - 
     

 nvt  

4 Vaccinatiezorg contract prikpunt 2020; Vaccinatie Zorg BV €300 jaar 1 jaar 
 

ja 1 maand  geen  

5 Contract Issys; kantoorautomatiseringsomgeving, 
koppeling met AFAS, platform 

Issys  €7.500 maand 48 mnd 19-11-2022 Nee voor 20-5-2022 
aangeven 
verlenging 

 geen  

6 Printer Grenke Finance 
(Samsung Business) 

€3.240 kwartaal 
 

1-7-2023 Nee 3mnd  restant 
contractwa
arde  

7 Contract TelecomJordaan 2018 (is IP-Care 
geworden);  

IP-Care €80 maand 
 

nvt Ja doorlopend 
verlengd 

 geen  

8 Contract KTG Telecom 2018; mobiele tussenpersoon 
Vodafone 

KTG Telecom €150 maand 24 mnd initieel 
daarna 
Doorlopend 

1-11-2021 Ja 1 mnd gelijk met 
Vodafone 

 geen  

9 Opdracht Stichting Nationaal Park Utrechtse 
Heuvelrug 2020; beheer, onderhoud, toezicht op de 
routes en paden van oud-UHVK deelnemers + 
uitgifte MTB vignetten 

Stichting Nationaal 
Park Utrechtse 
Heuvelrug 

€437.700 half jaar 3 jaar en 3 
maanden 

31-3-2023 Nee -  nvt  

10 Inhuur Ronald Gubbens (Ruimtemanagers). Alle 
kosten worden doorbelast naar SGL-B; 

Ruimtemanagers wisselend maand 
 

31-12-2021 
  

 nvt  

11 BiedICT. Inhuur Alex Kortekaas voor ICT-
werkzaamheden; 

Bied ICT €3.000 maand onbepaald onbepaald ja in overleg  nvt  
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Nr Omschrijving van de dienst of product Contractpartij Kosten / 
opbrengsten 

Per maand / 
jaar 

Duur contract Einddatum 
contract 

Automatisch 
verlengd 

Opzegtermijn Afkoop-
kosten  

12 Chaillet applicatiebeheer. Inhuur Henri Chaillet voor 
werkzaamheden in JOIN/archivering; 

Chaillet 
applicatiebeheer 

€1.200 maand 
  

ja maand  nvt  

13 Exilo BV. Inhuur op afroep van Rogier Schumer 
(business controller); 

Exilo BV €110 uur onbepaald onbepaald nvt in overleg  nvt  

14 Hester Raats en Daniëlle Brink. Nieuwe inhuur ter 
vervanging van Sofie Stolwijk en Ruth Werkhoven; 

    
31-12-2022 

  
 nvt  

15 UWV. Doorbelasting WW-lasten Dieren, Van der 
Swan en (vanaf oktober) Pepels; 

UWV €5.000 maand 
    

 nvt  

16 APG. Boven- en nawettelijke uitkeringen inzake 
Alferink; let op overname verplichting door 
rechtsopvolger; 

APG €10.000 jaar 
    

 nvt  

17 RAET. Het voeren van de salarisadministratie; Visma Raet €1.000 maand 1 jaar 31-12-2021 ja 3 maanden  nvt  

18 MK Basics. Verzuimbegeleiding; MK Basics €1.600 jaar 1 jaar 31-12-2021 ja 3 maanden  nvt  

19 ArboUnie. Beschikbaar stellen vertrouwenspersoon; ArboUnie €125 jaar 1 jaar 31-12-2021 ja 3 maanden  nvt  

20 ALD Automotive. Leasecontracten 12 auto’s; risico 
afkoopboete (ex schade en afwijkende km); 

   
Divers Divers 

 
Divers  €                                  

27.500  

21 Dataquint. Geovisia; RMN €10.000 jaar jaar ntbp ja afloop jaar  geen  

22 I-Babs; 
 

€10 maand 
gebruiker 

    
 nvt  

23 REM Automatisering. Tijdsregistratiesysteem Big 
Ben; 

REM Automatisering €1.450 jaar Onbepaald Onbepaald ja 3 maanden  nvt  

24 Moving Intelligence. Rittenregistratie leaseauto’s; Moving Intelligence €101 maand 12 maanden 10-3-2022 Ja Onbekend  nvt  

25 Vodafone  Vodafone via KTG 
Telecom 

€1.300 maand 24 mnd initieel 
daarna 
Doorlopend 

1-11-2021 Ja 1 mnd   geen  

26 Pardon salaris. Licentie voor pro forma berekeningen 
salarissen e.d.; 

Pardon salaris €400 jaar 12 maanden 31-12-2022 ja 3 maanden  nvt  

27 Archiefservice Salaris Rendement Rendement €35 jaar 12 maanden 31-12-2020 
 

3 maanden  nvt  

28 Abonnement Dossier HR Rendement Rendement €224 jaar 12 maanden 31-12-2021 
 

3 maanden  nvt  

29 Abonnement Salaris Rendement Rendement €369 jaar 12 maanden 31-1-2021 
 

3 maanden  nvt  

30 Abonnement checklist jaarrekening 2020 Kluwer €41 
 

onbekend 
  

3 maanden  nvt  

31 Abonnement Tuin en Landschap Horti Point €280 jaar 12 maanden 31-12-2021 
 

Onbekend  nvt  

32 Abonnement NRIT Media/Recreatie en 
Toerisme/Vrijetijdsstudies 

NRIT €223 jaar 12 maanden 29-11-2021 
 

Onbekend  nvt  
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Nr Omschrijving van de dienst of product Contractpartij Kosten / 
opbrengsten 

Per maand / 
jaar 

Duur contract Einddatum 
contract 

Automatisch 
verlengd 

Opzegtermijn Afkoop-
kosten  

33 Wet op Ondernemningsraden, 
jaarboek/abonnement 

VMN Vakmedianet €240 jaar 
   

Onbekend  nvt  

34 Abonnement binnenv. Politiereglement STC Training & 
Consultancy 

€96 
    

Onbekend  nvt  

35 Gebruikerslicentie instrumenten Norminstituut 
Bomen 

Norm Instituut 
Bomen 

€850 jaar 12 maanden 31-5-2021 
 

Onbekend  nvt  

36 Abonnement 10 downloads per maand Shutterstock €29 jaar 12 maanden 27-3-2021 
 

Onbekend  nvt  

37 Zoom Zoom 
      

 nvt  
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Bijlage 3 – Activastaat 
 

 



Liquidatieplan Recreatie Midden Nederland eindconceptversie 1.0 DLN 

28 

 

 



Liquidatieplan Recreatie Midden Nederland eindconceptversie 1.0 DLN 

  

Bijlage 4 – Verdeling liquidatiekosten 
 
Deelnemer RMN Verdeelsleutel Bedrag 

SGL-A 45,50%  €               568.763  

SGL-B 23,50%  €               293.757  

LSD 31,00%  €               387.480  

RMN 100,00%  €           1.250.000  

   

Deelnemer SGL-A Verdeelsleutel Bedrag 

Gemeente Utrecht 34,2%  €               194.517  

Provincie Utrecht 30,9%  €               175.748  

Gemeente Nieuwegein 8,3%  €                 46.927  

Gemeente Stichtse Vecht 5,5%  €                 31.088  

Gemeente Woerden 6,9%  €                 39.073  

Gemeente Houten 6,6%  €                 37.395  

Gemeente IJsselstein 4,6%  €                 25.947  

Gemeente Lopik 1,9%  €                 10.777  

Gemeente De Bilt 1,3%  €                    7.291  

TOTAAL 100,0%  €               568.763  

   

Deelnemer SGL-B Verdeelsleutel Bedrag 

Provincie Utrecht 59%  €               172.291  

Gemeente De Ronde Venen 41%  €               121.466  

Gemeente Amsterdam 0%  €                           -    

TOTAAL 100,0%  €               293.757  

   

Deelnemer LSD Verdeelsleutel Bedrag 

Gemeente Utrecht 12,59%  €                 48.776  

Gemeente Wijdemeren 27,38%  €               106.082  

Gemeente Stichtse Vecht 17,80%  €                 68.960  

Provincie Utrecht 12,88%  €                 49.925  

Provincie Noord-Holland 29,35%  €               113.737  

TOTAAL 100,0%  €               387.480  

 
 



RECREATIESCHAP
STICHTSE
 GROENLANDEN.

 

Aan:

de deelnemers van Stichtse Groenlanden

de gemeenteraden, de provinciale staten en colleges van B&W en GS

Onderwerp: Beschrijvingsbrief bij voorstel Toekomstige samenwerking in Recreatieschap Stichtse

Groenlanden

Bijlagen:

-_ Voorstel aan deelnemers toekomstige samenwerking in SGL, vsdfAB01.112021 (reeds

toegezonden 2-11-2021)

~  Definitieve eindconcept van de integrale versie Gemeenschappelijke regeling Stichtse

Groenlanden vastgesteld DB 18.11.21 (bijgevoegd)

-__Bijlage 2, toelichting gekozen GR-vorm voor toekomstige samenwerking in SGL.vsdf

(bijgevoegd)

-__ Bijlage — Intentie-overeenkomst SBB vs.1.07 (reeds toegezonden 2-11-2021)

~  Bijlage — Liquidatieplan RMN (reeds toegezonden 2-11-2021)

Geachte deelnemer,

Hiermee informeren wij u over de voortgang van het proces om te komentot een nieuwe

toekomstige samenwerking voor het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Door het algemeen

bestuurvan het schap is, in de vergadering van 29 oktober 2021, een keuze gemaakt voor deze

toekomstige samenwerking. Het voorstel daaromtrent is op 2 november jl. aan u als deelnemers

gezonden.Aanvullend is op 17 november 2021 door het dagelijks bestuur invulling gegeven aan de

keuze voor de vorm van de gemeenschappelijke regeling. De gekozen uitwerkingtreft u als bijlage 1

bij deze brief aan. In deze brief lichten we de kern van hetvoorstel voor de toekomstige

samenwerkingkort toe. Het betreft een fundamentele wijziging, een trendbreuk ten opzichte van de

huidige organisatiestructuur, de juridische vormgeving en de manier van werkenin het schap ten

aanzien van het beheer en onderhoudvan recreatieve terreinen en paden.Aan uals deelnemer van

het schap wordt gevraagd een besluit te nemen en daarmeein te stemmen met de voorgelegde

keuze. Wij ontvangen uw reactie graag rond 1 februari 2022.

 

 

Digitale bijeenkomst voorraads- en statenleden

Om de raads- en statenleden mee te nemenin het proces en uitleg te geven over de stukken en de

daarin verwoorde keuzeszullen er twee bijeenkomsten van de Raads- en Statenklankbordgroepvia

Teams worden gehouden.Daarin is er gelegenheid om vragentestellen.

De bijeenkomsten worden gehouden op dinsdag 30 november2021, van 19.30 tot 21.00 uur en op

woensdag 8 december2021, van 19.30 tot 21.00 uur.

Wij nodigen u uit om bij één van dezedigitale informatiebijeenkomsten aanwezig te zijn. De link met

de inloggegevens zullen aan de griffies worden toegezonden.
 

 



Aanleiding

In 2019 is geconstateerd dat de situatie bij de Recreatie Midden Nederland (RMN) zorgelijk is. De

bedrijfsvoering van RMN was niet in control en de kosten liepen op. In het daaropvolgend proces is

door Bureau Berenschot geconcludeerd dat er ook meer duidelijkheid nodig is over de basis voor

samenwerking. Concreet: duidelijkheid van de deelnemers aan de schappen over doel, nut en

noodzaak van de samenwerking.

Eind 2020 hebben de besturen van de schappen richtinggevende uitspraken gepresenteerd voor de

toekomstige samenwerking binnen de schappen en daarbij aangegeven dat er geen draagvlak meer

is voor het voortbestaan van RMN. De deelnemers van het schap hebben hierop instemmend

gereageerd, met enkele aanvullende aandachtspunten.

Vanaf begin dit jaar zijn, met ondersteuning van Bureau KokxDeVoogd, gesprekken gevoerd over de

invulling van de nieuwe samenwerking. Met veel partijen (intern en extern) is gesproken en alle

daaruit voortvloeiende informatie heeft geleid tot het voorstel, dat u op 2 november jl. aangeboden

is.

Korte uitleg beslispunten en onderliggende stukken

Hieronder vindt u een korte uitleg op de aangeboden stukken.

Als eerste willen wij de noodzaak van de besluitvorming op dit moment uitleggen. Om de opheffing

van RMN op een zorgvuldige wijze mogelijk te maken is het van belang dat er duidelijkheid is over de

nieuwe samenwerking binnen het Recreatieschap Stichtse Groenlanden en de vorm daarvan. De

uitvoering van de werkzaamheden moet immers passen bij de organisatievorm, die wordt gekozen.

Met de besluitvorming hierover onder de deelnemers in januari/februari 2022 is het mogelijk om

voor 1 maart 2022 definitief te besluiten over opheffing van RMN en de liquidatiedatum, zodat ook

het personeel een redelijke termijn wordt geboden voor de overgang naar een nieuwe organisatie.

Voorstel Toekomstige samenwerking recreatietaken; beslispunt 1 in het voorstel

In dit voorstel met bijlagen staat de nieuwe samenwerkingsvorm beschreven. Daarin vindt u de

organisatievormen, die zijn bekeken en de motivering voor de keuze van de voorgestelde

organisatievorm. De gekozen vorm, een ‘lichte’ gemeenschappelijke regeling, is verder uitgewerkt op

verschillende onderdelen met consequenties en risico’s. De richtinggevende uitspraken zijn leidend

geweest voor de voorstellen. Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat samenwerking binnen een

gemeenschappelijke regeling de meest aangewezen vorm is. Hiermee blijft er een rechtspersoon

voor het gezamenlijk eigendom, voor het opdrachtgeverschap en uitvoering van VTH-taken in het

gebied. In het voorstel worden de nu bekend zijnde financiële consequenties aangegeven. In bijlage C

bij het voorstel vindt u een raming van de incidentele kosten per deelnemer.

Voorstel behandeling: U wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde toekomstige

vormgeving van de samenwerking.

Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling; beslispunt 2a in het voorstel

Om de nieuwe samenwerking ook van een juridisch deugdelijke basis te voorzien moet de

gemeenschappelijke regeling vernieuwd worden. Bijlage 1 bij het voorstel over de toekomstige

samenwerking van het schap, is een aangepaste tekst van de gemeenschappelijke regeling, geënt op

de gekozen nieuwe samenwerkingsvorm. Deze bijlage 1 ontbrak nog bij de zending van 2 november

jl. en ontvangt u hierbij. In deze nieuwe doorlopende tekst van de regeling, waarin de RMN als

uitvoeringsorganisatie is vervallen, zijn de taken en omvang van het bestuur geduid en is het geheel

geactualiseerd en leesbaarder geworden. Tevens ontvangt u hierbij als achtergrondinformatie

(bijlage 2 bij deze brief) een toelichting op de afwegingen die in het bestuur van SGL gemaakt zijn

over het ‘juridisch jasje’ voor de toekomstige samenwerking. Deze bijlage 2 is ter kennisneming

bijgevoegd en maakt geen onderdeel uit van de besluitvorming.



De procedure voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling is geregeld in artikel 36 van de

nu geldende regeling. Daarin ligt vast dat 2/3°%° van de deelnemers (dus 7 deelnemers) moet

instemmen met wijziging van de gemeenschappelijke regeling voordat het AB het besluit om de

gewijzigde gemeenschappelijke regeling vast te stellen kan nemen. Medio februari 2022, als de

besluiten van alle deelnemers binnen zijn, zullen wij vaststellen of dit het geval is en of wij de

gewijzigde tekst van de gemeenschappelijke regeling kunnen vaststellen. Deze treedt dan per 1

januari 2023 in werking.

Voorstel behandeling: Gevraagd wordt in te stemmen met de nieuwe doorlopende tekst van de

regeling als opgenomen in bijlage 1 (beslispunt 2a in het voorstel).

Intentieovereenkomst tussen de recreatieschappen en Staatsbosbeheer; beslispunt 2b in het

voorstel

Staatsbosbeheer wordt gezien als de meest aangewezen en best passende organisatie om de

werkzaamheden van RMN over te nemen. De redenen hiervoorzijn o.a. expertise & ervaring op

gebied van beheer en exploitatie van recreatievoorzieningen, is nu al partner in RodS samenwerking,

solide organisatie, mogelijkheid tot uitvoering van overheidstaken als verordeningen, mogelijkheid

tot vestiging alleenrecht. In een intentieovereenkomst is het proces beschreven om te komen tot

een concrete aanbieding van Staatsbosbeheer om de werkzaamheden voor het schap van RMN over

te nemen, waar mogelijk inclusief personeel.

Voorstel behandeling: Kennisnemen van bijgevoegd de intentieovereenkomst die met

Staatsbosbeheer wordt afgesloten.

Opheffing RMN; beslispunt 3 in het voorstel

De bedrijfsvoeringorganisatie RMN is een gemeenschappelijke regeling waarìn de dagelijks besturen

van de twee recreatieschappen en Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht participeren als

deelnemer. Door het bestuur van RMN is aan de drie deelnemers voorgesteld om de regeling RMN

per 31 december 2022 op te heffen. Dit is een jaar later dan eerder is aangegeven omdat het meer

tijd kost een nieuwe uitvoeringsorganisatie voor de recreatieschappen te organiseren.

Voorstel behandeling: besluit bestuur RMN om in te stemmen met opheffing RMN onderschrijven.

Concept-Liquidatieplan RMN; beslispunt 4 in het voorstel

Bij de opheffing van RMN hoort een liquidatieplan waarin de liquidatie en de daaraan verbonden

kosten worden beschreven. Een uitsplitsing van de kosten per deelnemeris als bijlage in dit plan

opgenomen. Inmiddels heeft het bestuur van RMN een concept-liqguidatieplan opgesteld en dit ter

kennis gebracht aan de drie deelnemers. Vanwege de financiële consequenties voor Recreatieschap

Stichtse Groenlanden wordt dit concept-plan ook ter kennis gebracht aan de gemeenten en provincie

die deelnemen in het schap. Het dagelijks bestuur bekijkt of de liquidatiekosten, die ten laste

Recreatieschap Stichtse Groenlanden komen, kunnen worden opgevangen binnen de begroting. De

kosten die niet in de begroting kunnen worden opgevangen zullen bij de deelnemers separaat, aan

de hand van een begrotingswijziging, in rekening worden gebracht.

Voorstel behandeling: Kennisnemen van het concept-liquidatieplan RMN.

Vervolgproces

Zoals hiervoor aangegeven wordt nu aan u als deelnemergevraagd in te stemmen met de nieuwe

samenwerkingsvorm en de nieuwe doorlopende tekst van de gemeenschappelijke regeling Stichtse

Groenlanden. Gevraagd wordt om de besluiten begin februari 2022 aan ons bestuur kenbaarte

maken.

Na het verzamelen van alle besluiten is ons bestuur half februari 2022 in staat de vervolgstappen te

zetten. Allereerst wordt het besluit over het opheffen van RMN definitief gemaakt. Als ook het

Plassenschap Loosdrecht en Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht besluiten tot opheffing is

het besluit tot opheffing een feit. Dan kan het bestuur van RMN eind februari 2022 een besluit

nemenoverhetliquidatieplan van RMN.De datum van effectuering van het besluit tot opheffing van



RMN wordt genomen als er een definitieve oplossing is voor de taakuitvoering die nu bij RMN ligt. 

Voor het Recreatieschap Stichtse Groenlanden betekent dit dat er een samenwerkingsovereenkomst 

met een toekomstige beheersorganisaties (Staatsbosbeheer) is gesloten. 

Staatsbosbeheer zal vóór 1 juni 2022 aangeven hoe en onder welke (financiële) condities zij de 

werkzaamheden voor het schap wil overnemen. Dan zijn alle gevolgen duidelijk en zal ons bestuur 

een besluit nemen over de samenwerking met Staatsbosbeheer. In juni 2022 wordt deze 

besluitvorming afgerond en kan gewerkt worden aan de overgang van medewerkers van RMN naar 

de nieuwe uitvoeringsorganisatie, zodat op 1 januari 2023 gestart kan worden met de nieuwe 

uitvoering in een nieuwe setting. Hiermee ontstaat een nieuwe situatie en een nieuwe werkelijkheid 

waarmee de noodzakelijke taakuitvoering voor de recreatiegebieden en andere routegebonden 

voorzieningen ook in de toekomst gewaarborgd is. 

Namens het algemeen bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden, 

(naam)

 Voorzitter
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Bijlage 1 bij voorstel Toekomstige samenwerking d.d. 2 november 2021 

 

Doorlopende tekst gewijzigde Gemeenschappelijke regeling recreatieschap 

Stichtse Groenlanden  

 
De raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt, De Ronde 

Venen, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Woerden en IJsselstein; en provinciale 

staten en gedeputeerde staten van de provincie Utrecht;  

 

Overwegen het volgende:  

 

- In de gemeenten De Bilt, De Ronde Venen, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, 

Utrecht, Woerden en IJsselstein bevinden zich grote gebieden, die voor de recreatie van 

groot belang zijn dan wel kunnen worden;  

- Veel binnen de voornoemde gemeenten gelegen gebieden zijn natuurwetenschappelijk 

en/of landschappelijk van belang;  

- De belangen van recreatie, natuur en landschap in de gebieden waarop deze regeling 

betrekking heeft, zijn bovengemeentelijk van aard;  

- De behartiging daarvan — waaronder begrepen het dragen van de kosten die gepaard gaan 

met de instandhouding en verbetering van voorzieningen — moet derhalve niet aan de 

afzonderlijke gebiedsgemeenten overgelaten worden;  

- Het is wenselijk voor het gehele grondgebied van bovengenoemde gemeenten om samen 

met de provincie samenhangend uitvoeringsbeleid op het gebied van de recreatie alsmede 

de natuur-en landschapsbescherming te ontwikkelen;  

- In verband met de gekozen nieuwe samenwerkingsvorm binnen het Recreatieschap en de 

opheffing van RMN is het noodzakelijk de gemeenschappelijke regeling te wijzigen; 

- In aanmerking nemende, dat deelname van de provincie Utrecht aan de regeling gewenst is, 

doch dat daarbij geen bevoegdheden van de provincie aan het bij de regeling ingestelde 

bestuur behoeven te worden toegekend;  

- Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen  

 

Besluiten:  

 

De gemeenschappelijke regeling Stichtse Groenlanden als volgt te wijzigen: 

 

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Artikel 1 Begrippen 

1. In deze regeling wordt verstaan onder  

a. Recreatieschap: het openbaar lichaam, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van deze regeling; 

b. Gemeenten: de gemeenten De Bilt, De Ronde Venen, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse 

Vecht, Utrecht, Woerden en IJsselstein;  

c. Wgr: Wet gemeenschappelijke regelingen;  

d. Gebied: het gebied als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van deze regeling; 
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e. Provincie: de provincie Utrecht;  

f. Deelnemers: de gemeenten en de provincie;  

g. Uitvoeringsorganisatie; de door het algemeen bestuur daartoe aangewezen (publieke) 

uitvoeringsorganisatie, belast met taken ten aanzien van onder andere beheer en 

onderhoud, vergunningverlening, toezicht en handhaving, exploitatie en bedrijfsvoering; 

h. Programma A; het programma werkgebied Stichtse Groenlanden, met uitzondering van het 

werkgebied Vinkeveense Plassen; 

i. Programma B; het programma werkgebied Vinkeveense Plassen. 

2. Telkens waar in deze regeling wordt verwezen naar een van de artikelen 8 tot en met 25 en 27 van 

de Wgr, is bedoeld dat artikel, juncto artikel 52 van de Wgr. 

 

Artikel 2 Openbaar lichaam 

1. Er is een openbaar lichaam, genaamd recreatieschap Stichtse Groenlanden.  

2. Het recreatieschap is gevestigd te Utrecht.  

 

Artikel 3 Werkingsgebied en te behartigen belangen 

1. Het gebied waarvoor deze regeling geldt, is aangegeven op de bij deze regeling behorende en als 

zodanig gewaarmerkte kaart. Deze kaart kan door het algemeen bestuur gewijzigd worden 

vastgesteld.  

2. Deze regeling is getroffen ter behartiging van het belang van de deelnemers bij de uitvoering van 

de intergemeentelijke recreatie en de bescherming van de natuur en het landschap. Met betrekking 

tot dit belang worden aan het recreatieschap bevoegdheden van regeling en bestuur toegekend die 

aan de besturen van de deelnemende gemeenten toekomen en noodzakelijk zijn voor de uitvoering 

van de taken als bedoeld in artikel 4 van deze regeling. 

3. De binnen het gebied gelegen gemeenten onthouden zich van regeling en bestuur waartoe het 

recreatieschap bevoegd is, indien door die gemeentelijke activiteiten schade zou kunnen worden 

toegebracht aan de uitvoering van de intergemeentelijke belangen van recreatie of de belangen van 

natuur en landschap.  

4. Op verzoek van het college van een binnen het gebied gelegen gemeente kan het algemeen 

bestuur de behartiging van een of meer onderdelen van belang, bedoeld in artikel 4, eerste lid, 

overlaten aan die gemeente.  

 

Artikel 4 Taken en bevoegdheden  

1. Het recreatieschap is binnen het gebied als bedoeld in artikel 3, en met inachtneming van het 

belang als bedoeld in ditzelfde artikel, bevoegd tot:  

a. Het aanleggen en exploiteren van recreatieve voorzieningen en het uitvoeren van andere 

werken verband houdend met het in artikel 3 bedoelde belang;  

b. De instandhouding en verbeteren van het bestaande natuur- en landschapsschoon voor 

zover samenhangend met de recreatiekwaliteit;  

c. het verlenen van bijdragen aan derden;  

d. Het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, die de belangen van recreatie en 

de bescherming van de natuur en het landschap betreffen of die benodigd zijn voor het 

vestigen van het uitsluitend recht bedoeld in artikel 2.24 Aanbestedingswet 2012;  

e. De bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang zoals bedoeld in artikel 125 van de 

Gemeentewet;  
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f. Het heffen van rechten en belastingen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in 

artikel 54, eerste lid onder a. van de Wgr. 

g. Het in samenhang met de taken en bevoegdheden genoemd onder a. tot en met f. 

toepassen van de in de Algemene wet bestuursrecht.  

2. De besturen van de deelnemende gemeenten zijn niet langer bevoegd gebruik te maken van de 

door haar ingevolge het eerste lid overgedragen bevoegdheden.  

 

HOOFDSTUK II HET BESTUUR 

 

Paragraaf I: Algemene bepalingen 

 

Artikel 5 Bestuur recreatieschap 

Het bestuur van het recreatieschap bestaat uit:  

a. Het algemeen bestuur;  

b. Het dagelijks bestuur;  

c. De voorzitter.  

 

Paragraaf II: Het algemeen bestuur 

 

Artikel 6 Samenstelling  

1. Het algemeen bestuur bestaat uit 10 leden, te weten:  

a. Een door de raden van iedere deelnemende gemeente aan te wijzen vertegenwoordiger uit 

hun midden, de voorzitter inbegrepen of de wethouders; 

b. Een door de provinciale staten aan te wijzen vertegenwoordiger uit hun midden, de 

voorzitter inbegrepen of de gedeputeerden. 

2. De leden van het algemeen bestuur worden aangewezen voor een periode van vier jaar. De 

aanwijzing van de leden van het algemeen bestuur vindt plaats zodra de gemeenteraden 

respectievelijk provinciale staten de nieuwe colleges van burgemeester en wethouders 

respectievelijk van gedeputeerde staten hebben samengesteld na de gemeenteraadsverkiezingen 

respectievelijk statenverkiezingen. 

3. Een lid dat ophoudt lid te zijn van provinciale staten, de gemeenteraad, het college van 

gedeputeerde staten of het college van burgemeester en wethouders houdt tevens op lid te zijn van 

het algemeen bestuur. Een tussentijds aangewezen lid wordt aangewezen voor de resterende 

bestuursperiode van de opengevallen plaats. Het aanwijzen ter vervulling van plaatsen die 

tussentijds openvallen, vindt plaats binnen twee maanden na dat openvallen.  

4. Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met de betrekking van ambtenaar door of 

vanwege het bestuur van het recreatieschap aangesteld of daaraan ondergeschikt, dan wel daarvoor 

werkzaam of werkzaam voor een aangewezen uitvoeringsorganisatie.  

5. Elk lid van het algemeen bestuur heeft een plaatsvervanger. Aanwijzing van de plaatsvervanger 

vindt plaats tegelijkertijd met de aanwijzing van de leden van het algemeen bestuur.  

6. De leden van het algemeen bestuur kunnen te allen tijde ontslag nemen. Van dit ontslag stellen zij 

de voorzitter schriftelijk op de hoogte. 

7. Het bepaalde in het eerste tot en met het zesde lid is van overeenkomstige toepassing op de 

plaatsvervangers.  

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003740&z=2015-01-01&g=2015-01-01
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8. Het algemeen bestuur is bevoegd voor een door hem te bepalen tijdsduur adviseurs te 

benoemen. Het algemeen bestuur kan dan tevens plaatsvervangers voor deze adviseurs benoemen. 

 

Artikel 7 Taken en bevoegdheden  

1. Bij de uitoefening van de taken en bevoegdheden van het algemeen bestuur vinden de in de 

Provinciewet gestelde regels zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing.  

2.Tot de taken van het algemeen bestuur behoren alle bevoegdheden die aan het algemeen bestuur 

toekomen ingevolge artikel 4 van deze regeling en die niet bij of krachtens de bepalingen van deze 

regeling aan het dagelijks bestuur of aan de voorzitter zijn opgedragen.  

3. Het algemeen bestuur kan voor de uitvoering van de taken bedoeld in artikel 4 lid 1 onder a en b 

één of meerdere uitvoeringsorganisatie(s) aanwijzen.  

4. Indien het algemeen bestuur een besluit als bedoeld in artikel 4, lid 1 onder d wenst vast te 

stellen, te wijzigen of in te trekken, legt het een voorstel daartoe met toelichting voor aan de raden 

van de gemeenten en aan provinciale staten. De raden van de gemeenten en provinciale staten 

kunnen binnen 3 maanden na verzending van het voorstel, schriftelijk hun oordeel inzake dat 

voorstel geven. Het algemeen bestuur besluit niet alvorens deze termijn verstreken is dan wel het 

bericht van de raden van alle gemeenten en provinciale staten is ontvangen. Deze procedure geldt 

niet voor algemeen verbindende voorschriften of besluiten ter bescherming van werken, 

inrichtingen of eigendommen van het recreatieschap.  

5. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de afkondiging van de algemeen verbindende voorschriften 

overeenkomstig artikel 6 van de Bekendmakingswet. 

6. Deze regeling laat onverlet de bevoegdheid van de besturen van de gemeenten algemeen 

verbindende voorschriften als bedoeld in het vierde lid vast te stellen die aanvullende bepalingen 

bevatten ten aanzien van onderwerpen, waarin een algemeen verbindend voorschrift van het 

recreatieschap reeds heeft voorzien, tenzij deze bepalingen in strijd zijn met de door het 

recreatieschap vastgestelde bepalingen.  

7. Het algemeen bestuur kan een ambtelijke klankbordgroep instellen, waarin vertegenwoordigers 

van de deelnemers kunnen participeren. Taak en werkwijze van de ambtelijke klankbordgroep 

worden geregeld in een nader besluit.  

 

Artikel 8 Vergaderingen  

1. Het algemeen bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als de voorzitter 

of het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt danwel tenminste een vijfde deel van het aantal leden 

van het algemeen bestuur dit onder opgave van redenen schriftelijk verzoekt.  

2 Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast.  

3. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar, onverminderd het bepaalde in artikel 

22, vierde en vijfde lid, en artikel 23 van de Wgr.  

4. Het algemeen bestuur laat zich ondersteunen door een bestuurssecretaris en businesscontroller, 

die door het algemeen bestuur worden aangewezen. Beide functionarissen worden bij voorkeur 

door één van de deelnemers beschikbaar gesteld, die daarvoor een vergoeding van het 

recreatieschap ontvangt. 

 

Artikel 9 Besluitvorming 

1. Elk lid van het algemeen bestuur heeft één stem.  

2. Besluitvorming in het algemeen bestuur geschiedt bij gewone meerderheid, tenzij het gaat om:  
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a. De begroting van het programma werkgebied Stichtse Groenlanden (Programma A) 

respectievelijk het programma werkgebied Vinkeveense Plassen (Programma B). Conform 

het bepaalde in artikel 20, zevende lid van deze regeling, kunnen de begrotingsonderdelen 

die betrekking hebben op beide programma's alleen worden aangenomen als de leden van 

het algemeen bestuur aangewezen door de raad van de gemeente De Ronde Venen en 

provinciale staten (voor Programma B) respectievelijk de leden van het algemeen bestuur 

aangewezen door provinciale staten en de raden van de overige gemeentelijke deelnemers 

(voor Programma A) vóór stemmen. 

b. Besluiten als bedoeld in de artikelen 27 en 28 van deze regeling, waarvoor een tweederde 

meerderheid van de deelnemers vereist is. 

 

Artikel 10 Inlichtingenplicht en verantwoording 

1. Het algemeen bestuur is gehouden inlichtingen te verstrekken, die door één of meer leden van 

provinciale staten of de gemeenteraad van een gemeente, zijn gevraagd. De verlangde inlichtingen 

worden in beginsel schriftelijk en zo spoedig mogelijk door het algemeen bestuur verstrekt.  

2. De deelnemende gemeenten en provincies zijn verplicht aan het algemeen bestuur inlichtingen te 

verschaffen omtrent plannen en maatregelen die voor het algemeen bestuur van belang zijn. 

3. Een lid van het algemeen bestuur kan ter verantwoording worden geroepen door provinciale 

staten of de gemeenteraad van de gemeente die dit lid heeft aangewezen voor het door hem in dat 

bestuur gevoerde beleid op een door deze staten of raad te bepalen wijze.  

4. De provinciale staten en de gemeenteraad van een deelnemer kunnen een door hen aangewezen 

lid van het algemeen bestuur ontslag verlenen indien dit lid het vertrouwen van de staten of de raad 

niet meer bezit. 

 

Paragraaf III: Het dagelijks bestuur  

 

Artikel 11 Samenstelling  

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden, allen aan te wijzen door het algemeen bestuur uit zijn 

leden, te weten de voorzitter, een lid van het algemeen bestuur aangewezen door provinciale staten 

van de provincie Utrecht, een lid van het algemeen bestuur aangewezen door de raad van de 

gemeente Utrecht, een lid van het algemeen bestuur aangewezen door de raad van een gemeente 

uit Programma A en een lid van het algemeen bestuur aangewezen door de raad van een gemeente 

uit Programma B. Hierbij geldt dat de leden van het dagelijks bestuur te allen tijde afkomstig dienen 

te zijn van vijf verschillende deelnemers.  

2. De leden van het dagelijks bestuur worden door het algemeen bestuur aangewezen uiterlijk een 

maand na het tijdstip van aantreden per geleding van ofwel de leden van het algemeen bestuur die 

aangewezen worden door de raden, ofwel de leden die aangewezen worden door de provinciale 

staten. De leden van het dagelijks bestuur worden aangewezen voor een periode van vier jaar. 

Periodiek aftredende leden kunnen dadelijk opnieuw worden aangewezen. Een lid van het dagelijks 

bestuur kan door het algemeen bestuur worden ontslagen, indien dit lid het vertrouwen van het 

algemeen bestuur niet meer bezit. 

3. Indien tussentijds een plaats in het dagelijks bestuur openvalt, wordt zo spoedig mogelijk uit de 

betreffende geleding een nieuw lid aangewezen met inachtneming van het eerste en het tweede lid.  

4. Het dagelijks bestuur kan zich zowel in als buiten de vergadering laten bijstaan door adviseurs. 
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Artikel 12 Taken en bevoegdheden 

1. Bij de uitoefening van de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vinden de in de 

Provinciewet gestelde regels zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing. 

2. Het dagelijks bestuur fungeert als voorbereidend gremium voor het algemeen bestuur en voert 

diens besluit uit. Tot de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur behoren daartoe:  

a. Het voeren van het dagelijks bestuur, voor zover dit niet op grond van de wet of deze 

regeling aan andere organen is opgedragen. 

b. Het voorbereiden van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het opstellen van 

verslagen van die vergaderingen en het uitbrengen van advies aan het algemeen bestuur. 

c. De informatievoorziening aan het algemeen bestuur.  

d. Het opstellen van de vierjaarlijkse kadernota, de ontwerpbegroting, de begroting, incl. de 

investeringsbegroting en het vierjaarlijkse uitvoeringsplan die voor zienswijzen aan de 

deelnemers worden voorgelegd voordat deze stukken in het algemeen bestuur vastgesteld 

worden. Ook vermogensbeheer is een taak van het dagelijks bestuur. 

e. Beslissen tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen.  

f. De zorg voor en het beheer en onderhoud van alle werken, inrichtingen en eigendommen 

van het recreatieschap, alsmede het toezicht daarop. 

g. Het vaststellen van plannen en voorwaarden van aanbesteding of uitvoering van werken en 

leveringen en het maken van nadere afspraken met één of meerdere 

uitvoeringsorganisatie(s). 

h. Overige uitvoeringsbevoegdheden die met e, f en g samenhangen en volgen uit de 

opgedragen taakuitvoering.  

i. Het zorgdragen voor bewaring en beheer van de archiefbescheiden van de organen van het 

recreatieschap. 

j. Het behandelen van en beslissen op Wob-verzoeken, het behandelen van klachten bedoeld 

in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht en het voeren van juridische procedures. 

 

Artikel 13 Vergaderingen 

1. Elk lid van het dagelijks bestuur heeft één stem. Het dagelijks bestuur streeft naar consensus en 

besluit bij gewone meerderheid.  

2. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar. 

3. Het dagelijks bestuur kan voor zijn vergaderingen een reglement van orde vaststellen.  

4. Ten aanzien van het beraadslagen en besluiten zijn de artikelen 54 tot en met 59 van de 

Provinciewet van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 14 Inlichtingenplicht en verantwoording  

1. De leden van het dagelijks bestuur zijn gehouden aan het algemeen bestuur de door één of meer 

leden daarvan gevraagde inlichtingen te verstrekken.  

2. Het verstrekken van inlichtingen gebeurt mondeling in de eerstvolgende vergadering van het 

algemeen bestuur en indien het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur daartoe besluit, tevens 

schriftelijk.  

3. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur 

verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur. Zij leggen op verzoek van het 

algemeen bestuur verantwoording af aan het algemeen bestuur. Het afleggen van verantwoording 
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gebeurt mondeling in de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur en indien het 

algemeen bestuur of het dagelijks bestuur daartoe besluit, tevens schriftelijk.  

 

Paragraaf IV: De voorzitter  

 

Artikel 15 Aanwijzing en taak 

1. De voorzitter is tevens de voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. De 

voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter worden door en uit de leden van het algemeen bestuur 

aangewezen. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter worden aangewezen bij verkiezing 

voor de tijd dat zij lid zijn van het algemeen bestuur, voor een periode van vier jaar. Periodiek 

aftredende voorzitter en plaatsvervangend voorzitter kunnen dadelijk opnieuw worden 

aangewezen.  

2. De voorzitter ondertekent alle stukken die van het algemeen of van het dagelijks bestuur uitgaan. 

Bij afwezigheid, kan de voorzitter de ondertekening opdragen aan een door hem aangewezen 

gemachtigde. Tevens zorgt de voorzitter voor de uitvoering van de besluiten van het dagelijks 

bestuur.  

 

Paragraaf V: Vergoedingen 

 

Artikel 16 

Het algemeen bestuur kan voor de leden van het algemeen en het dagelijks bestuur een 

tegemoetkoming in de kosten vaststellen.  

 

HOOFDSTUK IV VIERJAARLIJKS UITVOERINGSPLAN  

 

Artikel 17 

1. Het algemeen bestuur stelt 6 maanden na aantreding na de gemeenteraadsverkiezingen een 

vierjaarlijks uitvoeringsplan vast. Dit uitvoeringsplan bevat de inhoud en financiële kaders van de 

opdracht tot taakuitvoering bedoeld in artikel 4 lid 1 onder a en b en de prestatie-indicatoren en 

kwaliteitseisen voor de uitvoeringsorganisatie(s), als bedoeld in artikel 7, lid 3 van deze regeling. 

2. Het dagelijks bestuur zendt een ontwerp van het vierjarig uitvoeringsplan voor zienswijzen aan de 

raden van de deelnemende gemeenten en provinciale staten. Gedurende een periode van drie 

maanden na verzending van het ontwerp bestaat de gelegenheid tot het indienen van zienswijze.  

3. Binnen de kaders van het vastgestelde vierjarige uitvoeringsplan is het dagelijks bestuur bevoegd 

met de uitvoeringsorganisatie(s) afspraken over de taakuitvoering te maken en te wijzigen. 

 

HOOFDSTUK V FINANCIËN  

 

Paragraaf I, Algemeen  

 

Artikel 18  

1. Het algemeen bestuur stelt, met inachtneming van de Provinciewet en het Besluit begroting en 

verantwoording provincies en gemeenten, voorschriften vast met betrekking tot het financiële 

beheer, waarin onder meer regelen worden opgenomen ten aanzien van:  
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a. De wijze, waarop de invordering van alle inkomsten en ontvangsten plaats heeft en de wijze 

waarop alle betalingen geschieden;  

b. De inrichting van de financiële administratie;  

c. De controle op het geldelijk beheer en de boekhouding;  

d. De aanwijzing van een buiten het recreatieschap staande deskundige, die belast is met de 

onder c. bedoelde controle;  

e. De wijze van fraudeverzekering.  

 

Paragraaf II, Kaders en begroting 

 

Artikel 19 Vierjaarlijkse kadernota 

1. Het algemeen bestuur stelt een vierjaarlijkse kadernota vast, waarin de hoofdlijnen van het 

financiële beleid en de hoogte van de financiële bijdrage van de deelnemers voor de komende 4 jaar 

uitgewerkt worden. 

2. Deze kadernota vormt het richtinggevend kader voor het opstellen van de begrotingen in de 

betreffende jaren. 

 

Artikel 20 Begroting 

1. De begroting kan worden onderverdeeld in gescheiden programma’s voor verschillende gebieden. 

Daarbij wordt rekening gehouden met de toetredingsovereenkomst zoals die tussen gemeente De 

Ronde Venen en het recreatieschap Stichtse Groenlanden is gesloten.  

2. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting, met daarin opgenomen de algemene financiële 

en beleidsmatige kaders voor het betreffende begrotingsjaar, uiterlijk voor 15 april voorafgaande 

aan het jaar waarvoor deze begroting dient aan de raden en de provinciale staten. De raden en 

provinciale staten kunnen hun zienswijze binnen 8 weken na de datum van ontvangst van de 

ontwerpbegroting ter kennis brengen aan het dagelijks bestuur.  

3. Het dagelijks bestuur besluit op basis van consensus over de ontwerpbegroting, die het dagelijks 

bestuur op grond van het tweede lid aanbiedt aan de raden en provinciale staten. Wanneer in de 

eerste vergadering van het dagelijks bestuur geen consensus wordt bereikt over de 

ontwerpbegroting, wordt een tweede vergadering belegd waarbij rekening wordt gehouden met de 

wettelijke termijn als bedoeld in het tweede lid. Wanneer dan alsnog consensus wordt bereikt, 

wordt de ontwerpbegroting naar de raden en staten verzonden en wordt de procedure als bedoeld 

in het tweede lid gevolgd. Wanneer ook in de tweede daartoe belegde vergadering van het dagelijks 

bestuur over de ontwerpbegroting geen consensus wordt bereikt, wordt de ontwerpbegroting 

inclusief de zienswijzen van de verschillende leden van het dagelijks bestuur eerst aan het algemeen 

bestuur voorgelegd. De zienswijzenprocedure naar de deelnemers wordt hiermee opgeschort tot na 

de vaststelling van de ontwerpbegroting in het algemeen bestuur.  

6. De raden en provinciale staten kunnen hun zienswijze binnen acht weken na de datum van 

ontvangst van de ontwerpbegroting ter kennis brengen aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks 

bestuur brengt deze zienswijzen bij aanbieding van de ontwerpbegroting ter kennis van het 

algemeen bestuur.  

7. De leden van het algemeen bestuur aangewezen door de gemeente Utrecht en de provincie 

Utrecht beschikken bij het stemmen over de vaststelling van de begroting elk over drie stemmen. De 

begroting van het programma werkgebied Vinkeveense Plassen (B) respectievelijk het programma 

werkgebied Stichtse Groenlanden (A) kan alleen worden aangenomen als de leden van het algemeen 



   
Integrale tekst GR SGL versie 18.11.2021 

   
 

bestuur aangewezen door de gemeente De Ronde Venen en provinciale staten respectievelijk de 

leden van het algemeen bestuur aangewezen door provinciale staten en de overige gemeentelijke 

deelnemers voor stemmen. Wanneer dit niet het geval is, wordt de ontwerpbegroting niettemin 

vastgesteld, maar wordt het budget van het begrotingsprogramma dat niet is aangenomen in de 

begroting gefixeerd op het niveau van het lopende begrotingsjaar.  

8. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling doch in ieder geval 

vóór 1 augustus van het jaar voorafgaand aan dat waarvoor de begroting dient naar onze Minister 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  

 

Artikel 21 Wijziging begroting 

In gevallen, dit ter beoordeling van het algemeen bestuur, kan een wijziging van de begroting die 

geen verhoging tot gevolg heeft van begrote deelnemersbijdragen voor het betreffende 

begrotingsjaar, worden vastgesteld door het algemeen bestuur zonder dat de raden van de 

deelnemende gemeenten en provinciale staten van hun zienswijze hebben kunnen geven. Van de 

vaststelling door het algemeen bestuur van een dergelijke begrotingswijziging wordt mededeling 

gedaan aan de deelnemers.  

 

Paragraaf II, Jaarrekening, bijdrageregeling 

 

Artikel 22 Jaarrekening 

1. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerp jaarrekening uiterlijk voor 15 april van het jaar volgend op 

het jaar waarop de rekening betrekking heeft toe aan de raden van de deelnemende gemeenten en 

aan provinciale staten. De raden en staten kunnen binnen acht weken na toezending van de 

ontwerprekening van hun zienswijze doen blijken.  

2. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin de in het eerste lid bedoelde gevoelens zijn 

vervat bij de ontwerpjaarrekening als deze voor vaststelling aan het algemeen bestuur wordt 

aangeboden.  

3. De artikelen 190 tot en met 219 van de Provinciewet zijn op de procedure met betrekking tot de 

vaststelling van de jaarrekening van overeenkomstige toepassing.  

 

Artikel 23 Bijdrageregeling 

1. Het algemeen bestuur stelt conform de stemverhoudingen als opgenomen in artikel 20, lid 7, een 

bijdrageregeling vast waarin de bijdragen die de deelnemers verschuldigd zijn geregeld worden. 

Deze bijdragen kunnen worden gesplitst in een algemene bijdrage voor de basisbegroting en een 

specifieke bijdrage voor de kosten van de begrotingsprogramma’s van de afzonderlijke gebieden. 

Voor het vaststellen van de deelnemersbijdrage wordt een budgetperiode van vier jaar gehanteerd, 

met afrekening en herijking na afloop van elke budgetperiode.  

2. De deelnemers zullen er steeds voor zorgdragen dat het recreatieschap te allen tijde over 

voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.  

3. Indien het algemeen bestuur blijkt dat een deelnemer weigert deze uitgaven op de begroting te 

zetten, doet deze onverwijld aan het college van gedeputeerde staten van de provincie Utrecht het 

verzoek over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195 Gemeentewet respectievelijk aan 

de Minister van Binnenlandse Zaken van de deelnemende provincie het verzoek over te gaan tot 

toepassing van de artikelen 198 en 199 Provinciewet.  



   
Integrale tekst GR SGL versie 18.11.2021 

   
 

4. In deze bijdrageregeling worden de in de toetredingsovereenkomst, gesloten tussen De Ronde 

Venen en het recreatieschap, vastgelegde afspraken gecodificeerd.  

 

HOOFDSTUK VI ARCHIEF  

Artikel 24  

Het dagelijks bestuur stelt met inachtneming van het bepaalde in de Archiefwet 1995 een regeling 

vast betreffende de zorg, de bewaring en het beheer van de archiefbescheiden van de bij deze 

regeling ingestelde organen, alsmede omtrent het toezicht daarop. Deze regeling wordt meegedeeld 

aan gedeputeerde staten.  

 

HOOFDSTUK VII TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING EN OPHEFFING  

 

Artikel 25 Toetreding 

Toetreding van een gemeente of een provincie kan plaatsvinden door een daartoe strekkend besluit 

van de desbetreffende daartoe wettelijk bevoegde bestuursorganen en indien er overeenstemming 

bestaat tussen die gemeente of provincie en het algemeen bestuur over de financiële gevolgen van 

de toetreding. Artikel 27 is van overeenkomstige toepassing.  

 

Artikel 26 Uittreding 

1. Uittreding van een deelnemer uit de regeling vindt plaats door een daartoe strekkend besluit 

van de organen van de deelnemer die tot het aangaan van of toetreding tot de regeling hebben 

besloten en het binnen een maand daarna ter kennisneming toezenden aan het algemeen 

bestuur.  

2. De uittreding gaat in vanaf 1 januari van het derde kalenderjaar volgend op de toezending van 

het betreffende besluit van de uittredende deelnemer aan het algemeen bestuur.  

3. Ten behoeve van de uittreding van de betreffende deelnemer uit de regeling treft het algemeen 

bestuur een regeling met de betreffende deelnemer over de financiële gevolgen van de 

uittreding en de eventueel daaruit voortvloeiende verplichtingen. 

 

Artikel 27 Wijziging 

1. Indien het algemeen bestuur wijziging 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 tenminste tweederde van de 

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

heeft besloten.  

 

Artikel 28 Opheffing 

1. Indien het algemeen bestuur opheffing van de regeling noodzakelijk acht, legt het een daartoe 

strekkend voorstel aan de deelnemers voor.  

2. Het algemeen bestuur stelt een besluit tot opheffing vast, indien tenminste tweederde van het 

aantal deelnemers daartoe, gelet op de besluitvorming in de bestuursorganen die de regeling zijn 

aangegaan, besluiten.  

3. In het geval van opheffing stelt het algemeen bestuur, na overleg met de deelnemers een 

liquidatieplan vast.  
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4. Het liquidatieplan omvat de verplichtingen van de deelnemers tot deelneming in de financiële 

consequenties van de opheffing en een regeling.  

5. Voor zover het liquidatieplan niet anders bepaalt, geschiedt de vereffening van een nadelig saldo 

dan wel de verdeling van een voordelig saldo conform de op grond van de in de bijdrageregeling als 

bedoeld in de in artikel 23 vastgestelde verdeelsleutel.  

 

HOOFDSTUK VIII SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN  

 

Artikel 29  

1. De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en treedt in werking op 1 januari 2023 of met 

ingang van de eerste dag volgend op die waarop de regeling is bekendgemaakt indien deze 

publicatie plaats vindt na 1 januari 2023. 

2. De regeling wordt twee jaar na inwerkingtreding geëvalueerd. Het dagelijks bestuur initieert deze 

evaluatie en legt de uitkomsten van de evaluatie ter beoordeling van de hieraan te verbinden 

consequenties voor aan het algemeen bestuur. 

 

Artikel 30 

De verordeningen en andere besluiten, die getroffen zijn op grond van de gemeenschappelijke 

regeling recreatieschap Vinkeveense Plassen, en door De Ronde Venen binnen haar grondgebied van 

toepassing zijn verklaard, blijven op dat grondgebied van kracht totdat deze ingetrokken zijn of door 

andere krachtens deze regeling zijn vervangen.  

 

Artikel 31 

Deze regeling kan worden aangehaald als Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Stichtse 

Groenlanden 2023.  
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TOELICHTING 

 

Algemeen 

De huidige GR SGL waarin raden en colleges deel nemen blijft bestaan. Deelname van 
burgemeesters eindigt omdat er geen burgemeesters-bevoegdheden in de GR opgenomen zijn. 
De belangrijkste redenen dat de GR een gecombineerde raads- en collegeregeling blijft zijn: 
 

• Zo blijft het gemeenschappelijk eigendom binnen de GR behouden; dat draagt bij aan de 
stabiliteit en toekomstbestendigheid van de samenwerking. Er worden in dit stadium dus 
geen gebieden aan de samenwerking onttrokken.  

• Zo kan voor de taakuitvoering voor de gebieden door alle deelnemers gezamenlijk één 
eenduidige opdracht bij de uitvoerder worden belegd.  

• Zo blijft de verordenende bevoegdheid van het schap behouden. Dat is wenselijk in het 
kader van de uitvoering van de VTH-taken, het kunnen heffen van leges en vaststellen van 
tarieven en opdrachtverlening aan een derde partij voor de taakuitvoering op basis van 
alleenrecht. 

 
 
Eenvoudiger en eenduidig bestuursmodel 

Tegelijkertijd wordt, om de regeling eenvoudiger en bestuurlijk minder druk te maken, gezien ook de 

beperkte, beleidsarme taak van het schap in de nieuwe situatie, de omvang en samenstelling van het 

AB en DB beperkt tot respectievelijk 10 leden en 5 leden. Zo blijven in het AB alle deelnemers 

vertegenwoordigd; dat is belangrijk omdat daar de besluitvorming plaatsvindt die alle deelnemers 

bindt. Er zijn immers 10 deelnemers, en dus 10 AB-leden. Met 5 DB-leden wordt gekozen voor een 

goed bruikbare omvang voor een efficiënt dagelijks bestuur, dat vooral tot taak krijgt de AB 

vergaderingen voor te bereiden en de genomen AB-besluiten uit te voeren. De taken die het DB 

krijgt zijn: 

a. Het voorbereiden van de AB-vergaderingen. 

b. Het opstellen van de vierjarige kadernota, de ontwerp begroting en het vierjarig 

uitvoeringsplan die voor zienswijzen aan de deelnemers worden voorgelegd voordat deze 

stukken in het AB vastgesteld worden. Dit zijn al bestaande taken van het DB. 

c. Overige uitvoeringsbevoegdheden die samenhangen met a en b en volgen uit de 

opgedragen taakuitvoering, enkele al bestaande uitvoeringstaken zijn nu smart omschreven. 

 
De regeling is eerder aangegaan door colleges en raden. Dat heeft tot gevolg dat deelnemers de 

keuze hebben college- of raadsleden in het AB af te vaardigen, zonder dat dwingend wordt 

voorgeschreven hoeveel dit er zijn en wie dit zijn (artikel 13 Wgr). De al langer bestaande 

bestuurlijke praktijk dat vooral collegeleden worden aangewezen omdat het beleidsarme uitvoering 

betreft kan gecontinueerd worden. 

 

Voor wat betreft de samenstelling van het DB zal in ieder geval de voorzitter, die door en uit het AB 

wordt aangewezen, daar deel van uitmaken. Veder is een evenwichtige spreiding van de 

verschillende geledingen en belangen in het DB opgenomen, hoewel voorop staat dat het DB zich 

richt op voorbereidings- en uitvoeringshandelingen en de besluitvorming vooral in het AB plaats 

vindt, waarin iedere deelnemer vertegenwoordigd is. Het DB moet vooral praktisch werkbaar zijn. 

Het DB bestaat uit de voorzitter en 1 vertegenwoordiger uit Programma A, 1 uit Programma B, de 

provincie Utrecht en de gemeente Utrecht. Een overweging hierbij is dat er binnen SGL gewerkt 
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wordt met een programma A en een programma B. Gelet op de strikte waterscheiding tussen beide 

programma’s en de verschillende belangen dien spelen is ervoor gekozen dat de deelnemers van 

beide programma’s gepresenteerd zijn in het DB. Een andere overweging is de omvang van de 

financiële bijdragen en daarmee het belang van de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht. 

 

Twee jaar na inwerkingtreding van de gewijzigde GR wordt deze geëvalueerd op de werkbaarheid in 

de praktijk. Het DB initieert deze evaluatie en legt de uitkomsten ter beoordeling van de hieraan te 

verbinden consequenties voor aan het AB. 

 

Uitvoeringsorganisatie  
In de huidige GR ligt nu vast dat SGL mede de GR RMN in stand houdt en deze belast met de 
uitvoering. Nu RMN wordt opgeheven en een andere uitvoeringsorganisatie(s) wordt gezocht is het 
nodig de betreffende artikelen te wijzigen. En wel op een zodanige wijze dat het AB bevoegd wordt 
met een of meerdere uitvoeringsorganisaties te selecteren. Zo blijven verschillende opties open en 
wordt niet vooruit gelopen op keuzes die nog gemaakt moeten worden. 
 

Actualisatie  

Sommige artikelen van de huidige GR zijn gedateerd, andere zijn moeilijk leesbaar en niet alle 

onderwerpen zijn op een logische plaats opgenomen. Zo mist er een duidelijk artikel over de 

besluitvorming in het AB (bij gewone meerderheid, met enkele uitzonderingen) en een artikel over 

de taken van het DB resp. AB. Om de GR tekst weer actueel, toegankelijker en leesbaarder zijn 

verschillende artikelen herschreven. Het betreft nadrukkelijk geen inhoudelijke wijzigingen.  

 

 

 



   
 
 
BIJLAGE 2 BIJ OPLEGBRIEF TOEKOMSTIGE SAMENWERKING D.D. XXXXX 
[dient als achtergrondinformatie] 
 
Toelichting op gekozen ‘juridisch jasje’ voor toekomstige samenwerking in Recreatieschap Stichtse 
Groenlanden vanaf 1 januari 2023 
 
Het voorstel voor de toekomstige samenwerkingsvorm dat u eerder ontvangen heeft leidt tot een 
fundamentele wijziging in de huidige organisatiestructuur rondom de recreatietaken. RMN wordt 
opgeheven. Het recreatieschap, waarin we als 10 deelnemers samenwerken, wordt omgevormd. De 
taken worden beperkt. De samenwerking is in het nieuwe model gericht op het beheer van het 
gemeenschappelijk eigendom van de gebieden, eenduidige uitvoering van de VTH-taken binnen het 
gebied en een gezamenlijk opdrachtgeverschap naar de derde partij, die verantwoordelijk wordt 
voor de taakuitvoering in ons gebied. Het bestuursmodel wordt eenvoudiger, de manier van werken 
wordt wezenlijk anders. Hiermee zal de samenwerking doelmatiger worden.  
 
In de afweging van de verschillende juridische ‘jasjes’ voor de toekomstige samenwerking die gezien 
deze taken gebruikt kunnen worden, is gebleken dat een publiekrechtelijke vorm nodig is en een 
private vorm (stichting bijv.) niet gebruikt kan worden. Dat heeft vooral te maken met de 
publiekrechtelijke bevoegdheden die het schap moet hebben om de door de gemeenten en provincie 
opgedragen taken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) te 
kunnen uitvoeren en om leges en tarieven te kunnen vaststellen. Dat is ook de reden waarom het 
schap nu een Gemeenschappelijke regeling is, waarin raden, staten en colleges deelnemen. 
Het nieuwe samenwerkingsmodel dat wordt voorgesteld sluit aan bij de veranderende opvattingen 
en wensen van de deelnemers over de samenwerking, waarbij eenvoudig, eenduidig, doelmatig en 
minder bestuurlijke drukte centraal staan. Om het belang en de betekenis van de beweging die nu 
wordt gemaakt te markeren en te accentueren hebben we uitgebreid en intensief afgewogen of we 
qua ‘juridisch jasje’ voor de bedrijfsvoeringsorganisatie zouden kunnen kiezen. De 
bedrijfsvoeringsorganisatie is een lichte vorm die in de Wgr geregeld is; het is dus ook een 
publiekrechtelijke vorm. In het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie kunnen alleen colleges 
deelnemen, geen raden en staten. De bedrijfsvoeringsorganisatie is daarom beleidsarm, heeft enkel 
uitvoeringstaken en heeft geen verordenende bevoegdheden.  
 
Kijkend naar de gekozen doelen voor de verandering leek de bedrijfsvoeringsorganisatie een 
aantrekkelijke variant, gezien de eenvoud ervan. We hebben evenwel moeten vaststellen dat dit 
voordeel niet opweegt tegen het nadeel dat het schap in deze vorm niet beschikt over verordenende 
bevoegdheden. Dat leidt tot ingewikkelde hulpconstructies rondom de VTH-taken, leges en tarieven 
en het vestigen van alleenrecht voor de partij die de taakuitvoering als opdrachtnemer op zich 
neemt. De 9 deelnemende gemeenten en de provincie moeten dat bij deze vorm onderling, buiten 
het schap, regelen. Daarmee verschuift de bestuurlijke drukte naar andere tafels, maar wordt deze 
niet minder, zeker ook qua ambtelijke inspanning niet. Het bevordert ook niet de bestuurbaarheid 
van het schap en de toekomstbestendigheid van de samenwerking, omdat het nieuwe (financiële) 
risico’s met zich brengt. Tot slot past het niet goed bij de gekozen samenwerkingsfilosofie, die uit 
gaat van het solidariteitsbeginsel bij het uitvoeren van de taken van het schap.1  
 

 
1 Binnen het Plassenschap heeft een vergelijkbare afweging plaats gevonden. Omdat daar maar 2 gemeenten deelnemen en de uitvoering 
bij een van de twee gemeenten wordt belegd in plaats van bij een externe partij, kan daar wel voor de BVO gekozen worden. 



   
 
Tegelijkertijd is het belangrijk dicht bij de gekozen doelen te blijven. Dat kan ook binnen de 
constructie van een ‘klassieke’ Gemeenschappelijke Regeling (GR). Wij hebben hier invulling aan 
gegeven door het bestuursmodel in bijgaande tekst van de gewijzigde GR aanzienlijk eenvoudiger te 
maken en zo slank mogelijk in te richten.  De kernelementen van dit sterk vereenvoudigde en 
afgeslankte bestuursmodel zijn: de burgemeesters treden als zelfstandig bestuursorgaan uit de 
regeling omdat er geen burgemeestersbevoegdheden in de regeling meer zitten, een AB van 10 
leden (nu 20) en een DB van 5 leden (10), de bestuurlijke afspraak dat collegeleden aangewezen 
worden in het AB en de betrokkenheid van raden en staten organiseren via zienswijzeprocedures op 
strategische documenten (4-jarige kadernota, begroting, 4-jarig uitvoeringsplan, verordeningen). In 
combinatie met het opheffen van RMN en het voorstel de taken van het schap te beperken tot 
uitvoering (geen beleid meer) en zoveel mogelijk werk uit te besteden, zal de bestuurlijke drukte fors 
minder worden. Verder hebben we afgesproken de werking van dit nieuwe bestuursmodel twee jaar 
na de start te evalueren, gericht op de vraag of de gestelde doelen (eenvoudig, eenduidig, doelmatig, 
minder bestuurlijke drukte) gehaald worden. In het kader van deze evaluatie wordt ook de nu nog in 
voorbereiding zijnde -en dan mogelijk in werking getreden- wijziging van de Wgr met betrekking tot 
de positie van de raden betrokken. 
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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  
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