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De twee Statenvoorstellen over de toekomst van de recreatieschappen werden in de commissie BEM
gezamenlijk behandeld.
Er kwamen in de commissie veel vragen en zorgen over de Statenvoorstellen. Over het algemeen zag de
commissie de voorstellen als een noodzakelijke oplossing voor de situatie bij Recreatie Midden Nederland
(RMN). Maar de voorstellen geven geen antwoord op de vraag hoe recreatie in de provincie Utrecht in de
toekomst het beste georganiseerd en geborgd kan worden. Het gesprek is in de verkeerde volgorde gevoerd. Een
aantal partijen gaf aan dat een gemiste kans te vinden en daardoor een besluit over deze twee voorstellen lastig
te vinden.
In de tweede helft van dit jaar komt een vervolg op deze discussie. Dan gaat de provincie met alle 26 gemeenten
in gesprek over recreatie in de toekomst.
De SGP had het idee te komen met een amendement om de deelname aan de gemeenschappelijke regeling te
beperken tot 5 jaar zodat er een einddatum is.
Gedeputeerde Schaddelee herkende zich in de zoektocht. Hij gaf ook mee dat recreatie niet alleen aan de
provincie is. Andere gemeenten kunnen niet gedwongen worden om mee te doen.
Wat betreft het idee van het amendement. De gedeputeerde was er geen voorstander van om de eindigheid van
de samenwerking in de Gemeenschappelijke Regeling aan te geven. Dan wordt er gelijk een disclaimer
meegegeven en dat doet de samenwerking met de partners geen goed. Bovendien is een amendement in deze
constructie niet wenselijk omdat in alle raden en Staten van het samenwerkingsverband een gelijkluidend besluit
ligt.
Het amendement van april 2021 (de invulling van de recreatieopgave vindt plaats in samenwerking met alle
Utrechtse gemeenten en zoveel mogelijk andere partners) ligt er nog steeds en is leidend. Dit wordt
meegenomen in het gesprek in het najaar over de toekomst van de recreatie.
De handigste vorm is om de gedeputeerde een opdracht mee te geven in de vorm van een motie.
Diverse andere partijen gaven aan graag met de SGP mee te denken over het amendement/de motie.
De commissie adviseert het presidium dit als ‘normaal debat’ te agenderen voor de vergadering van Provinciale
Staten.
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