MEMORANDUM

DATUM

3-2-2022

AAN

Provinciale Staten

VAN

Arne Schaddelee

DOORKIESNUMMER

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

ONDERWERP

Besluitvorming deelnemers recreatieschappen over nieuwe samenwerkingsmodellen

Geachte leden van Provinciale Staten,
Aan mij is gevraagd informatie te geven over de besluitvorming bij de deelnemers van het Recreatieschap
Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht met betrekking tot de voorstellen over de nieuwe
samenwerkingsvormen van de beide schappen.
Onderstaand een overzicht van de besluiten tot nu toe.

Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Deelnemer:
Lopik
De Bilt
Nieuwegein
Woerden

Raad/Staten:
14 december ‘21
27 januari ‘22
27 januari ‘22
27 januari ‘22

De Ronde Venen

1 februari ‘22

Stichtse Vecht
IJsselstein
Gemeente Utrecht
Houten
Provincie Utrecht

2 februari ‘22
3 februari ‘22
3 februari ‘22
3 februari ‘22
9 februari ‘22

Uitkomst:
Ingestemd (hamerstuk).
Ingestemd (hamerstuk).
Ingestemd. Geen toezeggingen.
Ingestemd. Twee toezeggingen gedaan:
In brief: Raad vooraf te betrekken bij meerjaren
ontwikkelplan
Niet in brief, maar wel toegezegd: Op korte termijn wordt
eventuele samenwerking van De Ronde Venen met
Wijdemeren onderzocht.
Ingestemd. Drie toezeggingen gedaan:
Op korte termijn wordt eventuele samenwerking van De
Ronde Venen met Wijdemeren onderzocht.
Onderzoeken of T&H door DRV onder eigen beheer kan
worden uitgevoerd.
De werkbaarheid van het uitvoeringsplan tussentijds te
evalueren en uitkomst langs de raad te laten gaan om na
te gaan of de uitkomst tot wijziging van de GR moet
leiden.
Redactionele opmerking over artikel 17 GR.
Verzoek om aandacht voor c.q. meer inzicht in:
de kostenaspecten van de dienstverlening SBB
borging gebiedskennis bij personele overgang
bovenlokaal strategisch beleid oppakken
verantwoordelijkheidsverdeling gemeente en SBB
bij initiëren van kwaliteitsimpulsen
Ingestemd
Vergadering nog in verschiet. Geagendeerd als hamerstuk.
Ingestemd.
Vergadering nog in verschiet. Geagendeerd als hamerstuk.
Vergadering nog in verschiet.

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt is er brede steun voor het voorstel van het Algemeen Bestuur
van Recreatieschap Stichtse Groenlanden d.d. 1 november 2021 als het gaat om de inrichting van de
toekomstige samenwerking en opheffing van RMN. Tevens is er, naast een enkele tekstuele
aanpassing ook instemming over de aangepaste Gemeenschappelijke Regeling, die aan de
deelnemers is aangeboden.

Plassenschap Loosdrecht

Deelnemer:
Wijdemeren
Provincie NoordHolland
Stichtse Vecht
Gemeente Utrecht
Provincie Utrecht

Raad/Staten:
18 januari ‘22
31 januari ‘22

Uitkomst:
Ingestemd met voorstel.
Ingestemd met voorstel (hamerstuk).

1 februari ‘22
3 februari ‘22
9 februari ‘22

Ingestemd met voorstel (hamerstuk).
Ingestemd.
Vergadering nog in verschiet.

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt is er ook brede steun voor het voorstel van het Algemeen
Bestuur van het Plassenschap Loosdrecht d.d. 1 november 2021 als het gaat om de inrichting van de
toekomstige samenwerking en opheffing van RMN.
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