
  

 

 
 
 
Aan: 
Staatsbosbeheer (info@staatsbosbeheer.nl) 
Natuurmonumenten (info@natuurmonumenten.nl) 
Utrechts Landschap (info@utrechtslandschap.nl) 
Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (info@np-utrechtseheuvelrug.nl) 
Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (info@rudutrecht.nl) 
 
 
Utrecht, 17 december 2020 
 
 
Onderwerp: Toekomstige samenwerking Recreatieschappen 
 
 
Geachte directie/bestuur, 
 
Binnen de samenwerkingsverbanden van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden en het 
Plassenschap Loosdrecht is het afgelopen jaar gesproken over aanpassing van de samenwerking. 
Dit naar aanleiding van de constatering dat de bedrijfsvoeringorganisatie Recreatie Midden Nederland 
(RMN) niet op orde is. Er is een analyse gemaakt naar de oorzaak en er is gekeken naar andere 
samenwerkingsvormen om de problemen te kunnen oplossen. De discussie heeft uiteindelijk geleid tot 
nieuwe beelden over de samenwerking binnen de beide recreatieschappen en de samenwerking met 
RMN. Bijgaand treft u een memo aan waarin de gezamenlijke beelden worden beschreven met de 
conclusies hierbij. Deze conclusies zijn verwoord als richtinggevende uitspraken.   
 
Zoals u in de memo kunt lezen zijn de beelden niet definitief, maar hebben wel voldoende draagvlak 
om te delen met de deelnemende gemeenten en provincies. Aan de gemeenteraden en Provinciale 
Staten is nu gevraagd om de beelden te bespreken en een reactie te geven op de richtinggevende 
uitspraken. Uw organisatie wordt in de memo genoemd als onderdeel van het proces. Hiermee willen 
wij u informeren over het memo en u meenemen in het verdere proces. 
 
Op dit moment is het beeld in beide recreatieschappen om te kijken naar een centrumregeling als 
samenwerkingsvorm, maar ook het zoeken naar samenwerking met niet commerciële partijen die 
eveneens groen beheren met recreatieve elementen. Ten aanzien van toezicht en handhaving zijn er 
beelden om op een hoger schaalniveau samenwerking te zoeken. Vanuit dit gezichtspunt is binnen de 
schappen gezamenlijk de conclusie getrokken dat er geen draagvlak meer is voor het voortbestaan 
van RMN. Dit heeft dan weer consequenties voor de externe opdracht die wordt uitgevoerd voor het 
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Wij gaan graag met u in gesprek over de op handen zijnde 
veranderingen. 
 
Proces 
Zoals gesteld ligt de memo met richtinggevende uitspraken nu bij de deelnemende gemeenten en 
provincies voor een reactie. Het vervolg is nu het werven van een projectmanager die de beelden 
verder gaat uitwerken. Wij zullen begin 2021 met u contact zoeken voor overleg. Daarin kunnen we 
gezamenlijk verkennen welke mogelijkheden er zijn voor samenwerking c.q. welke vervolgstappen 
nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. In 2021 zal RMN nog steeds alle diensten 
leveren zoals is afgesproken.  
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Voor contact hierover kunt u zich wenden tot de heer C. Grasmeijer, de ambtelijk secretaris van de 
bestuurlijke begeleidingsgroep. Hij is bereikbaar via de mail cor.grasmeijer@provincie-utrecht.nl en 
telefonisch 06-40923822. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
C. Grasmeijer 
Secretaris bestuurlijke begeleidingsgroep 
 
 
Bijlagen: 

• Memo Toekomstige samenwerking Recreatieschappen  


