
 

 
 

A-10-1 
Financiële situatie Plassenschap 

 
Amendement agendapunt 10 - raadsvoorstel financiële stukken Plassenschap Loosdrecht 
e.o. en de zienswijze brief op de begrotingswijziging 2020-1 
 
De raad van de gemeente Wijdemeren, in vergadering bijeen op 4 juni 2020, 
 
Overwegende dat: 

 De gemeente Wijdemeren met het Plassenschap beschikt over een organisatie die 
gedurende vele jaren het plassengebied heeft ingericht en op passende wijze heeft 
beheerd. 

 De werkorganisatie Recreatie Midden Nederland (RMN) niet meer in staat blijkt te 
zijn om haar taken naar behoren uit te voeren en dat de kosten onaanvaardbaar zijn 
opgelopen.  

 Het nodig is om op korte termijn orde op zaken te stellen. 
 
Besluit aan beslispunt 2 van het raadsbesluit de volgende onderstreepte zin toe te voegen: 

1. Het Plassenschap te berichten dat gezien de onvermijdelijkheid van de verhoogde 
bijdrage aan RMN wordt ingestemd met de eerste begrotingswijziging 2020 van het 
Plassenschap. 

2. Daarbij aan te geven dat dit slechts met de grootst mogelijke moeite het geval is en 
dit met nadruk is verwoord in de slotconclusie. 

3. De onvoorziene tegenvaller ad € 106.000 op te nemen in de voorjaarsnota. 
4. In te stemmen met de wijziging van de Tarieventabel behorende bij de begroting. 

 
En in de zienswijzebrief de volgende passage/slotconclusie toe te voegen: 
 

“Slotconclusie 
Met het Plassenschap beschikken wij over een organisatie die gedurende vele jaren het 
plassengebied heeft ingericht en op passende wijze heeft beheerd. De laatste jaren moeten 
wij echter vaststellen dat de werkorganisatie waarvan het schap zich bedient, Recreatie 
Midden Nederland, niet meer in staat blijkt om haar taken naar behoren uit te voeren en dat 
de kosten onaanvaardbaar zijn opgelopen. Wij verlangen dat u er alles aan doet om op korte 
termijn orde op zaken te stellen en dat wij niet meer met dit soort tekorten worden 
geconfronteerd.”  
 
Wijdemeren 4 juni 2020 
 
De raad voornoemd, 
 
Jan Willem Nienhuis       Gert Zagt 

CDA              De Lokale Partij

Unaniem aangenomen
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Dagelijks Bestuur     
Plassenschap Loosdrecht e.o. 
Postbus 8058   
3503 RB  UTRECHT 

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Datum: 
      19 maart 2020 Z.51265/D.281059 4 juni 2020 
    Behandelend ambtenaar: Doorkiesnummer: Bijlagen Verzonden: 
L. Welter 035-65 59 445 geen  
 
 
Onderwerp: 

 
Zienswijze begrotingswijziging 2020-1 

 

 
 
Geacht bestuur, 
 
Onder voorbehoud van instemming door de raad geven wij hierbij onze zienswijze op de 
door u aangeboden eerste begrotingswijziging 2020 van het Plassenschap Loosdrecht. Wij 
verzoeken u deze ter kennis van de Plassenraad te brengen. 
 
De begrotingswijziging 
Uit eerdere bericht waren wij bekend met de helaas zorgelijke financiële situatie van 
Recreatie Midden Nederland. Eerder al hebben de deelnemers aan RMN fors moeten 
bijpassen om financiële gaten die in 2019 waren ontstaan  te dichten en de continuïteit van 
de ondersteuning  door RMN aan de schappen te kunnen garanderen. Het ging daarbij om 
een bedrag van ca 600.000 euro. Het Plassenschap heeft zijn bijdrage verstrekt uit eigen 
middelen, maar die zijn niet meer toereikend om ook in 2020 RMN op de been te houden. 
Door middel van de voorliggende begrotingswijziging vragende schappen aan hun 
deelnemers om een bedrag van 802.000 euro waarmee RMN thans aan zijn verplichtingen 
kan voldoen. Daarnaast zijn er enkele andere uitgaven, specifiek voor het Plassenschap, die 
gedekt moeten worden en is ook nog sprake van  niet begrote baten. 
 
Situatie rond RMN 
Omdat het gaat om het lopend dienstjaar zien wij in dat er geen andere optie is dan de 
gevraagde bijdrage te verstrekken. U zult begrijpen dat wij dat niet dan met de grootste 
moeite doen. Het kan niet zo blijven dat jaar op jaar met incidentele bijdragen van deze 
omvang RMN op de been gehouden wordt. Er moet snel een stabiel toekomstperspectief 
worden geboden. Ons is gemeld dat momenteel extern onderzoek is opgedragen aan 
bureau Berenschot om advies te verkrijgen hoe orde op zaken kan worden gesteld. De 
centrale vraag daarbij is hoe de schappen het beste bediend kunnen worden. De optie van 
opheffing van RMN wordt terecht nadrukkelijk meegenomen. 
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Dekking bijdrage aan Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen niet akkoord 
Wij constateren met u dat de reserve waaruit de bijdrage die het Plassenschap moet leveren 
aan het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen vanaf 2025 niet meer toereikend zal zijn. 
Vanaf dat jaar zullen de deelnemers aan het Plassenschap via de jaarexploitatie de reserve 
moeten aanvullen tot de hoogte van de toegezegde jaartranche. In de begrotingswijziging 
stelt u echter voor om de reserve thans niet aan te tasten, maar om nu al de jaartranche aan 
het Gebiedsakkoord te betalen uit de jaarlijkse exploitatie. De deelnemersbijdragen worden 
met dat bedrag verhoogd.  
Dat kunnen wij niet accepteren.  
De financiële situatie van de gemeenten is, mede als gevolg van de Coronamaatregelen, 
zodanig dat we het ons niet kunnen permitteren om op dit moment netto bij te dragen aan 
een verplichting waarvoor een reserve in de begroting is opgenomen. De afdracht aan het 
Gebiedsakkoord dient zolang als dat mogelijk is te worden betaald uit die reserve! 
Onze bereidheid om door middel van de begrotingswijziging bij te dragen aan de tekorten 
binnen RMN gaat daarom niet verder dan – afgerond – 83.000 euro. 
 
Tarieventabel 
Met de gewijzigde Tarieventabel kunnen wij instemmen. 
 
Slotconclusie 
Met het Plassenschap beschikken wij over een organisatie die gedurende vele jaren het 
plassengebied heeft ingericht en op passende wijze heeft beheerd. De laatste jaren moeten 
wij echter vaststellen dat de werkorganisatie waarvan het schap zich bedient, Recreatie 
Midden Nederland, niet meer in staat blijkt om haar taken naar behoren uit te voeren en dat 
de kosten onaanvaardbaar zijn opgelopen. Wij verlangen dat u er alles aan doet om op korte 
termijn orde op zaken te stellen en dat wij niet meer met dit soort tekorten worden 
geconfronteerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren, 
de secretaris,                   de burgemeester, 
 
 
 
 
mw. mr. W. Heeg                     mw. drs. C.R. Larson 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  


