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Advies commissie NLG:
De Voordracht Zienswijze financiële jaarstukken Plassenschap Loosdrecht e.o. 2019 als hamerstuk wordt
doorgeleid naar PS van 5 oktober 2020

Uittreksel van het concept-verslag NLG 21-09-2020:
5.a.

Recreatie: Zienswijze financiële jaarstukken Plassenschap Loosdrecht e.o. 2019 (A-agenda NLG
21-09-2020)

De provincie Noord-Holland heeft kennisgenomen van de jaarrekening 2019 en de concept-begroting
2021 van het Plassenschap Loosdrecht e.o. De provincie dient een zienswijze in op de aangeleverde
financiële stukken van het Plassenschap.

De voorzitter geeft het woord aan de commissieleden voor hun inbreng in eerste termijn.

Eerste termijn
Mevrouw Jellema (PvdA) bespeurt van diverse kanten nogal wat zorgen over de capaciteit en de financiën.
Hoeveel urgentie zit er vanuit GS achter om deze problemen aan te pakken?

Mevrouw Alberts (SP) concludeerde na het lezen van het stuk dat het bij het Plassenschap Loosdrecht e.o.
een rommeltje is. Wanneer is dat nou begonnen en zijn hiervoor oorzaken aan te wijzen? Komt het door

bestuurlijk onvermogen of wellicht door de organisatiestructuur? Is het het gevolg van de decentralisatie

die destijds door oud-staatssecretaris Bleker is ingezet? GS zitten in de Plassenraad. Wat hebben zij er tot
nu aan gedaan? Waar waren zij?

Mevrouw Alberts vraagt voorts wie de kosten draagt voor het uitbaggeren van de Loosdrechtse Plassen.
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Het Plassenschap of de provincie? Het is financieel immers een rommeltje.
De heer Klein (CU) heeft net als mevrouw Alberts (SP) de indruk dat het een "rommeltje" is bij het

Plassenschap. Hij leest dat eraan gewerkt wordt en dat er verschillende scenario's worden verkend. Kan
gedeputeerde iets zeggen over de timing? Wanneer kunnen er knopen worden doorgehakt om deze
situatie te verbeteren?

Mevrouw Dekker (CDA) kan niet anders dan instemmen met de wederom kritische zienswijze van GS. Een

organisatorische verandering bij Recreatie Midden-Nederland is noodzakelijk. In de jaarrekening staat dat
er een bestemmingsreserve groot onderhoud gewaarborgd wordt. Dat lijkt het CDA prima. Uit de

begroting blijkt dat het begrote aantal fte voor toezicht en handhaving onveranderd is, terwijl de druk op
recreatie in het gebied door corona enorm toeneemt. Mevrouw Dekker vraagt zich af of die inzet op
handhaving uitgebreid kan worden in de begroting.

Ook bij heer Zoon (PvdD) overheerst de gedachte dat het een rommeltje is. Zijn fractie is het eens met de
kritische zienswijze die is opgesteld. De zienswijze kan wat de PvdD betreft derhalve als hamerstuk door
naar PS.

De PvdD had een technische vraag gesteld over de BOA's. Het antwoord daarop luidde: "Gekeken kan

worden of samenwerking met alle BOA’s (provincie, gemeente, TBO’s e.d.) hier aan kan bijdragen." De heer
Zoon vindt dat een heel interessante gedachte, niet alleen voor het Plassenschap Loosdrecht, maar ook in
z'n algemeenheid. Zijn GS daarmee bezig of moeten de Statenleden daar actie op ondernemen?

Mevrouw Er (GL) is het erover eens dat het een rommeltje is bij het Plassenschap. GS benadrukken in de

zienswijze dat er projecten eventueel opgeschort of vooruitgeschoven moeten worden en dat er nog meer
kostenbesparingen moeten worden verricht. Welke invloed heeft dat op de taken en de doelstellingen die
het Plassenschap moet behalen?

De voorzitter bedankt de commissieleden voor hun inbreng in eerste termijn en geeft het woord aan
gedeputeerde Zaal voor de beantwoording.

Beantwoording door gedeputeerde Zaal (D66):

Gedeputeerde Zaal deelt de zorgen ten aanzien van dit Plassenschap en ook ten aanzien van de positie van
Recreatie Midden-Nederland. Er gaat geen week voorbij zonder dat hierover gesproken wordt. Dat gebeurt
in het DB, in het AB en ook in sessies waarin over de toekomst van het schap wordt gesproken. GS vinden

het een heel belangrijk onderwerp en werken er keihard aan om te bezien hoe zij dit op een andere manier
kunnen organiseren. Uit een rapport blijkt dat dit al twee jaar aan de gang is en dat de problemen vooral

liggen bij de organisatie en de uitvoering van het beheer van Recreatie Midden-Nederland. GS kijken ook
naar de vormgeving van het schap. Daarvoor heeft een sessie plaatsgevonden met alle leden van het DB.
Thans worden er verschillende scenario's uitgewerkt. Hopelijk kan daar aan het einde van dit jaar verder

over wordt beslist. Het probleem is natuurlijk urgent en er moet snel wat gebeuren, Gedeputeerde wil het
echter parallel laten lopen aan de algemene discussie over de governancestructuur van alle schappen. GS
zijn daar heel hard mee bezig. Voor nu ligt er een sluitende begroting, met in achtneming van een paar
bezuinigingen. Met het Plassenschap wordt voorts bekeken hoe er structureel minder kan worden
uitgegeven dan wel of er meer inkomsten kunnen worden gegenereerd.

Mevrouw Er (GL) vroeg welke invloed de kostenbesparingen hebben op de taken van het Plassenschap.
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Gedeputeerde antwoordt dat de VTH-taken alsmede het beheer van de bezuinigingen zijn uitgesloten. Er

wordt nagegaan of bijvoorbeeld bepaalde nieuwe projecten kunnen worden uitgesteld, opdat de basis wel
op orde blijft maar er tegelijkertijd even pas op de plaats wordt gemaakt met nieuwe ontwikkelingen. Op
het moment dat er duidelijkheid is over de organisatie en over de financiën wordt weer verder gekeken
naar eventuele ontwikkelmogelijkheden.

Mevrouw Alberts (SP) vroeg wie de kosten voor het uitbaggeren moet betalen. De financiën zijn gedekt in

het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, waarvan het Plassenschap een van de ondertekenaars is. De

problemen worden vooral veroorzaakt door de organisatie van Recreatie Midden-Nederland. Bij de andere
schappen is dat minder aan de orde.

De heer Zoon (PvdD) had gevraagd of er samenwerking mogelijk is met de BOA's.
Gedeputeerde Zaal vindt dat een hele goede suggestie. Zij stelt voor om de eventuele mogelijkheden niet
alleen voor het Plassenschap maar ook voor alle andere recreatieschappen te bekijken.

De voorzitter bedankt gedeputeerde Zaal voor haar beantwoording. Er is geen behoefte aan een tweede

termijn. De commissieleden stemmen ermee in dat de zienswijze als hamerstuk aan de Provinciale Staten
wordt doorgeleid.

