Intentieovereenkomst onderzoek
Versie 1.0, 1 november2021

De publiekrechtelijke rechtspersoon, Staatsbosbeheer, gevestigd en kantoorhoudende te (3811 MG)
Amersfoort, aan het Smallepad nr. 5, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn directeur, de
heer ir. Sylvo Thijsen BNT, [*]
en
Recreatieschap Stichtse Groenlanden, vertegenwoordigd door [*het dagelijks bestuur *]
Plassenschap Loosdrechtse plassen, vertegenwoordigd door het [*het dagelijks bestuur*] *]
Bedrijfvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland, vertegenwoordigd door [*het dagelijks
bestuur*]

Hierna te noemen: Partijen

Overwegingen
Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden en het Plassenschap Loosdrecht e.o. zijn twee
gemeenschappelijke regelingen waarbinnen respectievelijk de gemeenten De Bilt, De Ronde Venen,
Houten, Lopik, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Utrecht, Woerden en IJsselstein en de Provincie Utrecht,
en de gemeenten Stichtse Vecht, Utrecht en Wijdemeren en de Provincies Utrecht en de Provincie
Noord – Holland1, het duurzame onderhoud en het beheer van terreinen en hun recreatieve functies
hebben ondergebracht;
Recreatie Midden Nederland is gemeenschappelijke regeling waaraan Recreatieschap Stichtse
Groenlanden, het Plassenschap Loosdrecht e.o. en de provincie Utrecht deelnemen, en waarbinnen
het Recreatieschap Stichtse Groenlanden en het Plassenschap Loosdrecht e.o. de dienstverlening ten
behoeve van het duurzame onderhoud en beheer van hun terreinen hebben ondergebracht, inclusief
de bij de uitvoering van deze werkzaamheden betrokken medewerkers en benodigde materieel;
De besturen van het recreatieschap Stichtse Groenlanden en het Plassenschap Loosdrecht e.o.
hebben, mede gezien de richtinggevende uitspraken van hun deelnemers, besloten hun
uitvoeringsorganisatie die nu is ondergebracht bij bedrijfsvoeringorganisatie Recreatie Midden
Nederland (RMN) op een andere wijze vorm te geven;
De deelnemers van RMN hebben in principe het voornemen om middelen die nu worden besteed
aan uitvoering van de taken langjarig beschikbaar te houden voor de over te dragen taakuitvoering;
Staatsbosbeheer is de grootse terreinbeherende organisatie in Nederland die als publieke partij staat
voor de realisatie van zijn bij wet verankerde taak gericht op het beschermen, beleven en benutten
van het groene erfgoed van Nederland;
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De provincie Noord – Holland maakt alleen deel uit van de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Loosdrechtse Plassen.
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Staatsbosbeheer in het kader van die taakstelling het belang van Groen rondom de stad ziet en
onderschrijft, en de ambitie heeft zijn positie als beheerder en ontwikkelaar van gebieden in stedelijk
gebied te versterken, zo ook in de Provincie Utrecht en in dit geval specifiek bij het beheer van
terreinen van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden en voor wat betreft een deel van de
terreinen van het Plassenschap Loosdrecht e.o.;
Staatsbosbeheer sinds 2017 een zelfde ondersteuning uitvoert ten behoeve van de
Recreatieschappen in de provincie Zuid – Holland;
Staatsbosbeheer bereid is te onderzoeken in welke mate zij langjarig (delen van) taken voor het
Recreatieschap Stichtse Groenlanden voor hun hele gebied en Plassenschap Loosdrecht e.o. voor het
zogenoemde droge deel van hun gebied die nu worden uitgevoerd door RMN, kan overnemen van
RMN;
Staatsbosbeheer haar rol als integraal gebiedsbeheerder alleen optimaal kan invullen als er een
duurzame en langjarige verbintenis kan worden aangegaan met de recreatieschappen;
Partijen samen in een constructief, transparant en vooral zorgvuldig proces met respect voor elkaars
wederzijdse belangen en op basis van een realistische planning willen onderzoeken of taken,
medewerkers, materieel én de daaraan verbonden dienstverlening van RMN kunnen worden
overgedragen aan Staatsbosbeheer;
Partijen bevestigen dat de kennis, inzet en betrokkenheid van de medewerkers van RMN van groot
belang is voor de continuïteit van het beheer en de verbetering van de terreinen van de
recreatieschappen en er gezamenlijk naar streven de gevolgen voor de medewerkers van RMN tot
een minimum te beperken en zoveel mogelijk het principe ‘mens volgt werk’ toe te passen;
Partijen zich realiseren dat overdracht van taken en medewerkers een redelijke transitieperiode
vergt en hier rekening mee houden bij de vormgeving van het proces.

Afspraken
Doel
Partijen onderzoeken in gezamenlijkheid de mogelijkheden om te komen tot a) een overeenkomst
tot overdracht van werkzaamheden die RMN uitvoert voor de Recreatieschappen en b) een
langjarige samenwerkingsovereenkomst tussen de Recreatieschappen, Stichtse Groenlanden voor
hun gehele gebied en Plassenschap voor de zogenoemde droge delen van hun gebied, en
Staatsbosbeheer voor de taakuitvoering. De taakuitvoering heeft betrekking op de volgende taken
voor de gebieden die opgenomen zijn in bijgevoegde kaart2:
•
•
•
•
•
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Beheer en onderhoud;
Exploitatie;
Toezicht en handhaving;
Verbeteren van bestaande gebieden met kwaliteitsimpulsen, met behoud van hun
bestemming;
De aan bovenstaande onderwerpen gekoppelde bedrijfsvoeringstaken.

Kaart volgt.

2

Partijen hanteren de navolgende fasering voor wat betreft het te verrichten onderzoek en de
daarmee verband houdende vervolgstappen en besluitvorming;

Fasering
Het onderzoek naar een mogelijke overgang zal gefaseerd plaatsvinden, waarbij na elke fase een
besluitvormingsmoment is waarbij de partijen afzonderlijk en aansluitend gezamenlijk een unanieme
go/no go geven voor de volgende fase.
Fase 1: Uitvoeren van het (boeken)onderzoek;
Fase 2: Het voorbereiden van een (voorgenomen) besluit;
Fase 3: Het doorlopen van het medezeggenschapstraject bij partijen;
Fase 4: Het voorbereiden van een definitief besluit.
Partijen spreken af fase 2 uiterlijk 30 juni 2022 af te ronden middels een (voorgenomen) besluit.
Nadat fase 4 is afgesloten met een definitief besluit, volgt aansluitend de voorbereiding en
implementatie van de overeengekomen overgang van medewerkers en de uitvoering naar
Staatsbosbeheer. Partijen spreken in het definitief besluit daarvoor een tijdpad af.
De uitvoering van de verschillende fases zal projectmatig plaatsvinden waaraan alle partijen
deelnemen en daarbij de kosten voor de eigen inzet dragen. De projectuitvoering wordt per fase
uitgewerkt in een projectplan.
Onderzoeksonderwerpen
Partijen spreken over de intentieperiode af dat in ieder geval de navolgende onderwerpen onderdeel
zijn van het uit te voeren onderzoek:
1. de huidige juridische verhoudingen tussen de Recreatieschappen Stichtse Groenlanden en
het Plassenschap Loosdrechts e.o. en RMN, de rechten en verplichtingen van deze partijen
onderling jegens elkaar, meer in het bijzonder gelet op de vaststelling van de wijze van
overgang van RMN naar Staatsbosbeheer;
2. de financiële situatie van RMN over de periode van 2016 tot en met 2021 (balans, winst en
verlies en vermogen) alsmede de verwachtingen voor 2022 en de financiële risico’s die
mogelijk daaruit zouden kunnen voortvloeien;
3. de personele bezetting van RMN, waaronder, doch niet beperkt tot, de juridische status van
medewerkers, loonkosten, opgebouwde transitievergoedingen, verhouding vast – tijdelijk,
leeftijdsopbouw, functieniveau, te verwachten uitstroom, arbeidsvoorwaarden zulks met
inachtneming van de bestaande privacyregelgeving;
4. de rechtspositie van en de rechtspositionele gevolgen voor medewerkers en de daaraan
verbonden financiële gevolgen voor RMN en Staatsbosbeheer;
5. de bestaande contractuele verplichtingen van RMN jegens derden in het kader van de
taakuitvoering zoals eerder benoemd in deze intentieovereenkomst;
6. de eigendomssituatie van de gronden waarover de Recreatieschappen nu zeggenschap
hebben, in het bijzonder voor wat betreft de aanwezigheid van erfpachtsituaties;
7. de juridische en fiscale risico’s en mogelijkheden voor taakuitvoering door Staatsbosbeheer
ten behoeve van de Recreatieschappen, meer in het bijzonder de vraagstukken van
aanbesteding en staatssteun;
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8. de omvang van de kosten en de aard van de financiering van de (basis)taken en eventuele
ontwikkelingstaken rekening houdende dat exploitatie door derden thans onvoldoende
inkomsten genereren;
9. de geprognotiseerde investeringen of groot onderhoud; voor zover geen onderdeel van het
voorgaande punt;
10. de inhoud van de langjarige eisen van Recreatieschappen aan de taakuitvoering.
Overige afspraken
Deze intentieovereenkomst eindigt i) als partijen een overnameovereenkomst en
samenwerkingsovereenkomsten zijn aangegaan, ii) partijen gezamenlijk constateren dat een
samenwerking niet mogelijk is of bestuurlijk niet haalbaar of iii) door tijdsverloop op 1 januari 2023.
De recreatieschappen en RMN stellen de benodigde informatie, in het bijzonder gegevens over de
terreinen, beheers- en onderhoudsniveaus, investeringsprogramma en lopende ontwikkelingen
beschikbaar aan Staatsbosbeheer. Ook bieden de Recreatieschappen en RMN met inachtneming van
de privacyregels inzicht in de omvang van de formatie en de bedrijfsvoering die wordt ingezet voor
uitvoering van de taak.
Partijen komen overeen dat na beëindiging van deze intentieovereenkomst zonder dat nadere
overeenkomsten tot stand komen zij jegens elkaar niets meer te vorderen hebben uit hoofde van
welke titel dan ook.
Partijen spreken af dat communicatie over de inhoud, uitvoering en uitkomst van deze
intentieovereenkomst gezamenlijk en zoveel mogelijk gelijktijdig wordt vormgegeven.
Partijen zijn uitdrukkelijk geen geheimhouding over de intentieovereenkomst overeengekomen.

Ondertekening:
Dagelijkse Besturen van GR SGL en GR LSD,
Bestuur GR RMN
Directie SBB

4

