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Onderwerp
Een nieuwe besturing voor de samenwerking in De Maashorst.

Advies
1.

Het college (en in het verlengde daarvan het Bestuurlijke Regie Team) opdracht geven, om
conform de uitgangspunten in “Een nieuwe besturing voor de samenwerking in De Maashorst”
de organisatie verder vorm te geven in de meest passende rechtsvorm.

Inleiding
De Maashorst is al jaren volop in ontwikkeling en komt nu in een fase waarin de focus verlegd moet
worden van het realiseren van projecten met veel subsidie naar samen met de community De
Maashorst door ontwikkelen en beheren. De 4 gemeenten, Staatsbosbeheer, de gebiedseigenaren en
het Waterschap (in een adviesrol) willen de taken voor De Maashorst gezamenlijk uitvoeren. Daartoe is
het wenselijk om naar een nieuwe besturing van de organisatie te komen.
In bijlage 1 is een beschrijving opgenomen hoe op dit moment de organisatie functioneert en welk
resultaat we willen bereiken met de nieuwe organisatie.

Beoogd effect
Efficiënte en transparante organisatie voor De Maashorst.

Duurzaamheid
N.v.t.

Argumenten
1.1
Hiermee wordt beoogd te komen tot een heldere en eenvoudige besturing van De Maashorst,
die slagvaardig kan opereren en waarbij de community een belangrijke inbreng kan leveren.
Na succesvolle afronding van de projecten binnen de provinciale regeling Landschap van Allure
komt de Maashorst in een nieuwe fase. De nieuwe fase kenmerkt zich door minder concrete
projectopgaven (met vaststaand eindresultaat) en meer opgave- en gebiedsgerichte opgave en
meer beheer). Het nieuwe besturingsmodel (ook conform behoefte uit evaluatie van het IBeP

biedt een heldere besturing en meer regie op alle activiteiten in De Maashorst. Door de
gezamenlijke taken van de 5 gebiedseigenaren bijeen te brengen onder één aansturing wordt
overleg en besluitvorming directer en minder stroperig. Door ook via deze
uitvoeringsorganisatie de informatie- en educatie- activiteiten van het Natuurcentrum
Maashorst uit te voeren, ontstaat eenheid en regie op alle activiteiten in De Maashorst. Met de
uitwerking en implementatie wordt het besturen van De Maashorst eenvoudiger binnen een
voor iedereen begrijpelijke structuur.

Kanttekeningen
1.1 Ogenschijnlijk komt er veel macht te liggen bij het BRT.
Er zijn veel oprecht betrokkenen en dus veel meningen over wie sturing zou moeten geven aan de
ontwikkeling en de toekomst van De Maashorst. Door als gebiedseigenaren een duidelijke richting
te kiezen voor de nieuwe governance, kan het verwijt klinken dat het huidige Bestuurlijke Regie
Team de ‘macht’ naar zich toe trekt en dat er te weinig is geluisterd naar de Maashorst
Community. Uit de reacties van alle betrokken partijen blijkt echter hoe eensgezind de mening is
over de nieuwe eenvoudige besturing. Door duidelijk meer verantwoordelijkheid bij de
samenwerkende partijen in de uitvoering te leggen beperkt het bestuur zich tot het stellen van
inhoudelijke en financiële kaders.

1.2 Diverse onderdelen zijn nog niet concreet uitgewerkt.
Met name de werkwijze, rollen en verantwoordelijkheden, maar ook een aantal juridische en
financiële aspecten dienen nog verder uitgewerkt te worden. Het voorstel is juist om ‘werkende
weg’ die invulling te gaan geven, samen met betrokken partijen.

1.3 Breek niet af wat er is opgebouwd
Bij de invoering van de nieuwe besturing dient er voldoende aandacht te zijn voor wat er afgelopen
jaren zorgvuldig is opgebouwd. Met name de kwaliteiten die via de Stichting Natuurcentrum
Maashorst zijn opgebouwd dienen in het vervolg nauwlettend te worden bewaakt. Maar ook de
succesvolle uitvoering van alle projecten in het kader van Landschap van Allure is een waarde die
afgelopen jaren is opgebouwd en heel goed gebruikt kan worden.

Financiën
Om als partner in het gezamenlijk beheer en de ontwikkeling van de Maashorst te kunnen deelnemen,
heeft de gemeente Uden reeds diverse jaren, de benodigde budgetten ter beschikking gesteld. Vanaf
2020 moet hiertoe weer opnieuw worden besloten en wordt derhalve nu middels offerte hiervoor in de
begroting 2020 en 2021 budget gevraagd.

Communicatie
In april en mei van dit jaar is met alle betrokken partijen gesproken over de nieuwe besturing van De
Maashorst. Daar zijn veel reacties op gekomen. Die zijn verwerkt in het definitieve voorstel dat hiermee
aan de gemeenteraden wordt aangeboden. Belangrijk is dat vrijwel alle partijen graag betrokken willen
worden bij de uitwerking en detaillering van deze meer eenvoudige wijze van besturing. In juni zijn alle
betrokken partijen geïnformeerd over de nieuwe besturing en is een eerste aanzet gemaakt van de
onderwerpen de partijen uit de Maashorst Community met het Maashorst Bestuur zouden willen
bespreken. Dat wordt eind 2019 uitgewerkt.
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Vervolg
Nadat de nieuwe besturing voor de Maashorst is voorgelegd aan de gemeenteraden zal er in materiele
zin gewerkt worden volgens deze werkwijze. Eind 2019 zal dan gebruikt worden om deze nieuwe
werkwijze uit te werken en te detailleren.
Eind 2019 zal ook samen met de betrokken partijen in de Maashorst Community gewerkt worden aan
het opstellen van een nieuw inhoudelijk kader voor de doorontwikkeling van de Maashorst. Dit nieuwe
inhoudelijke kader zal dan ook een financiële vertaling krijgen in een meerjarenbegroting 2021 -2024.
Die wordt begin 2020 aan de gemeenteraden aangeboden, tijdig voor de behandeling van de
begrotingsnotitie 2021.
Het college neemt - over de nadere uitwerking van “Een nieuwe besturing voor de samenwerking in De
Maashorst” en de vernieuwde inhoudelijke koers en bijbehorende meerjarenbegroting - geen besluit
(en de nieuwe stichting wordt niet geïmplementeerd) dan nadat de raad in de gelegenheid is gesteld
zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.

Bijlagen
1.

Toelichting inzake een nieuwe besturing voor de samenwerking in De Maashorst,

2.

Een nieuwe besturing voor de samenwerking in De Maashorst.

3.

Raadsbesluit “Een nieuwe besturing voor de samenwerking in De Maashorst”

Uden, 17 september 2019
Burgemeester en wethouders van Uden
de secretaris

de burgemeester

drs. D. van Deurzen

drs. H.A.G. Hellegers
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