Gemeente Boxmeer
Onderwerp:
Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van het (Herijking)
Uitvoeringsprogramma Toerisme 2017 (versie 3), ter grootte van € 211.074.
Nummer:
.
AAN

de raad van de gemeente Boxmeer
Boxmeer, 21 maart 2017

Aanleiding
Met de kreet “We gaan aan de slag” heeft het op 7 april 2016 door de raad vastgestelde
Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie 2016-2020 de intentie om de projecten in
samenhang uit te voeren.
Met de Herijking van het Uitvoeringsprogramma Toerisme 2017 wordt een update gegeven van
het uitvoeringsprogramma en tevens wordt gevraagd om het beschikbare krediet te activeren en
extra krediet beschikbaar te stellen.
Nadere toelichting
Op 7 april 2016 heeft de raad het Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie 2016-2020
vastgesteld. Gelijktijdig is er een krediet beschikbaar gesteld voor een vijftal projecten. Dit past in
de strategische visie van het Land van Cuijk, waar recreatie en toerisme als speerpunt en als
nieuwe economische drager is aangewezen.
In het vastgestelde uitvoeringsprogramma is Overloon als een recreatief speerpunt en zijn de
Maasheggen een Uniek Selling Point (USP) voor de gemeente en voor de regio aangemerkt.
Daarnaast fungeert het Oorlogsmuseum als de belangrijkste economische drager voor
gebiedsontwikkeling in Overloon.
We zijn een jaar verder en het is van belang u op hoofdlijnen een overzicht te geven over de
stand van zaken en de projecten voor 2017 met een doorkijk naar 2018. Hier wordt tevens
rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast is er voor de projecten in 2017
gekozen voor meer samenhang in de projecten. Projecten zijn een logisch gevolg van de
gewenste ontwikkelingen in het gebied en geven in samenhang een groter effect.
Nadere informatie treft u aan in het (Herijking) Uitvoeringsprogramma Toerisme 2017 (versie 3).
Gedetailleerde informatie treft u aan in het (Herijking) Uitvoeringsprogramma Toerisme, bijlage 1
(versie 3). Op pagina 5 ziet u in de kolom met de jaarschijf 2017 de projecten die in 2017 worden
opgepakt. In totaal is hiervoor een bedrag van € 397.860 nodig.
Van dit bedrag is reeds € 186.786 beschikbaar gesteld.
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Financieel overzicht jaarschijf 2017 vóór de herijking:
Investeringsnummer

Omschrijving

Recreatieve fietspaden IVS
2014
Fietspad Heldersedijk IVS
I.010.20.60.82
2016
I.010.20.60.84 Voetpad de Vers IVS 2016
I.010.20.60.70

Uitvoeringsprogramma
I.010.20.60.90 Toerisme IVS 2017,
jaarschijf 2017
Totaal

Bruto
investering

Bijdragen
derden

Reeds
beschikbaar
gesteld

Netto
investering

€ 200.000

€ 125.000

€ 75.000

€ 7.500

€ 140.000

€ 70.000

€ 70.000

€ 140.000

€ 30.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 30.000

€ 92.860

€ 9.286

€ 252.860

€ 186.786

€ 92.860
€ 462.860

€ 210.000

Nog
beschikbaar te
stellen
90%

90%

Financieel overzicht ná de herijking:

Investeringsnummer

Omschrijving

I.010.20.60.70

* Recreatieve
fietspaden IVS 2014

I.010.20.60.82

Fietspad Heldersedijk
IVS 2016

I.010.20.60.84

I.010.20.60.90

Bijdragen
derden

Netto
investering

Reeds
beschikbaar
gesteld

Nog
beschikbaar
te stellen

€ 75.000

€0

€ 75.000

€ 7.500

€ 67.500

€ 140.000

€ 70.000

€ 70.000

€ 140.000

€0

** Afsluiten onverharde
wegen in bossen

€ 30.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 30.000

€0

*
Uitvoeringsprogramma
Toerisme IVS 2017,
jaarschijf 2017

€ 92.860

€0

€ 92.860

€ 9.286

€ 83.574

€ 337.860

€ 85.000

€ 252.860

€ 186.786

€ 151.074

€ 60.000

€ 60.000

€0

€0

€ 60.000

€ 397.860

€ 145.000

€ 252.860

€ 186.786

€ 211.074

Subtotaal
nieuw

Bruto
investering

*** Verbeteren fiets- en
wandelnetwerk Maasheggen

Totaal
*

In de begroting 2017 is reeds rekening gehouden met de kapitaallasten voor deze investeringen.

**

Deze investering is hernoemd.

*** De reserve reconstructie wordt ingezet voor dekking van deze kosten.
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Doeltreffendheid/ doelmatigheid
Door uitvoering te geven aan het rapport “Herijking Uitvoeringsprogramma Toerisme 2017 (versie
3)” wordt het ingezette beleid gecontinueerd op een samenhangende wijze.
Bij de stand van zaken hoort een overzicht van vervallen projecten en nieuwe projecten.
Deze projecten zijn:
Vervallen projecten
Projectnr.
6.2.2

Omschrijving
Fietspad Siberië

6.2.18
6.2.35
6.2.37

Heideontwikkeling Hondsbergen
Integratie erfgoed en recreatie
Uitwerking Ontmoetingskaart Land
van Cuijk

Projectnr.
Nieuw
Nieuw

Omschrijving
Vernieuwen borden Maasheggen

Nieuw

Onvoorzien

Reden
Het blijkt dat het verleggen van het fietsnetwerk een beter en
goedkoper alternatief is.
Er wordt door de provincie geen subsidie toegekend
Wordt vanuit regulier budget geen geld beschikbaar gesteld.
Bij het grensoverschrijdende project Dynamic Borders wordt
tevens gesproken over het maken van een gemeenschappelijke
kaart.

Nieuwe projecten

Historische hekken plaatsen
Maasheggen (5 )

Reden
De teksten van de oude borden voldoen niet meer.
Past in de Maasheggen. Staatsbosbeheer past dit zelf
ook toe en het levert een bijdrage aan de
cultuurhistorische veldnamen
Afronding bedragen.

In nauwe samenwerking binnen de afdelingen RE en OW zijn de herijkingsprojecten geanalyseerd
en uitgewerkt in separate documenten.
Rol van de gemeente
Beslisser
Alternatieven en afwegingen
1.1
Wat gebeurd er indien het niet wordt uitgevoerd.
Het niet uitvoeren van projecten heeft consequenties. Enerzijds zijn er recreatieve fietspaden die
erg slecht zijn, zoals de (half) verharde paden in het Maasheggengebied en in het Boscomplex
Helderseduinen. In 2017 worden er in het Land van Cuijk nieuwe fietspanelen geplaatst. Dit gaat
in samenwerking met de vijf gemeenten en de provincie Noord-Brabant (Visit). Tevens is dit een
onderdeel van Dynamicborders. Het niet verbeteren van de fietspaden leidt tot het onttrekken
van de fietspaden uit het routenetwerk. Dit heeft tevens financiële consequenties voor het project
“Fietsen over de Romeinse weg”. Voor het niet uit voeren van andere onderdelen, zoals genoemd
in de herijking, betekent dit dat de samenhang in de gebiedsopgaven en vastgestelde kaders niet
worden gerealiseerd.
1.2
Oorlogsmuseum
De raad heeft eerder aangegeven dat het museum duurzaam behouden dient te blijven. Hiertoe
heeft zij een krediet van € 250.000 euro voor fase 1 beschikbaar gesteld. Dit onderdeel is
afgerond en de raad is via een memo (R-RE/2016/1096) geïnformeerd. Hier wordt ook gesproken
over het project Crossroads Brabant. In 2019 is het 75 jaar geleden dat Zuid-Nederland is
bevrijd. Het oorlogsmuseum en de gemeente Boxmeer werken samen met andere WOII musea en
de provincie Noord-Brabant aan dit project. Dit betekent dat het oorlogsmuseum druk bezig is
met de volgende fasen, maar dat het ook noodzakelijk is dat de beleving van het oorlogsmuseum
toeneemt. Het fietsen door het oorlogsmuseum past in de visie van de raad om het
oorlogsmuseum als economische drager te laten fungeren evenals de wens om meer beleving te
krijgen in de bossen in Overloon, zie hiervoor de uitleefontwikkeling in de herijking. Daarnaast
positioneert deze ontwikkelingen ook het Schaartven en Landal de Vers en indirect het ZooParc.
Wettelijke basis
Gemeentewet
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Financiën
(R-BR/T. Hermsen, O-FIN/K. v.d. Heuvel 7 maart 2017)
Onderstaand een overzicht van de verschillende projecten i.r.t. de gevoteerde investeringen:
Investeringsnummer

uitvoering
projectnummer
conform
herijking

I.010.20.60.70

Omschrijving

Bruto
investering

Recreatieve fietspaden IVS 2014
6.2.6
6.2.7
6.2.12
6.2.13
6.2.15

I.010.20.60.82

Opstelmogelijkheden de Vers
Aanpassen ATB route in de bossen
Aanpassen fietsnetwerk oorlogsmuseum/fietsen door het museum
Natuurlijke paden ontwikkelen en overtollige verwijderen
Meeliften met de Internationale Maasfietsroute en ontwikkeling
Fietspad Heldersedijk IVS 2016

6.2.4
I.010.20.60.84

€ 75.000

€ 140.000

Fietspad Heldersedijk
Voetpad de Vers IVS 2016

6.2.33
I.010.20.60.90

€ 30.000

Afsluiten onverharde wegen in bossen (professionele hekwerken/slagbomen)
Uitvoeringsprogramma Toerisme IVS 2017, jaarschijf 2017

6.2.19
6.2.20
6.2.21
6.2.26
6.2.29
6.2.31
6.2.32
nieuw
nieuw

€ 92.860

Parkeervoorzieningen in de bossen (circa 200 m2)
Leveren en plaatsen picknicksets op stelconplaten
Verbetering Openluchttheater Oorlogsmuseum
Uitleefontwikkeling in de Overloonse bossen/relatie met uitkijktoren
Wandelontdekkingstochten (Hike & explore) met gids en belevingstochten
Hondenuitlaat locatie realiseren
Toegangsregels borden t.b.v. handhaving
Vernieuwen borden Maasheggen
Historische hekken plaatsen Maasheggen (5 )
Maasheggen: Reserve reconstructie buitengebied

nieuw

6.2.14

Verbeteren fiets- en wandelnetwerk Maasheggen

Totaal

€

60.000

€ 397.860

Binnen de diverse jaarschijven zijn bedragen opgenomen in het investeringsschema voor het
Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie.
In de investeringsschema’s van 2014, 2016 en 2017 is geld opgenomen voor een bedrag van €
337.860. Door de raad zijn reeds middelen beschikbaar gesteld voor een bedrag van € 186.786.
Voor 2 investeringen is in eerste instantie 10% beschikbaar gesteld. Gevraagd wordt nu om de
resterende 90% eveneens beschikbaar te stellen. Dit betekent een bedrag van € 151.074 zodat
er in totaal € 337.860 beschikbaar is. Uit het overzicht blijkt dat er een bedrag van € 397.860 is
benodigd. Er dient dus nog een bedrag van extra € 60.000 te worden gevraagd. Dit bedrag kan
gedekt worden uit de reserve reconstructie buitengebied waar momenteel nog voldoende gelden
in aanwezig zijn.
Resumerend dient er dus nog een krediet beschikbaar te worden gesteld van € 211.074. Een
bedrag van € 60.000 wordt gedekt uit de reserve reconstructie buitengebied, het restant van €
151.074 uit de in de investeringsschema’s 2014, 2016 en 2017 opgenomen middelen. De
kapitaallasten voortvloeiende uit bovengenoemde investering zijn reeds opgenomen in de
begroting 2017.
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Afstemming andere projecten / derden
De herijking is een samenwerking binnen de afdeling Ruimte en tussen de afdelingen RE en OW.
Dit voorstel is op 21 maart 2017 in het college besproken en akkoord bevonden.
Voorlichting
Bij het realiseren van de diverse projecten wordt er voorlichting gegeven. De voorlichting gaat
over de samenhang en noodzaak van het uitvoeren van de projecten en de inhoudelijke
informatie over de uitvoering.
Voorstel
Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van het (Herijking)
Uitvoeringsprogramma Toerisme 2017 (versie 3), ter grootte van € 211.074.

Burgemeester en wethouders van Boxmeer,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. ir. H.P.M. van de Loo

K.W.T. van Soest

- pag. 5/6 -

Bij het onderwerp Voorstel tot het activeren van al beschikbaar gestelde kredieten en het
voteren van krediet vanuit de bestemmingsreserve reconstructie horen de volgende
bijlagen:
1. R-RE/2017/806 Herijking Uitvoeringsprogramma toerisme 2017 (versie 3).
2. R-RE/2017/813 Raadsbesluit
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