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Onderwerp
Overzicht projecten visie/uitvoeringsplan
Het algemeen bestuur neemt kennis van
het overzicht van de stand van zaken van enkele projecten uit de visie/het uitvoeringsplan.
Bestuurlijke achtergrond
20 januari 2021: het AB besluit het DB te mandateren het Uitvoeringsplan voor de visie vast te stellen
9 juni 2021: het DB besluit (o.a.) RNH opdracht te geven een verdere verdiepingsslag van het UP te
presenteren in het DB van 30 juni 2021
30 juni 2021: het DB besluit (o.a.) het UP één niveau dieper te beschrijven (investeringen, kosten en
opbrengsten per jaar, gerelateerd aan de planning van het Uitvoeringsplan) en deze aangepaste versie
via de AC-leden aan het DB 29/9 voorleggen
30 juni 2021: het AB neemt kennis van het DB-besluit van 30 juni 2021 om in te stemmen met het
voorstel aan het AB om een totaalbedrag van € 429.750 (alle bedragen inclusief btw) uit de
bestemmingsreserve exploitatie te bestemmen als dekking voor de voorbereidingskosten voor het UP
en de meerjarige effecten te verwerken in de Kadernota 2023 en de begrotingswijziging 2022.
13 september 2021: het DB besluit (mondelinge toelichting op eerdere mailwisseling op het voorstel)
om het concept-UP in de Kadernota 2023 te verwerken en de participanten te vragen hierop te
reageren middels een zienswijze.
29 oktober 2021: DB-besluit vaststellen budget voorbereidingskosten, financiële effecten verwerken in
Kadernota 2023 en UP als bijlage bij de Kadernota toesturen aan raden voor zienswijze
Toelichting mededeling
De visie 2030 is begin 2021 door het algemeen bestuur vastgesteld en daarna uitgewerkt in een
uitvoeringsplan.
De vaststelling van dit plan duurt langer dan was voorzien. In de tussentijd doen zich kansen en
aanvragen vanuit de markt voor, waarop door RNH wordt ingespeeld. Ook zijn voor enkele projecten
uit de visie voorbereidende werkzaamheden verricht. Uiteraard worden hierbij de kosten en mogelijke
impact op de omgeving in de gaten gehouden.
In de bijlage treft u hiervan een overzicht.

Bijlagen
1. Overzicht lopende initiatieven projecten visie/UP
2. Planfase 14 projecten UP in tijdsschema
3. Brief aan PNH verzoek herbegrenzen NNN
4. Brief PNH reactie op verzoek RNH

Behandelaar
Jan van der Meij, projectleider Uitvoeringsplan recreatieschap Geestmerambacht
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