CONCEPT
Vergadering Algemeen Bestuur
Natuur- en Recreatieschap Lingegebied
d.d. mei 2021

Agendapunt: 2

Verslag van de vergadering d.d. 16 september 2020

VERSLAG van de openbare vergadering van het ALGEMEEN BESTUUR van het NATUUR- EN RECREATIESCHAP LINGEGEBIED, gehouden op woensdag 16 september 2020 om 09.00 uur, ten
kantore van uit®waarde te Kerk-Avezaath.
AANWEZIG:
De heren: R. van Stappershoef
C. Taal
T.J. Slob (later)
A.J. Kwakernaak
Mevrouw: G.J. Scheurwater

- voorzitter
- lid
- lid
- secretaris
- notuliste

- West Betuwe
- Vijfheerenlanden
- Molenlanden

AFWEZIG Z.K.G.:
De heer:
J. van der Geest

- lid

- Gorinchem

1. OPENING EN MEDEDELINGEN
De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
2. VASTSTELLING VAN HET VERSLAG VAN DE VERGADERING D.D. 22 MEI 2019
Het verslag van de vergadering van 22 mei 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN
De ingekomen brief van de gemeente Molenlanden inzake de aanwijzing van de heer Slob (lid) en de
heer Bikker (plv. lid) als vertegenwoordiging voor het Algemeen Bestuur wordt voor kennisgeving aangenomen.
4. VOORSTEL TOT HET VASTSTELLEN VAN DE JAARREKENING 2019 VAN HET NATUUREN RECREATIESCHAP LINGEGEBIED
De SECRETARIS zegt dat de jaarrekening identiek is aan die van vorig jaar met uitzondering van de
netto vermogenswaarde van de deelneming in B.V. Recreatiemaatschappij Rivierengebied. Deze
waarde wijzigt ieder jaar in relatie tot het resultaat van de B.V..
Besloten wordt de jaarrekening 2019 van het Natuur- en Recreatieschap Lingegebied vast te stellen.
5. VOORSTEL AAN HET AB ALS PRIORITEITSAANDEELHOUDER VAN AVEZAATH BV
Recht van opstal Windpark Slijk-Ewijk
Besloten wordt akkoord te gaan met de 25-jarige opstalrechtovereenkomst met Renewable Factory
voor het bouwen van Windpark Slijk-Ewijk.
Golfbaan De Beldert
De Holland Evenementen Groep wil de grond gaan gebruiken voor verblijfsrecreatie. Er zullen geen
luxe woningen komen, maar verplaatsbare units/tenten. Het moet wisselende verhuur zijn anders had
er een andere grondwaarde berekend moeten worden. Er is nu uitgegaan van een campingtarief. Er is
een herzieningsmogelijkheid in de erfpachtovereenkomst opgenomen voor het geval de Holland Evenementen Groep toch iets anders op deze grond wil gaan plaatsen. Naar aanleiding van een vraag
van de VOORZITTER antwoordt de SECRETARIS dat het niet de bedoeling is dat er arbeidsmigranten in komen. Dit zal planologisch moeten worden geregeld door de gemeente Buren, die de vergunningen afgeeft. Er zit een recreatieve bestemming op deze grond.
Er wordt akkoord gegaan met de erfpachtovereenkomst met de Holland Evenementen Groep voor een
periode van 30 jaar.
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Verkoop Holderweg – Culemborg
Dit punt wordt uit strategisch en financieel oogpunt ingetrokken omdat er aansluitend aan dit pad
plannen zijn voor een windmolenpark.
6. HET BEPALEN VAN EEN STANDPUNT INZAKE DE AGENDA EN VOORSTELLEN VAN DE
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN UIT®WAARDE D.D. 01-10-2020
De SECRETARIS meldt dat de voorzitters van de recreatieschappen verwacht worden bij de aandeelhoudersvergadering om de standpuntbepaling van hun schappen over te brengen.
Verslag van de vergadering van 13 juni 2019
Benoeming lid Raad van Commissarissen
De SECRETARIS is van mening dat alle commissarissen prettige deskundige personen zijn. De vergadering stemt in met de herbenoeming van de heer Van Assendelft.
Jaarrekening en -verslag 2019
De SECRETARIS geeft een toelichting op het jaarverslag 2019 en op het seizoen 2020.
Op een vraag van de VOORZITTER zegt de SECRETARIS dat het inzetten van voetveren gewoon
betaald werk is. De omliggende gemeenten betalen huur voor de pont en een vergoeding voor het
management en voor de inzet van de technische man.
Een eerste elektrisch voetveer is besteld voor de veerverbinding Renkum-Heteren. Deze gaat varen
op accu’s en wordt met walstroom en zonnepalen opgeladen. ’s Nachts worden ze verder bijgeladen.
Samen met Huisman uit Druten wordt geprobeerd om het ontwerp van deze elektrische pont op beurzen te verkopen aan de nationale en internationale markt. De winst dit hier hopelijk op kan worden
behaald vloeit deels weer terug naar de oevergemeenten.
De VOORZITTER merkt op dat er veel overlast van de jeugd op de Linge was. De aanliggende gemeenten gaan hierover in overleg hoe dit aan te pakken.
De SECRETARIS zegt dat er op Galgenwaard ook veel overlast is geweest.
Met betrekking tot het Routebureau merkt de heer TAAL op dat de mogelijkheden bekeken moeten
worden om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ook een kans te geven. De vergadering stemt in
met het jaarverslag.
Goedkeuringsbesluiten
7. RONDVRAAG EN SLUITING
De heer SLOB vraagt hoe er om wordt gegaan met toekomstige initiatieven buiten de regiogrenzen.
Hij duidt op het delen van kennis en ervaring. De SECRETARIS zegt dat het routebureau in 5 provincies werkzaam is. Er zijn nauwe contacten met de Regionale Bureaus van Toerisme. De bereidheid is
er altijd om te adviseren. De heer SLOB zegt dat de gemeente een recreatiegebied heeft overgenomen. Graag wil hij een keer een afspraak maken om te overleggen hoe je als gemeente om moet
gaan met initiatieven. De SECRETARIS geeft aan hierin graag mee te willen denken.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de VOORZITTER de vergadering en dankt de aanwezigen voor
hun komst en inbreng.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het
Algemeen Bestuur te Kerk-Avezaath, d.d. mei 2021
de secretaris,
de voorzitter,

