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1. OPENING EN MEDEDELINGEN
De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
De SECRETARIS zegt dat er een motie van de gemeenten in het Rivierenland is binnengekomen
voor transparantie van de gemeenschappelijke regelingen. Bij de andere recreatieschappen is besloten dat de concept-notulen op de website geplaatst zullen worden en dat desgewenst de geluidsopname beschikbaar is. De concept-notulen zullen naar de betrokken bestuursleden gestuurd worden
met een reactietermijn van 2 weken. Daarna zal het concept-verslag op de website geplaatst worden.
De aanwezigen stemmen ermee in dat het Recreatieschap Over-Betuwe deze lijn volgt.
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
Er zijn geen ingekomen stukken.
4. VOORSTEL TOT HET VASTSTELLEN VAN DE JAARREKENING 2019 VAN HET RECREATIESCHAP OVER-BETUWE
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..
De voorziening groot onderhoud is vrijgevallen. Het onderbouwen van deze voorziening volgens de
eisen van de accountant was niet te doen. Op groot onderhoud zal nu worden afgeschreven, wat veel
praktischer werkt.
Besloten wordt de jaarrekening 2019 van het Recreatieschap Over-Betuwe vast te stellen.
5. VOORSTELLEN AAN HET AB ALS PRIORITEITSAANDEELHOUDER VAN AVEZAATH BV
Recht van opstal Windpark Slijk-Ewijk
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Naar aanleiding van een vraag van de SECRETARIS over het draagvlak voor dit initiatief zegt de
VOORZITTER dat het nog plannen zijn. Het is niet bekend of ze er ook daadwerkelijk gaan komen.
Besloten wordt akkoord te gaan met de 25-jarige opstalrechtovereenkomst met Renewable Factory
voor het bouwen van Windpark Slijk-Ewijk.
Golfbaan De Beldert
De heer DE VROOME vraagt hoe het staat met de bestemmingsplanwijziging. De SECRETARIS zegt
dat deze inmiddels is aangevraagd voor verplaatsbare units/tenten. Er is een herzieningsmogelijkheid
in de erfpachtovereenkomst opgenomen voor het geval de Holland Evenementen Groep toch iets anders op deze grond wil gaan plaatsen.
Er wordt akkoord gegaan met de erfpachtovereenkomst met de Holland Evenementen Groep voor een
periode van 30 jaar.
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.
De heer DE VROOME merkt op dat het niet verstandig is om verliezen te compenseren met de verkoop van gronden. De SECRETARIS zegt dat dit zeker niet het geval is. Er worden niet ieder jaar verliezen geleden, over het algemeen is er ongeveer € 2 ton winst. Het uitgangspunt is om 5-5,5% rendement te behalen op het belegd vermogen. Er wordt juist ieder jaar geïnvesteerd in vernieuwingen.
Op de vraag van de heer DE VROOME hoe het staat met de bestemmingsplanwijziging voor de ecolodges op Rijkerswoerdse Plassen antwoordt de VOORZITTER dat goed gekeken wordt naar het aantal en de soort bewoning, de toestroom van verkeer etc. De raad is kritisch. Dat komt omdat ze hier
nog niet over gesproken heeft in een officiële vergadering. Het College heeft overigens wel medewerking gegeven aan het voorstel. SPREKER zal een timetable maken met de stand van zaken van de
bestemmingsplanwijziging. Dit zal als bijlage bij het verslag worden gevoegd.
Naar aanleiding van een vraag van de heer DE VROOME over het onderhoud van het Zeegbos zegt
de SECRETARIS dat het Zeegbos uit 2 fases bestaat. Fase 1 is geleverd aan Staatsbosbeheer en uiterwaarde doet het onderhoud. Fase 2 is nooit overgedragen en is nog in eigendom van de Provincie.
SPREKER zal de naam van de contactpersoon bij de Provincie doorgeven aan de heer De Vroome.
Goedkeuringsbesluiten
7. RONDVRAAG EN SLUITING
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 Elst, d.d. mei 2021
de secretaris,
de voorzitter,

