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1. ONTWERP-BESLUIT  

Vaststelling Beheerplannen Park Hitland 2020-2025 en Golfbaan Hitland 2020-2025 
 

 
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK 

Het Hitlandgebied is door middel van het instrument landinrichting aangelegd. Hierbij is door de 
Landinrichtingscommissie een algemene beheervisie meegegeven.  

Het beheer voor de kortere termijn (de groentypen en beheermaatregelen) is in 2004 voor het 
eerst beschreven in een beheerplan met een looptijd van tien jaar. Begin 2015 is voorts een 
geactualiseerd beheerplan vastgesteld, maar door de aanleg van een aantal nieuwe 
voorzieningen in de jaren 2016-2018 was het wederom nodig om de beheerplannen te 
actualiseren.  

De voorliggende beheerplannen voorzien in de beheerstrategie voor de komende vijf jaar, tot het 
jaar 2025. Het beheerplan geeft inzicht in de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en geeft een 
visie en strategie weer voor de komende jaren. Daarnaast geeft het beheerplan inzicht in het 
meerjaarlijkse onderhoud, waarmee ook de reserveringen hiervoor kunnen worden getoetst. 

Hoewel een beheerplan meestal voor een periode van 10 jaar of langer wordt opgesteld, wordt 
hierbij een looptijd aangehouden van 5 jaar. Voor het aflopen van deze periode kan een nieuw 
beheersplan worden opgesteld voor langere termijn, waarbij de actuele beleidsvisies van de 
gemeenten, provincie en rijk kunnen worden meegenomen en kan er tevens beter worden 
aangesloten aan de recreatieve behoefte vanuit de regio. 

In vergelijking met de beheerplannen 2016-2024 is er in de geactualiseerde beheerplannen meer 
aandacht voor flora en fauna, biodiversiteit en zijn de actuele beleidsvisies van Rijk, Provincie en 
Gemeenten benoemd. 

Het beleid van het Recreatieschap is gericht op een duurza(a)m(e) beheer, exploitatie en 
instandhouding van een openbaar toegankelijk recreatiegebied, inclusief het zorgdragen voor een 
positieve exploitatie van de openbare golfbaan. Daarnaast heeft het recreatieschap zich 
meermalen uitgesproken voor de handhaving van de recreatieve en maatschappelijke waarde van 
het agrarische middengebied. 

Voor de komende jaren blijft het beheer bestendig, echter zal er een nieuwe Toekomstvisie 
worden opgesteld, gericht op en aansluitend bij het beleid en de visies van met name de 
gemeenten. 

 

 
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING 

DB 16 september 2020. 
 

 
4. PERSONELE GEVOLGEN 

Geen. 
 

 



5. FINANCIËLE GEVOLGEN 
Geen. 

 

 
6. JURIDISCHE GEVOLGEN 

Geen. 
 

 
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING 

Directeur 
 

 
8. VERDERE PROCEDURE 

Vaststelling door Algemeen Bestuur. 
 

 
 


