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1. ONTWERP-BESLUIT  

Vaststelling Beheerplannen Park Hitland 2021-2030 en Golfbaan Hitland 2021-2030. 
 

 
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 beheerplannen zijn in 2020 aangepast en voorzagen in de beheerstrategie tot en 
met het jaar 2025.  Ook de meerjarenraming is in 2020 bewust opgesteld tot en met 2025. 

De beheerplannen en de meerjarenraming zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur in 
december 2020. 

Bij het controleren van de Jaarrekening 2020 gaf de accountant echter een zgn. beperking mee 
omdat de binnen de periode van 5 jaar de jaarlijks gereserveerde  voorziening niet wordt besteed 
(grotere uitgaven zoals asfalteren liggen in de periode 2025 – 2030) en er, volgens de regels van 
de BBV, ten onrechte wordt “gespaard”. 

De gemeenten hebben in hun zienswijze over de jaarstukken gevraagd de begroting en de 
beheerplannen in overeenstemming te brengen. 

De beheerplannen en de bijbehorende maarjarenraming is, in overleg met de accountant, weer 
opgesteld voor een periode van 10 jaar zodat alle voorkomende werkzaamheden zijn 
meegenomen. Een jaarlijkse actualisatie van de opgebouwde en besteedde reservering vindt 
plaats via de jaarlijkse begroting en jaarverslag. 

In vergelijking met de vorig jaar vastgestelde beheerplannen is er in de geactualiseerde 
beheerplannen 2021 – 2025 tekstueel de periode-vermelding aangepast (van 5 naar 10 jaar) en in 
de bijbehorende meerjarenraming is de periode aangepast naar het inzicht tot en met 2030. 

Beleidsmatig zijn er geen wijzigingen. 

 

 
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING 

Dagelijks Bestuur 25 november 2021. 
 

 
4. PERSONELE GEVOLGEN 

Geen. 
 

 
5. FINANCIËLE GEVOLGEN 

Geen. 



 

 
6. JURIDISCHE GEVOLGEN 

Geen. 
 

 
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING 

Directeur 
 

 
8. VERDERE PROCEDURE 

Vaststelling door het Algemeen Bestuur op 15 december 2021. 
 

 
 


