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1. AANLEIDING EN PROCES 
In 2021 is door het Dagelijks Bestuur besloten de Toekomstvisie voor Park Hitland uit 2009 te 
actualiseren. Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd (BRVT) uit Arnhem heeft een offerte opgesteld welke de 
processtappen en de wijze van aanpak beschrijft. De offerte is meermaals ambtelijk en intern 
besproken en aangepast. BRVT heeft begin 2022 de opdracht gekregen. 
 
Er is veel ruimte opgenomen voor participatie van de diverse stakeholders en er is aangegeven hoe 
de gemeenten (portefeuillehouders en gemeenteraden) worden meegenomen (zie ook verslag AB 22 
september 2022). Na input vanuit inwoner-onderzoek, meedenk-avonden en beleidsprogramma’s  
heeft BRVT een concept-rapportage opgesteld, welke in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 
1 december 2022 is gepresenteerd en besproken.  
 

 
2. HUIDIGE STAND VAN ZAKEN IN KORT BESTEK 
 
De concept-rapportage bevat een omschrijving van het proces, een hoofdstuk over de kwaliteit en 
beleefbaarheid van het aanbod, de uitkomst van de inventarisatie over de recreatieve behoeften e.a. 
vanuit de inwonersenquête, de stakeholders-bijeenkomsten en de gesprekken met diverse partijen op- 
en rond Hitland. Vervolgens is gekeken naar de beleidscontext en de aansluiting met bijvoorbeeld de 
coalitie -akkoorden van de gemeenten. 
 
De Actualisatie Toekomstvisie bevat een visie en er zijn mogelijke werkrichtingen aangegeven. 
Als kader is onder andere meegegeven dat het binnen de huidige reguliere gemeentelijke bijdragen 
past. 
 

 
3. VERVOLG EN PLANNING 
 
De aanbevelingen vanuit de leden van het DB en het AB zijn verwerkt in de laatste versie van het 
rapport en gezamenlijk is een voorwoord geschreven. 
Het rapport kan door het DB worden vastgesteld en door worden gestuurd naar de vergadering van 
het AB op 30 maart a.s. 
Na vaststelling in het AB wordt het rapport aangeboden aan de gemeenteraden om ruimte te bieden 
voor inspraak en het indienen van een zienswijze. 
 
In de zomer van 2023 kan de geactualiseerde Toekomstvisie Hitland definitief worden vastgesteld. 
 

 
4. FINANCIËLE GEVOLGEN. 
In de begroting van 2024 zal rekening worden gehouden met reserveringen voor het uitvoeren van 
aanbevelingen in de ge- actualiseerde Toekomstvisie. De budgetten komen uit de opgebouwde 
bestemmingsreserves en er wordt gekeken naar mogelijke subsidies voor projecten. 
 

 
5. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING 
Directeur. 



 

 
6. VERDERE PROCEDURE 
Vaststelling AB 30 maart 2023. 
Toezending gemeenteraden t.b.v. het indienen van een mogelijke zienswijze. 
Na verwerking van de zienswijzen definitieve vaststelling door AB, 28 september 2023. 
 

 
 


