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Geachte Colleges en Raadsleden, 

In de periode april - mei jongstleden hebben wij u geïnformeerd over ons voornemen 
voor integratie en ontmanteling van het Recreatieschap Achterhoek Liemers (RAL). 
Tevens hebben wij ons voorstel voor ontmanteling van de gemeenschappelijke regeling 
RAL aan u voorgelegd. Wij brengen u graag via deze weg op de hoogte van de voortgang 
van het proces. 

Inmiddels hebben 11 van de 13 aangesloten gemeenten ingestemd met de ontmanteling 
van het RAL. Volgens de reglementen van het RAL is daarmee de opheffing een feit. 
Twee gemeenten besluiten hier binnenkort over. Een breed draagvlak voor de 
ingrijpende plannen vinden wij belangrijk, wij rekenen dan ook op een unaniem besluit 
van alle deelnemers. 

De integratieplannen zijn in de afgelopen maanden verder uitgewerkt. De beoogde 
invulling voor routestructuren en fietspaden loopt volgens plan. De routestructuren in de 
Achterhoek worden overgedragen aan de Stichting Achterhoek Toerisme. De structuren 
in de Liemers worden overgedragen aan de Liemerse gemeenten, die zelf op zoek zijn 
naar een nieuwe partner voor verdere ontwikkeling, beheer en onderhoud. De uitvoering 
van de overdracht van fietspaden aan de gemeenten is opgepakt en kan naar 
verwachting aan het eind van dit jaar plaatsvinden. 

Bij de overdracht van de recreatiegebieden hebben we de uitvoering moeten aanpassen. 
Beoogd werd zeven recreatiegebieden collectief over te dragen aan RGV. Voorwaarde 
daarbij is dat voor elk gebied een intentieovereenkomst/bestuursconvenant voor 
gebiedsontwikkeling wordt afgesloten tussen de gemeente waarin het gebied is gelegen 
en RGV. Voor recreatiegebied De Bijland in de gemeente Rijnwaarden is helaas geen 
overeenkomst tot stand gekomen. Daarop is opnieuw onderhandeld met RGV en er is 
inmiddels overeenstemming over de collectieve overdracht van zes gebieden. Dit onder 
voorbehoud van definitieve besluitvorming door de raad van commissarissen en de 
aandeelhouders van RGV. 
Voor De Bijland wordt nu een afzonderlijk traject gevolgd waarbij overname door een 
overheidspartij de voorkeursoptie is. Met deze bijstelling past de integratie en 
ontmanteling nog steeds binnen de gestelde financiële kaders. 
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Tot slot zijn er nog een aantal overige recreatievoorzieningen waarvan het eigendom, 
beheer en onderhoud moet worden overgedragen. Het betreft het fiets-voetveer te 
Gorssel, een passantenhaven in Almen en kanostoepen in de Berkel en de Oude Ussel . 
Over de kanostoepen lopen besprekingen met Waterschap Rijn en Ussel , de uitvoering 
van de overdracht van het fiets-voetveer en de passantenhaven is in gang gezet. 

Onze inzet is nog steeds gericht op een zorgvuldige integratie en ontmanteling, inclusief 
personele afwikkeling, die dit jaar wordt gerealiseerd. Met name het traject rond De 
Bijland kan mogelijk voor enige vertraging zorgen. We blijven met de huidige invulling 
werken binnen de gestelde financiële kaders, dat wil zeggen, de integratie en 
ontmanteling wordt afgehandeld binnen de boedel van het RAL en vanaf 1 januari 2014 
vervalt de gemeentelijke bijdrage voor het RAL 

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit voortgangsbericht kunt u contact 
opnemen met de heer Scharenborg (0545-250723), voorzitter van het bestuur van het 
RAL, of met de heer Mogezomp, adviseur vanuit KplusV in dit traject (06-27085531). 

Hoogachtend, 
Namens het Dagelijks Bestuur, 
De voorzitter, 

L.J.H. Scharenborg 
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