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Onderwerp: Besluitvorming over ontmanteling van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap 
Achterhoek-Liemers.

Voorgestelde beslissing:

1. Onder de voorwaarde dat de door het RAL voor het fietspad Doesburg-Bocholt en Engbergen 
toegezegde projectbijdragen beschikbaar blijven, in te stemmen met de ontmanteling van de 
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Achterhoek-Liemers per 1 januari 2014 overeenkomstig 
het Integratie- en Ontmantelplan en de gemeentelijke vertegenwoordiger in het bestuur van het RAL te 
machtigen overeenkomstig dit besluit te handelen in het Algemeen Bestuur van het RAL;

2. Te besluiten dat er geen reden is om wensen en bedenkingen ten aanzien van het aandeelhouderschap 
in RGV tot tenminste 2016  ter kennis te brengen van het college.

3. Een bestemmingsreserve te vormen ter hoogte van het bedrag van de afkoopsom ad € 76.000,- voor de 
kosten van het toekomstig onderhoud en het beheer van de RAL-paden.

Aanleiding
Onze gemeente is samen met 12 andere gemeenten deelnemer in het Recreatieschap Achterhoek Liemers 
(RAL). Het Algemeen Bestuur (AB) van het RAL is voornemens dit samenwerkingsverband op te heffen en 
de taken van het recreatieschap (exploitatie van recreatiegebieden, ontwikkeling en beheer van toeristische 
routestructuren en beheer en onderhoud van fietspaden) elders te beleggen. Het RAL-bestuur kiest voor 
deze weg om tot een noodzakelijke kwaliteitsimpuls te komen en de kosten voor de inwoners van 
Achterhoek en Liemers te verlagen. Binnen het huidige samenwerkingsverband van het RAL kan geen 
ruimte worden gevonden voor noodzakelijke investeringen en komt de exploitatie steeds meer onder druk te 
staan. Kort en goed blijkt voorzetting van het Recreatieschap Achterhoek Liemers in de huidige vorm geen 
toekomstbestendige optie. 
Vanuit het RAL-bestuur zijn de Colleges van B&W van de 13 RAL-gemeenten geraadpleegd; de 
gemeenteraden zijn tussentijds meerdere malen geïnformeerd over het integratie- en ontmanteltraject.

Ter voorbereiding aan de AB-vergadering van 25 maart heeft ons college in de B&W-vergadering van 19 
maart 2013 reeds besloten om:
1. Op basis van “Het beslisdocument Integratie en Ontmanteling RAL” in te stemmen met de opheffing van 

de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Achterhoek-Liemers per 1 januari 2014 (Het definitieve 
besluit is een bevoegdheid Raad).

2. Het beheer en onderhoud van 4,1 km fietspad binnen onze gemeente vanaf 1 juli 2013 van het RAL over 
te nemen en de overdracht van het eigendom van 1,9 km fietspad te aanvaarden, met een eenmalige 
afkoopsom van € 76.000,- (bevoegdheid B&W).

3. Instemmen met een aandeelhouderschap in RGV tot en met 2016 (bevoegdheid College van B&W, 
waarbij Raad wordt geraadpleegd).

Het AB van het RAL heeft 25 maart 2013 unaniem ingestemd met het ontwerpbesluit tot integratie- en 
ontmanteling van het RAL. Daarmee is een belangrijke vervolgstap gezet. 

Aan de orde is nu de besluitvorming binnen de gemeenten, op basis waarvan het AB van het RAL op 24 juni 
het finale besluit tot ontmanteling van het RAL kan nemen (liquidatie van de gemeenschappelijke regeling). 
Alle RAL-gemeenten dienen voor die tijd hun standpunt over deze ontmanteling te bepalen. Statutair is 
bepaald, dat het aan de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten is om te besluiten over opheffing. 
Bepaald is, dat minimaal 3/4 van de deelnemers (= 10 van de 13 gemeenten) moeten instemmen met de 
voorgenomen liquidatie van het RAL. Tevens dienen gemeenten te besluiten of ze aandeelhouder willen 
worden van het RGV.



Wat wordt met beslissing bereikt?
• De exploitatie van recreatiegebieden zal worden overgedragen aan RGV
• De ontwikkeling en beheer van toeristische routestructuren (Routebureau) wordt ondergebracht bij 

Stichting Achterhoek Toerisme
• Het beheer en onderhoud van fietspaden wordt tegen een éénmalige afkoopsom ondergebracht bij de 

gemeenten.
• De bezuinigingstaakstelling voor toerisme en recreatie wordt gehaald.

• Als tegenprestatie voor de inbreng van RAL-gebieden in de RGV, krijgen de RAL-gemeenten een deel 
van het RGV-aandelenpakket tenzij zij besluiten hiervan af te zien.

• Dat er een bestemmingsreserve wordt gevormd om de afkoopsom voor de toekomstige kosten voor het 
onderhoud en beheer van de RAL-paden hierin onder te brengen.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1 Doorgaan met het RAL is geen toekomstbestendige optie
De inkomsten van het RAL lopen terug (bezuinigingen gemeenten, onder druk staande inkomsten van 
pachters op de recreatieterreinen) en op de huidige schaal en in de huidige setting kan onvoldoende 
ontwikkelkracht worden opgebouwd om tot broodnodige vernieuwing te komen. Doorgaan zou betekenen dat 
een steeds groter deel van de reserves, die in hoofdzaak bestaan uit een provinciale afkoopsom van 
subsidieverplichtingen ruim tien jaar geleden, aangesproken moet worden om het beheer nog enigszins op 
peil te houden. Tegelijkertijd is er dan geen ruimte voor investeringen in vernieuwing of voor een 
kwaliteitsimpuls. In de toekomstvisie van het bestuur van het RAL kunnen taken van het RAL met behoud 
van kwaliteit elders worden belegd en tegelijkertijd zodanig worden georganiseerd dat een kostenbesparing 
voor de burger in de Achterhoek en Liemers wordt gerealiseerd.

1.2 Taken kunnen elders, met kwaliteit, worden belegd
Het RAL-bestuur heeft verschillende varianten afgewogen. In de beoordeling is nadrukkelijk naar kwaliteits-
aspecten en toekomstperspectief gekeken (zie integratie- en ontmantelplan). De recreatiegebieden worden 
door middel van  een fusie ondergebracht bij RGV (een groter overheid gedomineerd recreatieschap met 
werkgebied in en rond de Veluwe en het Rijk van Nijmegen), dat voor een kwaliteitsimpuls kan zorgen. De 
recreatieve fietspaden vallen terug naar de gemeenten alwaar ze samen met andere gemeentelijke 
infrastructuur worden beheerd. De ontwikkeling en beheer van routestructuren blijft op regionaal niveau 
georganiseerd; op die manier blijft samenhang behouden en is betere aansluiting op bovenregionale routes 
mogelijk. Door het routebureau aan een toeristische marketingorganisatie te koppelen (StAT in de 
Achterhoek, RBT KAN in de Liemers) kunnen synergievoordelen worden benut die tot uiting komt in een 
hogere belevingswaarde van routes en extra service voor de (fietsende, wandelende of varende) toerist 
(digitalisering, betere informatie).

1.3 Ontmanteling leidt tot een kostenbesparing voor de inwoner van Achterhoek en Liemers
Per saldo daalt de structurele bijdrage voor de RAL-taken aanzienlijk (van circa € 1,80 per inwoner naar 
circa € 0,85 per inwoner ). Feitelijk blijft alleen de bijdrage voor het routebureau staan, de exploitatiebijdrage 
voor de recreatiegebieden vervalt, evenals de bijdrage voor het beheer van de fietspaden. Gemeenten 
krijgen wel het fietspadonderhoud terug. Hiervoor krijgt onze gemeente een afkoopsom mee waarmee de 
eerste 8 jaar het onderhoud kan worden bekostigd. In het Integratie- en Ontmantelplan van het RAL is een 
risicoparagraaf opgenomen. Eventuele financiële consequenties hiervan zullen binnen de bestaande 
financiële kaders en boedel van het RAL opgelost en gedekt worden. Aanvullende financiering door 
gemeenten wordt niet gevraagd. Op de precieze kostenconsequenties voor onze gemeente wordt verderop 
onder "financiële consequenties" ingegaan.

1.4  Fietspadonderhoud terug naar gemeente is regionaal de beste optie
Hiervoor bestaat het meeste draagvlak bij alle 13 de gemeenten. De overdracht van fietspaden aan de 
gemeenten is inhoudelijk, vanuit samenhang met de verdere gemeentelijke infrastructuur, logisch en feit is 
dat het merendeel van de recreatieve fietspaden die nu door RAL wordt onderhouden al in eigendom van 
gemeenten is.

1.5 Het is essentieel dat lopende afspraken over RAL-bijdragen in projecten worden nagekomen:
In het Integratie- en Ontmantelplan van het RAL is een risicoparagraaf opgenomen. Door het RAL is 
aangegeven, dat eventuele financiële consequenties hiervan binnen de bestaande financiële kaders en 
boedel van het RAL opgelost en gedekt zullen worden. Aanvullende financiering door gemeenten wordt niet 
gevraagd. Hier is op zich zelf niets mis mee. Van belang is wel dat verplichtingen die het RAL reeds is 
aangegaan worden nagekomen. Binnen ons grondgebied gaat het om een bijdrage in het fietspad 
Doesburg-Bocholt vanaf Akkermansweide tot aan de Duitse grens, alsmede een bijdrage in de verbetering in 



de recreatieve infrastructuur op en om Engbergen. Aangezien duidelijkheid hierover op dit moment 
ontbreekt, is het als een voorwaarde aan de instemming gekoppeld.

2.1 Aandeelhouderschap in RGV levert weinig risico's op en is financieel interessant
Bij de fusie met RGV waarbij de recreatiegebieden uit Achterhoek en Liemers worden ingebracht stopt de 
huidige exploitatiebijdrage van de gemeente aan het RAL per 2014. De gemeente loopt geen risico's voor 
exploitatie en bedrijfsvoering door RGV. RGV is vermogend en heeft een gezonde exploitatie (zie integratie- 
en ontmantelplan). Op basis van inleg van recreatiegebieden en afkoopsom van/door het RAL, wordt een 
RGV-aandelenpakket aan de RAL-gemeenten beschikbaar gesteld, tenzij een gemeente besluit om hiervan 
af te zien. De gemeente hoeft daar zelf geen aankoopbedrag voor te betalen. Als de gemeente het 
aandelenpakket op 1 euro waardeert is het totale risico dat de gemeente loopt nihil. Gelet op de sterke 
vermogenspositie en het door de huidige aandeelhouders van RGV aangekondigde herijkingmoment in 2016 
ontstaat er binnen afzienbare termijn een natuurlijk moment om het aandeelhouderschap op individuele 
basis te continueren dan wel de aandelen te vervreemden (verzilveren). Hoeveel de aandelen op dat 
moment waard zijn valt niet precies te voorspellen, het is echter alleszins aannemelijk dat de aandelen hun 
waarde zullen behouden. De gemeente komt op grotere afstand in RGV te staan dan nu in het RAL.

3.1 Door de afkoopsom te oormerken, blijven de middelen voor onderhoud van de RAL-paden beschikbaar
We ontvangen een eenmalige afkoopsom ter grootte van € 76.000,- voor het toekomstige onderhoud en 
beheer van de RAL-paden. Door dit onder te brengen in een bestemmingsreserve, blijft de afkoopsom voor 
de kosten van het toekomstig onderhoud en beheer van RAL-paden beschikbaar.

Kanttekeningen 
Is privatiseren van de recreatiegebieden financieel niet aantrekkelijker?
Voordeel van individueel uitponden en zeker terug naar de gemeenten is dat er in deze varianten een groter 
deel van de reserves van het RAL overblijft om te verdelen onder gemeenten. Fusie met RGV betekent 
namelijk dat een bedrag van € 4 miljoen uit de reserves van het RAL (8 x het jaarlijkse exploitatietekort) 
wordt meegegeven. Toch kan niet zomaar worden gesteld dat collectieve overdracht de duurste variant is. 
Per direct (met ingang van 1-1-2014) vervalt de exploitatiebijdrage en de RAL-gemeenten worden mede-
aandeelhouder van RGV. Deze waarde komt globaal overeen met de inleg (waarde van gebieden + afkoop 
van € 4 miljoen). Daarbij moet worden bedacht dat RGV ook weer een bedrag van € 3 à € 4 miljoen in de 
gebieden gaat investeren; dit zal naar verwachting co-investeringen van marktpartijen uitlokken hetgeen 
betekent dat de fusie met RGV op langere termijn vanuit financieel-economisch perspectief interessant is. 
Verder speelt dat het RAL-bestuur een bredere afweging dan alleen een puur financiële heeft gemaakt. 
Gelet op directe uitvoerbaarheid, gewenste kwaliteitsimpuls, duurzame instandhouding en personele 
belangen voldoet collectieve overdracht het beste aan de visie en uitgangspunten van het RAL-bestuur. 

Waarom is alleen naar RGV als collectieve overdrachtspartij gekeken?
Het Bestuur van het RAL heeft in de collectieve variant bewust gekozen voor een samenwerkingsmodel met 
een overheidspartij. In de onderzoeksfase is verkend welke partijen daarvoor in beeld zijn. Deze verkenning 
resulteerde in twee geïnteresseerde collega recreatieschappen (RGV en Uiterwaarde). Uiterwaarde is in de 
fase van opstelling van een aanbieding afgehaakt (zie hiervoor), waardoor alleen RGV als mogelijke 
fusiepartner overbleef. Naar private partijen is in deze (collectieve overdracht) variant niet gekeken. Gelet op 
de publieke belangen (openbare toegankelijkheid en duurzame instandhouding van gebieden), de visie van 
het RAL-bestuur (streven naar een kwaliteitsimpuls voor de vrijetijdseconomie) en de zorg voor het 
personeel is gezocht naar een overheidspartij met expertise in dit specifieke veld.

Recent opgeleverde en in voorbereiding zijnde fietspaden vallen niet onder de beheerafkoopregeling:
Voor de afkoop van de onderhoud- en beheerskosten van de fietspaden is uitgegaan van de paden die op 
de RAL-legger 2011 zijn opgenomen. Nadien is ondermeer het fietspad over het terrein van ’t Anker 
uitgevoerd, en zijn nog een aantal stukken richting Duitse grens in voorbereiding. Uitvoering hiervan is in 
2013 en 2014 voorzien. De nieuwe paden worden weliswaar in onderhoudsvriendelijk beton uitgevoerd, 
maar ook het onderhoud van de fietspadbermen brengt kosten met zich mee. De afgelopen periode hebben 
we getracht om het onderhoud en beheer van deze tracédelen onderdeel te laten uitmaken van de afkoop-
regeling. Dit is helaas niet gelukt. Zo heeft iedereen links en rechts een veer moeten laten om tot overeen-
stemming te komen. Deze kosten zullen gedekt moeten worden uit de gebufferde reserve. Tegen de tijd dat 
de reserves zijn uitgeput, dienen de onderhoudskosten in de gemeentebegroting worden opgenomen. 

Kosten, baten, dekking
Na integratie van de RAL-taken en ontmanteling van de RAL-organisatie (w.o. kosten voor sociaal plan 
personeel) resteert er geen boedel meer. De ontmanteling leidt wel tot een forse structurele kostenbesparing 
van circa 95 eurocent per inwoner; feitelijk blijft alleen de gemeentelijke bijdrage voor de routesystemen 
staan.



Met ingang van 2014 bedraagt de kostenbesparing voor Oude IJsselstreek circa € 30.000 structureel. Dit 
bedrag komt overeen met de taakstelling die in de begroting 2014 en verder reeds is opgenomen. 

In 2013 ontvangen we een eenmalige afkoopsom voor het beheer en onderhoud van 4,1 km. fietspad vanaf 
1 juli 2013. Voorgesteld is om de afkoopsom in een bestemmingsreserve te plaatsen voor toekomstige 
beheer en onderhoudskosten van de RAL-paden. Aandachtspunt is dat de eenmalige afkoopsom gebaseerd 
is op het wegwerken van achterstallig onderhoud en het beheer voor een periode van 8 jaar. 

In het Integratie- en Ontmantelplan van het RAL is een risicoparagraaf opgenomen. Door het RAL is 
aangegeven, dat eventuele financiële consequenties hiervan binnen de bestaande financiële kaders en 
boedel van het RAL opgelost en gedekt zullen worden. Aanvullende financiering door gemeenten wordt niet 
gevraagd. Het verdient aanbeveling om met ingang van 2014 de aandeelhouderswaarde RGV voor € 1 op 
de balans zetten.

Uitvoering

Planning 
25 maart DB en AB RAL Besluitvorming integratie en ontmanteling RAL

april – mei Colleges en raden 13 gemeenten Besluit opheffing gr RAL, overdracht fietspaden e.d.

begin april RVC RGV Voorgenomen besluit fusie

April OR RGV Advies besluit fusie

30 mei Aandeelhouders RGV Fusiebesluit, uitgifte aandelen

24 juni DB en AB RAL Ontmantelingsbesluit

1 juli Overdracht fietspaden aan gemeenten Inclusief personeel en materieel

Overdracht Liemerse structuren Naar Liemerse gemeenten, incl. deel reserves/voorzieningen

Routebureau naar StAT

Overdracht overige recreatieve voorz.

Eventueel: overdracht recreatieterreinen Afhankelijk van fiscale consequenties (overdrachtsbelasting)

1 januari 2014 Uiterste datum overdracht terreinen

1 januari 2014 Opheffing GR RAL

Personeel
R. Krabben is het ambtelijk aanspreekpunt voor RAL aangelegenheden.

Communicatie/participatie
Het RAL-bestuur draagt zorg voor de communicatie over dit dossier.
 
Evaluatie/verantwoording
Als deelnemer van de WGR ontvangen we voortgangsrapportages en jaarrekeningen waarin verantwoording 
van uitvoering van taken en besteedde middelen plaatsvindt.

Juridisch:
De fusieovereenkomst met RGV wordt op dit moment juridisch gecheckt en wordt overeenkomstig de 
huidige planning in april ondertekend, onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouder-
vergadering van RGV en instemming met het ontmantelbesluit van de deelnemende gemeenten in het RAL. 
Het aandeelhouderschap in RGV wordt per 1 januari 2014 operationeel. In eerste instantie zal sprake zijn 
van een collectief aandeelhouderschap, in welke vorm dit wordt gegoten wordt in RAL-verband nog nader 
uitgezocht. Na verloop van tijd kan het collectieve aandeelhouderschap worden omgezet in een individueel 
aandeelhouderschap. Op dat moment zullen wij uw zienswijze hierover vragen. Met het oog op transparantie 
en om toekomstige discussies te vermijden is in RAL-verband al wel de verdeelsleutel voor individuele 
verdeling van het aandelenpakket RGV bepaald. Het RAL-bestuur heeft besloten daarvoor dezelfde formule 
te hanteren die tot dusverre ook is gehanteerd bij de bepaling van de gemeentelijke exploitatiebijdragen aan 
het RAL. Deze formule is gebaseerd op het aantal inwoners van de gemeenten.

Burgemeester en wethouders,



G.H. Tamminga J.P.M. Alberse
secretaris burgemeester


