Bijlage:
Contouren liquidatieplan recreatieschap UHVK
AB-besluit d.d. 12 december 2013
Het algemeen bestuur van het recreatieschap UHVK acht het noodzakelijk de samenwerking in het recreatieschap te
beëindigen. In de vergadering van 12 december 2013 heeft het algemeen bestuur gesproken over de liquidatie en
besloten het voornemen tot liquidatie van het recreatieschap aan de deelnemers (11 gemeenten en de provincie) voor te
leggen (conform art 38 lid 1 van de GR-UHVK).
Indien minimaal twee derde van de deelnemers instemt met liquidatie, zal het algemeen bestuur conform art 38 lid 2 van
de GR-UHVK in maart 2014 een liquidatieplan vaststellen.
Hierin worden de afspraken voor de te nemen stappen op weg naar liquidatie vastgelegd. Hieronder treft u de contouren
aan volgens welke het liquidatieplan zal worden opgesteld.
Uitgangspunten
Het liquidatieplan geeft aan welke pakketten van verplichtingen er zijn en wat de intentie is voor de toekomst van de
pakketten. Opdracht voor de komende tijd is om voor elk pakket een rechtsopvolger te zoeken.
In het liquidatieproces zullen afspraken gemaakt moeten worden over rechtsopvolging of beëindiging van verschillende
onderdelen van de boedel van het recreatieschap. Daar waar mogelijk kan een rechtsopvolger worden gezocht: een
gemeente, een private partij, een samenwerkingsverband. Intentie is om de bestaande recreatievoorzieningen onder de
hoede te brengen van één of meer rechtsopvolgers van het recreatieschap. Als er geen rechtsopvolger gevonden kan
worden, moet de activiteit gestaakt worden en eventuele verplichtingen worden afgekocht.
Uitgangspunten voor het liquidatieproces zijn:

Liquidatie per 1 januari 2018

Wens continueren recreatieve voorzieningen

Per voorziening maatwerk-afspraken, dus afspraken onafhankelijk van elkaar

Wens publieke betrokkenheid

Indien passend: inzet RMN
Tijdpad
Toegewerkt wordt naar liquidatie per 1 januari 2018. Om tot liquidatie te komen is het nodig alle verplichtingen over te
dragen dan wel te hebben afgekocht, alle financiën afgewikkeld te hebben en bijbehorende afspraken te hebben
vastgelegd (banken, personeel, notarieel).
De komende 4 jaar wordt gebruikt om:
. per pakket een oplossing te zoeken en afspraken daarover vast te leggen: beheerafspraken maken, evt contracten
overdragen etc.
. het laatste jaar (2017) is nodig om de liquidatie af te wikkelen (met RMN, met banken etc).
Feitelijke overdracht van een verplichting aan een rechtsopvolger zal door het algemeen bestuur vastgesteld moeten
worden, inclusief de financiële afspraken rondom de overdracht. Het algemeen bestuur zal in de loop van de komende
vier jaar telkens afspraken maken over het van de hand doen van eigendommen, rechten en verplichtingen. Dat
betekent dat de huidige ‘orderportefeuille’ in de loop van de komende vier jaar telkens iets kleiner wordt. De deelnemers
blijven nog vier jaar in de huidige samenwerking en met de huidige afspraken bij elkaar als recreatieschap. Ook de
deelnemersbijdrage blijft vooralsnog de komende 4 jaar gelijk. Dat betekent dat er, bij tussentijdse overdracht van
verplichtingen, ruimte ontstaat om ‘te sparen’ als voorschot op de resterende afkoopsom aan het einde van de 4 jaar.
Pakketten
De pakketten van verplichtingen waarvoor rechtsopvolgers gezocht worden, zijn:
1. Henschotermeer (beheer, huurovereenkomst, horeca- en andere contracten)
2. Doornse Gat (beheer, eigendom, werving en contracteren ondernemer)
3. Kwintelooyen (beheer, erfpacht, verhuringen, initiatieven)
4. Gravenbol (eigendom, erfpacht, afspraken BV Gravenbol)
5. Overige terreinen grondgebied Rhenen (Passantenhaven, Stadssparren) (eigendom, beheer, overige
afspraken)

6.

Overige terreinen grondgebied Utrechtse Heuvelrug (Roode Haan, Zanderij, Utrechtse Baan) (eigendom,
erfpacht, beheer, overige afspraken)
7. Routes & paden (beheer, afspraken gebruik, route-overeenkomsten etc)
8. Gebouwen & machines (eigendom, afspraken)
9. Afwikkeling GR RMN (personeel, afspraken inzet, uittreden en afkoop)
10. Rente & leningen (afspraken met banken)
Onder punt 9 wordt ook verstaan de onderhandelingen met GR RMN over de afbouw van de inzet die RMN in opdracht
van UHVK pleegt.
Per pakket is een overzicht beschikbaar van huidige contracten, kosten voor beheer, afspraken rondom horecaondernemers en evenementen etc.
Bestuurlijke trekkers
Voor de komende periode krijgen de volgende bestuurlijke trekkers de opdracht om voor de volgende voorzieningen een
oplossing te zoeken:

Henschotermeer
Doornse Gat

Bestuurlijke trekker
Gedeputeerde
Wethouder Utr Heuvelrug

Met inzet van
wethouders Woudenberg en Utr Heuvelrug

Kwintelooyen
Gravenbol
Overige terreinen Utr H
Overige terreinen Rhenen
Routes&paden
Gebouwen & machines
Personeel, RMN
Rente en leningen

Wethouder Rhenen
Wethouder Wijk bDuurstede
Wethouder Utr Heuvelrug
Wethouder Rhenen
Gedeputeerde
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter

Wethouder Veenendaal
Wethouder Utr Heuvelrug

Opdracht aan de bestuurlijke trekkers is:
Zoek een oplossing voor het pakket via een antwoord op de volgende vragen:
1. Welke partij of coalitie is bereid gevonden rechtsopvolger te worden
2. Welke afspraken zijn gemaakt over de uitgangspunten waaronder toegankelijkheid, kwaliteit recreatie, veiligheid
etc
3. Tegen welke prijs worden de activa overgedragen
4. Wat is de gevraagde inzet van RMN en voor hoelang
5. Welke eenmalige bijdrage wordt aan het schap gevraagd aan de exploitatie of ontwikkeling.
Vraag aan de bestuurlijke trekkers is zo snel mogelijk om zichtbaar te maken welke ondersteuning zij nodig hebben.
Vanuit het secretariaat (RMN) is ondersteuning beschikbaar. De voorstellen voor ondersteuning zullen in DB besproken
worden.
De bestuurlijke trekkers krijgen, met het besluit van vandaag, de opdracht om een oplossing voor hun pakket te zoeken.
Dat betekent niet dat ze het lopende beheer en de activiteiten overnemen, wel dat ze namens het schap op zoek gaan
naar een oplossing voor de rechtsopvolging cq beëindiging. De bestuurlijke trekkers leggen, op het moment dat ze een
voorstel voor een oplossing bereikt hebben, dat voorstel voor aan DB en AB. De oplossing past binnen de gestelde
uitgangspunten en geeft antwoord op de hierboven aangegeven vragen. Na instemming van AB kan de oplossing
worden vastgelegd.
Verdeelsleutel
Gedurende de komende 3 jaar zullen de afspraken rond de pakketten in stapjes worden vastgelegd. Alle pakketten
moeten uiterlijk eind 2016 tot oplossingen hebben geleid. Op dat moment is bekend welke verplichtingen als restant
overblijven en dus afgekocht moeten worden en kan de liquidatiebalans worden opgesteld. Deze bevat onder andere de
optelsom van de resterende afkoopsom en de eventuele bijdragen aan investeringen of exploitatie die het resultaat is
van de onderhandelingen. Daar staat de reservering tegenover die, bij het stapsgewijs afnemen van de
exploitatiekosten, uit de deelnemersbijdrage kan worden opgebouwd. Deze zal dan verrekend worden met het restant

verplichtingen. De restant-afkoopsom wordt verdeeld over de deelnemers volgens een nu reeds vast te leggen
verdeelsleutel.
Uitgerekend is dat de afkoopsom bij afkopen per 1 januari 2015 maximaal € 7,3 mln bedraagt. Grootste deel daarbinnen
is de afkoopsom voor personeel. Een oplossing voor personeelsinzet (inzet voortzetten, personeel overnemen) heeft dus
een groot effect op de afkoopsom. Door niet per 1-1-2015 maar per 1-1-2018 te liquideren is er ruimte om in
onderhandelingen met beoogde rechtsopvolgers een goed onderhandelresultaat te bereiken waardoor de restantafkoopsom daalt.
Voor de verdeling van de afkoopsom kunnen verschillende principes gehanteerd worden: op basis van
stemverhoudingen, op basis van deelnemersbijdragen, op basis van bezoekersaantallen, of een mix van deze principes.
Voorstel is om de restverplichting over de deelnemers te verdelen met een verdeelsleutel gelijk aan die voor de
deelnemersbijdrage. Die wordt immers altijd gebruikt voor verdeling van de financiële bijdragen en is in de GR (art 38 lid
5) ook vermeld als basisprincipe voor verdeling na liquidatie (tenzij iets anders wordt afgesproken). Aangezien dat ook
de verdeelsleutel is voor de deelnemersbijdragen waarmee de komende jaren wordt ‘gespaard’ voor de afkoopsom, is
dat ook een logische verdeling voor een eventueel resterend tekort of overschot.
Beslispunten AB recreatieschap UHVK d.d. 13 maart 2014:
1. Instemmen met uitgangspunten
2. Instemmen met tijdpad
3. Instemmen met indeling en opdracht bestuurlijke trekkers
4. Instemmen met verdeelsleutel voor verdeling afkoopsom bij eindafrekening gelijk aan de verdeelsleutel voor de
deelnemersbijdragen

