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Geachte raden van de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk,
Het Algemeen Bestuur heeft op 29 november 2019 de Kadernota 2021 met de aanbiedingsbrief toegestuurd
aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op grond van het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen is de mogelijkheid geboden om binnen tien weken een zienswijze kenbaar te maken. Binnen de
gestelde termijn hebben de gemeenten hun zienswijze ingediend.
De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk hebben geen zienswijze ingediend. De gemeente Alkmaar heeft
een zienswijze afgegeven. Tevens heeft de gemeenteraad van Alkmaar het amendement “Toekomst
Geestmerambacht staat op het spel” en de motie “Duik er in” aangenomen. De reactie van de gemeente
Alkmaar betreft (in het kort):
1. De noodzaak om te komen tot een financieel gezond recreatieschap voor de lange termijn (zienswijze
26-02-2020);
2. Op korte termijn het voorleggen van een aantal scenario’s waaruit de raad kan kiezen (amendement
27-02-2020);
3. En het onderzoeken van de organisatiestructuur in relatie tot de kerntaken van de GR (motie 27-022020).
Deze punten hebben de aandacht van het algemeen bestuur. Voor zover mogelijk worden de genoemde
punten verwerkt in de nog vast te stellen programmabegroting 2021 die op de agenda staat van het Algemeen
Bestuur op 18 november 2020. Tevens hangen deze aandachtspunten nauw samen met het visieproces en
het onderzoek naar de bestuurlijke aansturing. Tegelijkertijd willen wij u via deze brief uitleg geven over de
genoemde stappen en het onderzoek bij het visieproces en de bestuurlijke aansturing.

Visieproces
Het bestuur van het recreatieschap heeft op basis van het transformatieplan opdracht gegeven voor het
opstellen van een nieuwe visie. Het doel van het visieproces is te komen tot recreatiegebieden die goed
aansluiten bij de wensen en behoeften van de huidige en toekomstige inwoners van de regio. Tegelijkertijd
moet het visieproces duidelijk maken hoe te komen tot een op lange termijn financieel gezond recreatieschap
met aantrekkelijke mogelijkheden voor recreatie en natuurbeleving.
Op basis van de uitkomsten van het participatieproces en mede naar aanleiding van de zienswijzen van
de raden op de kadernota 2020 heeft het bestuur in 2019 de uitvoeringsorganisatie RNH opdracht gegeven
om voorstellen te doen voor scenario’s voor de toekomst. Het bestuur heeft daarbij ook de opdracht gegeven
om de scenario’s te laten doorrekenen en daarbij de planeconomen van de gemeenten te betrekken. Aan
deze opdracht is invulling gegeven in de tweede helft van 2019.
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De raden zijn over het visieproces via nieuwsbrieven geïnformeerd. Een vierde nieuwsbrief is begin april
gedeeld met uw raad en met de bij het gebied betrokken partijen en andere geïnteresseerden. Voor de
volledigheid is deze vierde nieuwsbrief ook als bijlage bij deze brief opgenomen. In de nieuwsbrief is de
planning opgenomen zoals deze voor het uitbreken van de coronacrisis is besproken. Daarin worden
voorgesteld een terugkoppelbijeenkomst aan de deelnemers van de participatie in april en aan de raden via
een terugkoppelbijeenkomst in juni. Met de huidige beperkende maatregelen rondom de corona-uitbraak
worden deze stappen lastiger te verwezenlijken. Op dit moment wordt gewerkt aan passende alternatieven
waardoor de planning zo veel als mogelijk gehaald kan worden zonder dat ingeboet wordt op de kwaliteit van
deze belangrijke terugkoppelmomenten. Het streven blijft een behandeling van de scenario’s en het
voorkeursscenario door het AB voor het zomerreces van 2020 waarna de visie voor zienswijze aan de raden
kan worden aangeboden.
Het toewerken naar het blijven bieden van aantrekkelijke mogelijkheden voor recreatie en natuurbeleving en
het bereiken een meerjarig begrotingsevenwicht (dekking tekorten) staan centraal in het proces. Belangrijk
vraagstuk daarbij is wat de nieuwe balans wordt tussen kosten, opbrengsten en de participantenbijdrage. Het
bestuur streeft er naar om in de gewijzigde begroting 2021 de hoofdlijnen voor het bereiken van financieel
evenwicht te kunnen schetsen.
Bestuurlijke aansturing
Het DB is in 2019 gestart met een onderzoek naar de meest gewenste bestuurlijke aansturing en uitvoering
van de ontwikkeling, beheer en onderhoud van de recreatiegebieden van Geestmerambacht. Het bestuur
werkt samen met de college’s toe naar een voorstel aan de raden van de deelnemers van de
gemeenschappelijke regeling. Een voorstel op basis waarvan uiteindelijk gekozen kan worden voor een vorm
van bestuurlijke aansturing en uitvoering die het meest passend en wenselijk wordt geacht.
In 2019 is een eerste inventariserende gespreksronde gehouden en op dit moment formuleert het DB de
uitgangspunten voor een vervolgonderzoek om de modellen voor samenwerking duidelijk te krijgen.
Ook de provincie voert samen met de besturen van vier andere recreatieschappen waar de provincie aan
deelneemt een vergelijkbaar onderzoek uit. Het bestuur van Geestmerambacht werkt mee aan dit onderzoek
en de voorzitter de heer Nieuwenhuis neemt deel aan de begeleidingsgroep.
Het bestuur van Geestmerambacht vindt het voor het geven van een volledig advies aan de raden van belang
te weten wat de bestuurlijke structuur voor de andere recreatieschappen wordt en welke voorstel voor
uitvoering van taken daar wordt gedaan. Wellicht bieden de uitkomsten van dat onderzoek kansen voor
Geestmerambacht zoals efficiëntievoordelen in de uitvoering en mogelijk direct financiële voordelen op het
gebied van beheersubsidie van de provincie. Dit zal pas meer duidelijk worden als het proces van de provincie
verder gevorderd/afgerond is. De uitkomsten van dit onderzoek worden in de zomer van 2020 verwacht.
Het bestuur van Geestmerambacht gaat uit van de planning waarbij de raden in de eerste helft van 2021 een
voorstel ter besluitvorming krijgen voorgelegd.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht

Gerben Houtkamp
Programmamanager Recreatie Noord-Holland
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