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Zienswijzen visie recreatieschap 2030
J. van der Meij (Jvandermeij@recreatienoordholland.nl)

Geachte Raden van de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk,
Inleiding
Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Geestmerambacht heeft op 20 januari 2021 de visie 2030 van het
recreatieschap vastgesteld. Op 16 februari 2021 hebben we u de visie ter goedkeuring aangeboden. In de afgelopen
periode is enige verwarring ontstaan over de behandeling van de zienswijzen op de visie, in relatie tot die van de
kadernota 2022. Daarom sturen wij u ter verduidelijking deze brief.

Conceptvisie recreatieschap
Het recreatieschap heeft de conceptvisie vastgesteld op 1 juli 2020. Belangrijk onderdeel van de visie is de
toekomstige financiële positie van het recreatieschap, mede in verband met het uittreden van de provincie. Daarom
bevat de visie tal van nieuwe initiatieven die passen binnen de blik op de toekomst en tevens moeten zorgen voor
meer inkomsten voor het recreatieschap. Het alternatief is een verhoging van de participantenbijdrage nadat alle
mogelijke bezuinigingen zijn doorgevoerd.
In de visie worden entreeheffing en betaald parkeren niet genoemd als beleidsvoornemen. Wel heeft het Algemeen
Bestuur van het schap deze mogelijkheden aangestipt, als onderdeel van het streven de participantenbijdrage te
beperken.
De conceptvisie is op 10 juli 2020 voor reactie verzonden aan de participanten.

Zienswijzen concept visie
De participanten hebben de concept visie in oktober 2020 intern besproken. Het recreatieschap heeft wat betreft
entreeheffing en betaald parkeren de volgende zienswijzen ontvangen op de concept visie:
Gemeente Alkmaar: geen opmerkingen
Gemeente Heerhugowaard:
Betaald parkeren is voor de gemeente Heerhugowaard het allerlaatste redmiddel bij het verlagen van het
exploitatietekort van het recreatieschap. Entreevergoedingen zijn voor de gemeente Heerhugowaard geen
oplossing voor het tekort en passen niet bij ambitie van een toegankelijk Geestmerambacht.
Gemeente Langedijk: geen opmerkingen.

Recreatieschap Geestmerambacht is een samenwerkingsverband van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard en Langedijk. Beheerbureau
Geestmerambacht is gevestigd aan de Klaregroetweg 1 in Noord-Scharwoude.
Recreatie Noord-Holland NV verzorgt in opdracht van het bestuur het beheer en onderhoud van het recreatiegebied.

Definitieve visie
Op 20 januari 2021 heeft het Algemeen Bestuur de visie definitief vastgesteld. Daarbij is rekening gehouden met de
ingediende zienswijzen. Wat betreft het onderwerp entreeheffing en betaald parkeren is de formulering als volgt
aangescherpt:
Het bestuur deelt de opvatting dat het instrument van het heffen van parkeervergoedingen slechts moet worden
ingezet indien andere mogelijkheden voor extra inkomsten onvoldoende dekking bieden voor het exploitatietekort. Het
bestuur is van mening dat ook het heffen van entreegeld in deze categorie thuishoort en niet op voorhand volledig
moet worden verworpen.
Met deze formulering heeft het Algemeen Bestuur aandacht voor de ingediende zienswijzen en neemt het tevens de
verantwoordelijkheid voor de toekomstige financiële situatie van het recreatieschap.

Kadernota 2022
Conform de afspraak heeft het recreatieschap de Kadernota 2022 op 7 december 2020 voor reactie aan de
participanten toegezonden. Bij de bespreking van de Kadernota eind februari 2022 in de Gemeenteraden is het
onderwerp entreeheffing en betaald parkeren aan de orde geweest, Het recreatieschap heeft wat betreft
entreeheffing en betaald parkeren vervolgens de volgende zienswijzen ontvangen op de kadernota 2022:
Gemeente Alkmaar:
De aanvullende maatregelen ter dekking van het exploitatietekort dat zal ontstaan als de exploitatiereserve
eind 2026 is uitgeput (p.5 van de kadernota) mogen niet ten koste gaan van de gratis toegankelijkheid van het
Geestmerambacht
Gemeente Heerhugowaard:
Het invoeren van betaald parkeren is voor de gemeente Heerhugowaard het allerlaatste redmiddel bij het
verlagen van het exploitatietekort van het recreatieschap en voor eventuele invoering besproken worden in de
gemeenteraden. Entreevergoedingen zijn voor de gemeente Heerhugowaard geen oplossing voor het tekort
en passen niet bij ambitie van een toegankelijk Geestmerambacht.
Gemeente Langedijk:
Af te zien van betaald parkeren of het heffen van entreevergoedingen, omdat dit voor de gemeente Langedijk
geen oplossing is om het te verwachten exploitatietekort te dekken en passen niet bij de ambitie van een
toegankelijk Geestmerambacht
Deze reacties hebben de behandeling van de schapsvisie gekruist, wat tot enige verwarring zou kunnen leiden.
Het schapsbestuur zal de reacties op de kadernota 2022 binnenkort bespreken. Het Dagelijks Bestuur zal het
Algemeen Bestuur voorstellen om uw opmerkingen te betrekken bij het toegevoegde project uit de visie. Dit betreft:
kansen en mogelijkheden voor extra inkomsten (bovenop wat in de vastgestelde visie is beschreven) onderzoeken op
wenselijkheid en haalbaarheid, om het exploitatietekort niet verder op te laten lopen dan € 480.000 en indien
mogelijk verder te verlagen.

Met vriendelijke groet,
namens het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht

Jasper Nieuwenhuizen MSc RC, voorzitter

