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Beknoptvoorstel
Denota'NaarBuiten!,demoeitewaardinHeerhugowaard'alsvisiedocument recreatie
buitengebiedvasttestellen.Deprojectenlijst intebrengen indescenariodiscussie NBKI& IIen
deprojectideeën opglobalewijzeverderuittewerkenomsubsidieaanvragenvoor kansrijke
projectenmogelijktemaken.
Toelichting
KaderRecreatiebeleid Heerhugowaard
In2009heeftuverzochtomtenbehoevevaneenheroverwegingvanhetrecreatiebeleideen
kaderoptestellen.AanleidingwasdatinhetStructuurbeeld2005- 2015staatdatvanwegede
teverwachten bevolkingsgroei endegrotererecreatiebehoefte diedatmetzichmeebrengteen
recreatiegebiedvancirca 100haronddeMolenwegontwikkeldzoumoetenworden.Inhet
nieuwebeleidzoudeverbeterdetoegankelijkheid enattractiviteitvanhetbuitengebied centraal
staan.
NaarBuiten!
Opbasisvaneenaanbestedingsprocedure isaanBureauBuitengevraagddegewenstevisie
recreatiebuitengebiedoptestellen.Ditrapport'NaarBuiten!,demoeitewaardin
Heerhugowaard'wordtnuaanuvoorgelegd.Dealgemenedoelstellingvandegemeente
Heerhugowaard isdatrecreatiedichtbijhuisplaats kanvinden.Omdattebereikenwordt
gewerktaan projecten diedekwantiteitvanhetaanbodvergrotenenaanprojecten diede
kwaliteitvanhetaanbodverbeteren.Kernvandeheroverweging isomgeengrootschalig
recreatiegebied aanteleggen,maarderecreatievewaardevanhetlandelijk gebiedtevergroten.
Deconstatering inhetrapportisechterdatrecreatieve kwaliteitvanhetbuitengebiedopdit
momentnietzodanigisdatheteenvanzelfsprekende plek isomterecreëren:
• Dehuidigerecreatievevoorzieningen bevindenzichvooral indebebouwdekomof inéén
vanderecreatiegebieden.Hetbuitengebied heeftwatditbetreft nogweinigtebieden.
• Hetwandel-enfietsnetwerk is,ook naderealisatievandegeplande paden,nog
grofmazig.Eenaandachtspuntisdeaansluitingvanhetstedelijkgebiedopde(geplande)
routestructuren.
• DeHeerhugowaarder kanmomenteel kiezen uittalrijkeengevarieerde
recreatiemogelijkheden indeomgeving.Ditbetekentdat Heerhugowaarders
waarschijnlijk vakerdeautonemenomophunrecreatiebestemmingtekomen.Hetisook
daaromwenselijkderecreatiemogelijkheden dichtbij huisteversterken.
Hetbuitengebiedvan Heerhugowaard moetdusbruikbaarzijnvoor recreantenendaarnaast
belevingenattracties bieden.DeHeerhugowaarder kanzokiezenuitverschillende
recreatieomgevingen,dieookperfietsofwandelendgoedbereikbaar zijn.Recreatiedichtbijhuis
isookgoedvoordewerkgelegenheid inhetbuitengebied (verbredelandbouw)endraagt bijaan
duurzaamheid.
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Authenticiteit enbelevingzijnbelangrijketrends inderecreatievraag.Hetisdaarom belangrijk
dathetteontwikkelen recreatief aanbodvoortbouwtopdekwaliteitenvanhetgebied.Inde
recreatievisiewordtdaaromvoorgesteldomditaandehandvandriethema's uittegaanwerken:
1.Poldersenmolens
Dedroogleggingvandepolder Heerhugowaard,hethuidigelandschap,demolensinen(vooral)
omHeerhugowaard;hetzijnallemaalingrediëntenvoorbijzondere recreatieve beleving.Hiervoor
moetendeverhalenvandepolderherontdektenverteldworden,enwordenvertaald naar
recreatievevoorzieningenzoalsthemaroutes enbezienswaardigheden.Dieverhalen
(bijvoorbeeldover ReinoutvanBrederodeofoverdeVeenhuizerpolderalsdruipland) kunnentot
deverbeeldingspreken,mitsopdejuistewijzeverteldengepresenteerd (bijvoorbeeldmet
applicatiesvoordesmartphone,GPS ofeenluisterpaal).
2.Duurzame stad
Erisveeltevertellenoverduurzaamheid indeStadvandeZon,hetParkvanLuna,maarook
over polderbeheerenindetoekomstoverduurzaam bedrijventerrein DeVork.Waarheenstroomt
hetwater inhetstromingslabyrint bijvoorbeeld? Hoeveelenergiekosthetomindepolder
Heerhugowaard drogevoetentehouden?Alsjeditweet,kijkjeopeenanderemanier naarje
omgeving.Hetthemaduurzaamheid isinteressantombelevingtoetevoegenaanrecreatie.
3.Recreantzoektboer
Voorrecreanten biedteenboerderijeen(hernieuwde)kennismakingmetpuurvoedsel,lokale
specialiteiten,nostalgie,buitenleven enboerderijdieren.Ontwikkelingvanherrecreatieaanbod in
hetbuitengebied bouwtvoortopdeagrarischegeschiedenis enhuidiggebruik. Hiersnijdthet
mesaandriekanten:eenrecreatieve neventak levertvooragrarischebedrijven inkomstenop;
hetrecreatief aanbodophetplattelandspeeltinopdevraagnaarextensieve recreatiemilieus;en
doorhergebruik vanagrarische bebouwingvoorrecreatie,kanerfgoedwordenbehouden.
Projecten
Derecreatievisie is-voorzover reedsmogelijk -geconcretiseerd indevormvanprojectideeën.
Indetekstzijndeprojecten naderomschreven enisprojectonderandereaangegevenwat
precieszou moetengebeuren,wiebetrokkenenzijneniseengrove kostenraming perproject
gemaakt. Deprioriteringenfaseringvandeuitvoeringvanprojecten isaandehandvande
volgendeoverwegingenopgesteld:
1. Afmaken projectendiealinontwikkelingof uitvoeringzijn.Dezerecreatievisie bouwtvoort
opontwikkelingendiealingangzijngezet.
2. Realisatievoorwaardenscheppende projecten.Datzijndeprojectendiezorgenvooreen
beteretoegankelijkheidvan hetbuitengebied.
3. Projectengerichtoprealisatievanmeervoorzieningen enverbeteren landschappelijke,
cultuurhistorische,natuurbeleving.
4. Totslotvolgendepromotieenmarketingacties.Wanneer hetaanbodinhet buitengebied
voldoendegrootis,ishetzinvol meernadrukkelijk naarrecreantentoetecommuniceren.
Financiën
Degenoemdeprojecten indezevisiekomenindeactualisatievandeNotaBovenwijkse Kosten
indeplaatsvanhetproject Recreatiegebied Molenweg-Oostdijk. Indenota iseen inhoudelijke
prioriteringopgenomen.Besluitvormingoverdefinanciëleruimtevoor uitvoeringvande projecten
vindtjaarlijks integraal bijdevaststellingvandeVoorjaarsnota plaats.Perprojectwordtmeteen
kredietvoorsteloverdestartvandeuitvoeringbesloten.Inallegevallengeldtdatkansenvoor
realisatievaneenprojectwaarvoorookexternefinancieringverkregenkanworden,bij
vastgestelde beleidsmatige prioriteit,danookgegrepenmoetenworden.Doordanmetnamemet
defaseringvanprojecten indetijdteschuiven kaneenbalansgevondenwordentussende
budgettaireopgaveaandeenekantenderealisatievanhetgewenstevoorzieningenniveau aan
deanderekant.
Voorstel
1.
Geengrootschaligrecreatiegebied Molenwegaanteleggen;

2.

Denota 'NaarBuiten!,demoeitewaardinHeerhugowaard'alsvisiedocument recreatie
buitengebiedvasttestellen;
3.
Deprojectenlijst intebrengen indescenariodiscussie NBK I&II;
4.
Deprojectideeënopglobalewijzeverder uittewerkenomsubsidieaanvragenvoor
kansrijke projecten mogelijktemaken.
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de Raadvandegemeente Heerhugowaard;
gelezen hetvoorstelvanburgemeesterenwethouders d.d.13juli2010
geletophetvoorstel"Onderzoek Recreatievisie Heerhugowaard"
besluit
1. Geengrootschalig recreatiegebied Molenweg aanteleggen;
2. Denota'NaarBuiten!,demoeitewaardinHeerhugowaard'alsvisiedocument recreatie
buitengebiedvasttestellen;
3. Deprojectenlijst intebrengen indescenariodiscussie NBK I& II;
4. Deprojectideeënopglobalewijzeverder uittewerkenomsubsidieaanvragenvoor
kansrijke projecten mogelijktemaken.
Heerhugowaard,28september2010
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