
 
 
 

 
 
Aagenda voor de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 14 april, in het Gemeentehuis van 
Stede Broec, De Middend 2, 1611 KW Bovenkarspel 
 
Aanvang: 15.00 uur 
 

 

 Agendapunt  Doel  bijlage 

1 Opening en vaststellen agenda                 
(door voorzitter Nico Slagter) 

  

2 Verslag van de vergadering van  
17 december 2015 

Vaststellen 1 

3 Mededelingen-ingekomen stukken 
- Waterprogramma HHNK 
- Actuele zaken  

Ter kennisname  
2 

4 Begroting en Jaarverslag 
 
worden nagezonden 
 

Ter kennisname 3a, 3b 

5 Raming vaarroute Rustenburg-Verlaat Vaststellen 4 

6 Toeristische Overstappunten  Vaststellen 5 

7 Programma vaartocht met gedeputeerde 
Loggen op 29 april. 
 
wordt nog uitgewerkt en nagezonden 
 

Vaststelling 
 

 

8 Rondvraag   

9 Sluiting   

 
 
De secretaris, 
Robert Reus 



   
 
 

 
Bijlagenummer: 1  
 
Samenvatting van het besprokene in de vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 17 december  
2015 
 
Aanwezig:  
De heren N. Slagter (Stede Broec), V. Reus (Drechterland), H. Nederpelt (Medemblik), G.J. Nijpels (Opmeer), 
B. Tap (Hoorn), R. de Jong (Enkhuizen), mevrouw C. van de Pol (Koggenland) en de heer R. Reus 
(bestuurssecretaris Recreatieschap) 
 
De heer P. Copier (opzichter), de heer K. Schoenaker (beleidsadviseur) de heer S. Mulder (financiën SED). 
 
Publieke tribune: heer G. Hibma, raadslid gemeente Stede Broec  
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering  
 
2. Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Mededelingen/ingekomen stukken  
Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken 
 
4. Eindejaarsrapportage  
De heer V. Reus vraagt naar de post voor personeel. In het stuk is daar nog onduidelijkheid over. De 
secretaris meldt dat dit nog wordt uitgezocht. 
 
Ook vraagt hij naar de transitorische budgetten. Een aantal is eerdere jaren ook al doorgeschoven. De heer 
Schoenaker verklaart deze posten. 
 
Het stuk wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
5. Vluchthaven Wijdenes, stand van zaken (mondeling door wethouder Reus van Drechterland)  
De heer V, Reus ligt het project toe. Hij geeft aan dat de verwachting is dat in 2016 wordt gestart met de 
werkzaamheden. Ook meldt hij dat de gekozen oplossing voor sanitair, ook voor Schellinkhout een optie kan 
zijn om daar op termijn buitendijks een voorziening te treffen. Dit natuurlijk alleen als deze in de praktijk 
goed op de Vluchthaven blijkt te werken 
 
Ook geeft hij aan dat er kitesurfers op de locatie Wijdenes zijn gesignaleerd. Dat is niet wenselijk en 
onderzocht zal worden hoe dat tegengegaan kan worden. In het verlengde hiervan geeft de heer Schoenaker 
aan dat het Recreatieschap bezig is om Schellinkhout als kitesurflocatie te verbeteren. Dat gebeurt door een 
goede zonering te maken voor kiters en zwemmers.  
 
6. Reserve kapitaalgoederen  
Het stuk wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
7. Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen  
Het stuk wordt ongewijzigd vastgesteld. 
  
  



8. Overzicht dubieuze debiteuren  
Het stuk wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Rapportage van dit overzicht zal gebeuren in de eindejaarsrapportage 
 
9. Concept vergaderschema   
Om de betrokkenheid van het algemeen bestuur optimaal te houden zal waar mogelijk op locatie worden 
vergaderd. Naast het formele deel zal ook een informeel gedeelte aan de vergadering worden gekoppeld 
waarin een project wordt uitgelicht of een terrein bezocht wordt. 
 
10. Beheer zwemwaterlocaties Hoorn  
 Het stuk wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
11. Post onvoorzien   
Het stuk wordt ongewijzigd vastgesteld. 
  
12. Controleprotocol en normenkader  
Het stuk wordt ongewijzigd vastgesteld. 
  
13. Rondvraag  
De heer Nijpels meldt dat de gemeente Opmeer samen met het HHNK werkt aan het weer beweegbaar 
maken van de Wipbrug. Dit is een onderdeel/aansluiting op  de vaarroute Rustenburg-Verlaat. Nu wordt 
gewerkt aan het beweegbaar maken, maar de wijze van bediening verdient nog aandacht. Dat kan 
geoptimaliseerd worden door deze te automatiseren. Mogelijk komt de heer Nijpels op termijn nog met een 
voorstel hierover terug bij het bestuur.  
 
14. Sluiting  
De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering. 
 
Vastgesteld door het algemeen bestuur in de vergadering van 3 maart 2016.  
 
De voorzitter,    De bestuurssecretaris, 







 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland 
 
 
Grootebroek    : 18 maart 2016 
 
Onderwerp  : Kostenraming vaarroute Rustenburg - Verlaat 
Bijlagenummer  : 5 
 
 
Geachte leden van het algemeen bestuur, 
 
Het Recreatieschap heeft van de gemeente Opmeer het verzoek gekregen om een raming te maken 
voor de vaarroute Rustenburg-Verlaat. Deze route is onderdeel van het door het bestuur vastgestelde 
regionale vaarroutenetwerk en is tevens opgenomen in het (concept) Natuur- en Recreatieplan.   
 
Het betreft een kostenraming maken voor het: 

- ophogen van de spoorbrug; 

- verwijderen van een brug; 

- ophogen van een fiets/wandel brug; 

- op diepte brengen van de waterlopen. 

Het project ligt in de gemeenten Heerhugowaard, Hollands Kroon Koggenland en Opmeer. En in de 
regio’s Westfriesland, Alkmaar en Kop van Noord-Holland. De gemeente Opmeer trekt het project in 
deze voorbereidingsfase.  
 
Deze raming is van belang zodat voor het project gezocht kan worden naar cofinanciering bij betrokken 
instanties en partijen en subsidieaanvragen voorbereid kunnen worden. 
 
Het Recreatieschap heeft in de voorbereiding ook ingezet op dit project. Met succes, want het project is 
daardoor als BRTN-ambitie opgenomen bij de herijking van de BRTN. Daarnaast zal het project bij de 
vaartocht met de gedeputeerde Loggen op 29 april prominent aan de orde komen. 
 
Het betreft een regionaal project, met bovenregionale aansluiting. Het project past binnen de huidige 
werkzaamheden en de kaders van het Landschapsplan West-Friesland en van het vast te stellen Natuur- 
en Recreatieplan. 
 
Voorstel: 
Instemmen met het voorstel om een kostenraming voor de vaarroute Rustenburg/Verlaat uit te voeren. 
 
De incidentele kosten in 2016 te dekken uit de Reserve gelabelde en in uitvoering zijnde projecten. Wij 

schatten de kosten op ca. €15.000. 

Dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, 
 
De secretaris,  de voorzitter, 
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Onderwerp : Kostenraming vaarroute Rustenburg - Verlaat  
 
Bijlagenummer : 5  
 
 
Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland; 
 
gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, gedateerd 
18 maart 2016; 
  
gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; 
 
 
b e s l u i t: 
Instemmen met het voorstel om een kostenraming voor de vaarroute Rustenburg/Verlaat uit te 
voeren. 
 
De incidentele kosten in 2016 te dekken uit de Reserve gelabelde en in uitvoering zijnde 
projecten. Wij schatten de kosten op ca. €15.000; 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het  
Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 14 april 2016. 
 
De secretaris,  De voorzitter, 
Robert Reus  Nico Slagter 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland 
 
 
Grootebroek    : 18 maart 2016 
 
Onderwerp  : Toeristische Overstappunten 
Bijlagenummer  : 6 
 
 
Geachte leden van het algemeen bestuur, 
 
Vooruitlopend op de vaststelling (het uitvoeringsplan van ) het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland 
vragen wij u een budget voor de uitvoering van TOP’s in Westfriesland. Reden hiervan is dat een formele 
toezegging van projectbudget voorwaarde is voor een het indienen van de subsidieaanvraag.  
 
Toeristische overstappunten (TOP’s) 
TOP’s zijn herkenbare recreatieknooppunten die met de auto goed bereikbaar zijn en waar de recreant 
informatie vindt over recreatieve routes, voorzieningen, activiteiten en gebiedsinformatie. Bij een TOP 
kan men veilig, gemakkelijk en veelal gratis de auto parkeren en via de aangesloten routenetwerken het 
landelijk gebied ontdekken. Horeca is binnen een straal van 2 kilometer aanwezig.  
 
In verschillende regio´s van ons land zijn en worden TOP´s gerealiseerd. De uitvoering verschilt per regio. 
In Westfriesland willen wij kiezen voor het ontwerp dat ook in regio Laag Holland is gebruikt en in de 
aangrenzende regio’s wordt toegepast. Zo versterken TOP’s elkaar. De regionale uitstraling en 
herkenbaarheid wordt door een regionaal beeldmerk en eventueel logo’s geborgd. 
 
Wij willen 6 á 7 TOP’s realiseren in Westfriesland. Onderstaand vindt u een eerste opzet voor de 
locaties. De exacte locaties zullen in overleg met de gemeenten nader worden uitgewerkt en nog 
worden getoetst aan de kwaliteitscriteria en subsidievoorschriften.  
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Watertappunten 
Het Recreatieschap wil een aantal TOP’s voorzien van een PWN watertap. Vooralsnog gaan wij uit van 4 
á 5 TOP’s met een watertap. Dit is nog afhankelijk van de technische (on)mogelijkheden. 
 
Bij de watertaps kunnen recreanten hun flesje water vullen. Zo voorzien wij bezoekers, recreanten en 
toeristen van gratis drinkwater. Daarmee leveren wij een extra service en bieden wij een gezond en 
milieuvriendleijk alternatief aan.  
 
Bijkomend voordeel is dat horecagelegenheden ontlast worden. Nu zien zij veel ‘waterdrinkers’ die in de 
toiletruimte hun flesjes vullen, vooral bij zomerdrukte, alle overlast van dien. 
 
Uitvoering 
In verband met de personele capaciteit bij het Recreatieschap willen wij de uitvoering van de TOP’s 
uitbesteden aan Recreatie Noord-Holland. De partij is ook belast met de uitvoering van de TOP’s in de 
aangrenzende regio’s.  
 
Deze kosten zijn in de projectkosten opgenomen.  
 
Kosten 
De totale projectkosten zijn geschat op €120.000 – €145.000. De hiervoor beschikbare subsidieregeling 
vergoedt tot 75% van de kosten. Als de subsidie wordt toegekend, bedragen de kosten voor het 
Recreatieschap €30.000 – €36.250.  
 
De jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten kunnen gedekt worden uit bestaande budgetten. 
 
Planning 
Afhankelijk van afgifte van de subsidiebeschikking zal eind 2016 nog gestart worden met de aanleg van 
de TOP’s. 
 
Voorstel: 
Wij stellen u voor: 
 
In 2016 incidenteel €36.250 uit de reserve voor de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan 
Westfriesland beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling en aanleg van TOP’s. 
 
 
Dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, 
 
De secretaris,  de voorzitter, 
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Onderwerp : Toeristische Overstappunten  
 
Bijlagenummer : 6 
 
 
Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland; 
 
gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, gedateerd 
18 maart 2016; 
  
 
gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; 
 
 
b e s l u i t:  
Wij stellen u voor: 
 
In 2016 incidenteel €36.250 uit de reserve voor de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan 
Westfriesland beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling en aanleg van TOP’s. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het  
Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 14 april 2016, 
 
De secretaris,  De voorzitter, 
Robert Reus  Nico Slagter 




