Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 22 september 2016 in het
Nederlands Stoommachinemuseum (Oosterdijk 4, 1671 HJ Medemblik)
Aanvang: 15.00 uur
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Agendapunt
Opening door de voorzitter
Voorstel benoemen secretaris (dit punt wordt besloten behandeld)
Verslag 7 juli 2016 besloten (dit punt wordt besloten behandeld)
Verslag 7 juli 2016 openbaar
Mededelingen ingekomen stukken
- Stand van zaken directie Recreatie Noord-Holland NV
Provinciaal onderzoek gebruik Recreatieterreinen
Rondvraag
Sluiting

Doel

Besluitvorming 1a en 1b
Vaststellen
2
Vaststellen
3
Ter info
4
Besluitvorming 5

Na het formele deel van de vergadering om ca 15.30 uur zal door de
Ter info
gemeente Medemblik een presentatie worden gegeven over de
plannen voor opwaardering van de vooroever. Daarna zullen we de
vooroever bezoeken om het gepresenteerde in het veld te bekijken. Om
ca 17.00 uur zullen we de vergadering afsluiten. (Besloten)
De voorzitter,

bijlage

Bijlagenummer: 3
Samenvatting van het besprokene in de vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 7 juli 2016
Aanwezig:
De heren B. Tap (Hoorn – Vice-voorzitter), V. Reus (Drechterland), H. Nederpelt (Medemblik), R. de Jong
(Enkhuizen), T. Schuitemaker (Stede Broec – vervanger van de heer Slagter) en mevrouw C. van de Pol
(Koggenland).
De heer P. Copier (opzichter), de heer K. Schoenaker (beleidsadviseur) en de heer M. Rood (financiën SED).
Publieke tribune: de heer M. Menger (Noordhollands Dagblad).
Afwezig: de heren N. Slagter (Stede Broec) en G.J. Nijpels (Opmeer).
1. Opening
De vice-voorzitter opent de vergadering.
2. Voorstel benoemen loco-secretaris
Dit punt wordt besloten behandeld.
3. Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van 14 april 2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Mededelingen
Datum en onderwerp Recre-Actief
De voorzitter meldt dat er bij de bestuurssecretariaten is geïnformeerd naar een aantal mogelijkheden in
september. De heer Schoenaker geeft aan dat voor een vrijdagochtend is gekozen omdat dat het meest
geschikte moment blijkt te zijn om zowel bestuurders, ambtenaren en raadsleden uit te nodigen.
Voorgesteld wordt daar nu weer voor te gaan en ook nu breed uit te nodigen.
Helaas is er geen moment te vinden dat alle AB-leden kunnen. Het meest geschikte moment is
vrijdagochtend 9 september. Alleen de heren Tap en Nederpelt kunnen dan mogelijk niet aanwezig zijn. Er
wordt nog ter plekke gekeken of een ander moment gekozen kan worden maar dat blijkt helaas niet het
geval te zijn.
De voorzitter geeft aan dat wordt voorgesteld om als onderwerp voor de officiële presentatie van het
Natuur- en Recreatieplan te kiezen. Ook meldt hij dat geprobeerd zal worden om een gedeputeerde uit te
nodigen. Er is enige discussie over wie het meest geschikt is. De heer Schoenaker geeft aan dat in overleg
met het bestuurssecretariaat van GS is afgesproken dat GS zal aangeven of er een gedeputeerde aanwezig
zal zijn en wie dat dan zal zijn. Vooralsnog lijkt dat de heer Talsma te zijn. Ook meldt hij dat de gedeputeerde
graag eens met een afvaardiging van het bestuur wil spreken over het reilen en zeilen bij het Recreatieschap
Westfriesland. Dit in relatie tot het standpunt van de provincie voor de andere recreatieschappen.
De vergadering stemt in met de datum, onderwerp, breed uitnodigen en het overleg met de gedeputeerde.
De organisatie zal dit verder uitwerken.

Subsidie Toeristische Overstap Plaatsen
De voorzitter meldt dat er een subsidie van € 96.000, zijnde 75% van de totale projectkosten, is aangevraagd
voor dit project en dat de beschikking hiervoor is ontvangen. Hij stelt voor een symbolische overhandiging te
doen tijdens Recre-Actief. De vergadering stemt hier mee in.
Nieuwsbrief
De voorzitter geeft aan dat de nieuwsbrief aan het algemeen bestuur en de raadsleden wordt verzonden.
Gevraagd wordt of gemeten kan worden of deze ook wordt gelezen. De heer Schoenaker geeft aan dat dit
momenteel niet wordt gedaan, maar dat herziening van de website onderzocht wordt. Daar zal die
mogelijkheid ook in worden meegenomen. Nu wordt de nieuwsbrief via de griffies verzonden aan de
raadsleden. Uitgezocht zal moeten worden of er dan wel gemeten kan worden. Mogelijk moet direct aan de
leden worden verzonden. Dit heeft wel enkele nadelen en is in principe niet de gebruikelijke weg. Dit zal
worden onderzocht en met de griffies besproken worden.
Bestuurlijk overleg hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
De heer de Jong geeft aan dat er een bestuurlijk overleg is geweest met het hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier. Namens het Recreatieschap waren hijzelf, de heer Reus en Schoenaker aanwezig.
Afgesproken is dat er een intentieverklaring wordt gemaakt, waarin we de intentie uitspreken samen de
recreatiefunctie van de waterlopen in Westfriesland te willen gaan formaliseren en afspraken gaan maken
over het beheer en onderhoud en maatvoering. Uiteraard worden deze in concept aan het bestuur
voorgelegd.
Infoavond Haven Wijdenes
De heer Reus meldt een goede bewonersavond te hebben gehad over de haven van Wijdenes. Als verwacht
waren er aanwezigen die minder enthousiast waren, maar ook waren er positieve reacties. Gekeken zal
worden of en in hoeverre de reacties van de avond worden meegenomen in de plannen.
Kitesurfen
De heer Schoenaker licht toe dat er hard wordt gewerkt om op een aantal locaties tot legale kitesurflocaties
te komen. Daarvoor zal er door Rijkswaterstaat ontheffing verleend moeten worden op het Binnenvaart
Politie Reglement.
De locaties die in beeld zijn en waar er vanuit Natura2000 ook geen bezwaren zijn, zijn de locaties bij
Schellinkhout, Medemblik en Enkhuizen.
De heer De Jong geeft aan dat er voor bepaalde kitespots registraties nodig zijn. Die registraties dienen kiters
dan op hun kleding aan te brengen. Besloten wordt om door de organisatie te laten uitzoeken of dit een
vereiste is of dat dit extra regelgeving vanuit de betreffende gemeente is.
De heer Nederpelt vraagt wat het Recreatieschap doet ter preventie van vandalisme. De heer Copier licht
toe wat het Recreatieschap aan vandalismeoverlast ondervindt en wat zij er aan doen. Over de overlast door
illegale storting is enige discussie. Mogelijk kan het beleid van de vuilstortplaatsen in Westfriesland worden
verruimd met als doel minder illegale stortingen te krijgen. De verwachting is echter dat dit onwelwillenden
niet zal tegenhouden illegaal te storten, zeker niet waar dit afval van illegale activiteiten betreft.
5. Natuur- en Recreatieplan Westfriesland
De heer Reus vraagt extra aandacht voor robuuste natuur in het plan. Gemeld wordt dat realisatie van extra
natuur geen doelstelling is van het Recreatieschap. Het is wel een belangrijk onderwerp voor het
Recreatieschap en het Natuur- en Recreatieplan. De vergadering is van mening dat mede door de ingediende
zienswijzen de natuur een duidelijke plaats heeft in het plan en voldoende geborgd is.
De voorzitter meldt dat ook van de gemeente Enkhuizen een positieve zienswijze is ontvangen.
Het bestuur besluit in te stemmen met het voorstel.

6. Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan 2016 – 2018
De vergadering besluit over dit punt om in te stemmen met de incidentele dekking uit de reserve voor
uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan. Ook wordt besloten in te stemmen met de structurele dekking
vanuit de aanwezige ruimte binnen de begroting en door de ruimte die ontstaat door het niet meer
doorrekenen aan de rentes aan de reserves. Hierover geeft de heer Schoenaker aan dat dit voor enkele
reserves het gevolg heeft dat deze incidenteel aangevuld moeten worden om een negatieve stand te
voorkomen. Deze eenmalige storting bedraagt ca € 40.000. Dit zal verwerkt worden in de
eindejaarsrapportage. Hiermee wordt ingestemd.
Besluitvorming over de incidentele dekking vanuit de opbrengsten van de verkoop van de camping zal
plaatsvinden zodra de middelen daadwerkelijk zijn ontvangen.
7. Jaarstukken 2015
De vergadering stemt in met het voorstel.
8. Begroting 2017
De vergadering stemt in met het voorstel.
Besloten wordt dat over de verkoopopbrengst van de camping – na aftrek van de kosten voor de
voorgenomen dekking van het Uitvoeringsprogramma van het Natuur- en Recreatieplan - pas zal worden
besloten zodra de opbrengsten zijn ontvangen.
9. Vacature directie en secretaris
Dit punt wordt besloten behandeld.
10. Sluiting
De vice-voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering.
Vastgesteld door het algemeen bestuur in de vergadering van 22 september 2016.
Voorzitter,

secretaris,

Recreatie Noord-Holland NV
Genieweg 46, 1981 LN Velsen-Zuid
Postbus 2571, 2002 RB Haarlem
www.recreatienoordholland.nl

Aan de OSO-samenwerkingspartners

Velsen-Zuid
Ons kenmerk
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mailadres
Onderwerp

: 14 september 2016
: 2016 svz rnh
: Alex Rohof
: 023-520 28 53
: arohof@recreatienoordholland.nl
: stand van zaken directie Recreatie Noord-Holland NV

Geachte OSO-partner,
Twee maanden geleden berichtten wij u dat Jan Hylkema is vrijgesteld van werkzaamheden als
directeur van Recreatie Noord-Holland NV. In de tussentijd heeft het managementteam, naar
volle tevredenheid van de raad van commissarissen, alle lopende zaken waargenomen.
De procedure die moet leiden tot een permanente oplossing voor de ontstane situatie duurt
echter langer dan voorzien. De raad van commissarissen heeft daarom besloten om Rob Post
als gedelegeerd commissaris te belasten met de leiding van Recreatie Noord-Holland.
De benoeming betreft vooral een interne aangelegenheid. Voor u als OSO-lid verandert er met
deze interne benoeming weinig: uw aanspreekpunt blijft voorlopig Alex Rohof.
Met vriendelijke groet,
Recreatie Noord-Holland NV

Bernard Koeckhoven
President-commissaris rvc

Wilt u bij reacties altijd ons kenmerk vermelden

Btw nr.: 81.32.13.605.B01
Kamer van Koophandel nr.: 34207316
IBAN: NL88INGB0654937877 / BIC: INGBNL2A
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Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Grootebroek

: 20 september 2016

Onderwerp
Bijlagenummer

: Provinciaal onderzoek gebruik recreatieterreinen
:5

Geachte leden van het algemeen bestuur,
Het Recreatieschap neemt sinds een aantal jaar deel aan het Terreinbeheerdersoverleg (TBO). Hierin zijn
alle terreinbeherende natuur- en recreatieorganisaties in Noord-Holland vertegenwoordigd. Doel van dit
overleg is het afstemmen van gezamelijke doelen en opgaven. Daarnaast kan via het TBO worden
gereageerd of worden ingespeeld op (provinciale)politieke keuzes of (beleids)doelen en opgaven.
Zowel binnen de context van de MRA (actieprogramma Metropolitane Landschappen) als op provinciaal
niveau (TBO) is er gesproken over de wens om op regionaal/provinciaalniveau inzicht te krijgen in de
recreatiepatronen van natuur- en recreatiegebieden.
Een projectgroep vanuit het TBO heeft gekeken of het mogelijk is deze twee initiatieven te combineren
en zo op efficiënte wijze dit najaar nog een recreatieonderzoek uit te laten voeren. Staatsbosbeheer en
Natuurmonumenten hebben in andere provincies goede ervaringen opgedaan met een NBTC-Nipo
onderzoek. Het streven van de projectgroep is dan ook om nog in het najaar van 2016 een NBTC-Nipo
onderzoek te laten uitvoeren naar het bezoek van de natuur- en recreatieterreinein in Noord-Holland.
Het onderzoek moet enerzijds informatie opleveren over omvang van bezoekstromen en hoe die zich
regionaal tot elkaar verhouden, anderzijds moet het op gebiedsniveau inzicht geven in bezoekaantallen,
het bezoekersprofiel, activiteiten, waardering en bestedingen. Uitkomsten geven inzicht in recreatieve
patronen en de betekenis van gebieden (bezoekaantallen, bestedingen). Tegelijk levert het onderzoek
informatie over recreatiefgebruik en input voor het beheer op gebiedsniveau (type bezoekers,
activiteiten, waardering).
In het onderzoek worden 60-70 natuur- en recreatiegebieden van diverse terreinbeheerders in de hele
provincie Noord-Holland betrokken. Hoewel dat een hoog aantal is, kunnen niet alle terreinen in NoordHolland worden meegenomen. Ten eerste vanwege het te grote aantal terreinein en ten tweede
vanwege de beperkte recreatieve omvang van sommige terreinen (aantal unieke bezoekers per jaar).
Om een representatieve uitslag te krijgen wordt aanbevolen alleen terreinen mee te nemen die
minimaal 50 – 70 duizend unieke bezoekers per jaar trekken.
Als opzichzelfstaand terrein voldoet alleen het Streekbos aan die eis. Maar door gebieden samen te
voegen (bijvoorbeeld de vooroevers) of in een breder verband te bekijken (de IJsselmeerkust of de
Westfriese omringdijk), kunnen representatieve gegevens worden verkregen vanuit Westfriesland. De te
onderzoeken gebieden moeten nog definitief bepaald worden.
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Financiële gevolgen
De kosten van het onderzoek liggen in orde van 75.000 – 100.000 (exclusief BTW). Zodra de
onderzoeksopdracht is vastgesteld, ontstaat inzicht in definitieve kosten. Vooralsnog wordt uitgegaan
van de volgende kostenverdeling: 25% MRA, 25% provincie Noord-Holland, 50% TBO partijen.
Het TBO aandeel wordt als volgt over de 8 partijen verdeeld:
Staatsbosbeheer, PWN, Natuurmonumenten, Recreatie Noord-Holland samen 66% = max €8.400/partij
Waternet, Goois Natuurreservaat, Landschap Noord-Holland, Recreatieschap Westfriesland 33% = max
€4.200,-/partij.
Voorstel:
Instemmen met het voorstel om deel te nemen aan het provinciaal onderzoek naar het gebruik van de
recreatieterreinen.
De incidentele kosten in 2016 te dekken uit de post onvoorzien. De kosten worden geschat op
maximaal €4.200.
De secretaris,

de voorzitter,
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Onderwerp

: Provinciaal onderzoek gebruik recreatieterreinen

Bijlagenummer : 5

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;
gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, gedateerd
20 september 2016;
gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

b e s l u i t:
Instemmen met het voorstel om deel te nemen aan het provinciaal onderzoek naar het gebruik van
de recreatieterreinen.
De incidentele kosten in 2016 te dekken uit de post onvoorzien. De kosten zijn geschat op
maximaal €4.200;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het
Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 22 september 2016.
De secretaris,
Astrid Huisman

De voorzitter,
Nico Slagter

