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Inleiding
Het Natuur- en Recreatieplan krijgt steeds
meer vorm. Direct na de zomer is gestart met
de actualisatie van het plan, waarbij er veel
interactie was met de regio. In deze
nieuwsbrief vertellen we hier meer over.
Succesvolle bijeenkomsten leveren veel
informatie op
De actualisatie startte met twee
themabijeenkomsten rondom de thema’s
‘natuur en landschap’ en ‘recreatie en
toerisme’. Beide bijeenkomsten zijn goed
bezocht en leverden veel bruikbare informatie
op.

Twee zaken vielen op. Ten eerste dat er veel
liefde en betrokkenheid is bij de Westfriese
natuur en het Westfriese landschap en ten
tweede dat er veel kennis en professionaliteit
aanwezig was. Deelnemers zien grote kansen
om de beleefbaarheid van Westfriesland te
vergroten en hiermee recreanten nog beter te
bedienen. Wel moet er gekozen worden op
welke doelgroepen Westfriesland zich gaat
richten.

Ook tijdens de Regionale raadsbijeenkomst
van 16 september 2015 stond het Natuur- en
Recreatieplan op de agenda. Er is gesproken
over de opgaven die er voor Westfriesland
liggen, de koppeling met de stevige ambities
voor de regio en de raakvlakken met de
destinatiemarketingorganisatie ‘Holland
Boven Amsterdam’. Raadsleden deden een
aantal concrete suggesties. Ook de rol voor
Recreatieschap Westfriesland kwam aan de
orde. De resultaten vormen input voor het
Natuur- en Recreatieplan.

Op zoek naar het Westfriese DNA
Tijdens de excursie Westfries DNA op 10
september 2015 zijn we op zoek gegaan naar
de eigenheid van Westfriesland. Een groep
van 30 personen (leden van de projectgroep,
ondernemers, raadsleden en echte
Westfriezen) nam deel aan de excursie.
Idee achter de excursie is dat je een regio
alleen op de kaart kan zetten door aan te
sluiten bij wat algemeen bekend is over de
regio. Een regio hoeft niet uniek of bijzonder
te zijn, maar moet vooral iets eigens hebben.
Op twee bijzondere plekken in het landschap
leerden we meer over de Westfriese
geschiedenis en cultuur.

Een panel van jonge en oude Westfriezen
boog zich vervolgens over de vraag: Wat
kenmerkt Westfriesland en de Westfries? Het
panel was het over een aantal zaken roerend
eens. Een Westfries is direct, nuchter en
betrouwbaar. Vrijheid en onafhankelijkheid
zijn belangrijk. Het zijn over het algemeen
harde werkers en binnen de dorpen zorgt men
goed voor elkaar. De Westfries houdt niet van
dikdoenerij en heeft een eigen kijk op de
dingen.

De aanwezigen concludeerden dat veel van
deze eigenschappen ook terug te vinden zijn
in de geschiedenis en het landschap van de
regio. De Westfriese Omringdijk als symbool
voor de strijd tegen het water en de vele
historische verhalen van strijdlust tegen
onderdrukkers zijn enkele voorbeelden
hiervan.
Opgaven voor de toekomst
Deze tijd kenmerkt zich door veranderingen
die elkaar in een hoog tempo opvolgen.
Binnen de maatschappij is samenwerking
binnen netwerken van overheid, inwoners en
bedrijven steeds meer de norm. De tijd van
ruime uitvoeringsbudgetten is voorbij en
inwoners willen een grotere betrokkenheid bij
wat er in hun omgeving speelt. Dit alles heeft
consequenties voor hoe het Natuur- en
Recreatieplan er uit moet komen te zien.
Het vraagt om een Natuur- en Recreatieplan
dat ruimte biedt voor flexibiliteit en
pragmatisch is ingestoken. Een plan dat

ruimte laat voor initiatieven vanuit de regio.
Het gaat om het definiëren van opgaven waar
de regio gezamenlijk mee aan de slag kan. De
rol van het Recreatieschap binnen dit
speelveld zal ook beschreven moeten worden.
Dit zijn vertrekpunten bij het opstellen van het
Natuur- en Recreatieplan.
Vervolg
Volgende stap in het project is het definiëren
van deze opgaven en de visie op de toekomst.
Op dit moment wordt hard gewerkt om alle
informatie te vertalen naar een eerste aanzet
van een plan. Hierbij wordt nadrukkelijk
afstemming gezocht met de Structuurschets
welke wordt uitgevoerd in het kader van het
Pact van Westfriesland. Het eindrapport zal op
17 december 2015 in concept worden
aangeboden aan het dagelijks bestuur van het
Recreatieschap. Door middel van een
zienswijzenprocedure kunnen de
gemeenteraden vervolgens hun reactie geven
op het plan. Het definitieve Natuur- en
Recreatieplan zal naar verwachting in het
voorjaar van 2016 worden vastgesteld door
het algemeen bestuur van het Recreatieschap.

